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Bucureşti, 7.01.2016
Ref.: Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.
62/2011
Stimate domnule Președinte,
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România), prin grupul de lucru
„Dreptul Muncii“, dorește prin prezenta să vă supună din nou atenției poziția sa referitoare la
proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr. 62/2011,
transmisă către Dumneavoastră în data de 2 iunie 2015 (în anexă), având în vedere că acest
proiect de lege se află din nou la Președinție pentru promulgare.
De asemenea dorim să subliniem că susținem întru totul poziția Coaliției pentru Dezvoltarea
României transmisă către dumneavoastră în data de 31.12.2015 (în anexă).
La argumentele din aceste două luări de poziție, dorim să adaugăm următorul aspect legat
de art. 134 din Legea Dialogului Social în forma adoptată:
În situaţia în care există un sindicat nereprezentativ care nu este afiliat la federaţie sau în
cazul în care federaţia nu ar fi reprezentativă la nivelul sectorului de activitate, textul adoptat
al art. 134 alin. 2 lit. a) ultimul paragraf ar împiedica orice reprezentare a salariaţilor, cu
consecinţa imposibilităţii desfăşurării negocierii colective. Astfel, forma adoptată a art. 134
alin. 2 lit. a) ultimul paragraf este de natură să limiteze dreptul fundamental la negocieri
colective, consacrat în art. 41 alin. 5 din Constituţie, având în vedere că exclude orice
reprezentare a salariaţilor în situaţia existenţei unui sindicat nereprezentativ şi neafiliat la
federaţie (sau în cazul neîndeplinirii condiţiei de reprezentativitate de către federaţie, atunci
când sindicatul este afiliat la aceasta).
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În acest sens vă rugăm să sesizați Curtea Constituțională în conformitate cu art. 146 din
Constituția României, înainte de promulgarea acestei legi.
Dorim să reiterăm faptul că mediul de afaceri și implicit reprezentanții și membrii AHK
România și-au manifestat întotdeauna disponibilitatea și interesul de a se implica în
reglementarea și modificarea legislației privind relațiile de muncă, esențiale pentru
dezvoltarea economiei și creșterea competitivității României. Constatăm din nou că
Parlamentul evită să consulte mediul de afaceri cu privire la aceste aspecte, ceea ce poate
duce la situația ca unele dintre reglementările relațiilor de muncă să fie nerealiste ori să ducă
la situații conflictuale.
Grupul de lucru „Dreptul Muncii“, prin reprezentanţii şi membrii săi, vă mulțumește pentru
timpul acordat și este bineînțeles deschis oricăror forme de colaboare pe care le consideraţi
benefice în vederea îmbunătăţirii legislației muncii din România.

Cu stimă,
Sebastian Metz
Director General, Membru în Consiliul Director
Camera de Comerţ și Industrie Româno-Germană

Anca Grigorescu
Coordonator
Grup de lucru
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