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 şiau 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 procesverbal.
(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.

Art. 163
În situaţia în care angajatorul sau 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.
(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 constituie titluri
executorii*).
___
*) Intră în vigoare la 1 februarie 2013, potrivit articolului unic pct. 1 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012.
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 sau 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 da 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.
(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.
(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 munca.
(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 supuse numai apelului.*)
___
*) Intră în vigoare la 1 februarie 2013, potrivit articolului unic pct. 1 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012.
Art. 201
(1)Tribunalul şi curtea de apel soluţionează cererea sau, după caz, apelul, potrivit
procedurii prevăzute pentru soluţionarea conflictelor colective de muncă.*)
___
*) Intră în vigoare la 1 februarie 2013, potrivit articolului unic pct. 1 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012.
(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 convenţii 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.

