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Bucureşti, 29 februarie 2016 

Nr. 4c-7/703 

 
  

RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege privind conflictele de muncă 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi, au fost sesizate, prin adresa nr.PLx 633/2015 

din 30 septembrie 2015, cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege 

privind conflictele de muncă. 

 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere:  

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.301/02.04.2015) 

• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.728/19.03.2015) 

• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/669/13.10.2015) 

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

bărbaţi (nr.4c-17/607/20.10.2015) 

• punctul de vedere, negativ, al Guvernului. 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unui alt 

cadru legal în ceea ce priveşte soluţionarea conflictelor  de muncă, atât a  

conflictelor  colective de muncă şi a celor individuale de muncă, precum şi 

răspunderea juridică pentru încălcarea unor prevederi legale. 
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În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate.  

La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 23 

februarie 2016 şi-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi din totalul de 24 

membri. În urma examinării iniţiativei legislative şi a documentelor 

însoţitoare, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

respingerea proiectului de Lege. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  domnul Eduard Corjescu -

Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice. 

 

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 17 

noiembrie 2015 au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 26 membri. În 

urma examinării iniţiativei legislative şi a documentelor însoţitoare, 

membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea 

proiectului de Lege. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisiile propun Plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea proiectului de lege, deoarece acesta introduce o 

confuzie majoră, atât terminologică, cât şi conceptuală, privind natura 

conflictelor de muncă utilizând definiri concomitente cu noţiuni de conflicte 

de interese, de drepturi, conflicte colective şi conflicte individuale. 

Totodată, în proiect se prevăd proceduri privind declanşarea conflictelor de 

muncă, prevederi ce sunt în contradicţie cu dispoziţiile Convenţiei 

Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind negocierea colectivă. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în condiţiile art.75 alin.(2) 

teza III-a din Constituţia României, republicată, în data de 28.09.2015. 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor. 

 

 

 

 
PREŞEDINTE,    PREŞEDINTE, 
Adrian SOLOMON   Bogdan Liviu CIUCĂ 
 
 
 
 
SECRETAR,     SECRETAR,   
Mihăiţă GĂINĂ    Sorin Constantin STRAGEA 

         
             
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Adriana Breazu   Consilier parlamentar Roxana David 
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