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Abstract  
 
Collective employment agreement: extension, validity and legal form of conventional 

rules 
In this article, the author exposes certain considerations relating to the collective 

employment agreement as a source of law, the trade union organizations, the collective 
negotiation, the participants in the collective negotiation – the employer and the employees. 

The structure and the content of the study reveal the conditions and means through 
which the trade unions contribute to the defense or rights and legitimate interests of 
employees (provisions which may be found in art. 9 of the Constitution). 

Finally, the author draws the unequivocal conclusion with regard to the qualification 
of the collective employment agreement, which represents the agreement concluded in 
writing between the employer or the employer organization and the employees’ 
representatives, which provides for clauses regarding the rights and obligations arising 
from the labour relationships. At the same time, it is emphasized that the CEA (the 
collective employment agreement) represents the law of parties. 
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În exercitarea atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, organizaţiile 

sindicale, au dreptul de a întreprinde orice acţiune prevăzută de lege, inclusiv de a 
formula acţiuni în justiţie, în numele membrilor săi, fără a avea nevoie de un 
mandat expres din partea celor în cauză, aceştia din urmă în mod evident, fiind 
titularii drepturilor subiective şi/sau materiale. 

De altfel, în fapt, titulari şi beneficiari al drepturilor evidenţiate în înţelegerea 
convenţională sunt membrii de sindicat-salariaţi, sindicatul conform normelor 
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procedurale incidente putând a subroga în calitatea procesuală activă, dobândind 
această legitimitate procesuală în mod direct. 

Normele de drept, acordă entităţii sindicale, calitatea procesuală activă, pentru 
apărarea şi reprezentarea drepturilor membrilor săi, având pe cale de consecinţă, 
competenţa şi dreptul de a întreprinde orice acţiune omisivă şi/sau comisivă 
prevăzută de legislaţia în materie, inclusiv de a formula acţiuni în justiţie. 

Astfel, sindicatul trebuie, în mod obligatoriu şi imperativ, să arate şi să-şi 
susţină calitatea şi interesul, în cererea introductivă formulată şi promovată, 
aceasta indiferent de natura reprezentării, pentru că atunci când nu-şi arată 
calitatea de reprezentant, este presupus şi se poate reţine pe cale de consecinţă, că 
stă în cauză, în nume propriu, fiind inclusiv parte semnatară a CCM. 

Nu se poate confunda dreptul de petiţionare, acesta raportat la art. 51 din 
Constituţie republicată, cu dreptul procesual şi procedural de a introduce acţiuni la 
instanţele de judecată competente material şi teritorial, drept consacrat de art. 21 
alin. (1) din Constituţie. 

Temeiul constituţional al reglementării condiţiilor şi a mijloacelor prin care 
sindicatele contribuie la apărarea drepturilor şi intereselor legitime se găseşte 
inclusiv în art. 9 din Constituţie. 

Pentru aceste motive, trebuie reţinută legitimitatea procesuală activă a entităţii 
juridice sindicale. 

Prin prisma dispoziţiilor art. 6 paragraful 1 al Convenţiei europene pentru 
apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, se garantează „dreptul la 
acces la instanţă”. Deci instanţa română trebuie să dea dovadă de o jurisdicţie 
deplină, fiind obligată să aplice competenţa sa de a analiza toate aspectele de fapt 
şi de drept ale cauzei (în acest sens Hotărârile Terra Woningen B.V. contra Olandei 
şi Rotaru contra României). 

De altfel, şi pentru aceste considerente o eventuală acţiune civilă extrapatri-
monială promovată de către partea interesată, în consacrarea şi realizarea 
dreptului, în sensul constatării valabilităţii şi aplicabilităţii unui acord colectiv la 
nivel de unitate,are deplin temei şi suport juridic, fiind justificat interesul entităţii 
reclamante,acesta din urmă neputând a-şi realiza dreptul legal, în ceea ce priveşte 
negocierea dar mai ales opozabilitatea prin aplicare efectivă a înţelegerii 
convenţional-contractuale, în speţă a Contractului Colectiv de Muncă la nivel de 
unitate, datorită atitudinii omisive a partenerului de dialog evident deplin 
interesat. 

Este fără echivoc faptul că orice C.C.M. constituie izvor de drept, acesta 
urmând a produce efecte şi consecinţe juridice şi/sau pecuniare, conform clauzelor 
contractuale convenite şi acceptate de către părţile interesate şi semnatare, aceasta 
în urma negocierilor. 

Numai ca urmare a negocierii C.C.M. se poate da substanţă şi caracter 
obligatoriu şi imperativ, înţelegerii convenţionale, acest C.C.M. având caracter 
colectiv, producând astfel efecte pentru părţile semnatare. 
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Negocierea la nivel de unitate este obligatorie, cu excepţia cazului în care 
unitatea angajatoare are mai puţin de 21 de angajaţi, la aceste negocieri părţile 
desemnându-şi reprezentanţi, fiind instituită o comisie de negociere. 

Conform prevederilor art. 129 alin. (1) din Legea privind dialogul social, 
negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate, cu excepţia în care 
aceasta are mai puţin de 21 de salariaţi, prevederile fiind preluate şi de Codul 
muncii la art. 229 alin. (2). Înţelegem de aici că negocierea este obligatorie în cazul 
unitarilor cu cel puţin 21 de angajaţi şi facultativă în cazul unităţilor având cel mult 
20 de salariaţi, precum şi în cadrul grupurilor de unităţi şi al sectoarelor de 
activitate. 

Participanţii la negocierea colectivă sunt, pe de-o parte, angajatorul (repre-
zentat în cadrul negocierii colective de către organul de conducere stabilit prin 
lege, statut ori regulament de funcţionare), iar de cealaltă angajaţii (reprezentaţi fie 
de către sindicatul legal constituit şi reprezentativ sau de către reprezentanţii aleşi). 

În cazul unităţilor la nivelul cărora nu sunt constituite organizaţii sindicale 
reprezentativ (sindicatul este reprezentativ la nivelul unei unităţi dacă jumătate 
plus unu dintre angajaţii unităţii în cauză sunt membri ai acestuia), interesele anga-
jaţilor în cadrul negocierii colective vor fi apărate şi promovate de către 
reprezentaţii aleşi ai acestora. 

Legea prevede o obligativitate cu privire la negocierea colectivă, nu şi cu 
privire la încheierea unui contract colectiv de muncă în urma unei astfel de 
negocieri. 

În concret participanţii la negocierea colectivă sunt: 
– angajatorul (reprezentat în cadrul negocierii colective de către organul de 

conducere stabilit prin lege, statut ori regulament de funcţionare) şi 
– angajaţii (reprezentaţi fie de către sindicatul legal constituit şi reprezentativ, 

fie de către reprezentanţii aleşi). 
În cazul unităţilor unde nu există organizaţii sindicale sau organizaţii sindicale 

reprezentative, angajaţii sunt reprezentaţi în cadrul negocierii colective de către 
reprezentanţii aleşi ai acestora. Reprezentanţii salariaţilor sunt aleşi în cadrul 
adunării generale a salariaţilor, cu votul a cel puţin jumătate din numărul total al 
salariaţilor. Aşadar, reprezentanţii salariaţilor sunt acei angajaţi aleşi de colegii lor 
să-i reprezinte în relaţiile cu angajatorul şi să exercite unele dintre atribuţiile 
prevăzute pentru sindicate, dar nu şi pe cele date exclusiv în competenţa acestora. 

Trebuie menţionat faptul că existenţa reprezentanţilor salariaţilor nu este obli-
gatorie, legea instituind doar o posibilitate şi nu o obligaţie pentru salariaţi de a-şi 
alege reprezentanţii. 

În conformitate cu legea dialogului social, iniţiativa negocierii colective 
aparţine angajatorului sau organizaţiei patronale şi aceasta se dispune cu cel puţin 
45 de zile calendaristice înainte de expirarea contractului colectiv de muncă la nivel 
de unitate. În cazul în care nu a existat niciun contract colectiv de muncă la nivel 
de unitate, această negociere poate fi iniţiată oricând, dacă părţile sunt de acord. 
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Pe lângă obligaţia angajatorului de a iniţia negocierea colectivă, acesta este, 
totodată, obligat să efectueze convocarea tuturor părţilor îndreptăţite în vederea 
negocierii contractului colectiv de muncă. 

În cazul în care angajatorul nu iniţiază această negociere în termenul prevăzut 
mai sus (atunci când există deja un contract colectiv de muncă la nivel de unitate), 
organizaţiile sindicale sau reprezentanţii salariaţilor pot începe negocierea printr-o 
cerere scrisă în termen de zece zile de la comunicarea acesteia. 

Prin C.C.M. se stabilesc în mod expres clauze privind condiţiile de muncă, 
salarizare, precum şi alte drepturi şi obligaţii care decurg din raporturile juridice 
de muncă obligaţionale, iar scopul încheierii şi semnării C.C.M. este promovarea 
unor relaţii de muncă echitabile, cu respectarea drepturilor, obligaţiilor şi 
competenţelor căzute în sarcina şi/sau favoarea fiecărei părţi semnatare şi 
interesate. 

Negocierea în aceste condiţii este obligatorie, obiectivul general fiind acela de a 
se ajunge la o înţelegere scrisă, urmând în acest context pentru finalizarea şi 
concretizarea negocierii, părţile să aibă în vedere principiul avantajului reciproc, 
astfel C.C.M. trebuie să reprezinte o înţelegere mutual-satisfăcătoare, aceasta şi în 
realizarea principiului interesului comun. 

Nefiind angajată negocierea, care trebuie să aibă loc la cererea expresă a 
organizaţiei sindicale sau a reprezentanţilor salariaţilor, ori în speţa dată ne 
regăsim în situaţia refuzului de a se proceda în consecinţă, aceasta datorită atitu-
dinii exclusive de refuz a unităţii pârâte. 

Încheierea şi semnarea, în urma negocierilor a CCM, are ca scop inclusiv 
evitarea unor conflicte şi forme de protest, practica socială a dovedit că negocierea 
şi dialogul social au fost şi sunt decisive, în rezolvarea problemelor dintre angajaţi 
şi angajatori, mai ales de natură salarială, aceasta prin găsirea unor soluţii de 
compromis şi înscrierea acestora ca şi clauze contractuale. 

Rezultatul negocierilor părţilor este CCM, care urmează a fi înregistrat, prin 
această finalitate fiind recunoscută inclusiv deplina egalitate a părţilor semnatare 
în negocierea înţelegerii convenţionale, aceasta şi în recunoaşterea principiului 
egalităţii de tratament, astfel cuprins în art. 5 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 
modificată. 

De altfel, acest ultim act normativ consacră şi recunoaşte în mod clar şi fără 
echivoc, art. 6 alin. (2), art. 39 alin. (1) lit. h), lit. k), art. 40 alin. (2) lit. a), lit. e), 
dreptul dar şi obligaţia corelativă a negocierii colective, fiind astfel evidenţiat fără 
tăgadă dreptul la negociere a părţilor interesate. 

Convenţia O.I.M. nr. 98/1949 ratificată prin Decretul nr. 352/29.08.1958 
privind dreptul la asociere şi negociere colectivă, în cuprinsul art. 4 recunoaşte 
negocierea colectivă şi pornind de la drepturile specifice ale partenerilor sociali şi 
de dialog, se recunoaşte şi dreptul subiectiv al acestora de a-şi apăra propriile 
interese prin intermediul negocierii colective, (M. Volonciu, Negocierea contractului 
colectiv de muncă, Ed. Omnia Uni-SAST Braşov, 1999, p. 62). 
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În plus Convenţia O.I.M. nr. 154/1981 ratificată prin Legea nr. 112/1992 
privind promovarea negocierii colective, statuează prin art. 5 alin. (2) că negocierea 
colectivă trebuie să fie posibilă şi să se realizeze, pentru toţi cei ce angajează şi 
pentru salariaţii acestora. 

Văzând şi fundamentele principiului obligativităţii efectelor convenţionale, 
aceasta ca şi consacrare pozitivă, negocierea colectivă trebuie să se manifeste şi să 
fie circumscrisă autonomiei de voinţă, actul convenţional fiind esenţialmente 
voluntar şi reprezentând voinţa părţilor, urmând pe cale de consecinţă ca această 
înţelegere să reprezinte libertatea contractuală a părţilor, aceasta ca un drept 
subiectiv de a contracta prin negociere. 

În acest context, rezultă recunoaşterea obligativităţii negocierii colective, dar şi 
forţa obligatorie a CCM – pacta sunt servanda, aceasta reprezentând inclusiv o 
regulă a raportului obligaţional civil. 

Contractul Colectiv de Muncă reprezintă totodată şi o securitate şi garanţie 
juridică elementară şi obligatorie în ceea ce priveşte buna şi justa realizare a 
obligaţiilor legale ale părţilor semnatare, reprezentând de asemenea şi recunoaş-
terea pozitivismului juridic, care consideră CCM obligatoriu pentru părţi. 

Negocierea colectivă trebuie a avea loc, aceasta şi ca o recunoaştere a 
principiului consensualităţii relaţiilor juridice de muncă, părţile trebuind a se 
informa şi consulta reciproc, în condiţiile legii – art. 8 din Legea nr. 53/2003. 

Sunt avute în vedere şi dispoziţiile art. 23 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 în 
sensul că negocierea colectivă este obligatorie, cu evidenţierea excepţiei, fiind 
avute în vedere şi prevederile art. 237-247 din acest ultim act normativ. 

Urmează a fi avute în vedere şi dispoziţiile aplicabile şi cuprinse în Legea  
nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a 
angajaţilor, dar şi Recomandarea OIM 198/2006, Directiva CE 91/533/14.X.1991, 
Convenţia OIM nr. 173/1992, Directiva CE 80/987/20.X.1980, Carta Socială 
Europeană revizuită – art. 5-6, ratificată prin Legea nr. 74/1999 dar şi normele 
cuprinse în convenţia OIM nr. 95/1949, recomandarea OIM nr. 180/1992, şi 
Convenţia OIM 154/1981, ratificată prin Legea nr. 112/1992. 

Constituie un exerciţiu abuziv, în ceea ce priveşte refuzul finalizării negocierii 
şi încheierii înţelegerii contractuale, iar din analiza normelor de drept comparat 
rezultă că în ceea ce priveşte refuzul negocierii colective există posibilitatea 
sancţionării acestui abuz de drept, de către instanţa de judecată. 

Activitatea de judecată a instanţei presupune aplicarea cu prioritate a princi-
piilor de bază ale procesului civil, între care se află şi acela al asigurării dreptului la 
un proces echitabil. 

În practica CEDO se reţine că Convenţia nu-şi propune să garanteze drepturi 
teoretice sau provizorii, ci drepturi concrete şi efective, iar dreptul la un proces 
echitabil nu poate fi considerat efectiv decât dacă toate cererile şi observaţiile 
părţilor sunt într-adevăr examinate conform normelor de procedură de către 
tribunalul sesizat. 
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Art. 6 din CEDO impune tribunalului, obligaţia de a proceda la o examinare 
efectivă a motivelor, argumentelor şi cererilor părţilor, iar rolul activ al instanţelor 
de judecată intră în aceste exigenţe, situaţie în care se verifică compatibilitatea 
Convenţiei cu respectarea acestor drepturi pentru buna administrare a justiţiei şi 
respectul principiului securităţii juridice. 

Trebuie avute în vedere şi următoarele: 
Justiţia este un factor esenţial de echilibru şi stabilitate socială în statul de 

drept, fiind necesară abordarea unitară, cu consecinţa sporirii eficienţei actului de 
justiţie şi de asigurare a compatibilităţii sistemului judiciar şi implicit a practici 
româneşti, cu cele ale statelor membre ale UE. 

Soluţiile juridice ale instanţei de judecată trebuie să determine, ca izvoare 
interpretative, practică unitară, aceasta şi în recunoaşterea principiului constitu-
ţional al înfăptuirii juste şi unitare a justiţiei, circumscris unei operaţiuni raţionale 
şi de creaţie juridică, atribuită şi utilizată de orice autoritate chemată a aplica 
dreptul, în sensul respectării legislaţiei incidente, iar instanţele de judecată, 
interpretează în mod necesar legea prin soluţionarea cauzelor cu care au fost 
investite, ca fază indispensabilă a procesului de aplicare a legii, conform şi princi-
piului supunerii judecătorului numai faţă de lege, conform art. 123 alin. (2) din 
Constituţie. 

Practica neunitară, este sancţionată explicit prin dispozitivul cauzei Beian, 
jurisprudenţa divergentă, profundă şi persistentă în timp, cu consecinţa afectării 
principiului siguranţei juridice, definit ca unul dintre elementele fundamentale ale 
statului de drept, este sancţionată şi prin decizia în cauza Pădureanu contra 
României. 

Principiul supunerii judecătorului numai faţă de lege, nu are şi nu poate să aibă 
semnificaţia aplicării diferite şi chiar contradictorii a aceleiaşi dispoziţii legale, în 
funcţie exclusiv de subiectivitatea interpretării atribuită şi aparţinând unor jude-
cători diferiţi. O asemenea concepţie, ar duce la consacrarea, chiar pe temeiul inde-
pendenţei judecătorilor, a unor soluţii care ar putea reprezenta o încălcare a legii, 
ceea ce este inadmisibil, întrucât legea fiind aceeaşi, aplicarea ei nu poate fi diferită, 
iar intima convingere a judecătorului, nu poate justifica o asemenea consecinţă. 

Efectele incertitudinii jurisprudenţiale, nu trebuie să afecteze interesele părţii 
interesate în sensul privării acesteia de la posibilitatea existenţei şi aplicabilităţii 
unei norme convenţionale colective şi obligatorii. 

Practica unitară, trebuie să înlăture incertitudinea juridică, fiind determinat 
astfel dreptul şi obligaţia corelativă, la o interpretare unitară a legii, aceasta 
conform şi art. 27 alin. (2) Legea nr. 304/2004 modificată şi implicit art. 6 din 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 

De asemenea,plecând de la sarcina atribuită instanţei de judecată, şi anume 
aceea de a soluţiona cauza cu care a fost investită, rezultă că, funcţia esenţială a 
judecătorului este tocmai aceea de a judeca, de a stinge litigiul ivit între părţi, prin 
pronunţarea unei hotărâri deplin întemeiate, instanţa procedând în consecinţă. 
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Hotărârea judecătorească fiind actul final al judecăţii, actul de dispoziţie al 
instanţei cu caracter jurisdicţional, trebuie să exprime adevărul. Descoperirea 
adevărului nu ar fi posibilă, dacă, printr-un sistem procesual s-ar interzice jude-
cătorului să stăruie, prin mijloace legale, în vederea lămuririi acelor fapte pe care 
părţile au omis să le dovedească din diferite motive. 

Un drept material şi/sau subiectiv prevăzut expres în normele de drept 
arătate, să nu devină numai o obligaţie lipsită de conţinut şi consecinţe, trebuie să 
se dispună recunoaşterea şi consacrarea expresă a acestuia,aceasta conform şi 
dispoziţiilor cuprinse în Directiva CE 200/750/2000, art. 7, art. 19 pct. 13 din  
Pactul Internaţional cu privire la drepturile economice ratificat prin Decretul  
nr. 212/1974, art. 4 şi urm. din Carta Socială Europeană revizuită şi ratificată prin 
Legea nr. 74/1999 dar şi art. 16 alin. (1) din Constituţia României şi art. 23 alin. (2) 
din Declaraţia Universală a Drepturilor, aceasta conform şi art. 2 din Pactul 
Internaţional cu privire la drepturile civile şi economice, şi art. 14 din Convenţia 
pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, respectiv art. 1 
alin. (1) din Primul Protocol Adiţional la această Convenţie. 

Ca urmare, pentru ca dreptul să nu devină doar o cerere, redusă la nullum jus, 
ceea ce ar constitui o îngrădire nelegitimă a exercitării, trebuie să se procedeze la 
sancţionarea şi desfiinţarea atitudinii omisive şi pasive manifestată prin imposi-
bilitatea determinări existenţei la nivel de unitate a unui CCM semnat de către 
părţile interesate. 

De asemenea, contractul colectiv de muncă este convenţia încheiată în formă 
scrisă între angajator sau organizaţia patronală, de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi 
prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se 
stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, precum şi alte drepturi şi 
obligaţii ce decurg din raporturile de muncă, conform definiţiei date de Codul 
muncii la art. 236 alin. (1). 

Contractul colectiv de muncă se încheie ca urmare a negocierii purtate între 
partenerii sociali – angajatori şi salariaţi. Prin intermediul acestor negocieri este 
stabilit conţinutul raportului juridic de muncă, sunt fundamentate drepturile şi 
obligaţiile celor două părţi în procesul muncii. 

Contractul colectiv de muncă stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor 
acestuia, promovând totodată şi relaţii de muncă echitabile de natură să asigure 
protecţia socială a salariaţilor, prevenirea sau eliminarea conflictelor de muncă, ori 
evitarea declanşării grevelor. 

Acestui contract-normă convenţională, i s-a atribuit caracterul „colectiv” 
deoarece ne aflăm în prezenţa unui contract care constituie o excepţie de la 
principiul relativităţii efectelor contractului, principiu potrivit căruia convenţia 
produce efecte numai pentru părţile semnatare. 

Contractul colectiv de muncă nu este o simplă convenţie, ci are caracteristicile 
unui act normativ, în sensul că este un act general şi abstract deoarece regle-
mentează în mod uniform condiţiile de muncă pentru toţi lucrătorii vizaţi şi are 
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putere de lege în sensul că este nul orice contract individual de muncă încheiat cu 
încălcarea prevederilor contractului colectiv de muncă. 

Prin încheierea, existenţa şi aplicabilitatea contractului colectiv, dreptul muncii 
devine un drept negociat, de origine convenţională, creat de patroni şi salariaţi, în 
funcţie de condiţiile economice şi sociale precum şi de interesele părţilor. Clauzele 
fiecărui contract colectiv au valoare normativă, alcătuind un „drept al muncii” 
propriu al celor care îl încheie. 

Aşadar, negocierile nu se pot abate de la normele prohibitive, cu caracter 
imperativ şi nici nu pot coborî sub nivelul acestora, asigurându-se astfel salariaţilor 
o protecţie socială minimă; în acelaşi timp aceste norme minimale, pot fi însă 
depăşite, în direcţia asigurării unei protecţii sociale superioare. 

Atât normele legale supletive, cât şi clauzele cuprinse în contractul colectiv de 
muncă, se integrează în domeniul dreptului privat, fără ca prin aceasta să se 
diminueze forţa lor obligatorie, întrucât, contractele colective încheiate cu respec-
tarea dispoziţiilor legale, constituie legea părţilor. 

Sub aspectul naturii sale juridice, trebuie reţinut faptul că CCM este 
concomitent şi: – act juridic bilateral, un contract din care izvorăsc dar şi obligaţiile 
reciproce ale pârtilor; – un contract numit, solemn, sinalagmatic, oneros, cu 
prestaţii succesive; – izvor de drept care se încadrează în categoria de excepţie a 
normelor juridice negociate. 

Totodată,CCM reprezintă şi constituie izvor de drept deoarece: – are caracter 
general, vizează raporturi de muncă pentru colectivul de salariaţi şi nu pentru un 
salariat determinat; – este permanent, se aplica de un număr nedefinit de ori pe 
perioada valabilităţii sale; – este obligatoriu ergo omnes, în condiţiile prevederilor 
Codului muncii încălcarea sa sancţionându-se potrivit legii. 

Trebuie a se reţine inclusiv aplicabilitatea dispoziţiilor cuprinse în Convenţia 
O.I.M. nr. 87/1948, art. 2 şi art. 3, Convenţia O.I.M. nr. 98/1949, art. 2 şi art. 4, 
Convenţia O.I.M. nr. 154/1981, art. 3 alin. (1) şi alin. (2), Convenţia privind 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale art. 8, dar şi normele 
interpretative şi de dispoziţie evidenţiate expres şi imperativ în cuprinsul Deciziei 
Curţii Constituţionale nr. 1/21.02.2011. 

Pentru o apreciere justă şi legală, sunt avute în vedere şi dispoziţiile Legii  
nr. 62/2011 privind dialogul social publicată în M. Of. nr. 322/10 mai 2011, 
prevede în mod expres în cuprinsul Titlului VII, Cap. I, art. 128 (1) Contractele 
colective de muncă se pot negocia la nivel de unităţi, grupuri de unităţi şi sectoare 
de activitate. 

Art. 129. (1) Negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate, cu 
excepţia cazului în care unitatea are mai puţin de 21 de angajaţi. 

(5) Durata negocierii colective nu poate depăşi 60 de zile calendaristice decât 
prin acordul părţilor. 

(6) Contractele colective de muncă pot să prevadă renegocierea periodică a 
oricăror clauze convenite între părţi. 
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Art. 132(1) Clauzele contractelor colective de muncă pot stabili drepturi şi 
obligaţii numai în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege. 

Art. 141. (3) În cazul în care într-o unitate nu există un contract colectiv de 
muncă, părţile pot conveni negocierea acestuia în orice moment. 

Contractul colectiv de muncă nu este o simplă convenţie, ci are caracteristicile 
unui act normativ, în sensul că este un act general dar dispozitiv, care regle-
mentează în mod uniform condiţiile de muncă, obligaţiile, răspunderile dar şi 
drepturile pentru toţi lucrătorii vizaţi şi are putere de lege în sensul că este nul 
orice contract individual de muncă încheiat cu încălcarea prevederilor contractului 
colectiv de muncă. 

Contractul colectiv de muncă presupune autonomia de voinţă a partenerilor 
sociali între care se încheie, prin aplicarea principiului libertăţii contractuale; el este 
concomitent, act juridic bilateral şi izvor de drept. 

Prin încheierea contractului colectiv, dreptul muncii devine un drept negociat, 
de origine convenţională, creat de patroni şi salariaţi, în funcţie de condiţiile 
economice şi sociale precum şi de interesele părţilor. Clauzele fiecărui contract 
colectiv au valoare normativă, alcătuind un „drept al muncii” propriu al celor care 
îl încheie. 

Numai contractele colective de muncă, încheiate cu respectarea dispoziţiilor 
legale, pot constitui şi reprezenta legea părţilor. 

Curtea Constituţională a reţinut că dispoziţiile contractului colectiv de muncă 
încheiat la nivel naţional sau la nivel de ramură constituie izvor de drept (ca şi 
legea) la încheierea contractelor colective de muncă la nivel de unitate, ceea ce 
impune respectarea clauzelor referitoare la drepturile minimale. 

Prin urmare, părţile, cu respectarea acestor obligaţii fireşti, au toată libertatea 
să negocieze şi alte clauze, precum şi drepturi superioare. 

Inclusiv actele normative internaţionale, cu privire la drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului, ratificate de România, trebuie avute în vedere atunci 
când pârâta se pronunţă pe recunoaşterea, deschiderea dreptului respectiv 
punerea în plată efectivă s-au respingerea cererii de acordare a prestaţiei sociale 
determinată ca întindere inclusiv materială, aceste dispoziţii se aplică prioritar faţă 
de normele dreptului intern pozitiv şi de deciziile Curţii Constituţionale, cu 
excepţia cazurilor când acestea din urmă conţin dispoziţii mai favorabile, potrivit 
art. 20 din Constituţie. 

Actele normative de drept internaţional la care România este parte, precum şi 
deciziile şi actele normative adoptate de Uniunea Europeană prin instituţiile sale, 
se aplică deopotrivă tuturor cetăţenilor statelor semnatare sau membre ale Uniunii, 
deci şi cetăţenilor români, în speţă reclamantului influenţând în mod direct 
domeniul securităţii sociale, aceasta inclusiv în cea ce priveşte câtimea drepturilor 
băneşti datorate reclamantului cu titlu indemnizaţie lunară. 

Atunci când este cazul, aşa precum şi în prezenta pricină, normele de drept 
comunitar european se aplică direct de către instanţele naţionale, în activitatea lor de 



110 MIHAI PAŞCA  

judecată; aceasta se desprinde din practica judiciară, – obligatorie pentru toate statele 
membre ale Uniunii Europene –, a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, care a 
statuat că: „judecătorul naţional însărcinat să aplice, în cadrul competenţei sale, 
dispoziţiile dreptului comunitar, are obligaţia de a asigura realizarea efectului deplin 
al acestor norme, lăsând, la nevoie, pe proprie răspundere, neaplicată orice 
dispoziţie contrară a legislaţiei naţionale, chiar ulterioară, fără a solicita sau a aştepta 
eliminarea prealabilă a acesteia pe cale legislativă sau prin orice alt procedeu 
constituţional” (Hotărârea din 9 martie 1978, dată în cauza Amministrazione delle 
finanze dello Stato/Simmen-thal, nr. C 106/77). 

În concret, judecătorul naţional are obligaţia să înlăture aplicarea unei 
reglementări naţionale contrare dreptului Uniunii. 

În acest scop, tribunalele naţionale nu sunt ţinute să aştepte abrogarea sau 
modificarea dispoziţiilor interne sau o schimbare a jurisprudenţei Curţii 
Constituţionale care contravin dreptului Uniunii. Aceste instanţe sunt obligate să 
aplice dreptul Uniunii, aşa cum a fost interpretat de Curtea de Justiţie, înlăturând, 
dacă este necesar, din oficiu aplicarea dispoziţiilor legislative naţionale, sau a 
deciziilor Curţii Constituţionale care sunt contrare dreptului Uniunii”. 

Obligativitatea respectării de către toate instituţiile Statului Român, inclusiv de 
Curtea Constituţională, a actelor normative de drept internaţional ratificate de 
România rezultă neechivoc, între altele, şi din conţinutul art. 11, art. 20, şi art. 148 
din Constituţie, potrivit cărora statul se obligă să respecte cu bună-credinţă 
obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte, fiind garantată constituţional 
aducerea la îndeplinire a acestor obligaţii. 

Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii Europene de 
Justiţie are ca rezultat şi o adaptare a jurisprudenţelor naţionale la autoritatea de 
lucru interpretat din practica acestor Curţi, bazată pe analogia cauzelor. 

Astfel, potrivit art. 16 din Constituţie „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a 
autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări” iar 

„(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor 
fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte; 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, a cărei aplicabilitate este 
prioritară şi obligatorie pentru instanţele judecătoreşti naţionale, garantează în  
art. 8 că „Orice persoană are dreptul la satisfacţia efectivă din partea instanţelor 
juridice naţionale competente împotriva actelor care violează drepturile 
fundamentale ce-i sunt recunoscute prin constituţie sau lege” 

Aceasta este şi practica constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului, care 
a extins sfera de protecţie şi asupra drepturilor sociale, în aplicarea art. 6 alin. (1) şi 
art. 14 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Libertăţilor 
Fundamentale, coroborate cu art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie (CEDO, 
decizia din 26 septembrie 2002, Duchez contra Franţei; decizia din 30 septembrie 
2003, Koua-Poirez contra Franţei; decizia din 6 decembrie 2007, Beian contra 
României). 
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Potrivit dispoziţiilor art. 20 din Constituţia României, intitulat „Tratatele 
internaţionale privind drepturile omului”: „Dispoziţiile constituţionale privind 
drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care 
România este parte. 

Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile 
fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate 
reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile 
interne conţin dispoziţii mai favorabile”. 

Aşadar, dacă instanţele de judecată constată că legile interne încalcă pactele şi 
tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care România este 
parte, conţinând dispoziţii mai puţin favorabile decât acestea din urmă, sunt 
obligate să ignore aceste prevederi şi să facă aplicarea celor din reglementarea 
internaţională mai favorabilă. 

Procedând astfel, instanţele de judecată nu fac altceva decât să respecte 
dispoziţiile art. 20 din Constituţia României, precum şi pactele şi tratatele privi-
toare la drepturile fundamentale ale omului la care România este parte. 

În ceea ce priveşte prevederile internaţionale privitoare la drepturile 
fundamentale ale omului care au fost încălcate în speţă, potrivit art. 17 din Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului: „1. Orice persoană are dreptul la proprietate, atât 
singură, cât şi în asociaţie cu alţii; 2. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de 
proprietatea sa”, or reclamantul trebuie să aibă in integrum proprietatea şi beneficiul 
plăţii indemnizaţiei cuvenite care trebuie stabilită corect, aceste plăţi în accepţiunea 
jurisprudenţei în materie, având caracterul şi elementele unui bun. 

De asemenea, potrivit art. 1 din Primul protocol adiţional la Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată de România 
prin Legea nr. 30/18 mai 1994: „Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la 
respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât 
pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile 
generale ale dreptului internaţional. 

Conform practicii CEDO salariul şi indemnizaţia de şomaj ca venit de 
înlocuire,reprezintă concepte asimilate bunurilor mobile, iar Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului s-a pronunţat în nenumărate rânduri, chiar şi împotriva 
României, în sensul că dreptul de creanţă reprezintă un „bun” în sensul art. 1 din 
Primul protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale, dacă este suficient de bine stabilit pentru a fi exigibil sau 
dacă reclamantul poate pretinde că a avut cel puţin o „speranţă legitimă” de a îl 
vedea concretizat. 

Paragraful 104 din Hotărârea CEDO în cauza Dumitru Popescu împotriva 
României (publicată în Monitorul Oficial nr. 830/05.12.2007) precizează într-o 
manieră exemplară şi fără echivoc că: „statutul conferit Convenţiei în dreptul 
intern permite instanţelor naţionale să înlăture – din oficiu sau la cererea părţilor – 
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prevederile dreptului intern pe care le consideră incompatibile cu Convenţia şi 
protocoalele sale adiţionale”; deoarece Convenţia europeană face parte integrantă 
din ordinea juridică internă a statului român (v. art. 11 şi art. 20 din Constituţie), 
potrivit par. 103 din aceeaşi Hotărâre CEDO: „Acest aspect implică obligaţia 
pentru judecătorul naţional de a asigura efectul deplin al normelor acesteia, 
asigurându-le preeminenţa faţă de orice alta prevedere contrară din legislaţia 
naţională, fără să fie nevoie să aştepte abrogarea acesteia de către legiuitor”. 

În acest context trebuie avute în vedere inclusiv: 
– Decretul nr. 212/31.10.1974 pentru ratificarea Pactului internaţional cu 

privire la drepturile economice, civile, sociale şi culturale: 
Art. 7 
Statele părţi la prezentul pact recunosc dreptul pe care îl are orice persoană de 

a se bucura de condiţii de muncă juste şi prielnice, care să asigure îndeosebi: 
ii) o existenţă decentă pentru ei şi familia lor, în conformitate cu dispoziţiile 

prezentului pact; 
Art. 9 
Statele părţi la prezentul pact recunosc dreptul oricărei persoane la securitate 

socială, inclusiv la asigurări sociale. 
Art. 11 
1. Statele părţi la prezentul pact recunosc dreptul oricărei persoane la un nivel 

de trai suficient pentru ea însăşi şi familia sa, inclusiv hrană, îmbrăcăminte şi 
locuinţă suficiente, precum şi la îmbunătăţirea continuă a condiţiilor sale de 
existenţă. 

– Carta Socială Europeană – Revizuită 
Adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996. A intrat în vigoare la 1 iulie 1999. 
România a semnat Carta la 15 mai 1997 şi a ratificat-o la 7 mai 1999 prin Legea 

nr. 74 din 4 mai 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 193 din 4 mai 1999. 
Articolul 12 
Dreptul la securitate socială 
În vederea exercitării efective a dreptului la securitate socială, părţile se 

angajează: 
1. să stabilească sau să menţină un regim de securitate socială; 
2. să menţină regimul de securitate socială la un nivel satisfăcător, cel puţin 

egal cu cel necesar pentru ratificarea Codului european de securitate socială; 
Articolul 13 
Dreptul la asistenţă socială şi medicală 
În vederea exercitării efective a dreptului la asistenţă socială şi medicală, 

părţile se angajează: 
1. să vegheze ca orice persoană care nu dispune de resurse suficiente şi care nu 

este în măsură să şi le procure prin propriile mijloace sau să le primească dintr-o 
altă sursă, în special prin prestaţii rezultate dintr-un regim de securitate socială, să 
poată beneficia de o asistenţă corespunzătoare şi, în caz de boală, de îngrijirile 
impuse de starea sa; 
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2. să vegheze ca persoanele care beneficiază de o astfel de asistenţă să nu 
sufere, din acest motiv, o diminuare a drepturilor lor politice sau sociale; 

3. să prevadă ca fiecare să poată obţine, prin servicii competente cu caracter 
public sau privat, orice sfat şi orice ajutor personal necesar pentru a preveni, 
îndepărta sau atenua starea de nevoie de ordin personal şi de ordin familial; 

Articolul 14 
Dreptul de a beneficia de servicii sociale 
Se impune a fi avută în vedere legislaţia internă în materie inclusiv dinamica şi 

evoluţia în timp a acesteia, care a evidenţiat şi care reglementează în prezent, în 
coroborarea şi recunoaşterea expresă a normelor de drept comunitare mai sus 
menţionate, situaţia juridică a persoanelor indemnizate social, aceste plăţi lunare 
fiind limitate în timp, dar trebuind a fi stabilite în mod legal şi just, cu evitarea 
vătămării dreptului material cuvenit, respectiv: 

– Legea nr. 74/3.05.1999 pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, 
adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996 

Art. 1 
Se ratifică Carta socială europeană revizuită, adoptată la Strasbourg la 3 mai 

1996. 
Art. 12 
Dreptul la securitate socială 
Art. 13 
Dreptul la asistenta socială şi medicală 
Art. 14 
Dreptul de a beneficia de servicii sociale 
– Legea nr. 116 din 24 aprilie 2009 pentru ratificarea Codului european de 

securitate socială al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964 şi 
semnat de România la 22 mai 2002. 

Dreptul Social European 
Capitolul VIII alin. (2) lit. g) Și pentru aceste considerente şi norme de drept, inclusiv a dispoziţiilor Legii 

nr. 62/2011 – art. 1 lit. i) trebuie reţinută şi se impune concluzia neechivocă în 
privinţa calificării contractului colectiv de muncă, acesta fiind convenţia încheiată 
în formă scrisă între angajator sau organizaţia patronală şi reprezentanţii 
angajaţilor, prin care se stabilesc clauze privind drepturile şi obligaţiile ce decurg 
din relaţiile de muncă, se reţine faptul că prin încheierea contractelor colective de 
muncă se urmăreşte promovarea şi apărarea intereselor părţilor semnatare, preve-
nirea sau limitarea conflictelor colective de muncă, în vederea asigurării păcii şi 
liniştii sociale –, şi pentru consacrarea şi aplicabilitatea principiului securităţii 
juridice, se poate reţine constatarea existenţei prin prelungire a CCM la nivel de 
unitate până la finalizarea negocierilor dintre părţi, conform şi art. 151 din acest 
ultim act normativ, dar şi art. 229-(4) – contractele colective de muncă, încheiate cu 
respectarea dispoziţiilor legale, constituie legea părţilor. 


