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Negocierea contractului colectiv de muncă și conflictele de muncă - extras din Legea Dialogului Social 

 
 

TITLUL VII 

 

CAPITOLUL I 
Negocierea contractelor colective de muncă  

 

Art. 127. - Organizarea şi desfăşurarea negocierilor colective, precum şi încheierea contractelor colective de muncă 

sunt reglementate prin prezenta lege.  

Art. 128. - (1) Contractele colective de muncă se pot negocia la nivel de unităţi, grupuri de unităţi şi sectoare de 

activitate.  

(2) Criteriul de apartenenţă la sectoarele de activitate este cel al obiectului principal de activitate înregistrat la 

registrul comerţului, conform codului CAEN.  

(3) Unităţile din acelaşi sector de activitate definite prin apartenenţa la aceeaşi diviziune, grupă sau clasă, conform 

codului CAEN, se pot constitui voluntar în grupuri de unităţi, în vederea negocierii contractelor colective la nivelul 

respectiv. Angajatorii care intenţionează să negocieze contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi pot 

constitui în mod voluntar grupul de unităţi, atât prin hotărâre judecătorească de constituire, cât şi prin proces-verbal 

sau orice altă convenţie scrisă între părţi.  

(4) Fac parte din contractele colective de muncă şi convenţiile dintre părţile semnatare ale acestora prin care se 

soluţionează conflictele colective de muncă, precum şi hotărârile arbitrale în această materie, începând cu data 

pronunţării acestora. Hotărârile arbitrale se transmit depozitarului contractului colectiv de muncă pentru înregistrare.  

Art. 129. - (1) Negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate, cu excepţia cazului în care unitatea 

are mai puţin de 21 de angajaţi.  

(2) Iniţiativa negocierii aparţine angajatorului sau organizaţiei patronale.  

(3) Angajatorul sau organizaţia patronală iniţiază negocierea colectivă cu cel puţin 45 de zile calendaristice înaintea 

expirării contractelor colective de muncă sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele 

adiţionale la contractele colective de muncă.  

(4) În cazul în care angajatorul sau organizaţia patronală nu iniţiază negocierea, aceasta va începe la cererea scrisă a 

organizaţiei sindicale reprezentative sau a reprezentanţilor angajaţilor, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de 

la comunicarea solicitării.  

(5) Durata negocierii colective nu poate depăşi 60 de zile calendaristice decât prin acordul părţilor.  

(6) Contractele colective de muncă pot să prevadă renegocierea periodică a oricăror clauze convenite între părţi.  

Art. 130. - (1) În termen de 5 zile calendaristice de la data declanşării procedurilor de negociere prevăzute de art. 

129 alin. (4), angajatorul sau organizaţia patronală are obligaţia să convoace toate părţile îndreptăţite în vederea 

negocierii contractului colectiv de muncă.  

(2) La prima şedinţă de negociere se stabilesc informaţiile publice şi cu caracter confidenţial pe care angajatorul le 

va pune la dispoziţia delegaţilor sindicali sau ai reprezentanţilor angajaţilor, conform legii, şi data până la care 

urmează a îndeplini această obligaţie.  

(3) Regimul informaţiilor confidenţiale puse la dispoziţie de angajator este cel stabilit prin Legea nr. 467/2006 

privind cadrul general de informare şi consultare a angajaţilor.  

(4) Informaţiile pe care angajatorul sau organizaţia patronală le va pune la dispoziţia delegaţilor sindicali ori a 

reprezentanţilor angajaţilor, după caz, vor cuprinde cel puţin date referitoare la:  

a) situaţia economico-financiară la zi;  

b) situaţia ocupării forţei de muncă.  

(5) Tot la prima şedinţă de negociere părţile vor consemna în procesul-verbal următoarele:  

a) componenţa nominală a echipelor de negociere pentru fiecare parte, în baza unor împuterniciri scrise;  

b) nominalizarea persoanelor mandatate să semneze contractul colectiv de muncă;  

c) durata maximă a negocierilor convenită de părţi;  

d) locul şi calendarul reuniunilor;  

e) dovada reprezentativităţii părţilor participante la negocieri;  

f) dovada convocării tuturor părţilor îndreptăţite să participe la negociere;  

g) alte detalii privind negocierea.  

(6) Data la care se desfăşoară prima şedinţă de negociere reprezintă data la care se consideră că negocierile au fost 

declanşate.  
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(7) La fiecare şedinţă de negociere se vor încheia procese-verbale semnate de reprezentanţii mandataţi ai părţilor în 

care se va consemna conţinutul negocierilor.  

Art. 131. - (1) La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor colective de muncă părţile sunt egale şi libere.  

(2) Este interzisă orice imixtiune a autorităţilor publice, sub orice formă şi modalitate, în negocierea, încheierea, 

executarea, modificarea şi încetarea contractelor colective de muncă.  

 

Art. 132. - (1) Clauzele contractelor colective de muncă pot stabili drepturi şi obligaţii numai în limitele şi în 

condiţiile prevăzute de lege.  

(2) La încheierea contractelor colective de muncă, prevederile legale referitoare la drepturile angajaţilor au un 

caracter minimal.  

(3) Contractele colective de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celor 

stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivel superior.  

(4) Contractele individuale de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la niveluri inferioare celor 

stabilite prin contractele colective de muncă aplicabile.  

 

A se vedea  Decizie nr. 637/2011 in data de 21 iulie 2011 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II 
Efectele contractelor colective de muncă  

 

Art. 133. - (1) Clauzele contractelor colective de muncă produc efecte după cum urmează:  

a) pentru toţi angajaţii din unitate, în cazul contractelor colective de muncă încheiate la acest nivel;  

b) pentru toţi angajaţii încadraţi în unităţile care fac parte din grupul de unităţi pentru care s-a încheiat contractul 

colectiv de muncă;  

c) pentru toţi angajaţii încadraţi în unităţile din sectorul de activitate pentru care s-a încheiat contractul colectiv de 

muncă şi care fac parte din organizaţiile patronale semnatare ale contractului.  

(2) La fiecare dintre nivelurile prevăzute la alin. (1) se încheie şi se înregistrează un singur contract colectiv de 

muncă.  

(3) În contractele colective de muncă la orice nivel clauzele aplicabile angajaţilor încadraţi cu contract individual de 

muncă în sectorul bugetar vor respecta în mod obligatoriu prevederile art. 138.  

 

 

CAPITOLUL III 
Părţile şi reprezentarea acestora la negocierea colectivă  

 

Art. 134. - Părţile contractului colectiv de muncă sunt angajatorii şi angajaţii, reprezentaţi la negocieri după cum 

urmează:  

A. din partea angajatorilor:  

a) la nivel de unitate, de către organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de 

funcţionare, după caz;  

b) la nivel de grup de unităţi, de către angajatori care au acelaşi obiect principal de activitate, conform codului 

CAEN, constituiţi voluntar sau conform legii;  

c) la nivel de sector de activitate, de către organizaţiile patronale legal constituite şi reprezentative potrivit prezentei 

legi;  

B. din partea angajaţilor:  

a) la nivel de unitate, de către sindicatul legal constituit şi reprezentativ potrivit prezentei legi sau de către 

reprezentanţii angajaţilor, după caz;  

b) la nivelul grupurilor de unităţi, de către organizaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative la nivelul 

unităţilor membre ale grupului;  

c) la nivel de sector de activitate, de către organizaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative potrivit prezentei 

legi.  
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Art. 135. - (1) În unităţile în care nu există sindicate reprezentative negocierea contractului colectiv de muncă se 

face după cum urmează:  

a) dacă există un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de 

activitate din care face parte unitatea, negocierea se face de către reprezentanţii federaţiei sindicale, la solicitarea şi 

în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii aleşi ai angajaţilor;  

b) dacă există un sindicat neafiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte 

unitatea sau nu există niciun sindicat, negocierea se face numai de către reprezentanţii angajaţilor.  

(2) În cazul în care la nivelul grupului de unităţi nu există organizaţii sindicale reprezentative care să reprezinte cel 

puţin jumătate din numărul total de angajaţi ai grupului de unităţi, la negocierea contractului colectiv de muncă 

salariaţii sunt reprezentaţi după cum urmează:  

a) de către reprezentanţii mandataţi de organizaţiile sindicale reprezentative din cadrul fiecărei unităţi care au decis 

constituirea grupului;  

b) pentru unităţile membre ale grupului în care nu există sindicate reprezentative, dar există sindicate afiliate la 

federaţii sindicale reprezentative în sectorul de activitate în care s-a constituit grupul, angajaţii sunt reprezentaţi de 

către federaţiile sindicale respective, în baza solicitării şi mandatului sindicatelor, şi de reprezentanţii angajaţilor din 

respectivele unităţi.  

(3) Federaţiile sindicale reprezentative la nivelul sectoarelor de activitate conform prezentei legi pot participa la 

negocierea contractelor colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi în care au sindicate afiliate, la solicitarea şi 

în baza mandatului din partea acestora.  

(4) Confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional conform prezentei legi pot participa la negocierea 

contractelor colective de muncă la nivelul sectoarelor de activitate în care au federaţii membre, la solicitarea şi în 

baza mandatului din partea acestora.  

Art. 136. - (1) Contractele colective de muncă, încheiate la orice nivel, nu pot fi semnate decât de reprezentaţii 

mandataţi în acest sens ai părţilor care au negociat.  

(2) Anterior încheierii şi semnării contractelor colective de muncă la nivel de sector de activitate, angajatorii membri 

ai organizaţiilor patronale reprezentative la nivel de sector de activitate, precum şi organizaţiile sindicale membre 

ale confederaţiilor sindicale participante la negocieri îşi vor împuternici reprezentanţii să negocieze prin mandat 

special.  

 

CAPITOLUL IV 
Părţile şi reprezentarea acestora la negocierea colectivă în sectorul bugetar  

 

Art. 137. - În sectorul bugetar, părţile contractului colectiv de muncă sunt angajatorii şi angajaţii, reprezentaţi după 

cum urmează:  

A. din partea angajatorilor:  

a) la nivel de unitate, de către conducătorul instituţiei bugetare sau de către persoana mandatată în cest scop;  

b) la nivel de grup de unităţi, de către reprezentantul legal al ordonatorilor principali de credite;  

c) la nivel de sector de activitate, de către reprezentantul legal al autorităţii publice centrale competente;  

B. din partea angajaţilor, la nivel de unitate, grup de unităţi sau sector de activitate, de organizaţiile sindicale legal 

constituite şi reprezentative conform prevederilor prezentei legi, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 135.  

Art. 138. - (1) Prin contractele/acordurile colective de muncă încheiate în sectorul bugetar nu pot fi negociate sau 

incluse clauze referitoare la drepturi în bani şi în natură, altele decât cele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru 

categoria respectivă de personal.  

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 129 alin. (3) contractele colective de muncă în sectorul bugetar se negociază, 

în condiţiile legii, după aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale ordonatorilor de credite, în limitele şi în 

condiţiile stabilite prin acestea.  

(3) Drepturile salariale din sectorul bugetar se stabilesc prin lege în limite precise, care nu pot constitui obiect al 

negocierilor şi nu pot fi modificate prin contracte colective de muncă. În cazul în care drepturile salariale sunt 

stabilite de legi speciale între limite minime şi maxime, drepturile salariale concrete se determină prin negocieri 

colective, dar numai între limitele legale.  

(4) Clauzele cuprinse în contractele colective de muncă încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1)-(3) sunt lovite 

de nulitate.  

(5) Răspunderea pentru încheierea contractelor colective de muncă cu nerespectarea prevederilor alin. (1)-(3) revine 

angajatorului.  
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Art. 139. - Negocierea acordurilor colective pentru funcţionarii publici se face în conformitate cu dispoziţiile legale 

în materie.  

 

 

CAPITOLUL V 
Încheierea contractelor colective de muncă  

 

Art. 140. - (1) În scopul asigurării participării la negocierea contractelor colective de muncă la nivel de sector de 

activitate, grup de unităţi şi unităţi, angajatorii sau organizaţiile patronale vor transmite tuturor părţilor îndreptăţite 

să negocieze contractul colectiv de muncă anunţul privind intenţia de începere a negocierilor colective. În cazul în 

care angajatorul sau organizaţia patronală nu a iniţiat negocierile în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (3), 

organizaţia sindicală sau reprezentanţii angajaţilor, după caz, care iniţiază negocierile conform art. 129 alin. (5) vor 

transmite tuturor părţilor îndreptăţite să participe la negociere anunţul privind intenţia de începere a negocierilor 

colective.  

(2) Neinvitarea la negocieri a tuturor părţilor îndreptăţite să negocieze contractul colectiv de muncă constituie motiv 

de neînregistrare a contractului colectiv de muncă negociat.  

(3) Anunţul prevăzut la alin. (1) va fi transmis în formă scrisă tuturor părţilor îndreptăţite să negocieze contractul 

colectiv de muncă, cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii negocierilor. Acestea vor confirma în scris primirea 

respectivului anunţ şi acceptarea sau refuzul participării la negociere. Lipsa unui răspuns scris, coroborată cu 

prezentarea dovezii de invitare la negocieri, va fi interpretată ca refuz de participare la negocieri.  

Art. 141. - (1) Contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadă determinată, care nu poate fi mai mică de 12 

luni şi mai mare de 24 luni.  

(2) Părţile pot hotărî prelungirea aplicării contractului colectiv de muncă, în condiţiile stabilite de prezenta lege, o 

singură dată, cu cel mult 12 luni.  

(3) În cazul în care într-o unitate nu există un contract colectiv de muncă, părţile pot conveni negocierea acestuia în 

orice moment.  

Art. 142. - (1) Clauzele cuprinse în contractele colective de muncă care sunt negociate cu încălcarea prevederilor 

art. 132 sunt lovite de nulitate.  

(2) Nulitatea clauzelor contractuale se constată de către instanţele judecătoreşti competente, la cererea părţii 

interesate, fie pe cale de acţiune, fie pe cale de excepţie.  

(3) În cazul constatării nulităţii unor clauze de către instanţa judecătorească, părţile pot conveni renegocierea 

acestora.  

(4) Până la renegocierea clauzelor a căror nulitate a fost constatată, acestea sunt înlocuite cu prevederile mai 

favorabile angajaţilor, cuprinse în lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul superior, 

după caz.  

Art. 143. - (1) Contractele colective de muncă şi actele adiţionale la acestea se încheie în formă scrisă şi se 

înregistrează prin grija părţilor, după cum urmează:  

a) contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, la inspectoratul teritorial de muncă;  

b) contractele colective de muncă încheiate la nivelul grupurilor de unităţi şi al sectoarelor de activitate, la 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  

(2) Dosarul întocmit în vederea înregistrării va cuprinde:  

a) contractul colectiv de muncă, în original, redactat în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru 

depozitar, semnate de către părţi;  

b) dovada convocării părţilor îndreptăţite să participe la negociere;  

c) împuternicirile scrise pentru reprezentanţii desemnaţi în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de 

muncă;  

d) dovezile de reprezentativitate ale părţilor. În cazul grupului de unităţi constituit numai pentru negocierea unui 

contract colectiv de muncă la acest nivel, dovezile de reprezentativitate pot fi cele ale membrilor părţii sindicale, 

conform art. 134 lit. B şi art. 135 alin. (2), partea patronală făcând dovada constituirii grupului de unităţi, conform 

prevederilor art. 128 alin. (3), în vederea negocierii;  

e) procesele-verbale ale negocierii, redactate în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru 

depozitar, conţinând poziţia părţilor;  

f) pentru contractele colective de muncă încheiate la nivel de sector de activitate, mandatele speciale prevăzute la 

art. 136 alin. (2).  
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(3) În cazul contractelor negociate la nivelul sectoarelor de activitate, contractul colectiv de muncă va fi înregistrat 

la nivelul respectiv numai în situaţia în care numărul de angajaţi din unităţile membre ale organizaţiilor patronale 

semnatare este mai mare decât jumătate din numărul total al angajaţilor din sectorul de activitate. În caz contrar, 

contractul va fi înregistrat drept contract la nivel de grup de unităţi.  

(4) Pentru contractele la nivel de sector de activitate sau grup de unităţi, dosarul prevăzut la alin. (2) va cuprinde 

suplimentar şi lista unităţilor cărora li se aplică contractul în conformitate cu mandatele speciale prevăzute la art. 

136 alin. (2).  

(5) În cazul în care este îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (3), aplicarea contractului colectiv de muncă 

înregistrat la nivelul unui sector de activitate va fi extinsă la nivelul tuturor unităţilor din sector, prin ordin al 

ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, cu aprobarea Consiliului Naţional Tripartit, în baza unei cereri 

adresate acestuia de către semnatarii contractului colectiv de muncă la nivel sectorial.  

Art. 144. - (1) Contractele colective de muncă se aplică de la data înregistrării lor la autoritatea competentă sau de la 

o dată ulterioară, potrivit convenţiei părţilor.  

(2) Contractele colective de muncă la nivel de sectoare de activitate şi grupuri de unităţi, precum şi actele adiţionale 

la acestea vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, prin grija părţilor semnatare.  

Art. 145. - (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sau, după caz, inspectoratele teritoriale de muncă 

vor proceda la înregistrarea contractelor colective de muncă după verificarea îndeplinirii condiţiilor procedurale 

prevăzute de prezenta lege. Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, contractele colective de muncă vor fi restituite 

semnatarilor pentru îndeplinirea condiţiilor legale.  

(2) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale va publica pe pagina de internet contractele colective la nivel de 

sector de activitate şi grup de unităţi.  

Art. 146. - (1) Contractele colective de muncă nu vor fi înregistrate dacă:  

a) părţile nu au depus dosarul în conformitate cu prevederile art. 143 alin. (2);  

b) nu sunt semnate de către organizaţii sindicale care reprezintă mai mult de jumătate din totalul angajaţilor din 

sectorul sau grupul de unităţi pentru care s-a negociat contractul;  

c) reprezentantul oricărei părţi care a participat la negocieri, nu a fost de acord cu oricare dintre clauzele contractului 

şi acest fapt a fost consemnat în procesul-verbal de negociere.  

(2) La nivel de unitate, contractul colectiv de muncă va fi înregistrat fără semnătura tuturor părţilor numai în cazul în 

care partea semnatară care reprezintă angajaţii acoperă mai mult de jumătate din totalul angajaţilor.  

Art. 147. - Împotriva refuzului înregistrării contractelor colective de muncă părţile interesate se pot adresa 

instanţelor judecătoreşti în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

 

 

CAPITOLUL VI 
Executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă  

 

Art. 148. - (1) Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi.  

(2) Neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul colectiv de muncă atrage răspunderea părţilor care se fac 

vinovate de aceasta.  

Art. 149. - Clauzele contractului colectiv de muncă pot fi modificate pe parcursul executării lui, în condiţiile legii, 

ori de câte ori toate părţile îndreptăţite să negocieze contractul colectiv de muncă convin acest lucru.  

Art. 150. - (1) Modificările aduse contractului colectiv de muncă se consemnează într-un act adiţional semnat de 

toate părţile care au încheiat contractul.  

(2) Actul adiţional se transmite în scris organului la care a fost înregistrat contractul colectiv de muncă şi tuturor 

părţilor semnatare şi produce efecte de la data înregistrării acestuia în condiţiile prezentei legi sau de la o dată 

ulterioară, potrivit convenţiei părţilor.  

Art. 151. - Contractul colectiv de muncă încetează:  

a) la împlinirea termenului sau la terminarea lucrării pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu convin prelungirea 

aplicării acestuia, în condiţiile legii;  

b) la data dizolvării sau lichidării judiciare a unităţii;  

c) prin acordul părţilor.  

Art. 152. - (1) Contractul colectiv de muncă nu poate fi denunţat unilateral.  

(2) Litigiile în legătură cu executarea, modificarea sau încetarea contractului colectiv de muncă se soluţionează de 

către instanţele judecătoreşti competente.  
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Art. 153. - Conform principiului recunoaşterii reciproce orice organizaţie sindicală legal constituită poate încheia cu 

un angajator sau cu o organizaţie patronală orice alte tipuri de acorduri, convenţii sau înţelegeri, în formă scrisă, care 

reprezintă legea părţilor şi ale căror prevederi sunt aplicabile numai membrilor organizaţiilor semnatare.  

 

 

 

TITLUL VIII 
Reglementarea modalităţilor de soluţionare a conflictelor de muncă  

 

 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale  

 

Art. 154. - (1) Raporturile de muncă stabilite între angajatori şi angajaţii acestora se desfăşoară cu respectarea 

prevederilor legale, precum şi în condiţiile negociate prin contractele colective şi individuale de muncă.  

(2) Încălcarea cu vinovăţie de către una dintre părţi a obligaţiilor care îi revin potrivit alin. (1) atrage răspunderea 

acesteia.  

Art. 155. - Conflictele de muncă se soluţionează potrivit prevederilor prezentei legi.  

 

 

CAPITOLUL II 
Conflicte colective de muncă  

 

Art. 156. - Dreptul angajaţilor de a declanşa conflicte colective de muncă în legătură cu începerea, desfăşurarea şi 

încheierea negocierilor contractelor colective de muncă este garantat de lege.  

Art. 157. - Nu pot constitui obiect al conflictelor colective de muncă revendicările angajaţilor pentru a căror 

rezolvare este necesară adoptarea unei legi sau a altui act normativ.  

Art. 158. - Conflictele colective de muncă pot avea loc pentru apărarea intereselor colective cu caracter economic, 

profesional sau social, în conformitate cu prevederile art. 156.  

Art. 159. - (1) În conflictele colective de muncă la nivel de unitate angajaţii sunt reprezentaţi de sindicatele 

reprezentative din unitate, potrivit legii.  

(2) La nivelul unităţilor în care nu sunt constituite sindicate reprezentative, iar angajaţii şi-au ales persoanele care să 

îi reprezinte la negocieri, aceleaşi persoane îi reprezintă şi în cazul conflictelor colective de muncă.  

Art. 160. - În cazul conflictelor colective de muncă angajaţii sunt reprezentaţi de organizaţiile sindicale 

reprezentative sau reprezentanţii angajaţilor, după caz, care participă la negocierile colective ale contractului sau 

acordului colectiv de muncă aplicabil.  

Art. 161. - Conflictele colective de muncă pot fi declanşate în următoarele situaţii:  

a) angajatorul sau organizaţia patronală refuză să înceapă negocierea unui contract ori acord colectiv de muncă, în 

condiţiile în care nu are încheiat un astfel de contract sau acord ori cel anterior a încetat;  

b) angajatorul sau organizaţia patronală nu acceptă revendicările formulate de angajaţi;  

c) părţile nu ajung la o înţelegere privind încheierea unui contract sau acord colectiv de muncă până la data stabilită 

de comun acord pentru finalizarea negocierilor.  

Art. 162. - (1) În toate cazurile în care există premisele declanşării unui conflict colectiv de muncă, organizaţiile 

sindicale reprezentative sau reprezentanţii angajaţilor, după caz, vor sesiza în scris angajatorul, respectiv organizaţia 

patronală despre această situaţie, precizând revendicările angajaţilor, motivarea acestora, precum şi propunerile de 

soluţionare. Angajatorul este obligat să primească şi să înregistreze sesizarea astfel formulată.  

(2) Cerinţa prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită şi în cazul în care revendicările, motivarea şi propunerile de 

soluţionare sunt exprimate de sindicatul reprezentativ sau de către reprezentanţii aleşi ai angajaţilor cu ocazia 

întâlnirii cu reprezentanţii angajatorului ori ai organizaţiei patronale, dacă discuţiile purtate au fost consemnate într-

un proces-verbal.  

(3) Angajatorul sau organizaţia patronală are obligaţia de a răspunde în scris sindicatelor sau, în lipsa acestora, 

reprezentanţilor angajaţilor, în termen de două zile lucrătoare de la primirea sesizării, cu precizarea punctului de 

vedere pentru fiecare dintre revendicările formulate.  
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Art. 163. - În situaţia în care angajatorul ori organizaţia patronală nu a răspuns la toate revendicările formulate sau, 

deşi a răspuns, sindicatele ori reprezentanţii salariaţilor, după caz, nu sunt de acord cu punctul de vedere precizat, 

conflictul colectiv de muncă se poate declanşa.  

Art. 164. - Pe durata valabilităţii unui contract sau acord colectiv de muncă angajaţii nu pot declanşa conflictul 

colectiv de muncă.  

Art. 165. - Conflictul colectiv de muncă se declanşează numai după înregistrarea prealabilă a acestuia, după cum 

urmează:  

a) la nivel de unitate, organizaţia sindicală reprezentativă sau reprezentanţii angajaţilor, după caz, notifică 

angajatorului declanşarea conflictului colectiv de muncă şi sesizează în scris inspectoratul teritorial de muncă din 

judeţul în care îşi desfăşoară activitatea angajaţii unităţii care au declanşat conflictul, în vederea concilierii;  

b) la nivel de grup de unităţi, organizaţiile sindicale reprezentative vor notifica fiecărei unităţi membre a grupului de 

unităţi, precum şi organizaţiei patronale constituite la nivelul grupului declanşarea conflictului colectiv de muncă şi 

sesizează în scris Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în vederea concilierii;  

c) la nivelul sectorului de activitate, organizaţiile sindicale reprezentative vor notifica fiecărei unităţi în care au 

membri organizaţii sindicale reprezentative, precum şi organizaţiilor patronale corespondente declanşarea 

conflictului colectiv de muncă şi vor sesiza în scris Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în vederea 

concilierii.  

 

 

CAPITOLUL III 
Concilierea conflictelor colective de muncă  

 

Art. 166. - În toate cazurile, sesizarea pentru concilierea conflictului colectiv de muncă se formulează în scris şi va 

cuprinde în mod obligatoriu următoarele menţiuni:  

a) angajatorul sau organizaţia patronală, cu indicarea sediului şi datelor de contact ale acestuia/acesteia;  

b) obiectul conflictului colectiv de muncă şi motivarea acestuia;  

c) dovada îndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 161-163;  

d) desemnarea nominală a persoanelor delegate să reprezinte la conciliere organizaţia sindicală reprezentativă sau, 

după caz, reprezentanţii angajaţilor.  

Art. 167. - Concilierea, medierea şi arbitrarea conflictelor colective de muncă se fac numai între părţile aflate în 

conflict.  

Art. 168. - (1) Procedura de conciliere este obligatorie.  

(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea sesizării, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în 

cazul conflictelor colective de muncă la nivel de grup de unităţi sau la nivel sectorial, respectiv inspectoratul 

teritorial de muncă, în cazul conflictelor colective de muncă la nivel de unitate, desemnează delegatul său pentru 

participarea la concilierea conflictului colectiv de muncă şi comunică datele persoanei desemnate atât organizaţiei 

sindicale ori reprezentanţilor angajaţilor, cât şi angajatorului sau organizaţiei patronale.  

(3) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, respectiv inspectoratul teritorial de muncă, după caz, convoacă 

părţile la procedura de conciliere într-un termen ce nu poate depăşi 7 zile lucrătoare de la data desemnării 

delegatului.  

Art. 169. - (1) Pentru susţinerea intereselor lor la conciliere, sindicatele reprezentative sau, după caz, reprezentanţii 

angajaţilor desemnează o delegaţie formată din 2-5 persoane, care va fi împuternicită în scris să participe la 

concilierea organizată de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sau de inspectoratul teritorial de muncă, 

după caz. Din delegaţia sindicală pot face parte şi reprezentanţi ai federaţiei sau ai confederaţiei sindicale la care 

organizaţia sindicală este afiliată.  

(2) Poate fi aleasă ca delegat al sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor angajaţilor orice 

persoană care îndeplineşte următoarele condiţii:  

a) are capacitate deplină de exerciţiu;  

b) este angajat al unităţii sau reprezintă federaţia ori confederaţia sindicală reprezentativă la care organizaţia 

sindicală care a declanşat conflictul de muncă este afiliată.  

Art. 170. - Pentru susţinerea intereselor sale la conciliere, angajatorul sau organizaţia patronală desemnează printr-o 

împuternicire scrisă o delegaţie compusă din 2-5 persoane care să participe la conciliere.  

Art. 171. - (1) La data fixată pentru conciliere, delegatul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sau al 

inspectoratului teritorial de muncă, după caz, verifică împuternicirile delegaţilor părţilor şi stăruie ca aceştia să 

acţioneze pentru a se realiza concilierea.  
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(2) Susţinerile părţilor şi rezultatul dezbaterilor se consemnează într-un proces-verbal, semnat de către părţi şi de 

delegatul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sau al inspectoratului teritorial de muncă, după caz.  

(3) Procesul-verbal se întocmeşte în original, câte unul pentru fiecare parte participantă la conciliere şi unul pentru 

delegatul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sau al inspectoratului teritorial de muncă, după caz.  

Art. 172. - În cazul în care în urma dezbaterilor se ajunge la un acord cu privire la soluţionarea revendicărilor 

formulate, conflictul colectiv de muncă se consideră încheiat.  

Art. 173. - În situaţiile în care acordul cu privire la soluţionarea conflictului colectiv de muncă este numai parţial, în 

procesul-verbal se vor consemna revendicările asupra cărora s-a realizat acordul şi cele rămase nesoluţionate, 

împreună cu punctele de vedere ale fiecărei părţi referitoare la acestea din urmă.  

Art. 174. - Rezultatele concilierii vor fi aduse la cunoştinţa angajaţilor de către cei care au făcut sesizarea pentru 

efectuarea concilierii.  

 

 

CAPITOLUL IV 
Medierea şi arbitrajul  

 

Art. 175. - În vederea promovării soluţionării amiabile şi cu celeritate a conflictelor colective de muncă se 

înfiinţează Oficiul de Mediere şi Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă de pe lângă Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale.  

Art. 176. - (1) Modalitatea de înfiinţare, organizare şi funcţionare a Oficiului de Mediere şi Arbitraj al Conflictelor 

Colective de Muncă va fi reglementată prin hotărâre a Guvernului, ce va fi adoptată în cel mult 90 de zile de la 

intrarea în vigoare a prezentei legi.  

(2) În cadrul Oficiului de Mediere şi Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă vor fi constituite corpul de 

mediatori şi corpul de arbitri ai conflictelor colective de muncă.  

Art. 177. - Componenţa şi criteriile de accedere în corpul de mediatori şi corpul de arbitri ai conflictelor colective de 

muncă, competenţa, atribuţiile, precum şi procedurile de mediere şi arbitraj se stabilesc prin Regulamentul de 

mediere şi arbitraj, elaborat de Oficiul de Mediere şi Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă de pe lângă 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi 

protecţiei sociale şi al ministrului justiţiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

Art. 178. - (1) În cazul în care conflictul colectiv de muncă nu a fost soluţionat ca urmare a concilierii organizate de 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, respectiv de inspectoratul teritorial de muncă, după caz, părţile pot 

hotărî, prin consens, iniţierea procedurii de mediere, în condiţiile prezentei legi.  

(2) Pentru medierea conflictelor individuale de muncă sunt aplicabile prevederile art. 73 alin. (2) din Legea nr. 

192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art. 179. - (1) Pe întreaga durată a unui conflict colectiv de muncă, părţile aflate în conflict pot hotărî prin consens 

ca revendicările formulate să fie supuse arbitrajului Oficiului de Mediere şi Arbitraj al Conflictelor Colective de 

Muncă de pe lângă Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  

(2) Hotărârile arbitrale pronunţate de Oficiul de Mediere şi Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă de pe lângă 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sunt obligatorii pentru părţi, completează contractele colective de 

muncă şi devin executorii din momentul pronunţării lor.  

Art. 180. - Medierea sau arbitrajul conflictului colectiv de muncă este obligatorie/obligatoriu dacă părţile, de comun 

acord, au decis acest lucru înainte de declanşarea grevei ori pe parcursul acesteia.  

 

 

CAPITOLUL V 
Greva  

 

Art. 181. - Prin grevă se înţelege orice formă de încetare colectivă şi voluntară a lucrului într-o unitate.  

Art. 182. - Greva poate fi declarată numai dacă, în prealabil, au fost epuizate posibilităţile de soluţionare a 

conflictului colectiv de muncă prin procedurile obligatorii prevăzute de prezenta lege, numai după desfăşurarea 

grevei de avertisment şi dacă momentul declanşării acesteia a fost adus la cunoştinţa angajatorilor de către 

organizatori cu cel puţin două zile lucrătoare înainte.  

Art. 183. - (1) Hotărârea de a declara greva se ia de către organizaţiile sindicale reprezentative participante la 

conflictul colectiv de muncă, cu acordul scris a cel puţin jumătate din numărul membrilor sindicatelor respective.  

lnk:LEG%20PRL%20192%202006%200
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(2) Pentru angajaţii unităţilor în care nu sunt organizate sindicate reprezentative, hotărârea de declarare a grevei se ia 

de către reprezentanţii angajaţilor, cu acordul scris a cel puţin unei pătrimi din numărul angajaţilor unităţii sau, după 

caz, ai subunităţii ori compartimentului.  

(3) Hotărârea de a declara greva, cu dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), se comunică în scris 

angajatorului, în termenul prevăzut la art. 182.  

Art. 184. - Grevele pot fi de avertisment, de solidaritate şi propriu-zise.  

Art. 185. - Greva de avertisment nu poate avea o durată mai mare de două ore, dacă se face cu încetarea lucrului, şi 

trebuie, în toate cazurile, să preceadă cu cel puţin două zile lucrătoare greva propriu-zisă.  

Art. 186. - (1) Greva de solidaritate poate fi declarată în vederea susţinerii revendicărilor formulate de angajaţii din 

alte unităţi aparţinând aceluiaşi grup de unităţi sau sector de activitate.  

(2) Hotărârea de a declara grevă de solidaritate poate fi luată, cu respectarea prevederilor art. 183 alin. (1), de către 

organizaţiile sindicale reprezentative afiliate la aceeaşi federaţie sau confederaţie sindicală la care este afiliat 

sindicatul organizator. În cazul grevelor de solidaritate, prevederile art. 183 alin. (2) nu se aplică.  

(3) Greva de solidaritate nu poate avea o durată mai mare de o zi lucrătoare şi trebuie anunţată în scris conducerii 

unităţii cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data încetării lucrului.  

Art. 187. - (1) Grevele sunt organizate de sindicatul reprezentativ sau, după caz, de reprezentanţii angajaţilor, care 

vor stabili şi durata acestora, cu respectarea prevederilor art. 186.  

(2) Sindicatul reprezentativ ori, după caz, reprezentanţii aleşi ai angajaţilor îi reprezintă pe grevişti, pe toată durata 

grevei, în relaţiile cu angajatorii, inclusiv în faţa instanţelor judecătoreşti, în cazurile în care se solicită suspendarea 

sau încetarea grevei.  

Art. 188. - Pe durata în care revendicările formulate de angajaţi sunt supuse medierii ori arbitrajului, aceştia nu pot 

declanşa grevă sau, dacă greva este declanşată, aceasta se suspendă în condiţiile art. 197 alin. (3).  

Art. 189. - În situaţia în care, după declanşarea grevei, mai mult de jumătate din numărul angajaţilor care au hotărât 

declararea grevei renunţă în scris la grevă, aceasta încetează.  

Art. 190. - (1) Greva poate fi declarată numai pentru interese cu caracter profesional, economic şi social ale 

angajaţilor.  

(2) Greva nu poate urmări realizarea unor scopuri politice.  

Art. 191. - (1) Participarea la grevă este liberă. Nimeni nu poate fi constrâns să participe la grevă sau să refuze să 

participe.  

(2) Pe durata unei greve declanşate într-o unitate pot înceta activitatea şi angajaţii unor subunităţi sau compartimente 

care nu au participat iniţial la declanşarea conflictului colectiv de muncă.  

(3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), revendicările sunt cele formulate la declanşarea conflictului colectiv de muncă.  

Art. 192. - (1) Angajaţii care nu participă la grevă îşi vor continua activitatea.  

(2) Angajaţii aflaţi în grevă trebuie să se abţină de la orice acţiune de natură să împiedice continuarea activităţii de 

către cei care nu participă la grevă.  

Art. 193. - (1) Organizatorii grevei au obligaţia ca pe durata acesteia să protejeze bunurile unităţii şi, împreună cu 

conducerea unităţii, să asigure funcţionarea continuă a utilajelor şi a instalaţiilor a căror oprire ar putea constitui un 

pericol pentru viaţa sau pentru sănătatea oamenilor.  

(2) Pentru pagubele materiale provocate de către participanţii la grevă, angajatorul se poate adresa instanţei 

competente pentru despăgubiri.  

Art. 194. - (1) Pe durata grevei conducerea unităţii nu poate fi împiedicată să îşi desfăşoare activitatea de către 

angajaţii aflaţi în grevă sau de organizatorii acesteia.  

(2) Conducerea unităţii nu poate încadra alţi angajaţi care să îi înlocuiască pe cei aflaţi în grevă.  

Art. 195. - (1) Pe toată durata participării la grevă contractul individual de muncă sau raportul de serviciu, după caz, 

al angajatului se suspendă de drept. Pe perioada suspendării se menţin doar drepturile de asigurări de sănătate.  

(2) În orice moment al grevei oricare parte poate solicita participarea unui reprezentant al inspectoratului teritorial 

de muncă pentru constatarea eventualelor contravenţii.  

Art. 196. - (1) Participarea la grevă sau organizarea acesteia, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi, nu 

reprezintă o încălcare a obligaţiilor de serviciu ale angajaţilor şi nu atrage posibilitatea sancţionării în niciun fel a 

acestora.  

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică dacă greva este declarată ilegală, potrivit art. 200 alin. (1) lit. b).  

Art. 197. - (1) În timpul grevei organizatorii acesteia continuă negocierile cu conducerea unităţii, în vederea 

soluţionării revendicărilor care formează obiectul conflictului colectiv de muncă.  

(2) În cazul în care organizatorii grevei şi conducerea unităţii ajung la un acord, conflictul colectiv de muncă este 

închis şi greva încetează.  
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(3) Pe perioada negocierilor, organizatorii grevei pot conveni cu angajatorul suspendarea temporară a grevei. Dacă 

negocierile eşuează, greva va fi reluată, fără a mai fi necesară parcurgerea etapelor procedurale preliminare 

prevăzute de lege.  

(4) Exceptând situaţia prevăzută la alin. (3), organizatorii grevei nu pot amâna declanşarea grevei la o altă dată decât 

cea anunţată sau să o suspende pe o anumită perioadă decât reluând toată procedura de declanşare a conflictelor 

colective de muncă.  

(5) Refuzul organizatorilor grevei de a îndeplini obligaţia prevăzută la alin. (1) atrage răspunderea juridică a acestora 

pentru pagubele cauzate unităţii.  

Art. 198. - Dacă angajatorul apreciază că greva a fost declarată sau se derulează cu nerespectarea legii, acesta se va 

putea adresa tribunalului în a cărui circumscripţie se află unitatea în care s-a declarat greva cu o cerere prin care se 

solicită instanţei încetarea grevei.  

Art. 199. - Tribunalul fixează termen pentru soluţionarea cererii de încetare a grevei, care nu poate fi mai mare de 

două zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, şi dispune citarea părţilor.  

Art. 200. - (1) Tribunalul examinează cererea prin care se solicită încetarea grevei şi pronunţă de urgenţă o hotărâre 

prin care, după caz:  

a) respinge cererea angajatorului;  

b) admite cererea angajatorului şi dispune încetarea grevei ca fiind ilegală.  

(2) Hotărârile pronunţate de tribunal sunt definitive.  

Art. 201. - (1) Tribunalul şi curtea de apel soluţionează cererea sau, după caz, recursul, potrivit procedurii prevăzute 

pentru soluţionarea conflictelor colective de muncă.  

(2) În cazul în care dispune încetarea grevei ca fiind ilegală, instanţa, la cererea celor interesaţi, poate obliga 

organizatorii grevei şi angajaţii participanţi la greva ilegală la plata despăgubirilor.  

Art. 202. - Nu pot declara grevă: procurorii, judecătorii, personalul militar şi personalul cu statut special din cadrul 

Ministerului Apărării Naţionale, al Ministerului Administraţiei şi Internelor, al Ministerului Justiţiei şi din instituţiile 

şi structurile din subordinea sau coordonarea acestora, inclusiv al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, al 

Serviciului Român de Informaţii, al Serviciului de Informaţii Externe, al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, 

personalul angajat de forţele armate străine staţionate pe teritoriul României, precum şi alte categorii de personal 

cărora li se interzice exercitarea acestui drept prin lege.  

Art. 203. - Personalul din transporturile aeriene, navale, terestre de orice fel nu poate declara grevă din momentul 

plecării în misiune şi până la terminarea acesteia.  

Art. 204. - Personalul îmbarcat pe navele marinei comerciale sub pavilion românesc poate declara grevă numai cu 

respectarea normelor stabilite prin convenţiile internaţionale ratificate de statul român, în condiţiile art. 203.  

Art. 205. - În unităţile sanitare şi de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale radioului şi televiziunii publice, în 

transporturile pe căile ferate, în unităţile care asigură transportul în comun şi salubritatea localităţilor, precum şi 

aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură şi apă, greva este permisă cu condiţia ca organizatorii 

grevei să asigure serviciile, dar nu mai puţin de o treime din activitatea normală.  

Art. 206. - Angajaţii din unităţile sistemului energetic naţional, din unităţile operative de la sectoarele nucleare, din 

unităţile cu foc continuu pot declara grevă cu condiţia asigurării a cel puţin unei treimi din activitate, astfel încât să 

nu pună în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor şi să asigure funcţionarea instalaţiilor în deplină siguranţă.  

Art. 207. - Funcţionarii publici declanşează conflictul colectiv de muncă conform procedurii prevăzute în prezenta 

lege.  

 

 

CAPITOLUL VI 
Conflictele individuale de muncă  

 

Art. 208. - Conflictele individuale de muncă se soluţionează de către instanţele judecătoreşti.  

Art. 209. - Instanţele judecătoreşti competente să judece cereri referitoare la soluţionarea conflictelor individuale de 

muncă se stabilesc prin lege.  

Art. 210. - Cererile referitoare la soluţionarea conflictelor individuale de muncă se adresează instanţei judecătoreşti 

competente în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau locul de muncă reclamantul.  

Art. 211. - Cererile pot fi formulate de cei ale căror drepturi au fost încălcate după cum urmează:  

a) măsurile unilaterale de executare, modificare, suspendare sau încetare a contractului individual de muncă, 

inclusiv angajamentele de plată a unor sume de bani, pot fi contestate în termen de 45 de zile calendaristice de la 

data la care cel interesat a luat cunoştinţă de măsura dispusă;  
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b) constatarea nulităţii unui contract individual de muncă poate fi cerută de părţi pe întreaga perioadă în care 

contractul respectiv se aplică;  

c) plata despăgubirilor pentru pagubele cauzate şi restituirea unor sume care au format obiectul unor plăţi nedatorate 

pot fi cerute în termen de 3 ani de la data producerii pagubei 

Atacat prin  Decizie nr. 789/2011 in data de 04 august 2011 

 

 

 

Art. 212. - (1) Cererile referitoare la soluţionarea conflictelor individuale de muncă vor fi judecate cu celeritate.  

(2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 10 zile.  

Art. 213. - Părţile sunt legal citate dacă citaţia le-a fost înmânată cel puţin cu 5 zile înaintea judecării.  

Art. 214. - Hotărârile instanţei de fond sunt definitive.  

Art. 215. - Termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicării hotărârii.  

Art. 216. - Dispoziţiile prezentei legi referitoare la procedura de soluţionare a conflictelor individuale de muncă se 

completează în mod corespunzător cu prevederile Codului de procedură civilă.  
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