
Reprezentativitatea partilor
la negocierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate

Reprezentativitatea organiza iilor sindicale

ART. 51
    (1) Sunt reprezentative la nivel de unitate organiza iile sindicale care îndeplinesc
cumulativ urm toarele condi ii:

C. la nivel de unitate:
    a) au statut legal de sindicat;
    b) au independen  organizatoric i patrimonial ;
    c) num rul de membri ai sindicatului reprezint  cel pu in jum tate plus unu din
num rul angaja ilor unit ii.
    (2) Îndeplinirea de c tre organiza iile sindicale a condi iilor de reprezentativitate se
constat , la cererea acestora, de c tre instan a care le-a acordat personalitate juridic , prin
depunerea la instan  a documenta iei prev zute la art. 52.

Documentatia:
ART. 52
    Dovada îndeplinirii condi iilor de reprezentativitate se face astfel:
C. la nivel de unitate:
       a) copie a hot rârii judec tore ti definitive de dobândire a personalit ii juridice de

tre sindicat i a ultimei hot râri judec tore ti definitive de modificare a statutului i/sau
componen ei organului executiv de conducere;
    b) declara ie semnat  de reprezentantul legal al sindicatului privind num rul total de
membri;
    c) dovad  privind num rul de angaja i din unitate, eliberat  de angajator;
    d) dovada depunerii la inspectoratul teritorial de munc  a unei copii a dosarului de
reprezentativitate.

ART. 53
    (3) Anterior depunerii dosarului pentru ob inerea reprezentativit ii la judec torie,
sindicatele vor depune o copie scris i una în format electronic a respectivului dosar la
inspectoratul teritorial de munc , care o va înregistra i va emite dovad  în acest sens.

Reprezentativitatea organiza iilor patronale

ART. 72
        C. la nivel de unitate, reprezentativ de drept este angajatorul.



Reprezentativitatea organizatiilor patronale la nivel national si la nivel de sector de
activitate

ART. 72
    (1) Sunt reprezentative la nivel na ional sau de sector de activitate organiza iile patronale
care îndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii:
    A. la nivel na ional:
    a) au statut legal de confedera ie patronal ;
    b) au independen  organizatoric i patrimonial ;
    c) au ca membri patroni ale c ror unit i cuprind cel pu in 7% din angaja ii din economia
na ional , cu excep ia angaja ilor din sectorul bugetar;
    d) au structuri teritoriale în cel pu in jum tate plus unu din jude ele României, inclusiv în
municipiul Bucure ti;
    B. la nivel de sector de activitate:
    a) au statut legal de federa ie patronal ;
    b) au independen  organizatoric i patrimonial ;
    c) au ca membri patroni ale c ror unit i cuprind cel pu in 10% din efectivul angaja ilor
sectorului de activitate, cu excep ia angaja ilor din sectorul bugetar;
    C. la nivel de unitate, reprezentativ de drept este angajatorul.
    (2) Îndeplinirea condi iilor de reprezentativitate prev zute la alin. (1) se constat , prin
hot râre, de c tre Tribunalul Municipiului Bucure ti, la cererea organiza iei patronale, prin
depunerea la instan  a documenta iei prev zute la art. 73.
    (3) Hot rârea se motiveaz i se comunic  în 15 zile de la pronun are.
    (4) Hot rârea judec toreasc  poate fi atacat  numai cu apel.

ART. 73
    Dovada îndeplinirii condi iilor de reprezentativitate a organiza iilor patronale se face astfel:
    A. la nivel na ional:
    a) copie a hot rârii judec tore ti definitive de dobândire a personalit ii juridice de
confedera ie i a ultimei hot râri judec tore ti definitive de modificare a statutului i/sau a
componen ei organelor executive de conducere;
    b) situa ie cumulativ  semnat  de reprezentantul legal al confedera iei patronale, cuprinzând
lista federa iilor patronale afiliate, cu specificarea unit ilor membre ale acestora, precum i a
num rului total de angaja i al fiec reia, certificat de inspectoratele teritoriale de munc ;
    c) dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale a unei copii a
dosarului de reprezentativitate;
    B. la nivel de sector de activitate:
    a) copie a hot rârii judec tore ti definitive de dobândire a personalit ii juridice de federa ie
de c tre organiza ia patronal i a ultimei hot râri judec tore ti definitive de modificare a
statutului i/sau a componen ei organelor executive de conducere;
    b) situa ie cumulativ  semnat  de reprezentantul legal al federa iei patronale, cuprinzând
lista unit ilor membre i num rul total de angaja i ai acestora, certificat de inspectoratele
teritoriale de munc , precum i copii ale documentelor de aderare a membrilor la federa ie;
    c) sectorul de activitate i num rul de angaja i din cadrul acestuia;
    d) dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale a unei copii a
dosarului de reprezentativitate.



ART. 74
    (1) Anterior depunerii dosarului de reprezentativitate la Tribunalul Municipiului Bucure ti,
confedera iile i federa iile patronale vor depune o copie scris i una în format electronic a
respectivului dosar la Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale care o va înregistra i va
emite dovad  în acest sens.
    (2) Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale va afi a pe pagina de internet a
institu iei dosarul, precum i orice alte informa ii cu privire la reprezentativitate, puse la
dispozi ie de organiza iile patronale.

ile i reprezentarea acestora la negocierea colectiv

ART. 134
    P ile contractului colectiv de munc  sunt angajatorii i angaja ii, reprezenta i la
negocieri dup  cum urmeaz :

A. din partea angajatorilor:
    a) la nivel de unitate, de c tre organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege,
statut ori regulament de func ionare, dup  caz;

B. din partea angaja ilor:
a) la nivel de unitate, de c tre sindicatul legal constituit i reprezentativ potrivit

prezentei legi sau de c tre reprezentan ii angaja ilor, dup  caz;
    b) la nivelul grupurilor de unit i, de c tre organiza iile sindicale legal constituite i
reprezentative la nivelul unit ilor membre ale grupului;
    c) la nivel de sector de activitate, de c tre organiza iile sindicale legal constituite i
reprezentative potrivit prezentei legi.

ART. 135
    (1) În unit ile în care nu exist  sindicate reprezentative negocierea contractului
colectiv de munc  se face dup  cum urmeaz :

a) dac  exist  un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federa ie sindical
reprezentativ  în sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se face de

tre reprezentan ii federa iei sindicale, la solicitarea i în baza mandatului sindicatului,
împreun  cu reprezentan ii ale i ai angaja ilor;

b) dac  exist  un sindicat neafiliat la o federa ie sindical  reprezentativ  în sectorul de
activitate din care face parte unitatea sau nu exist  niciun sindicat, negocierea se face
numai de c tre reprezentan ii angaja ilor.

    ART. 136
    (1) Contractele colective de munc , încheiate la orice nivel, nu pot fi semnate decât de
reprezenta ii mandata i în acest sens ai p ilor care au negociat.

ile i reprezentarea acestora la negocierea colectiv  în sectorul bugetar



    ART. 137
    În sectorul bugetar, ile contractului colectiv de munc  sunt angajatorii i
angaja ii, reprezenta i dup  cum urmeaz :

A. din partea angajatorilor:
    a) la nivel de unitate, de c tre conduc torul institu iei bugetare sau de c tre persoana
mandatat  în cest scop;

B. din partea angaja ilor, la nivel de unitate, grup de unit i sau sector de activitate,
de organiza iile sindicale legal constituite i reprezentative conform prevederilor
prezentei legi, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 135 din Legea nr.62/2011 a
dialogului social.

    ART. 139
    Negocierea acordurilor colective pentru func ionarii publici se face în conformitate cu
dispozi iile legale în materie.


