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Legea 460 / 06.05.2011 conţine reglementări referitoare la: sindicate, 
patronate, Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social, Consiliul 
Economic şi Social, negocierile colective de muncă şi soluţionarea 
conflictelor de muncă. 
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Legea Dialogului Social 

 

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 / 10.05.2011 a fost publicată Legea 
nr. 460 / 06.05.2011 privind Dialogul Social („Legea 460”).  

 

Legea 460 conţine reglementări referitoare la: sindicate, patronate, Consiliul Naţional Tripartit 
pentru Dialog Social, Consiliul Economic şi Social, negocierile colective de muncă şi soluţionarea 
conflictelor de muncă. 

La data intrării în vigoare a Legii 460 se abrogă, printre altele: 

 Legea nr.168 / 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă 

 Legea nr. 130 / 1996 privind contractul colectiv de muncă. 

 

Cele mai importante aspecte ale noii legi se referă la: 

I. CONTRACTELE COLECTIVE DE MUNCĂ 

Acestea se pot negocia la nivel de :   

 unităţi 

 grupuri de unităţi 

 sectoare de activitate. 

Fac parte din contractele colective de muncă şi convenţiile dintre părţile semnatare ale acestora, 
prin care se soluţionează conflictele colective de muncă, precum şi hotărârile arbitrale în această 
materie începând cu data pronunţării acestora. Criteriul de apartenenţă la sectoarele de activitate 
este cel al obiectului principal de activitate, înregistrat la Registrul Comerţului conform codului 
C.A.E.N. 

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

Durata negocierii colective nu poate depăşi 60 de zile calendaristice, decât prin acordul 
părţilor. 

Se încheie pe o perioadă determinată, care nu poate fi mai mică de 12 luni, dar nu mai mare 
de 24 de luni. Se poate prelungi o singură dată, cu cel mult 12 luni. 

Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate se înregistrează la inspectoratul teritorial de muncă 
iar celelalte se înregistrează la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

II. EFECTELE CONTRACTELOR COLECTIVE DE MUNCĂ 

 pentru toţi angajaţii din unitate, în cazul contractelor colective de muncă încheiate la acest 
nivel; 

 pentru toţi angajaţii încadraţi în unităţile care fac parte din grupul de unităţi pentru care s-a 
încheiat contract colectiv de muncă; 

 pentru toţi angajaţii încadraţi în unităţile din sectorul de activitate pentru care s-a încheiat 
contractul colectiv de muncă şi care fac parte din organizaţiile patronale semnatare ale 
contractului. 

Contractul colectiv de muncă nu poate fi denunţat unilateral. 
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III. CONFLICTELE  COLECTIVE DE MUNCĂ 

Se pot declanşa în următoarele situaţii: 

 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; 

 angajatorul sau organizaţia patronală nu acceptă revendicările formulate de angajaţi; 

 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. 

Pe durata valabilităţii unui contract sau acord colectiv de muncă angajaţii nu pot declanşa 
conflict colectiv de muncă. Concilierea conflictului colectiv de muncă este obligatorie. 

IV.  MEDIEREA şi ARBITRAJUL 

 Se înfiinţează Oficiul de Mediere şi Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă de pe 
lângă Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.   

 În cazul în care părţile nu au soluţionat conflictul colectiv de muncă prin conciliere, atunci pot 
iniţia procedura medierii. 

 Hotărârile arbitrale pronunţate de Oficiul de Mediere şi Arbitraj al Conflictelor Colective de 
Muncă sunt obligatorii pentru părţi, completează contractele colective de muncă şi devin 
executorii din momentul pronunţării lor. 

V.  CONFLICTELE INDIVIDUALE DE MUNCĂ 

Instanţa competentă este instanţa în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau locul de muncă 
reclamantul.  

Cererile pot fi formulate, după cum urmează: 

 măsurile unilaterale de executare, modificare, suspendare sau încetare a contractului 
individual de muncă, inclusiv angajamentele de plată a unor sume de bani, pot fi 
contestate în termen de cel mult 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat 
a luat la cunoştinţă de măsura dispusă; 

 constatarea nulităţii unui contract individual de muncă poate fi cerută de părţi pe 
întreaga perioadă în care contractul respectiv este în fiinţă; 

 plata despăgubirilor pentru pagubele cauzate şi restituirea unor sume care au format 
obiectul unor plăţi nedatorate pot fi cerute în termen de 3 ani de la data producerii 
pagubei. 

Cererile cu privire la soluţionarea conflictelor individuale de muncă vor fi judecate cu celeritate, iar 
termenele de judecată nu pot fi mai mari de 10 zile. 

 

Legea 460 va intra în vigoare începând cu data de 13.05.2011. 

 

 

 



 

 

Legal Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict 
informativ. Nu este considerată consiliere profesională şi, drept urmare, Mazars nu 
îşi asumă nici o responsabilitate în acest sens. 

Pentru întrebări suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu 
ezitaţi să ne contactaţi. 

 

 

Dacă doriţi să vă abonaţi gratuit la newsletter-ele Mazars, vă rugăm 
trimiteţi un mesaj la adresa news@mazars.ro, specificând numele, 
prenumele, funcţia Dvs. şi denumirea societăţii. 
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Tel: +40 31 229 26 00 
Fax: +40 31 229 26 01 

 

E-mail: contact@mazars.ro 
www.mazars.ro / www.marccuspartners.com 

 
 

Jean-Pierre VIGROUX 
Managing Partner 

 
  

Adriana Duncea 
Senior Associate Lawyer 

Head of Legal Services 

 
  

Cosmin Ştefănescu 
Senior Associate Lawyer 

 
 

mailto:news@mazars.ro

