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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative privind negocierile  

colective de muncă 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor,republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 

sesizată, prin adresa nr.Plx 559/2015 din 1 septembrie 2015, cu 

dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a propunerii legislative privind 

negocierile colective de muncă. 

 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.88/25.03.2015) 

• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.534/05.03.2015) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/1021/22.09.2015) 

• avizul negativ al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului (nr.4c-6/287/16.09.2015) 

• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-7/563/21.09.2015) 

• punctul de vedere, negativ, al Guvernului. 
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Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea procedurii de  

organizare, desfăşurare şi finalizare a negocierilor colective de muncă, 

precum şi încheierea, executarea şi încetarea contractelor colective de 

muncă, în sectorul public şi privat, în scopul corectării legislaţiei interne 

actuale şi armonizarea acesteia cu prevederile Cartei Social Europene, 

revizuită şi adoptată  la Strasbourg la 3 mai 1996. 

 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din 

totalul de 24 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă a fost respins de Senat în şedinţa din 29 

iunie 2015. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative din următoarele 
considerente: 

În construcţia cadrului normativ naţional, Guvernul este cel care 
garantează transpunerea normelor europene şi internaţionale ale OIM din 
sfera dialogului social, în baza consultării directe cu partenerii sociali, ca 
părţi independente şi libere în stabilirea şi asumarea regulilor de negociere 
colectivă, pentru o implicare responsabilă în negociere şi în implementarea 
clauzelor înţelegerilor angajate. 

Reglementarea actuală a dialogului social este o consecinţă a 
favorizării tripartitismului promovat de OIM, în contextul rolului central 
jucat de stat în procesul accelerat de tranziţie. Noile tendinţe de 
dezvoltare a relaţiilor industriale impun o regândire a construcţiei 
dialogului social şi a angajamentelor actorilor implicaţi în negocierea 
colectivă. 
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Propunerile normative fragmentare, necorelate cu rezultatele 
consultărilor naţionale şi voinţa exprimată de partenerii sociali, direct 
interesaţi în aplicare, pot anula eforturile tripartite de reglementare 
coerentă, a cadrului de dialog social din România.  

Având în vedere specificul domeniului, caracteristicile conceptelor 
tehnice definite, precum şi dependenţa de angajamentul şi acordul comun 
al partenerilor sociali pentru asumarea reglementării şi eficientizarea 
implementării, este indicat ca iniţiativele şi propunerile de ameliorare a 
procedurilor şi reglementării în materie de dialog social/negociere colectivă 
să revină, aşa cum este prevăzut, Consiliului Naţional Tripartit pentru 
Dialog Social (art. 78 lit. c) din Legea nr. 62/2011). 

  

 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon            Mihăiţă Găină 

        
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Adriana Breazu  
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