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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

            Bucureşti 21.12.1998
           Nr.156/1994  

 
R A P O R T   S U P L I M E N T A R 

asupra proiectului de Lege cu privire la patronate. 
 

  Cu adresa nr.156/ 10 octombrie 1994, înregistrată   sub nr.681/16/11/1994, Preşedintele Camerei Deputaţilor a 
trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, spre dezbatere şi avizare în fond, proiectul de Lege cu privire la 
patronate. 
  Urmare  examinării şi a dezbaterilor în fond, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, ca proiectul 
de lege să fie supus Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi avizare, cu modificările şi îmbunătăţirile propuse,  
întocmindu-se, în acest sens, raportul cu nr.89/R din 7 iunie 1995. 
  In şedinţa din 11 decembrie 1997, Plenul Camerei Deputaţilor a hotãrât restituirea proiectului de lege Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi  în vederea reexaminării, cu menţiunea ca, în termen de 10 zile, Guvernul  să se pronunţe 
asupra  acestuia. 
  Cu adresa nr.2448 / 16 decembrie 1997, Guvernul României a trimis punctul de vedere asupra proiectului de 
Lege cu privire la patronate, apreciind că modificările aduse prin  raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi sunt 
de natură să îmbunătăţească proiectul iniţial, fiind în concordanţã  cu prevederile legale care asigură  cadrul de manifestare 
a dialogului social. 
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  Faţă de cele de mai sus şi în conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a reanalizat  acest proiect de lege în şedinţa din 23 ianuarie 1998, hotărând, cu majoritate 
de voturi, ca proiectul  de Lege cu privire la patronate să fie supus Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare, 
cu îmbunătăţirile şi modificările propuse prin Raportul nr.89/R din 7 iunie 1995. În acest sens a fost întocmit raportul 
nr.156/23.01.1998. 
  Întrucât, în timpul dezbaterilor în plen, s-a solicitat din partea Guvernului, amânarea discutării acestui proiect 
de lege pentru a prezenta un punct de vedere care să cuprindă observaţiile şi propunerile Departamentului pentru Relaţii cu 
Sindicatele şi Patronatul, formulat după consultarea organizaţiilor patronale, s-a hotărât restituirea Raportului 156 din 23 
ianuarie 1998, la comisie pentru a fi reanalizat. 
  La data de 6 aprilie 1998, cu adresa nr.91, înregistrată sub nr. 251/XVIII/11/6.04.1998, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, în vederea dezbaterilor în fond, cu propunerea legislativă privind Legea patronatelor, 
iniţiată de domnii Dan Mircea Popescu - senator, Dan Ion Popescu şi Ion Giurescu - deputaţi. 
  Cu avizul nr.327 din 4.05.1998, Consiliul Legislativ a avizat favorabil această iniţiativă legislativă cu unele 
observaţii şi propuneri. 
  Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi servicii specifice, 
sesizate în avizare, au avizat favorabil propunerea legislativă  cu unele observaţii şi propuneri. 
  Cu privire la aceste iniţiative legislative s-au mai primit puncte de vedere cu propuneri de îmbunătăţire a 
textului din partea Guvernului României, a Consiliului Concurenţei precum şi din partea unor organizaţii patronale. 
  Potrivit prevederilor art.57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, , membrii Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi au examinat proiectul de lege, propunerea legislativă, avizele comisiilor permanente sesizate în avizare, punctul 
de vedere ale Guvernului precum şi propunerile celorlalte organizaţii menţionate mai sus, în prezenţa reprezentanţilor 
iniţiatorilor şi ai organizaţiilor patronale, finalizând dezbaterile în şedinţa din 16 decembrie 1998. 
  În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, membrii comisiei au hotărât să  supună Plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege cu următoarele amendamente însuşite de comisie: 
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Nr. 
Crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Text adoptat de comisie Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1. TITLUL: 

Lege cu privire la patronate 
TITLUL: 

Legea patronatelor 
Pentru o justă corelare a 

titlului legii cu 
conţinutul acesteia. 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

     Art.1. - (1) Patronatele sunt organizaţii 
independente, apolitice, înfiinţate ca persoane 
juridice de drept privat fără scop lucrativ, pe baza 
liberei asocieri a patronilor.  
 
     (2) Un număr de cel puţin 20 persoane juridice 
sau fizice autorizate potrivit legii, pot constitui un 
patronat.  
 
     (3) Patronatele au drept de a-şi constitui 
structuri pe ramură, teritoriale sau la nivel 
naţional. 
 
     (4)  Patronatele îşi desfăşoară activitatea în 
baza statutelor proprii şi în conformitate cu legea. 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

     Art.1. - (1) Patronatele sunt organizaţii profesionale 
ale patronilor, independente, apolitice, înfiinţate ca 
persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, 
constituite pe activităţi economice, secţiuni, diviziuni 
şi la nivel naţional.  
     (2) Un număr de cel puţin 15 persoane juridice sau 
fizice înfiinţate potrivit legii, pot constitui un patronat.  
 
 
     (3) Patronatele au drept de a-şi constitui structuri 
organizatorice teritoriale proprii, fără personalitate 
juridică. 
      
     (4)  Patronatele îşi desfăşoară activitatea în baza 
statutelor şi regulamentelor proprii şi în conformitate 
cu legea. 
 
 
 
 

      
 
 
     Pentru o mai 
completă şi corectă 
definire a patronatelor. 
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0. 1. 2. 3. 
3.      Art.2. - Patronul în interesul prezentei legi 

este persoana juridică, sau fizică autorizată, 
potrivit legii, care administrează, utilizează 
capital, indiferent de natura acestuia, în scopul 
obţinerii de profit în condiţii de concurenţă şi care 
foloseşte muncă salariată. 

 

     Art.2. - În interesul prezentei legi, patronul este 
persoana juridică înmatriculată sau fizică autorizată, 
potrivit legii, care administrează, utilizează capital, 
indiferent de natura acestuia, în scopul obţinerii de profit 
în condiţii de concurenţă şi care angajează muncă 
salariată. 

 

     Pentru o mai bună 
redactare. 

  
CAPITOLUL II. 

Constituirea, organizarea şi funcţionarea 
patronatelor 
Secţiunea I 
Statutele 

     Art.3. - Modul de constituire, organizare, 
funcţionare şi dizolvare a unui patronat se 
reglementează prin statutul adoptat de către 
membrii săi, cu respectarea dispoziţiilor legale. 

CAPITOLUL II. 
Constituirea, organizarea şi funcţionarea patronatelor 

Secţiunea I 
Statutele 

 
 
      Art.3 - Textul nu se modifică. 

 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Art.4.-(1) Statutele vor cuprinde obligatoriu 
următoarele elemente:  
a). Denumirea patronatului, sediul principal şi, 
eventual, sucursalele  şi filialele; 
 
 
 
 
 
 
 

     Art.4.-(1) Statutele vor cuprinde următoarele 
elemente:  
a). denumirea patronatului, sediul principal şi, după 
caz, structurile teritoriale proprii fără personalitate 
juridică; 
 
 
 
 
 
 

     Pentru acurateţea 
textului. 
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0. 1. 2. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
     b). Obiectul de activitate şi scopul; 
     c). Patrimoniul iniţial, cuantumul şi 
compunerea lui, precum şi  cotizaţiile; 
     d). Drepturile şi obligaţiile membrilor; 
     e). Organele de conducere; 
     f). Răspunderi; 
     g) Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei. 
 
 
     (2) Statutele nu pot deroga de la dispoziţiile 
prezentei legi. 
     (3) Patronatele pot cere instanţei de judecată 
competente,  acordarea  personalităţii juridice în 
condiţiile în care prezintă proces - verbal de 
constituire, statutul autentificat, tabelul de 
adeziuni, dovada asigurării sediului, dovada 
mijloacelor financiare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
     b). obiectul de activitate şi scopul; 
     c). patrimoniul iniţial, mărimea şi compunerea 
acestuia, cotizaţiile precum şi alte surse de finanţare 
legale; 
     d). drepturile şi obligaţiile membrilor; 
     e). organele de conducere; 
     f). răspunderi;  
     g) dizolvarea şi lichidarea patronatului. 
 
     (2) Statutele nu pot contraveni dispoziţiilor 
prezentei legi. 
     (3) Patronatele pot cere instanţelor de judecată 
competente,  acordarea personalităţii juridice; cerea de 
acordare a persoanalităţii juridice va fi însoţită de: 
procesul - verbal de constituire, statutul autentificat, 
tabelul de adeziuni, dovada existenţei sediului şi a 
mijloacelor financiare necesare desfăşurării activităţii. 
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0. 1. 2. 3. 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECŢIUNEA II 
Atribuţiile şi drepturile patronatelor 

      Art.5. -(1) Patronatele reprezintă, apără şi 
promovează interesele membrilor lor în relaţiile 
cu autorităţile publice, sindicate, faţă de oricare 
alte persoane juridice şi fizice. 
 
 
 
 
 (2) Patronatele îşi  elaborează propriile statute, 
regulamente de organizare şi funcţionare, îşi 
aleg în mod liber organele de conducere şi îşi 
elaborează programele lor de activitate. 
 
 
 
 
     (3) Patronatele reprezintă oficial pe membrii 
lor pe plan naţional şi internaţional în limitele 
propriilor statute 
 
 
 
 
 
 
 

 SECŢIUNEA II 
 Drepturile  şi obligaţiile patronatelor 

      Art.5. -(1) Patronatele reprezintă, susţin şi apără 
interesele membrilor lor în relaţiile cu autorităţile 
publice, cu  sindicatele şi cu alte persoane juridice şi 
fizice în raport cu obiectul şi scopul lor de activitate, 
 atât în plan naţional, cât şi internaţional potrivit 
propriilor statute şi în acord cu prevederile prezentei 
legi. 
 
     (2) La elaborarea proiectelor de acte normative 
care privesc activităţile patronale, iniţiatorii vor 
solicita în prealabil, avizul consultativ scris şi 
motivat al confederaţiilor patronale reprezentative la 
nivel naţional, sau, după caz, al federaţiilor 
patronale reprezentative din  activitatea economică 
respectivă. 
  
     Se  elimină  alin.(3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
     Pentru o mai bună 
redactare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Prevederile din 
acest alineat se regăsesc 
în conţinutul alin.(1) ale 
acestui articol. 
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0. 1. 2. 3. 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.6.-(1)  Patronatele reprezintă interesele 
agenţilor economici membrii ai organizaţiilor 
patronale de pe teritoriul României în 
condiţiile economiei de piaţă, indiferent de  
natura capitalului, de stat sau particular, 
românesc, străin sau mixt, fără nici o 
discriminare în raporturile cu autorităţile 
publice, sindicatele cu organele autorităţilor 
judecătoreşti şi cu alte instituţii şi organisme 
din ţară şi străinătate: 
     (2) In vederea înfăptuirii scopului pentru care 
sunt create, patronatele: 
      - promovează, susţin şi apără interesele 
comune, economice, tehnice şi juridice, precum şi 
acţiunile de cooperare ale membrilor lor; 
      -  acţionează pentru deplina libertate de 
acţiune a agenţilor economici şi pun în aplicare 
o politică de dezvoltare a activităţii acestora, 
însoţită de o eficienţă economică maximă;  
     -  promovează concurenţa loială, potrivit cu 
prevederile legale în vigoare în activitatea 
economică şi în relaţiile dintre membrii lor care 
să asigure şanse egale fiecăruia; 
     - promovează solidaritatea patronală a 
membrilor  lor asociaţi în scopul participării 
coerente şi colective la dezvoltarea economică a 
ţării;  
- participă la iniţierea, elaborarea şi promovarea  

     Se elimină alin.(1) al art.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Art.6.  In vederea realizării scopului pentru care 
sunt create, patronatele: 
      a). reprezintă, promovează, susţin şi apără 
interesele  economice, tehnice şi juridice, precum şi 
acţiunile de cooperare ale membrilor lor; 
 
      b). activiează pentru deplina libertate de acţiune a 
patronilor în scopul dezvoltării şi eficientizării 
activităţii acestora;  
 
     c). avizează, în prealabil, consultativ în scris şi 
motivat propunerea de desfacere a contractelor de 
management; 
      d). promovează concurenţa loială, în condiţiile  
legii, în scopul asigurării de şanse egale fiecăruia din 
membrii lor;  
     e). sunt consultate la iniţierea, elaborarea şi 
promovarea programelor de dezvoltare, restructurare,  

Prevederile din acest 
alineat se regăsesc în 
conţinutul  art. 5 
alin.(1). 
 
 
 
 
 
 
     Pentru claritatea 
textului. 
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 programelor de dezvoltare,  de restructurare, de 

privatizare şi de cooperare economică; 
     - numeşte în condiţiile legii reprezantanţi la 
negocierea contractelor colective de muncă. 
  
 

 privatizare,  lichidare şi de cooperare economică; 
      f). desemnează în condiţiile legii reprezentanţi la 
negocierea şi încheierea contractelor colective de 
muncă, la alte tratative şi acorduri în relaţiile cu 
autorităţile publice şi cu sindicatele, precum şi în 
structurile tripartite de conducere şi de dialog social; 
  

 
 
 
 
 
 

7.      Art.7. - Patronatele asigură pentru membrii lor: 
     informaţii utile, facilitarea de relaţii între 
aceştia, precum şi cu alte organizaţii, promovarea  
progresului  managerial, servicii de consultanţă şi 
asistenţă de specialitate, inclusiv în domeniul 
formării forţei de muncă. 
 

     Art.7. - Patronatele asigură pentru membrii lor: 
informaţii, facilitarea de relaţii între aceştia, precum şi 
cu alte organizaţii, promovarea  progresului managerial, 
servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate, 
inclusiv în domeniul formării forţei de muncă. 
 

     Se elimină cuvântul 
“utile” ca fiind lipsit de 
sens. 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Art.8. -(1). Patronatele participă în 
condiţiile legii la dialogul social, la negocierea şi 
încheierea contractelor colective de  muncă, 
precum şi a altor tratative şi acorduri.  
     (2) Reprezentanţii  patronatelor la negocieri 
sau tratative se numesc de către organizaţiile 
patronale,  potrivit legii.  
 
 
 
 
 
 
 

     Se elmină art.8 alin. (1) şi (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Este o repetare a 
prevederilor cuprinse în 
articolele anterioare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
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9.      Art.9. - (1) Elaborarea statutelor proprii, a 

regulamentelor administrative, alegerea organelor 
de conducere, organizarea gestiunii şi a activităţii 
proprii  sunt  de competenţa patronatelor. 
     (2) Intervenţia oricăror autorităţi publice de 
natură să limiteze aceste drepturi sau să împiedice 
exerciţiul lor legal este interzisă. 
     (3) Membrilor organelor de conducere alese ale 
patronatelor li se asigură protecţia legii contra 
oricăror forme de condiţionare, constângere sau 
limitare a exercitării funcţiilor lor. 

     Art.9. - (1) Elaborarea statutelor,  a regulamentelor 
de organizare şi funcţionare, alegerea organelor de 
conducere, organizarea gestiunii şi a activităţii sunt 
atribute proprii ale patronatelor. 
     (2) Intervenţia oricărei autorităţi publice de natură să 
limiteze aceste drepturi sau să împiedice exerciţiul lor 
legal este interzisă. 
     (3) Membrilor organelor de conducere alese ale 
patronatelor li se asigură protecţia legii împotriva 
oricăror forme de condiţionare, constângere sau limitare 
a exercitării funcţiilor lor. 

     Pentru o mai bună 
redactare. 

  
SECTIUNEA III-a 

Patrimoniul şi finanţarea activităţii 
     Art.10. - Bunurile mobile şi imobile, 
aparţinând patronatelor pot fi folosite numai în 
interesul acestora şi potrivit scopului pentru care 
au fost înfiinţate prin lege. 

 
SECTIUNEA III-a 

Patrimoniul şi finanţarea activităţii 
     Art.10- Textul nu se modifică. 

 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Art.11. - (1) Patronatele pot dobândi în 
condiţiile prevăzute de lege cu titlu gratuit sau 
oneros orice fel de bunuri mobile sau imobile 
necesare realizării scopului pentru care sunt 
iniţiate. 
     (2) Pentru imobilele din fondul locativ de 
stat folosite de patronate ca sedii se va plăti 
chirie calculată, potrivit dispoziţiilor legale 
privitoare la locuinţe. 
 

     Art.11. - (1) Patronatele pot dobândi în condiţiile 
prevăzute de lege cu titlu gratuit sau oneros orice fel de 
bunuri mobile sau imobile necesare realizării scopului 
pentru care sunt înfiinţate. 
      (2) Confederaţiile şi federaţiile patronale 
reprezentative pot  primi  pe baza unei cereri 
motivate, imobile sau spaţii din fondul locativ de stat 
pe care le vor folosi ca sedii pentru care vor plăti 
chirie calculată potrivit dispoziţiilor privitoare la 
locuinţe. 

     Pentru claritatea 
textului. 
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11.      Art.12. - Patronatul poate, în scopul şi 

condiţiile prevăzute de  statutul său şi potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare, să înfiinţeze în  
subordinea sa unităţi care să desfăşoare 
activităţi lucrative cum ar fi: 
     - instituţii de ajutor şi credit mutual pentru 
membrii lor; 
     - instituţii de  învăţământ şi cercetare în 
domeniul managementului economic şi 
comercial; 
     - cluburi de afaceri  ale patronilor; 
     - unităţi pentru editarea şi tipărirea de 
publicaţii de specialitate proprii, colectarea, 
prelucrarea şi difuzarea de informaţii de 
interes  patronal. 

     Se elimină art.12.     Desfăşurarea de  
activităţi lucrative nu 
corespunde scopului 
pentru care se 
organizează patronatele. 

12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Art.13. - (1) Activitatea economico - financiară 
a patronatelor se desfăşoară potrivit bugetului 
propriu de venituri şi cheltuieli. 
      (2) Sursele veniturilor sunt: taxe de înscriere, 
donaţii, sponsorizări,  cotizaţie anuală, precum şi 
cota parte din beneficiile realizate, datorate, 
potrivit statutului, de unităţile cu caracter 
lucrativ înfiinţate în subordine.  
      (3) Veniturile patronatelor servesc  realizării 
sarcinilor statutare şi nu pot fi destinate 
repartizării între membrii acestora. 
 
 

     Art.13. - (1) Activitatea economico - financiară a 
patronatelor se desfăşoară potrivit bugetului propriu de 
venituri şi cheltuieli. 
      (2) Sursele veniturilor patronale sunt: taxe de 
înscriere, cotizaţii, contribuţii pentru activităţile 
privind negocierea contactelor colective şi alte 
activităţi patronale, donaţii sponsorizări, potrivit 
statutelor şi prevederilor legale în vigoare.  
      (3) Veniturile patronatelor sunt destinate realizării 
scopurilor pentru care au fost înfiinţate şi nu pot fi 
repartizate membrilor acestora. 
 
 

     Pentru o mai bună 
redactare. 
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13. CAPITOLUL III 

Reorganizarea şi dizolvarea patronatelor 
Art.14. - In cazul reorganizării unei organizaţii 
patronale, hotărârile asupra  patrimoniului se iau 
de către organele de conducere ale acesteia, dacă 
statutul nu prevede altfel. 

CAPITOLUL III 
Reorganizarea şi dizolvarea patronatelor 

     Art.14. - In cazul reorganizării unui patronat, 
hotărârile asupra  patrimoniului se iau de către organele 
de conducere ale acestuia, dacă statutul nu prevede 
altfel. 

     
 
      Pentru acurateţea 
textului. 

14. Art.15. - (1) In cazul dizolvării patrimoniul 
patronatului se împarte conform dispoziţiilor din 
statutul său, în lipsa unor astfel de prevederi, 
potrivit  hotărârii adunării de dizolvare.  
     (2) Dacă statutul a omis să prevadă modul 
de distribuire a patrimoniului în această 
privinţă, instanţa de judecată competentă, 
potrivit legii, sesizată de orice membru al 
organizaţiei patronale, hotărăşte asupra 
distribuirii patrimoniului, atribuindu-l 
patronatului din care face parte organizaţia 
dizolvată sau dacă nu face parte din altă 
organizaţie patronală, atribuirea se poate face 
către membrii acesteia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.15. - (1) In cazul dizolvării unui patronat, 
patrimoniul acestuia se împarte  cu respectarea 
prevederilor statutului şi a dreptului comun în 
materie. 
     Se elimină alin.(2) al art.15. 

     Pentru claritatea 
textului.  
 
 
     Text excesiv, 
reglementarea se 
regăseşte la alin.(1). 
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15.      Art.16. -(1) In termen de 5 zile de la dizolvare, 

conducătorul organizaţiei dizolvate sau lichidatorii 
patrimoniului sunt obligaţi să  ceară judecătoriei, 
care a operat înscrierea ca persoana juridică, să 
facă menţiunea despre dizolvarea organizaţiei. 
     (2) După expirarea termenului de 5 zile orice 
persoană interesată poate să ceară judecătoriei 
efectuarea menţiunii prevăzute la alin.1. 

     Art.16. -(1) In termen de 15 zile de la dizolvare, 
conducătorul patronatului dizolvat sau lichidatorii 
patrimoniului sunt obligaţii să solicite instanţei 
judecătoreşti, care a operat înscrierea ca persoana 
juridică, să facă menţiunea dizolvării. 
     (2) După expirarea termenului de 15 zile orice 
persoană interesată poate solicita instanţei 
judecătoreşti competente operarea menţiunii 
prevăzută la alin.1. 

     Pentru a avea la 
dispoziţie termenul 
material necesar 
efectuării acestei 
operaţii. 

 CAPITOLUL IV 
Forme de asociere a patronatelor 

 
     Art.17. - (1) Patronatele se pot afilia şi/sau 
constitui în asociaţii, uniuni, federaţii, confederaţii 
şi alte forme.  
     (2) Două sau mai multe patronate, pot constitui 
uniuni sau federaţii patronale. 
     (3) Mai multe uniunii sau federaţii patronale se 
pot asocia în vederea constituirii de confederaţii 
patronale. 

CAPITOLUL IV 
Forme de asociere a patronatelor 

       
      Art. 17 - Textul nu se modifică. 

 

      Art.18. - Patronatele au dreptul să se afilieze la 
organizaţii internaţionale. 

     Art.18 - Textul nu se modifică  
16. 
 

CAPITOLUL V. 
Dispoziţii finale  

 

CAPITOLUL V. 
Dispoziţii finale şi tranzitorii 

 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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17. Art.19. - In termen de 6 luni de la data publicării 

prezentei legi în Monitorul Oficial al României 
patronatele care, până la data respectivă au 
dobândit personalitate juridică, vor pune de acord 
statutele proprii cu prevederile prezentei legi.  

Art.19. (1)- In termen de 6 luni de la data publicării 
prezentei legi în Monitorul Oficial al României, 
patronatele care până la data respectivă au dobândit 
personalitate juridică, vor pune de acord statutele proprii 
şi denumirile cu prevederile acesteia. 
(2)  Nerespectarea prevederilor de la alin.(1) 
determină suspendarea dreptului de reprezentare, 
începând cu ziua următoare expirării termenului de 
înscriere a menţiunii dizolvării. 

     Pentru claritatea 
textului. 

18. 
 

     Art.20. Patronatele constituite până la data 
intrării în vigoare a prezentei legi îşi pot menţine 
denumirile actuale. 

     Art.20 - se elimină. 
 
 

     Text excesiv, 
reglementarea se 
regăseşte la art.19. 

 Art.21. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi 
se abrogă H.G. nr. 503/1991, privind organizaţiile 
patronale ale regiilor autonome şi societăţilor 
comerciale cu capital integral de stat, precum şi 
art.8 alin.(3) din Legea nr.13/1991 privind 
contractele colective de muncă. 

Art.21. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se 
abrogă H.G. nr. 503/1991, privind organizaţiile 
patronale ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale 
cu capital integral de stat. 

     Legea nr.13/1991, la 
care se face referire, a 
fost abrogată prin Legea 
nr.130/1996. 

 
   În raport de obiectul şi conţinutul său, acest proiect de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 

P R E S E D I N T E,                                               SECRETAR, 
Emil Teodor Popescu                                         Nicolae Grădinaru 

 
 
red. Diaconu Dumitra 
cons. parlamentar 


