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motivare

Guvernului, deputatilor, senatorilor

semnaturi în sprijinul acestei 
initiative

„Cetatenii se pot asocia liber în 
în patronate ; 

                                                                                                             Nr. 12/07.06.2012

POZITIA U.G.I.R. FILIALA JUDETEANA MURES
PRIVIND PROPUNERILE DE MODIFICARE A LEGII NR. 62/2011 A 

DIALOGULUI SOCIAL, FORMULATE DE CONFEDERATIILE SINDICALE 
SI O PARTE A CONFEDERATIILOR PATRONALE

1.
discutarea 

propunerilor de modificare a Legii nr. 62/2011 a dialogului social, formulate de 
confederatiile sindicale si o parte a confederatiilor   tronale (COMPIROM, 
UNPR si CPISC) si nu un proiect de act normativ

2.
nu respecta 

dispozitiile legale în vigoare, nefiind motivate 

fiind necesara reluarea discutiilor în cadrul Comisiei de Dialog Social, dupa 
primirea motivarilor si cu respectarea dispozitiilor l  ale în vigoare. 

3. nu 
respecta nici dispozitiile art. 74 din Constitutia Rom niei

la care face referire în mod expres si Legea nr. 62/2011.

4. Pozitia U.G.I.R. Filiala Judeteana Mures este de dezaprobare a acestor 
propuneri de modificare a Legii nr. 62/2011 a dialogului social care încalca
dispozitiile Constitutiei României, ale Conventiilor Organizatiei Internationale 
a Muncii (nr. 87/1948, nr. 98/1949 si nr. 154/1981, ra ificate de România), 
precum si angajamente asumate de România si practicile europene în domeniu.

5.
trebuie sa respecte pe deplin urmatoarele principii

constitutionale si de drept international:

Art. 40 alin. (1) din Constitutia României:

Pe ordinea de zi a sedintei din data de 07.06.2012 a Comisiei de Dialog Social, 
constituita la nivelul Prefecturii Judetului Mures a fost înscrisa 

. 

Propunerile de modificare a Legii nr. 62/2011 a dialogului social, formulate de 
confederatiile sindicale si o parte a confederatiilor  atronale 

(conform pct. 10 din Anexa nr. 4 a 
Legii nr. 62/2011, prin care a fost aprobat Regulament l-cadru privind constituirea 
si functionarea comisiilor de dialog social la nivelul administratiei publice locale: 

), 

De asemenea, propunerile de modificare a Legii nr. 62/2011 a dialogului social 
, potrivit cu care 

, 

Cadrul legislativ privind organizarea si functionarea patronatelor, sindicatelor si a 
negocierilor colective

“Punctele de vedere ale partenerilor sociali cu privire la actele normative supuse 
dezbaterii în comisie vor fi înaintate secretariatului comisiei de dialog social în 
forma scrisa, dupa modelul: text initial - propunere de modificare – ”

„Initiativa legislativa apartine, dupa caz, sau 
unui numar de cel putin 100.000 de cetateni cu drept de vot. Cetatenii care îsi 
manifesta dreptul la initiativa legislativa trebuie sa provina din cel putin un sfert din 
judetele tarii, iar în fiecare din aceste judete, respectiv în municipiul Bucuresti, 
trebuie sa fie înregistrate cel putin 5.000 de 

”, 

partide politice, în sindicate, si în alte forme de asociere”
Ø



Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Art. 20

Art. 1-8 din Conventia nr. 87/1948 a Organizatiei Internationale a Muncii, 
ratificata de România, 

Art. 2 pct. 1 din Conventia nr. 98/1949 a ILO

Conventia nr. 154/1981 privind promovarea negocierilor colective a 
Organizatiei Internationale a Muncii
Art. 5

Art. 6
Art. 7

Art. 15 alin. (2) din Constitutia României

Presedinte,

U.G.I.R. Filiala Judeteana Mures

Dorin Popa

din Constitutia României: 

publicata în Buletinul Oficial nr. 4/18.01.1958, si anume:
art. 2: 

art. 3: 

art. 5: 

art. 7: 

art. 8, pct. 2: 

, potrivit cu care 

, potrivit cu care: 

(potrivit cu care 
).

„
cu Declaratia 

Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu cele alte 
Daca exista neconcordante între pactele si tratatele p ivitoare la 

drepturile fundamentale ale omului, la care România es   parte, si legile interne, 
cu exceptia cazului în care Constitutia sau 

legile interne contin dispozitii mai favorabile”

„
, precum si , cu 

singura conditie de a se conforma statutelor acestora din urma”; 
„ muncitori si 

, sa-si aleaga liber reprezentantii, 
sa-si organizeze gestiunea si activitatea si sa-si formuleze programul de 
actiune. 

”;
„ de muncitori si 

„dobândirea personalitatii juridice de catre organizatiile de muncitori 
si patroni, federatiile si confederatiile lor, 

„

”

„Organizatiile de 
muncitori si de patroni trebuie sa beneficieze de o protectie adecvata 

fie direct, fie prin membrii lor, 

: „Vor trebui luate masuri adaptate circumstantelor na ionale, în vederea 
promovarii negocierii colective”, prin care „sa se încurajeze dezvoltarea regulilor 
de procedura 

;
: 
: „Masurile luate de autoritatile publice pentru a înc raja si promova 

dezvoltarea negocierii colective vor face obiectul consultarilor prealabile si, de 
fiecare data când aceasta este posibil, al acordurilor între puterea publica si 
organizatiile celor ce  angajeaza si ale lucratorilor”

cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favo abile

Dispozitiile constitutionale privind drepturile si 
libertatile cetatenilor vor fi interpretate si aplicat  în concordanta

tratate la care România 
este parte.

au 
prioritate reglementarile internationale, 

;

patronii … au dreptul, fara autorizatie prealabila, sa constituie 
organizatii la alegerea lor sa se afilieze acestor organizatii

Organizatiile de patroni au dreptul sa-si elaboreze 
statutele si regulamentele administrative

Autoritatile publice trebuie sa se abtina de la orice interventie de 
natura sa limiteze acest drept sau a-i împiedice exercitarea legala

Organizatiile patroni au dreptul sa constituie 
federatii si confederatii precum si sa se afilieze acestora”; 

nu poate fi subordonata unor 
conditii care ar pune în discutie aplicarea dispozitii  r articolelor 2, 3 si 4 
de mai sus”;

legislatia nationala nu va trebui sa prejudicieze si nici sa fie 
aplicata în asa fel încât sa prejudicieze garantiile prevazute de prezenta 
conventie ;

împotriva 
oricaror acte de ingerinta ale unora fata de celelate,
în formarea, functionarea si administrarea lor”;

convenite între organizatiile celor ce angajeaza si or anizatiile 
lucratorilor

„partile participa în mod voluntar la negocierea colectiva”;

;

Legea dispune numai 
pentru viitor,

-

-

-

-

-

-

-
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