Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Nr.27/238/18 iunie 2007
RAPORT
asupra proiectului de pentru modificarea art. 63 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă

1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială
a fost sesizată, prin adresa nr. PL.x 392 din 14 mai 2007, cu dezbaterea pe fond în procedură obişnuită, a proiectului de Lege
pentru modificarea art. 63 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă.
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere:
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.140/07.02.2007)
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.377/19.02.2007)
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/624/28.05.2007)
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale (nr.25/355/22.05.2007)
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.37/219/05.06.2007)
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare corelarea prevederilor Legii nr.168/1999 cu dispoziţiile actelor normative cu
care acestea se află în conexiune prin modificarea art.63, în sensul stabilirii interdicţiei dreptului la grevă doar pentru acele
categorii de personal cărora prin lege organică li se interzice exerciţiul dreptului la grevă.
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Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de lege pentru eliminarea riscului unor interpretări şi
soluţii diferite de aplicare a dispoziţiilor legale în materia exercitării dreptului la grevă.
2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia
României, republicată.
3. La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 12 iunie 2007 au participat, în conformitate cu prevederile art.55
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat:
 d-l Marin Pătulean – Secretar de Stat, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
 d-l Ovidiu Simina – consilier, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 19 membri ai comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
5. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 9 mai 2007.
6. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.
În urma dezbaterilor, Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege, după cum urmează:
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I.

Amendamente admise

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Text act normativ de bază

Text proiect de modificare şi/sau
completare

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

0

1

2

3

4

1

__

Titlul legii

Titlul legii

Lege pentru modificarea art.63 din Lege pentru modificarea şi
Legea
nr.168/1999
privind completarea Legii nr.168/1999
soluţionarea conflictelor de muncă privind soluţionarea conflictelor de
muncă

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă, având în vedere
modificările propuse în prezentul
raport.

Autor: d-l deputat Gheorghe Barbu
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__

Articol unic. – Art.63 din Legea
nr.168/1999 privind soluţionarea
conflictelor de muncă, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.582 din 29 noiembrie
1999, cu modificările ulterioare, se
modifică şi va avea următorul
cuprins:

Articol unic. - Legea nr.168/1999
privind soluţionarea conflictelor de
muncă, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, Pentru respectarea normelor de
nr.582 din 29 noiembrie 1999, cu tehnică legislativă.
modificările ulterioare, se modifică
şi se completează după cum
urmează:
Autor: d-l deputat Gheorghe Barbu
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1. La articolul 12, după litera d)
se introduce o nouă literă, litera
e), cu următorul cuprins:
„e) în caz de divergenţă la
negocierea anuală obligatorie
privind salariile, durata timpului
de lucru, programul de lucru şi
condiţiile de muncă.”
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Art.13, alin.(2)

__

2. La articolul 13, alineatul (2) va Pentru a avea finalitate modificarea
propusă la art.12, prin introducerea
avea următorul cuprins:
„(2) Fac excepţie de la regula lit.e), poziţia 3 din prezentul raport.
prevăzută la alin.(1) situaţiile
prevăzute la art.12 lit.d) şi e).”

(2) Fac excepţie de la regula
prevăzută la alin.(1) situaţiile
prevăzute la art.12 lit.d).

Pentru corelare cu dispoziţiile art.3
alin.(4) din Legea nr.130/1996
privind contractul colectiv de
muncă,
privind
obiectivele
urmărite în negocierea colectivă.
Pentru a da posibilitatea salariaţilor
să declanşeze greva dacă nu ajung
la negocierea anuală obligatorie şi
pentru concordanţă cu Convenţiile
Autori: d-nii deputaţi Gheorghe OIM.
Barbu şi Dan Mocănescu

Autori: d-nii deputaţi Gheorghe
Barbu şi Dan Mocănescu
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Art.63. - Nu pot declara grevă:
procurorii, judecătorii, personalul
Ministerului Apărării Naţionale,
Ministerului de Interne şi al
unităţilor din subordinea acestor

Art.63. - Nu pot declara grevă:
procurorii, judecătorii, personalul
Ministerului
Apărării
şi
al
instituţiilor şi structurilor din
subordinea
sau
coordonarea

3. Articolul 63 va avea următorul Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.
cuprins:
„Art.63. - Nu pot declara grevă:
procurorii, judecătorii, personalul
Ministerului
Apărării
şi
al
instituţiilor şi structurilor din
subordinea
sau
coordonarea
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0

1
ministere, personalul Serviciului
Român de Informaţii, al Serviciului
de
Informaţii
Externe,
al
Serviciului de Telecomunicaţii
Speciale,
personalul
militar
încadrat în Ministerul Justiţiei,
precum şi cel din unităţile din
subordinea acestuia.

2
acestuia, personalului militar şi
funcţionarii publici cu statut
special din cadrul Ministerului
Administraţiei şi Internelor şi din
instituţiile şi structurile din
subordinea
sau
coordonarea
acestuia, personalul militar al
Serviciului Român de Informaţii,
Serviciului de Informaţii Externe şi
Serviciului de Telecomunicaţii
Speciale, precum şi alte categorii
de personal cărora prin legi
organice li se interzice exercitarea
acestui drept.”

3
acestuia, personalul angajat de
forţele armate străine staţionate
pe
teritoriul
României,
personalul militar şi funcţionarii
publici cu statut special din cadrul
Ministerului
Internelor
şi
Reformei Administrative şi din
instituţiile şi structurile din
subordinea
sau
coordonarea
acestuia, personalul militar al
Serviciului Român de Informaţii, al
Serviciului de Informaţii Externe
al Serviciului de Telecomunicaţii
Speciale, precum şi alte categorii
de personal cărora prin legi
organice li se interzice exercitarea
acestui drept.”
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Restrângerea exercitării dreptului
la grevă ar trebui să se aplice şi
personalului angajat de forţele
armate străine staţionare pe
teritoriul
României,
potrivit
acordurilor internaţionale negociate
de ţara noastră.
Pentru concordanţă cu noua
titulatură
a
Ministerului
Administraţiei şi Internelor.

Pentru claritatea exprimării.

Autor: d-l deputat Gheorghe Barbu
d-l deputat Marian Săniuţă

Comisia propune aprobarea proiectului în forma propusă în raport, cu unanimitate de voturi.

PREŞEDINTE,
Gheorghe Barbu

SECRETAR,
Kerekes Károly

Întocmit,
Expert Monica Rallu CURTA
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