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INSPECȚIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SUCEAVA 

      

           

 

INFORMARE 

Prevederile derogatorii de la Legea 62/2011 reglementate prin art. VII din OUG nr. 
82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative 

 

În sensul Legii nr. 62/2011, a dialogului social, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, unitatea reprezintă persoana juridică care angajează nemijlocit forța de 
muncă, iar negocierea colectivă reprezintă negocierea dintre angajator sau organizația 
patronală și sindicat ori organizația sindicală sau reprezentanții angajaților, după caz, 
care urmărește reglementarea relațiilor de muncă ori de serviciu dintre cele două 
părți, precum și orice alte acorduri în probleme de interes comun. 

Prin derogare de la prevederile art. 129 din Legea nr. 62/2011, pentru punerea în aplicare 
a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în perioada 20 noiembrie - 20 
decembrie 2017 sunt obligatorii: 

- inițierea negocierii colective în unitățile în care nu există încheiat contract/acord 
colectiv de muncă negocierii colective pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

- inițierea negocierii colective a actelor adiționale la contractele și acordurile colective 
de muncă în vigoare 

Pentru verificarea modului în care sunt aplicate prevederile derogatorii de la Legea 
62/2011 reglementate prin art. VII din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea 
unor acte normative, se vor avea în vedere dispozițiile art. 140 din Legea 62/2011, 
republicată, modificată și completată. 

În acest context, angajatorul trebuie să facă dovada înștiințării tuturor părților 
îndreptățite să negocieze, cu privire la intenția de începere a negocierilor colective. 

La negocierile colective din cadrul entităților cu mai puțin de 21 de salariați, participă 
reprezentanții aleși ai salariaților. În cazul în care nu sunt aleși reprezentanții, angajatorul 
va invita la negocieri pe toți salariații, printr-o notificare scrisă care va cuprinde cel puțin 
următoarele elemente: data, ora, locul și obiectul negocierii. Rezultatele negocierii vor fi 
consemnate într-un proces-verbal de negociere semnat de toate părțile participante. 

Modificarea salariului de bază lunar brut produs ca urmare a transferării contribuțiilor 
sociale de la angajator la salariat se va realiza prin încheierea unui act adițional la 
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contractul individual de muncă sau, în cazul  existenței unui contract colectiv de muncă 
sau a unui act adițional la acesta, se poate realiza și prin decizie. 

Contractele colective de muncă/acordurile colective încheiate și actele adiționale la 
acestea, încheiate pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, vor respecta dispozițiile prevăzute de Legea dialogului social nr. 62/2011, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi înregistrate la 
inspectoratele teritoriale de muncă. 


