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Temeiul juridic constituţional:

Art.40 Constituţia României- dreptul de asociere:

Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în 

sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere.



Cadrul normativ intern:

Legea dialogului social nr.62/2011(republicată)

Art.1. Sindicat-forma de organizare voluntara a angajatilor, in scopul apararii drepturilor si 
promovarii intereselor lor profesionale, economice și sociale în relatia cu angajatorul.

Organizaţie sindicală - denumire generica pentru sindicat, federatie sau confederatie sindicala. 
Se constituie pe baza dreptului de libera asociere, în scopul apararii drepturilor prevazute în legislatia 
nationala, în contractele colective și individuale de munca sau în acordurile colective de munca, 
precum și în pactele, tratatele și convențiile internationale la care Romania este parte, pentru 
promovarea intereselor profesionale, economice și sociale ale membrilor săi;



Codul muncii, Legea 53/2003 * republicată

ART. 214 (1) Sindicatele, federaţiile şi confederaţiile sindicale,
denumite în continuare organizaţii sindicale, sunt constituite de
către salariaţi pe baza dreptului de liberă asociere, în scopul
promovării intereselor lor profesionale, economice şi sociale,
precum şi al apărării drepturilor individuale şi colective ale
acestora prevăzute în contractele colective şi individuale de
muncă sau în acordurile colective de muncă şi raporturile de
serviciu, precum şi în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi
convenţiile internaţionale la care România este parte.

ART. 216 Sindicatele se pot asocia în mod liber, în condiţiile
legii, în federaţii, confederaţii sau uniuni teritoriale.



ART. 217 Exerciţiul dreptului sindical al salariaţilor este recunoscut la nivelul tuturor
angajatorilor, cu respectarea drepturilor şi libertăţilor garantate prin Constituţie şi în
conformitate cu dispoziţiile prezentului cod şi ale legilor speciale.

 ART. 218 (1) Este interzisă orice intervenţie a autorităţilor publice de natură a limita
drepturile sindicale sau a împiedica exercitarea lor legală. (2) Este interzis, de asemenea,
orice act de ingerinţă al patronilor sau al organizaţiilor patronale, fie direct, fie prin
reprezentanţii sau membrii lor, în constituirea organizaţiilor sindicale sau în exercitarea
drepturilor lor.

 ART. 219 La cererea membrilor lor, sindicatele pot să îi 
reprezinte pe aceştia în cadrul conflictelor de muncă, în 
condiţiile legii.



Definirea libertăţii sindicale în literatura de specialitate:

Libertatea sindicală este considerată un drept fundamental al
omului, reglementat constituţional, fondază în baza unor legături ce
se stabilesc între membrii unei profesii. Astfel, reglementată
constituţional, o astfel de liberate conferă dreptul persoanelor care
exercită o activitate profesională de a constitui sindicate, de a se afilia
ori adera la un sindicat cât şi dreptul de a se retrage dintr-un sindicat,
sau de a nu adera la el.

Sindicatele reprezintă concretizarea dreptului fundamental la
asociere şi o cale importantă de asigurare a justiţiei sociale.



Semantica termenului de sindicat

•Termenul de sindicat provine din latina veche, din 
cuvântul sindiz care însemna un avocat care reprezintă o 
colectivitate.



Documente relevante adoptate la nivel european şi internaţional

- Convenţia nr. 87/1948 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii; 

- Pactul Internaţional referitor la drepturile civile şi politice ale 
Organizaţiei Naţiunilor Unite, 1966; 

- Pactul Internaţional referitor la drepturile economice, sociale şi 
culturale al ONU, 1966; 

- Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, 1950; 

- Carta Socială Europeană, 1961, revizuită.



Convenţia nr. 87/1948 privind libertatea sindicală şi protecţia dreptului sindical

Principiul fundamental statuat de convenţie este acela al asigurării dreptului 
liber exercitat al angajatorilor şi angajaţilor de a se organiza în vederea promovării şi 
apărării intereselor lor. 

Drepturile organizaţiilor muncitorilir şi patronilor  prevăzute în Convenţie:

•Dreptul de a se constitui în organizaţii sau să se afilieze acestora

•Dreptul de a-şi elabora statutele şi regulamentele administrative,

•Dreptul de a-şi alege liber reprezentanţii, de a-şi organiza gestiunea şi activitatea 

•Dreptul de a-şi formula programul de acţiune.



Protecţia dreptului sindical prevăzut de dispoziţiile Convenţiei:

Autorităţile publice au obligaţia de a se abţine de la orice intervenţie de natură a limita acest drept şi 
de natură a împiedica exercitarea lui legală. 

Se interzice dizolvarea sau suspendarea acestor organizaţii pe cale administrativă. 

Dobândirea personalităţii juridice a organizaţiilor muncitorilor sau patronilor nu trebuie să facă 
obiectul unor condiţii restrictive. 

Se recunoaşte prin convenţie şi dreptul organizaţiilor de a se constitui în federaţii sau confederaţii şi de 
a se afilia la astfel de organizaţii internaţionale. 

Elementele substanţiale ale convenţiei au fost preluate de legislaţia română din Codul muncii şi Legea 
nr. 62/2011. 



Convenţia nr. 98/1949 privind dreptul de organizare 
şi de negociere colectivă

Publicată in Buletinul Oficial nr. 34 din 29/08/1958, 
Convenţia îşi stabileşte ca obiectiv prioritar protecţia 
lucrătorilor cu privire la negocierea colectivă, statuând 
relaţiile dintre organizaţiile angajatorilor şi cele ale 
lucrătorilor. 



ARTICOLUL 1
1. Muncitorii trebuie sa beneficieze de o protectie adecvata impotriva oricaror acte de
discriminare care tind sa prejudicieze libertatea sindicala in materie de angajare.
2. O asemenea protectie trebuie sa se aplice mai ales in ceea ce priveste actele care au
ca scop:

a) sa subordoneze angajarea unui muncitor,
conditiei de a nu se afilia la un sindicat sau de a
inceta sa faca parte dintr-un sindicat;
b) sa concedieze un muncitor sau sa i se aduca
prejudicii prin oricare alte mijloace, din cauza afilierii
sale sindicale sau participarii sale la activitati
sindicale in afara orelor de munca sau, cu
consimtamintul patronatului, in timpul orelor de
munca.



ARTICOLUL 2 
1. Organizatiile de muncitori si de patroni trebuie sa beneficieze de o protectie adecvata
impotriva oricaror acte de ingerinta ale unora fata de celelalte, fie direct, fie prin agentii sau
membrii lor, in formarea, functionarea si administrarea lor.

2. Sunt cu deosebire asimilate actelor de ingerinta in
sensul prezentului articol, masurile tinzind sa
provoace crearea unor organizatii de muncitori,
dominate de un patron sau o organizatie de patroni
sau sa sprijine organizatii de muncitori prin mijloace
financiare sau in alt mod, in scopul de a pune aceste
organizatii sub controlul unui patron sau al unei
organizatii de patroni.



ARTICOLUL 3

Daca este necesar, trebuie sa fie instituite 
organisme corespunzatoare conditiilor 
nationale pentru a se asigura respectarea 
dreptului de organizare definit prin 
articolele precedente.



Instrumentele Organizației Internaţionale a Muncii(OIM) ce vizează protecţia 
dreptului sindical:

Convenţia nr. 135/1971, recomandarea nr.143/1971 privind reprezentanţii 
lucrătorilor, 

Convenţia nr. 151/1978 privind relaţiile de muncă în funcţia publică şi 
Convenţia nr. 158/1983 asupra concedierii. 

Recomandarea nr. 143/1971 



Convenţia nr. 154/1981 privind promovarea negocierilor colective 

Această Convenţie ce a fost ratificată de România prin Legea nr. 112/1992. se aplică în toate ramurile 
de activitate economică. 

Articolul 2 

In sensul prezentei convenţii, termenul negociere colectiva se aplica tuturor negocierilor care au loc 
intre o persoana care angajează, un grup de persoane care angajează sau una ori mai multe organizaţii 
ale lucrătorilor, pe de alta parte, in vederea: 

a) fixării condiţiilor de munca si angajării; si/sau 

b) reglementarii relaţiilor intre cei ce angajează lucrători; si/sau 

c) reglementarii relaţiilor intre cei ce angajează sau 

organizaţiile lor si una sau mai multe organizaţii ale 
lucrătorilor.



Măsuri propuse statelor:

Se cere statelor ce ratifică să adopte măsuri în funcţie
de circumstanţele naţionale, în vederea promovării
negocierii colective. Este necesară şi dezvoltarea unor
proceduri convenite între organizaţiile lucrătorilor şi ale
angajatorilor, căci negocierea nu trebuie obstrucţionată
de inexistenţa, insuficienţa sau neadecvarea regulilor de
procedură. Organele şi procedurile de reglementare a
conflictelor de muncă trebuie concepute pentru a
contribui la promovarea negocierii colective.



Convenţia nr. 151/1978 privind relaţiile de 
muncă în funcţia publică

Convenţia statuează protecţia funcţionarilor publici ce 
îşi exercită dreptul sindical, promovarea principiului 
noningerinţei autorităţilor publice în acest cadru, dreptul 
la negociere sau participarea la determinarea condiţiilor 
de muncă, instituirea unor garanţii pentru reglementarea 
diferendelor ce pot apărea pe parcursul exercitării funcţiei 
publice.



Convenţia europeană a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, 
1950, Consiliul Europei 

Art. 11 de Convenţiei denumit Liberatea de asociere prevede:

1. Orice persoană are dreptul la libertate de întrunire paşnică şi la
libertate de asociere, inclusiv a constitui cu alţii sindicate şi de a se afilia
la sindicate pentru apărarea intereselor sale.

2. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri decât
cele prevăzute de lege care, într-o societate democratică, constituie măsuri
necesare pentru securitatea naţională, siguranţa publică, apărarea ordinii şi
prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii, a moralei ori a drepturilor şi a
libertăţilor altora. Prezentul articol nu interzice ca restrângeri legale să fie
impuse exercitării acestor drepturi de către membrii forţelor armate, ai poliţiei
sau ai administraţiei de stat.



Carta Socială Europeană

Document de referinţă al secolului al XXI-lea în materia drepturilor sociale, adoptată
la Strasbourg la 3 mai 1966, ratificată de România prin Legea nr. 74/1999, reprezintă un
corespondent în domeniul social al Convenţiei europene a drepturilor omului, cuprinzând
un ansamblu de drepturi fundamentale în domeniul muncii, angajării, relaţiilor sociale şi
securităţii sociale.



În materia libertăţii sindicale articolul 5 al Cartei reglementează 
următoarele:

“In vederea garantării sau promovării libertăţii lucrătorilor şi patronilor de 
a constitui organizaţii locale, naţionale sau internaţionale pentru 
apărarea intereselor lor economice şi sociale şi de a adera la aceste 
organizații, părţile se angajează ca legislaţia naţională să nu aducă 
atingere sau să fie aplicată de o manieră care să aducă atingere acestei 
libertăţi. Măsura în care garanţiile prevăzute în prezentul articol se vor 
aplica poliţiei va fi determinată prin legislaţia sau reglementarea 
naţională. Principiul aplicării acestor garanţii membrilor forţelor armate şi 
măsura în care ele se vor aplica acestei categorii de persoane sunt de 
asemenea determinate prin legislaţia sau reglementarea naţională.” 



Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, ratificat de România 
prin Decretul nr. 212/1974 Monitorul Oficial nr. 140 din 20 noiembrie 1974, statuează în 
articolul 22 următoarele: “Orice persoană are dreptul de a se asocia în mod liber cu altele, 
inclusiv dreptul de a constitui sindicate şi de a adera la ele, pentru ocrotirea intereselor 
sale”. 

Mai mult decât atât protecţia dreptului sindical este asigurată prin prevederei exprese 
cuprinse în alin. 2 şi 3 al aceluiaşi articol:



Mai mult decât atât protecţia dreptului sindical este asigurată prin prevederei exprese cuprinse în alin. 
2 şi 3 al aceluiaşi articol:

 2. Exercitarea acestui drept nu poate fi supusă decât restricţiilor prevăzute de lege şi care sunt 
necesare într-o societate democratică, în interesul securităţii naţionale, al securităţii publice, al ordinii 
publice ori pentru a ocroti sănătatea sau moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora. 
Prezentul articol nu se opune ca exercitarea acestui drept de către membrii forţelor armate şi ai 
poliţiei să fie supusă unor restricţii legale.

 3. Nici o dispoziţie din prezentul articol nu permite statelor părţi 
la Convenţia din 1948 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii 
privind libertatea sindicală şi ocrotirea dreptului sindical să ia 
măsuri legislative aducând atingere – sau să aplice legea într-un 
mod care să aducă atingere – garanţiilor prevăzute în acea 
Convenţie.



Pactul Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale, culturale14 conţine 
printre alte drepturi specifice dreptului muncii şi dreptul de a se asocia în sindicate. 

Noţiunea libertăţii sindicale. 

Libertatea sindicală este considerată un drept al omului şi conferă  persoanelor care 
exercită o activitate profesională dreptul de a-şi constitui propriile sindicate şi de a se afilia 
în mod liber; ea garantează ca organizaţiile sindicale să-şi desfăşoare activitatea în afara 
oricărei intervenţii a autorităţilor publice.



Din examinarea reglementărilor interanţionale şi naţionale în domeniul libertăţii 
sindicale se poate aprecia că aceasta se manifestă  pe următoarele paliere:

 în  plan individual, libertatea sindicală constă în dreptul recunoscut oricărei 
persoane angajate de a adera la un sindicat în mod liber, de a se retrage când doreşte 
sau de a nu adera la nici un sindicat;

în raporturile dintre sindicate libertatea sindicală se manifestă prin principiul 
egalităţii şi pluralităţii;

în raporturile dintre sindicate şi stat; sindicate şi angajatorii în care ele 
funcţionează, libertatea sindicală îşi găseşte consacrarea în principiul independenţei 
sindicale faţă de aceste organe: constituirea, funcţionarea şi dizolvarea lor sunt sub 
semnul libertăţii. Orice intervenţie a statului sau a angajatorilor în problemele interne 
ale sindicatului este interzisă.



LIBERTATEA SINDICALĂ INDIVIDUALĂ

În literature de specialitate, libertatea sindicala individuala
priveste:

dreptul fiecarui individ avand calitatea si capacitatea cerute 
de lege de a se aoscia in vedere constituirii unui sindicat, de a 
adera la un sindicat deja constituit sau de a nu adera la nici 
un sindicat;

dreptul fiecarui membru al unui sindicat de a desfasura 
orice forma de activitate sindicala in cadrul organismelor la 
care acesta este afiliat;

dreptul fiecarui membru de sindicat de a fi ales in organele 
de conducere ale sindicatului de baza sau ale celor la care s-a 
afiliat acesta;

dreptul fiecarui membru de sindicat de a-i fi garantata 
libertatea sindicala, inclusiv prin interzicerea oricaror presiuni 
sau represalii de orice fel in legatura cu apartenenta la un 
sindicat ori cu activitatea prestata.



IZVOARELE LIBERTĂŢII SINDICALE

Cele mai importante izvoare interne ale libertăţii 

sindicale sunt:

Constituţia, 

Codul muncii 

Legea Dialogului Social

Aşa cum am arătat, în Constituţie constituie izvor al libertăţii sindicale datorită reglementărilor pe care le 
conţine în acest domeniu. Astfel, art.40 alin.(1), consacră libertatea asocierii în sindicate, iar art. 9 
prevede dreptul sindicatelor de a se constitui şi de a-şi desfăşura activitatea în mod liber, potrivit cu 
statutele lor.



Codul muncii, în material libertăţii sindicale reglementează
următoarele dispoziţii:

exerciţiul dreptului sindical al salariaţilor este recunoscut la
nivelul tuturor angajatorilor organizaţiile sindicale au dreptul de a-
şi reglementa prin statutele proprii modul de organizară asociere şi
gestiune (art.217 );

sindicatele se pot asocia în mod liber în federaţii, confederaţii sau
uniuni teritoriale (art.216);

este interzisă orice intervenţie a autorităţilor publice de natură a
limita drepturile sindicale sau a le împiedica exercitarea lor legală
(art.218);



Persoanele care se pot sindicaliza potrivit reglementărilor 
Legii nr. 62/2011:

Art.3 (1) Persoanele încadrate cu contract individual de muncă, 
funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special în 
condițiile legii, membrii cooperatori și agricultorii încadrați în 
muncă au dreptul, fără nicio îngrădire sau autorizare prealabilă, 
să constituie și/sau să adere la un sindicat.

(2) Salariații minori, de la împlinirea vârstei de 16 ani, pot fi 
membri ai unei organizații sindicale, fără a fi necesară 
încuviințarea prealabilă a reprezentanților lor legali.



Clarificări cu privire la dreptul de a adera la un sindicat în 
cazul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani, prevăzute 
în literatura de specialitate:

pana la varsta de 15 ani nu pot fi exercitate drepturile 
sindicale, deoarece minorul nu poate fi incadrat in munca;

intre 15 si 16 ani, cand minorul poate exercita libertatea 
sindicala numai cu incuviintarea reprezentantilor legali;

intre 16 si 18 ani, cand minorul isi poate exercita 
libertatea sindicala fara a mai fi necesara incuviintarea 
reprezentantilor legali, dar nu poate fi membru in 
conducerea sindicatului;

dupa implinirea varstei de 18 ani, cand persoana poate sa 
isi exercite libertatea sindicala, putand inclusiv accede la 
functii de conducere in acest organism.



Calitatea de membru in conducerea unei organizatii sindicale se poate dobandi numai de catre 
persoanele cu capacitate de exercitiu deplină.

PRECIZĂRI IMPORTANTE 

Art.3 (2) Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr 
de cel puțin 15 angajați din aceeași unitate. Considerăm că 

această reglementare a adus o importantă limitare a dreptului de 
asociere. Numărul mare de membri, respectiv 15 pentru 

constituirea unui sindicat, afectând libertatea sindicală, în condițiile 
în care economia este predominant alcătuită din întreprinderi mici 

și mijlocii, cu o medie între 5 și 26 de salariați. 



PERSOANE CARE NU SE POT SINDICALIZA POTRIVIT 
PREVEDERILOR LEGALE ACTUALE

•Art. 4 Persoanele care dețin funcții de demnitate publică 
conform legii, magistrații, personalul militar din Ministerul 
Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, 
Serviciul Român de Informații, Serviciul de Protecție și Pază, 
Serviciul de Informații Externe și Serviciul de 
Telecomunicații Speciale, unitățile și/sau subunitățile din 
subordinea ori coordonarea acestora nu pot constitui și/sau 
adera la o organizație sindicală.



În literatura de specialitate se apreciază că interdicţia pentru aceşti 
salariaţi „de a face parte din sindicat se explică prin specificul însuşi al 
atribuţiilor de serviciu, prin relaţiile speciale în conducerea unităţii, prin 
conţinutul deosebit al obligaţiei de fidelitate faţă de angajator, 
contrarietatea de interese dintre angajator şi sindicat - dincolo de 
convergenţele posibile care îi împiedică pe salariaţii cu funcţii de 
conducere să aibă calitatea de sindicalişti.”



Libertatea sindicală colectivă

Libertatea sindicală colectivă priveşte organizaţiile sindicale în întregul lor. Inspirându-se din
reglementările internaţionale, legislaţia internă prevede că organizaţiile sindicale sunt independente faţă
de autorităţile politice, de partidele politice şi de patronate „ele au dreptul de a-şi elabora reglementări
proprii, de a-şi alege liber reprezentanţii, de a-şi organiza gestiunea şi activitatea şi de a-şi formula
programe proprii de acţiune, cu respectarea legii”, fiind interzisă autorităţilor publice şi patronatelor
orice intervenţie de natură a limita ori întrerupe exercitarea drepturilor de mai sus.



 independenţa organizaţiilor sindicale în raport cu 
autorităţile publice şi cu unitatea în cadrul căreia 
funcţionează;

dreptul sindicatului de a-şi organiza propria activitate în 
mod independent;

dreptul sau libertatea sindicatului de a se asocia cu alte 
organizaţii sindicale sau de a se afilia la acestea.

Din analiza acestor prevederi legale interne, bazate, aşa cum menţionam mai sus, pe reglementările 

internaţionale în materie putem distinge următoarele forme de manifestare a libertăţii sindicale colective:



PRECIZĂRI PRIVIND Constituirea, organizarea, funcționarea, reorganizarea
și încetarea activității unei organizații sindicale.

Cu privire la acest aspect legea aduce următoarele precizări:

Art. 5 Constituirea, organizarea, funcționarea, reorganizarea și încetarea
activității unei organizații sindicale se reglementează prin statutul adoptat de
membrii săi, cu respectarea prevederilor legale. În absența unor prevederi
statutare exprese cu privire la reorganizarea și încetarea activității organizației
sindicale, se vor aplica dispozițiile de drept comun privind încetarea persoanelor
juridice.



STATUTELE ORGANIZAŢIILOR SINDICALE TREBUIE SĂ CUPRINDĂ PREVEDERI CU PRIVIRE LA:

a) scopul constituirii, denumirea și sediul organizației sindicale;

b) modul în care se dobândește și încetează calitatea de membru al organizației sindicale; 

c) drepturile și îndatoririle membrilor; 

d) modul de stabilire și încasare a cotizației; 

e) organele executive de conducere, denumirea acestora, modul de alegere și de revocare, durata mandatelor și 
atribuțiile lor; 

f) condițiile și normele de deliberare pentru modificarea statutului și de adoptare a hotărârilor; 

g) mărimea și compunerea patrimoniului inițial; 

h) divizarea, comasarea sau dizolvarea organizației sindicale, transmiterea ori, după caz, lichidarea 
patrimoniului.



CONDUCEREA ORGANIZAŢIILOR SINDICALE

Legea aduce precizări limitative cu privire la criteriile de eligibilitate necesare a fi îndeplinite, astfel:

persoane care au capacitate de exercițiu deplină și nu execută pedeapsa complementară a 
interzicerii dreptului de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-
au folosit pentru săvârșirea infracțiunii.( art.8)

Cu privire la protecţia membrilor de conducere alese ale organizațiilor sindicale, art. 9 le  asigură 
protecția legii contra oricăror forme de condiționare, constrângere sau limitare în exercitarea 
funcțiilor lor. Perioada în care persoana aleasă în organul de conducere este salarizată de organizația 
sindicală constituie vechime în muncă. (art.11)



DOBÂNDIREA PERSONALITĂŢII JURIDICE

Pentru înţelegerea terminologiei de specialitate sunt necesare câteva lămuriri  cu privire 
la “personalitatea juridică”.

Conceptul de personalitate juridică este definit în literature de specialitate “ca fiind 
aptitudinea unei peroane juridice de a dobândi drepturi şi de a-şi asuma obligaţii, încheind 
acte juridice, în calitate de subiect de drept, prin reprezentanţii săi legali”.

Personalitate juridică, caracteristică a subiectelor de drept care au organe de conducere 
şi un patrimoniu propriu afectat realizării unui anume scop .



Dobândirea personalităţii juridice de către sindicat

Art. 14. (1) Pentru dobândirea de către sindicat a personalității juridice, împuternicitul special al 
membrilor fondatori ai sindicatului, prevăzut în procesul-verbal de constituire, trebuie să depună o cerere 
de înscriere la judecătoria în a cărei rază teritorială își are sediul acesta.

(2) La cererea de înscriere a sindicatului se anexează originalul și câte două copii certificate de 
reprezentantul legal de pe următoarele acte: 

a) procesul-verbal de constituire a sindicatului, semnat de membrii fondatori; 

b) statutul; 

c) lista membrilor organului executiv de conducere a sindicatului, cu menționarea numelui, prenumelui, 
codului numeric personal, profesiunii/funcției și a domiciliului acestora.

De reţinut 

•Dobandirea personalitatii juridice de catre sindicat are o deosebita importanta pentru ca astfel el devine 
titularul unui patrimoniu, are dreptul de a contracta in diverse materii (muncii, comercial, bancar, s.a) si 
poate sta in justitie in vederea promovarii intereselor sale si ale membrilor sai.



Rolul Instanţei 

Art. 15. -

(1) La primirea cererii de înscriere, judecătoria competentă potrivit art. 14 alin. (1) este obligată ca, în termen de cel mult 
5 zile de la înregistrarea acesteia, să examineze:

a) dacă s-au depus actele prevăzute la art. 14 alin. (2); 

b) dacă statutul sindicatului este conform prevederilor legale în vigoare.

(2) În cazul în care constată că cerințele legale pentru constituirea sindicatului nu sunt îndeplinite, președintele 
completului de judecată îl citează în camera de consiliu pe împuternicitul special prevăzut la art. 14 alin. (1), căruia îi 
solicită, în scris, remedierea neregularităților constatate, în termen de cel mult 7 zile.

(3) În cazul în care sunt întrunite cerințele prevăzute la alin. (1), instanța va proceda la soluționarea cererii în termen de 
10 zile, cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizației sindicale. 

(4) Instanța pronunță o hotărâre motivată de admitere sau de respingere a cererii. 

(5) Hotărârea judecătoriei se comunică semnatarului cererii de înscriere, în termen de cel mult 5 zile de la pronunțare. 



Patrimoniul organizaţiilor sindicale

Organizația sindicală poate dobândi, în condițiile prevăzute de lege, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de 
bunuri mobile și imobile necesare realizării scopului pentru care este înființată.(art.22 alin1)

Bunurile mobile și imobile din patrimoniul organizațiilor sindicale pot fi folosite numai potrivit intereselor 
membrilor de sindicat, fără a putea fi împărțite între aceștia.( art.21).

Bunurile mobile și imobile dobândite de către o organizație sindicală de la autoritățile publice centrale sau 
locale, cu titlu gratuit, ori primite în folosință nu pot fi utilizate, direct sau indirect, în scopuri patrimoniale.( 
art.23)



Organizația sindicală poate, în condițiile prevăzute de statut ( art.25):

a) să sprijine material membrii săi în exercitarea profesiunii;

b) să constituie case de ajutor proprii;

c) să editeze și să tipărească publicații proprii;

d) să înființeze și să administreze, în condițiile legii, în interesul membrilor săi, unități sociale, de cultură, 
învățământ și cercetare în domeniul activității sindicale, societăți comerciale, de asigurări, precum și bancă 
proprie;

e) să constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi;

f) să organizeze și să sprijine material și financiar activități cultural-artistice;

g) să organizeze și să desfășoare cursuri de pregătire și calificare profesională, în condițiile legii;

h) să desfășoare și alte activități prevăzute prin statut, în condițiile legii.



ATRIBUŢIILE ORGANIZAŢIILOR SINDICALE

În vederea realizării scopului pentru care sunt constituite, organizațiile sindicale au potrivit legii 
dreptul :

să folosească mijloace specifice, cum sunt: negocierile, procedurile de soluționare a litigiilor prin 
conciliere, mediere, arbitraj, petiție, pichet de protest, marș, miting și demonstrație sau grevă, în 
condițiile prevăzute de lege.

de a întreprinde orice acțiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula acțiune în justiție în 
numele membrilor lor, în baza unei împuterniciri scrise din partea acestora



Reprezentativitatea organizațiilor sindicale

Sunt reprezentative la nivel național, de sector de activitate, de grup de unități și de unitate 
organizațiile sindicale care îndeplinesc, potrivit legii, cumulativ următoarele condiții:

A. la nivel național: 

a) au statut legal de confederație sindicală; 

b) au independență organizatorică și patrimonială;

c) organizațiile sindicale componente cumulează un număr de membri de cel puțin 5% din efectivul 
angajaților din economia națională;

d) au structuri teritoriale în cel puțin jumătate plus unu dintre județele României, inclusiv municipiul 
București;



B. la nivel de sector de activitate sau grup de unități:

a) au statut legal de federație sindicală; 

b) au independență organizatorică și patrimonială; 

c) organizațiile sindicale componente cumulează un număr de membri de cel puțin 7% din efectivul angajaților din 
sectorul de activitate sau grupul de unități respectiv;

C. la nivel de unitate:

a) au statut legal de sindicat; 

b) au independență organizatorică și patrimonială; 

unității.

c) numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puțin 

jumătate plus unu din numărul angajaților 



Activităţi sindicale prevăzute de Codul muncii şi alte acte normative. 

Codul muncii prevede atribuţii ale sindicatelor în mai multe situaţii, de exemplu:

să fie consultate cu privire la planul de măsuri sociale în cazul concedierilor colective, să primească informaţii relevante 
în legătură cu acesta, să formuleze propuneri pe marginea lor,
să-şi dea acordul asupra mijloacelor şi metodelor de evitare a consecinţelor respective sau de reducere a numărului de 
salariaţi afectaţi şi de atenuare a consecinţelor;

să primească notificarea angajatorului privind intenţia de concediere colectivă  şi să propună măsuri în vederea evitării 
concedierilor ori diminuării salariaţilor concediaţi;

să-şi dea acordul asupra normelor de muncă elaborate de angajator 

să-şi manifeste acordul cu privire la cumularea zilelor de repaus săptămânal;

să-şi dea acordul asupra respingerii solicitării salariaţilor de a beneficia de concedii pentru formare profesională 

să fie consultate la elaborarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă ;

să fie consultate la elaborarea regulamentului intern ;

să asiste, printre reprezentanţi, la efectuarea cercetării disciplinare prealabile pe salariaţii în cauză - membri ai 
sindicatelor respective;



Alte acte normative prevăd drepturi şi atribuţii importante ale organizaţiilor sindicale, de pildă:

de a negocia şi încheia contractele colective de muncă (Legea nr.62/2011);

de a declara conflictele de interese şi greva, de a participa la desfăşurarea şi soluţionarea acestora (Legea nr.
62/2011);

de a asigura, prin reprezentanţii desemnaţi special, respectarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi
bărbaţi la locul de muncă şi de areprezenta în justiţie persoanele discriminate (art.38 alin.2 din aceeaşi lege);

 de a primi rapoarte cu privire la evaluarea condiţiilor de 

muncă a salariatelor gravide sau care alăptează (art.6 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2003 

privind protecţia maternităţii la locurile de muncă) etc.
 de a fi consultaţi în legătură cu stabilirea salariului de 

merit şi acordarea de prime în cazul personalului 
unităţilor din sectorul bugetar.



ISTORICUL LIBERTĂŢII SINDICALE ÎN ROMÂNIA

Constituţiunea din 1866 prevedea dreptul de asociere, în art. 
27: „Românii au dreptul de a se asocia, conformându-se legilor 
care regulează exerciţiul acestui drept”.

Asociaţiile profesionale ce aveau caracter de întrajutorare şi 
cuprindeau atât pe muncitori cât şi pe patroni se transformă în 
sindicate în anul 1872, o dată cu crearea la 1 octombrie a 
Asociaţiei generale a tuturor lucrătorilor clin România.



Legea sindicatelor nr. 41/26 mai 1921, apare după 55 de ani de la Constituţia din 1866. Pentru
prima dată în România se creează un cadru juridic al organizării sindicale.

Obiectul sindicatelor profesionale, prevăzut în art. 1 alin. 1 şi 2 era: „studiul, apărarea şi
dezvoltarea intereselor profesionale, limitate la cele de ordin industrial, comercial, agricol, tehnic şi
cultural”.



Constituţia de la 1923 în articolul 29, cu privire la libertatea de asociere preciza următoarele:

“ Romanii, fara deosebire de origine etnica, de limba sau de religie, au dreptul a se asocia, conformandu-se 
legilor cari reguleaza exercitiul acestui drept.

Dreptul de libera asociatiune nu implica in sine dreptul de a crea persoane juridice”.



Constituţia din 1938 în articolul 26, cu privire la libertatea de asociere preciza următoarele:

“Cetăţenii români au dreptul a se asocia, conformându-se legilor.Dreptul de libera asociaţiune nu implica 
dreptul de a crea persoane juridice. Condiţiunile în care se acordă personalitatea juridică se stabilesc prin lege”.



La 12 octombrie 1938, Carol al II-lea interzice sindicatele şi adoptă sistemul sindicatelor 
unice de tip corporatist prin Legea breslelor.

Prin această lege, statul nu recunoaşte decât o singură breaslă pentru fiecare categorie 
profesională pe cuprinsul aceluiaşi ţinut şi o singură uniune de bresle pe întreaga ţară (art. 
6). Breslele reuneau la un loc două categorii de persoane cu interese opuse - muncitori şi 
patroni - care se organizau pentru a se impune, fiecare una în faţa celeilalte.

La 20.01.1945 a fost adoptată Legea nr. 52 asupra sindicatelor profesionale care relua 
principiile de constituire prevăzute de Legea nr. 41/1921 pe profesii.
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