
Capitolul I 
Sindicalismul i evolu ia sa în plan mondial 

§1. Norme interna ionale  

1.1. Norme ale Organiza iei Na iunilor Unite  

1. No iunea de „sindicat” a derivat din termenul latin „sindycus” i
din cel grecesc „sudikos”, ambii însemnând persoana care reprezint
sau asist  pe altul în justi ie. 

În timp, doctrina a definit sindicatul în mod diferit. Dup  opinia 
noastr , acesta poate fi definit ca acea persoan  juridic  profesional ,
independent i f r  scop patrimonial, constituit , potrivit legii, în 
scopul ap r rii drepturilor colective i individuale de natur  profe-
sional , social , economic , cultural i sportiv  ale membrilor s i.

Libertatea de asociere, inclusiv exercitarea drepturilor sindicale, 
face parte deopotriv  din categoria drepturilor civile i politice, fiind un 
drept civil, apartenent îns i categoriei drepturilor economice, sociale 
i culturale, ca drept economic i social. 

Pe plan interna ional, garantarea i protejarea acestui drept intr  în 
sfera de activitate a mai multor organiza ii, aici amintind, f r  a neglija 
prin aceasta rolul celorlalte institu ii i organiza ii, rolul Organiza iei 
Interna ionale a Muncii (O.I.M.), care a elaborat instrumente adecvate i
mecanismele necesare exercit rii sale, dar i al Organiza iei Na iunilor 
Unite (ONU) care a consacrat acest drept în Carta Interna ional  a 
Drepturilor Omului i c reia i se pot adresa plângeri privitoare la atin-
gerea drepturilor sindicale. 

Carta Interna ional  a Drepturilor Omului con ine dispozi ii referi-
toare la libertatea de asociere i la exercitarea drepturilor sindicale. 
Acestea sunt: Declara ia universal  a drepturilor omului, Pactul inter-
na ional cu privire la drepturile civile i politice, în ambele ca drept 
civil, i Pactul interna ional referitor la drepturile economice sociale i
culturale, ca drept economic. 
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2. La data de 10 decembrie 1948, Adunarea General  a Organiza iei 
Na iunilor Unite a adoptat Declara ia universal  a drepturilor omului, 
un prim document prin care se urm rea, la scar  mondial , recunoa -
terea i aplicarea unui corp minim de drepturi recunoscute tuturor 
oamenilor. Ulterior acestui moment istoric, Adunarea General  a reco-
mandat statelor membre s  nu precupe easc  niciunul dintre mijloacele 
care le stau la dispozi ie pentru a face cunoscute prevederile Declara iei 
i a transpune în practic  dezideratele pe care le exprim .

Din perspectiva temei pe care o abord m în lucrarea de fa , au 
relevan  prevederile cuprinse în: 

– art. 20: „1. Orice persoan  are dreptul la libertatea de întrunire i
de asociere pa nic . 2. Nimeni nu poate fi silit s  fac  parte dintr-o 
asocia ie”; 

– art. 23 parag. 4: „Orice persoan  are dreptul de a întemeia 
sindicate i de a se afilia la sindicate pentru ap rarea intereselor sale”; 

– art. 29 parag. 2: „În exercitarea drepturilor i libert ilor sale, fie-
care om nu este supus decât numai îngr dirilor stabilite prin lege, exclu-
siv în scopul de a asigura cuvenita recunoa tere i respectare a drep-
turilor i libert ilor altora i ca s  fie satisf cute justele cerin e ale mora-
lei, ordinii publice i bun st rii generale într-o societate democratic ”. 

Con inutul libert ii de asociere ca drept civil i limitele exercit rii 
sale sunt prev zute în art. 22 din Pactul interna ional cu privire la drep-
turile civile i politice, în care, la parag. 1, se prevede c  „Orice per-
soan  are dreptul de a se asocia în mod liber cu altele, inclusiv dreptul 
de a constitui sindicate i de a adera la ele pentru ocrotirea intereselor 
sale”, iar parag. 3 con ine interdic ia statelor p r i la Conven ia O.I.M. 
nr. 87/1948 privind libertatea sindical i ocrotirea dreptului sindical 
„s  ia m suri legislative aducând atingere sau s  aplice legea într-un 
mod care s  aduc  atingere garan iilor prev zute în acea Conven ie”. 

3. Limitele exercit rii libert ii de asociere sunt enun ate la parag. 2 
al art. 22 din Pactul interna ional cu privire la drepturile civile i poli-
tice, care recunoa te statelor dreptul: 

– de a impune limit ri determinate de ap rarea securit ii na ionale, 
a securit ii publice, ordinii publice ori pentru a ocroti s n tatea sau 
moralitatea public  ori drepturile i libert ile altora i

– de a impune restric ii legale în exercitarea acestui drept de c tre 
membrii ai for elor armate i ai poli iei. 
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4. Ca drept economic i social, con inutul s u are urm toarele 
componente, enun ate în art. 8 din Pactul interna ional cu privire la 
drepturile economice, sociale i culturale: 

– dreptul oric rei persoane de a forma, împreun  cu alte persoane, 
sindicate i de a se afilia la un singur sindicat la alegerea sa; 

– dreptul sindicatelor de a forma federa ii sau confedera ii na ionale 
i dreptul acestora din urm  de a forma organiza ii sindicale interna-
ionale i de a se afilia la acestea; 

– dreptul sindicatelor de a- i exercita liber activitatea; 
– dreptul la grev , exercitat în conformitate cu legile fiec rei ri.  
Atât în cazul Pactul interna ional cu privire la drepturile civile i

politice, cât i al Pactului interna ional referitor la drepturile economice 
sociale i culturale, limit rile prev zute de lege au ca fundament cerin e
ale asigur rii securit ii sau ordinii publice i ocrotirea drepturilor i
libert ilor altora. 

Relevan a normativ  a acestor reguli în materia dreptului sindical la 
nivel na ional se manifest , în opinia noastr , dintr-o dubl  perspectiv :

– pe de o parte, au constituit repere obligatorii avute în vedere la 
momentul adopt rii Constitu iei României din 1991; 

– pe de alt  parte, au reprezentat i reprezint  un instrument util de 
interpretare a normelor na ionale (constitu ionale i la nivel de lege dez-
volt toare a principiilor constitu ionale), exprimând în forma cea mai 
concis  viziunea reglement rii i recunoa terii normative a dreptului 
fiec rui cet ean de a se asocia în cadrul organiza iilor sindicale.  

1.2. Norme ale Organiza iei Interna ionale a Muncii 

5. Mi carea sindical  a constituit de la apari ia sa – în cea de-a doua 
jum tate a secolului al XIX-lea – o for  motrice, un factor de progres 
care, în scopul cre terii eficien ei demersurilor sale, a abordat cele mai 
variate metode, într-un registru extrem de larg. În rândul acestora se pot 
identifica atât mijloace amiabile de promovare i salvgardare a inte-
reselor i drepturilor salaria ilor (circumscrise dialogului social), cât i
mijloace conflictuale, care în timp au devenit specifice modului de ma-
nifestare a activit ii sindicale (demonstra ia, mitingul, pichetul, greva). 

Prefigurând dezvolt rile pe care le vom face cu privire la evolu ia 
mi c rii sindicale, prezent m succint o serie de momente de interes 
major, care au constituit repere în dezvoltarea ei istoric .
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Mi carea sindical  a cunoscut o evolu ie istoric  manifestat  pe 
multiple planuri – la nivel na ional, la nivel european i la nivel mon-
dial. Men ion m faptul c , i în secolul trecut, ca de altfel i în stadiul 
actual al societ ii contemporane, problemele muncii, de detaliu, s-au 
rezolvat i se rezolv  – cu respectarea normelor interna ionale – în 
cadrul juridic na ional al fiec rui stat, dreptul muncii fiind, prin natura 
sa, un drept intern de natur  preponderent privat 1.

6. Manifestarea ini ial  a interven iei active a statului în domeniul 
rela iilor de munc  – în jurul anului 1900 – s-a realizat pentru a asigura 
egalitatea juridic  între p r ile raporturilor juridice de munc , realitate 
ce are ca premis  cvasigeneral 2 inegalitatea economic  în favoarea 
angajatorului. Este o interven ie care a fost – dac  nu determinat  – cel 
pu in gr bit  de manifest rile revendicative ale salaria ilor organiza i în 
sindicate.  

Ini ial, institu ii care în prezent exprim  componente fundamentale 
ale dialogului social – activitatea organiza iilor sindicale, contractul 
colectiv de munc  – au constituit instrumente normate prin reguli de 
ordine public  destinate exclusiv echilibr rii raportului de for e între 
patroni/angajatori i salaria i. În acest context, statul a în eles ca for ei 
materiale, economice i în continu  expansiune a proprietarilor de capital 
productiv i financiar s  i se opun  for a normativ  – abstract , juridic ,
având rol de factor important al estomp rii inegalit ii economice.  

În coliziunea dintre cei doi vectori ai raporturilor de munc  – atât 
individuale, cât i colective –, activitatea sindical  s-a manifestat într-o 
dubl  modalitate:  

                                               
1 Ca în orice ramur  a dreptului privat, statul intervine i normeaz  prin reguli 

juridice imperative numai acele aspecte care in de asigurarea intereselor generale, 
de respectarea ordinii publice i a bunelor moravuri. Al turi de acestea, ca un spe-
cific al dreptului muncii, în materia sa se reg sesc normate imperativ toate ele-
mentele ce pot fi calificate drept mijloace de asigurare a protec iei salaria ilor (spre 
exemplu, caracterul de regul  a contractului individual de munc  încheiat pe durat
nedeterminat i cu timp de lucru integral, salariul minim brut garantat în plat ,
durata maxim  a timpului de lucru, obligativitatea repausurilor periodice, regula 
nulla poena sine lege .a.). 

2 Fac excep ie ipotezele în care angajatorul este o autoritate sau o institu ie 
public .
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– pe de o parte, a reprezentat creuzetul revendic rilor salaria ilor, 
având rol de acumulare i cernere a intereselor/dolean elor cu caracter 
social, economic i profesional; 

– pe de alt  parte, a constituit mijlocul de promovare a reven-
dic rilor salaria ilor în rela iile bivalente – cu angajatorii sau cu statul – 
ori trivalente – cu angajatorii i statul. În acest cadru – ca expresie a 
ceea ce în prezent se manifest , relativ plenar, sub forma dialogului 
social – au ap rut germenii bipartitismului i ai tripartitismului.  

7. Principiul tripartitismului, adic  al dialogului ( i conlucr rii) 
guvern-sindicate-patronate, i-a g sit pentru prima dat  exprimarea 
institu ional  major  la nivelul Organiza iei Interna ionale a Muncii. 
Principiul a fost promovat înc  de la înfiin area acestei institu ii, în 
1919. Adev rul este c  Organiza ia Interna ional  a Muncii a intuit înc
de la primele sale manifest ri importan a deosebit  a conlucr rii organi-
za iilor sindicale, patronatului i guvernelor în vederea identific rii celor 
mai eficiente modalit i de realizare a justi iei sociale. 

Experien a acumulat  demonstreaz  c  toate eforturile f cute de 
c tre statele na ionale sau de c tre comunitatea interna ional  pentru 
îmbun t irea condi iilor de munc i de via  ale salaria ilor, pentru 
reglementarea rela iilor dintre salaria i i angajatori se transpun – 
împreun  cu al i factori – în stabilitate social i progres social.  

Pentru c  ideea conlucr rii sindicate-patronate-guvern este ridicat
la rang de principiu, ea a fost confirmat i prin Declara ia de la 
Philadelphia din 1944 cu privire la scopurile i obiectivele Organiza iei 
Interna ionale a Muncii. Într-adev r, în cadrul acestei declara ii, triparti-
tismul este reiterat ca instrument fundamental al activit ii organiza iei. 

Declara ia fundamenteaz  ideea de cooperare i dialog sus inut al 
reprezentan ilor celor trei p r i ce intr  în structura Organiza iei 
Interna ionale a Muncii, în vederea promov rii binelui comun. 

Interesant de subliniat este faptul c  o organiza ie interguver-
namental , cum este Organiza ia Interna ional  a Muncii, emite prin-
cipii de baz , care sunt esen ial de urmat de c tre statele membre (în 
m sura în care instrumentele sale normative sunt ratificate la nivel 
na ional), activitatea sa având voca ie mondial .

Organiza ia Interna ional  a Muncii este cea care a promovat i pro-
moveaz  la acest nivel tripartitismul ca instrument de realizare a dialo-
gului social, dar, concomitent, asigur i modalit ile de control speci-
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fice. În acest spirit, în 1971, Conferin a Interna ional  a Muncii a 
adoptat Rezolu ia prin care solicita analiza tuturor m surilor necesare 
pentru ca structurile tripartite s  cuprind  o gam  cât mai complex  de 
activit i. 

O implicare mai accentuat  a Organiza iei Interna ionale a Muncii 
cu privire la consult rile tripartite este realizat  prin Conven ia nr. 144 
(1976) privitoare la consult rile tripartite destinate s  promoveze apli-
carea normelor interna ionale ale muncii1, în care se prevede c  orice 
stat membru al Organiza iei Interna ionale a Muncii, ratificant al con-
ven iei, se angajeaz  s  pun  în practic  procedurile care asigur
consult ri eficace între reprezentan ii salaria ilor, ai patronatului i ai 
guvernului (art. 2 parag. 1). 

Eviden iem, în acest context, faptul c  în conven iile i recoman-
d rile Organiza iei Interna ionale a Muncii de regul  se precizeaz  c  o 
serie de probleme ale muncii i ocrotirii ei se stabilesc prin conven iile 
colective de munc , deci ca rezultat al negocierilor realizate între orga-
niza iile sindicale i cele patronale la nivel na ional. Astfel de solu ii se 
reg sesc, spre exemplu, în: 

– Conven ia nr. 132 (1970) privind concediul pl tit (revizuit ); 
– Conven ia nr. 155 (1981) privind securitatea i s n tatea 

lucr torilor i mediul de munc ;
– Conven ia nr. 159 (1983) relativ  la readaptarea profesional i

ocuparea persoanelor cu handicap. 

8. Curtea Permanent  de Justi ie Interna ional  de la Haga a fost 
învestit  s  se pronun e, prin avize consultative, asupra competen ei 

Organiza iei Interna ionale a Muncii în reglementarea diverselor insti-
tu ii de drept al muncii i de drept al securit ii sociale cuprinse în 
Constitu ia Organiza iei Interna ionale a Muncii i exercitate de c tre 
aceasta în practic 2.

                                               
1 Ratificat  de România prin Legea nr. 96/1992 (M. Of. nr. 237 din 24 septembrie 

1992). 
2 A se vedea A. Popescu, Dreptul interna ional i european al muncii,  

Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2008, p. 36; G. Codreanu, Dialogul social i pacea social ,
Ed. Tribuna Economic , Bucure ti, 2007, p. 43.  
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S-a delimitat, astfel, cu suficient  claritate, atât competen a ratione 
materiae1 a Organiza iei Interna ionale a Muncii – care cuprinde nu 
numai condi iile de munc  (în expresia lor plenar ), ci i condi iile de 
via  ale lucr torilor, în general –, cât i competen a ratione personae.

Din acest punct de vedere, competen a Organiza iei Interna ionale a 
Muncii a fost într-o continu  extindere, a a încât, în momentul actual, 
în temeiul principiului unit ii muncii, competen a sa prive te atât 
muncitorii, cât i intelectualii, atât salaria ii, cât i lucr torii indepen-
den i – meseria i, agricultori, liber profesioni ti –, atât lucr torii din sec-
torul privat, cât i cei din sectorul public (inclusiv func ionarii publici). 

Competen a ratione personae a Organiza iei Interna ionale a Muncii 
se extinde i asupra unor categorii de persoane care nu sunt supuse 
rela iilor propriu-zise de munc , cum ar fi, spre exemplu, copiii, tinerii, 
omerii (inclusiv emigran ii) .a. 

Într-o permanent  evolu ie i extindere a competen elor sale, de la 
data înfiin rii i pân  în prezent, Organiza ia Interna ional  a Muncii a 
promovat o politic  de institu ionalizare a mecanismelor de dialog 
social în concordan  cu prevederile Conven iei nr. 144 (1976) privind 
consult rile tripartite destinate s  promoveze aplicare normelor 
interna ionale ale muncii2.

9. În accep iunea Organiza iei Interna ionale a Muncii, tripartitismul 
reprezint  conceptul fundamental, ridicat la rang de principiu, extins la 
nivelul tuturor structurilor func ionale ale organiza iei. Fondul acestui 
principiu – al tripartitismului – a fost extins astfel la nivelul organelor 
deliberative ale Organiza iei Interna ionale a Muncii: Conferin a Inter-
na ional  a Muncii, Consiliul de Administra ie, Biroul Interna ional al 
Muncii, diverse comisii cu rol deliberativ3.

Apreciind eficien a consult rilor tripartite, în anul 1971, printr-o 
rezolu ie a Conferin ei Interna ionale a Muncii, s-a adoptat un curs al 
extinderii principiului organiz rii tripartite la nivelul întregii activit i a 
Organiza iei, i nu numai la nivelul organismelor deliberative.  

                                               
1 A se vedea S. Ghimpu, I.T. tef nescu, Dreptul muncii, T.U.B., Bucure ti, 1974, 

p. 195. 
2 Ratificat  de România prin Legea nr. 96/1992 (M. Of. nr. 237 din 24 septembrie 

1992). 
3 A se vedea A. Popescu, op. cit., p. 49-63. 
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Modalitatea consult rilor tripartite s-a dovedit a fi mijlocul cel mai 
eficace prin care toate aspectele analizate de c tre organismele institu-
ionale ale Organiza iei Interna ionale a Muncii privind problemele 

muncii i securit ii sociale s  fie deplin confirmate, ca urmare a acor-
dului concertat al reprezentan ilor partenerilor sociali: reprezentan ii 
guvernelor, reprezentan i ai muncitorilor i ai angajatorilor.  

Deliberarea i concertarea solu iilor în probleme ce privesc rapor-
turile de munc , în concret, rela iile cu valen e sociale, în general, i
aplicarea cu consecven  a acestora reprezint  cel mai eficace mijloc 
de realizare a dezideratului primordial al Organiza iei Interna ionale a 
Muncii – pacea social .

În 1976, prin Conven ia nr. 144 i Recomandarea nr. 152, principiul 
tripartitismului a fost acceptat ca o necesitate, urmând ca prin orga-
nismele abilitate s  se urm reasc  extinderea consult rilor tripartite la 
nivel na ional, pentru punerea corect  în practic  a normelor Organi-
za iei în statele membre ce au ratificat conven iile, ale c ror prevederi 
fac parte din dreptul intern.  

10. Participarea reprezentan ilor organiza iilor sindicale i patronale 
reprezentative la elaborarea i adoptarea conven iilor Organiza iei Inter-
na ionale a Muncii face ca acestea s  devin  subiecte sui generis ale 
dreptului interna ional al muncii. 

Calitatea de subiect de drept interna ional al muncii nu poate s
conduc  îns  la ideea c  persoana fizic , lucr tor sau patron, ce se 
supune normele Organiza iei ar putea avea, ea îns i, calitatea de 
subiect de drept interna ional. Lucr torul sau angajatorul, în calitate de 
persoane fizice i/sau de persoane juridice (în cazul angajatorilor), nu 
poate fi decât subiect al dreptului intern1.

Normele Organiza iei Interna ionale a Muncii în materia sa de 
reglementare nu produc efecte în legisla ia intern  a statelor decât dac
sunt ratificate i transpuse în norme de drept intern al muncii2 i, pe cale 
de consecin , lucr torul sau angajatorul nu poate fi decât subiect al 

dreptului intern, numai în acest context fiecare fiind titular de drepturi 
i revenindu-i obliga ii privind raporturile juridice de munc .

                                               
1 A se vedea G. Codreanu, op. cit., p. 45. 
2 A se vedea . Beligr deanu, I.T. tef nescu, Dic ionar de drept al muncii,  

Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 1997, p. 60; A. Popescu, op. cit., p. 97.  
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Dreptul interna ional al muncii, în cadrul c ruia statele devin subiec-
te prin ratificarea documentelor Organiza iei Interna ionale a Muncii, 
are ca deziderat unanim acceptat pacea social i progresul social. Calea 
de realizare a lor o constituie progresul i, pe cât posibil, uniformizarea 
legisla iei aplicabile raporturilor de munc  prin ac iunea conjugat i
convergent  a partenerilor sociali: organiza ii sindicale, organiza ii 
patronale, state.  

11. Din perspectiva stricto sensu a libert ii sindicale, cu deosebire 
dup  cel de-al Doilea R zboi Mondial, Organiza ia Interna ional  a 
Muncii a adoptat un num r important de conven ii care au ca obiect de 
reglementare drepturile i libert ile fundamentale ale omului. În acest 
cadru, printre conven iile considerate „esen iale” se înscriu i cele care 
privesc libertatea sindical  – Conven ia nr. 87 (1948) – i dreptul de 
negociere colectiv  – Conven ia nr. 98 (1949). 

În doctrin  s-a ar tat – opinie pe care o împ rt im – c  cele dou
conven ii au caracter complementar, cea dintâi reglementând expres 
raporturile dintre angajatori, lucr tori1 i organiza iile lor cu autorit ile 
i institu iile publice, iar cea de-a doua rela iile între patroni, lucr tori i

asocia iile acestora2.
Conven ia nr. 87 (1948) privind libertatea sindical i protec ia 

dreptului sindical3 statueaz , ca principiu fundamental, dreptul lucr -
torilor, dar i al celor care angajeaz  de a se organiza pentru promo-
varea i ap rarea propriilor interese.  

În concep ia Organiza iei Interna ionale a Muncii, nu trebuie f cut
nicio diferen iere între dreptul unui partener social (lucr torii) i dreptul 
celuilalt partener (angajatorul) de a se organiza în sindicate. Lucr torii, 
ca i angajatorii, f r  nicio distinc ie, de nicio natur , au dreptul de a se 

constitui i de a se afilia în organiza ii, potrivit propriilor op iuni, în 
vederea promov rii i ap r rii intereselor lor specifice4.

                                               
1 Termenul de „lucr tor” este utilizat în sensul s u larg, desemnând persoana 

care este subiect al unui raport juridic de munc , indiferent de izvorul acestuia.  
2 A se vedea A. Popescu, op. cit., p. 191.  
3 Ratificat  de România prin Decretul nr. 213/1957 (B. Of. nr. 4 din 18 ianuarie 

1958).  
4 A se vedea A. Popescu, op. cit., p. 191.  
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Conven ia statueaz i asupra egalit ii în drepturi între to i lucr -

torii, indiferent de sectorul de activitate în care muncesc, pentru a- i
constitui un sindicat.  

Autorit ile publice sunt chemate s  se ab in  de la orice interven ie 
de natur  s  limiteze dreptul de asociere în sindicate sau de a împiedica 
exercitarea sa legal . Dobândirea personalit ii juridice a acestora nu 
trebuie s  fac  obiectul unor condi ii restrictive; dizolvarea sau suspen-
darea unei organiza ii sindicale pe cale administrativ  este interzis .

Conven ia garanteaz , de asemenea, dreptul acestor organiza ii de a 
se constitui în federa ii sau confedera ii i de a se afilia la organiza ii
interna ionale de acest gen.  

12. Conven ia nr. 98 (1949) privind dreptul de organizare i

negociere colectiv  are ca obiectiv protec ia lucr torilor care exercit
dreptul de a se organiza în sindicate i promovarea negocierii colective.  

Un prim obiectiv al conven iei este asigurarea protec iei lucr torilor 
care exercit  dreptul de a se organiza fa  de discrimin rile antisindi-
cale, în special împotriva refuzului de a fi încadrat pe considerente de 
afiliere sindical  sau de participare la activit i sindicale, ca i contra 
concedierii sau altor consecin e ce ar putea fi antrenate ca urmare a 
desf ur rii acestor activit i1.

Protec ia instituit  de conven ie trebuie s  vizeze i orice act prin 
care s-ar tinde s  se favorizeze dominarea, finan area sau controlul 
organiza iilor lucr torilor de c tre angajatori sau organiza iile patronale.  

Prin chiar art. 1 din Conven ia nr. 98 (1949), într-o formulare gene-
ric , se statueaz  asupra dreptului lucr torilor de a beneficia de o 

protec ie adecvat  împotriva oric ror acte de discriminare care tind s

afecteze libertatea sindical .
Urm rind eliminarea practicilor antisindicale în materie de angajare, 

parag. 2 al art. 1 statueaz  ca protec ia urmând a fi instituit  de c tre 
statele ratificante s  priveasc , cu deosebire, actele care au drept scop: 

– condi ionarea angaj rii unui lucr tor de a nu se afilia unui sindicat 
sau de a înceta s  fac  parte dintr-un sindicat; 

– concedierea unui lucr tor sau prejudicierea acestuia prin orice alte 
mijloace din cauza afilierii sale sindicale sau particip rii sale la activit i

                                               
1 Idem, p. 194.  
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sindicale, în afara orelor de munc  sau, cu consim mântul patronului, 
în timpul orelor de munc .

13. În cadrul O.I.M. s-a stabilit o procedur  special  pentru pro-

tec ia libert ii sindicale, care se adaug  procedurilor generale de 
supraveghere a aplic rii normelor O.I.M., de care sunt responsabile 
dou  organisme: Comisia de Anchet i Conciliere privind Libertatea 
Sindical i Comitetul pentru Libertate Sindical  al Consiliului de 
Administra ie al O.I.M. 

În cadrul acestei proceduri speciale, guvernele sau organiza iile 
lucr torilor i patronilor pot depune plângeri privind înc lcarea dreptu-
rilor sindicale de c tre state (indiferent dac  sunt sau nu membre ale 
O.I.M. sau membre ale Na iunilor Unite). Procedura poate fi aplicat
chiar i atunci când conven iile privind libertatea sindical i negocierea 
colectiv  nu au fost ratificate de c tre statele membre ale O.I.M.  

Comisia de Anchet i Conciliere privind Libertatea Sindical  este 
un organism permanent i este cea mai înalt  instan  de protec ie a 
libert ii sindicale. Mandatul s u este de a examina fiecare plângere 
privind presupusele înc lc ri ale drepturilor sindicale.  

Comitetul pentru Libertate Sindical  este un organism tripartit alc -
tuit din nou  membri i suplean ii acestora din grupurile guvernamental, 
sindical i patronal i are un pre edinte independent.  

Din 1951, anul înfiin rii sale, i pân  în prezent, Comitetul pentru 
Libertate Sindical  a examinat mai mult de 1800 de cazuri, fapt care i-a 
permis s  elaboreze un set complet, echilibrat i coerent de reguli 
privind libertatea sindical i negocierea colectiv , pe baza dispozi iilor 
reg site în Constitu ia O.I.M. i conven ii, recomand ri i rezolu ii1.

F r  a avea, în sens strict juridic, for a normativ  sau obligativitatea 
normelor din cuprinsul conven iilor O.I.M., solu iile adoptate de c tre 
Comitetul pentru Libertate Sindical  s-au impus de-a lungul timpului 
prin prisma atribu iilor recunoscute acestui organism, a rolului i com-
ponen ei sale.  

În concluzie, normele adoptate de c tre Organiza ia Interna ional  a 
Muncii cu privire la sindicate, împreun  cu pozi iile exprimate de c tre 

                                               
1 A se vedea Libertatea sindical . Culegere de decizii i principii ale Comitetului 

pentru Libertate Sindical  al Consiliului de Administra ie al BIM, ed. a 4-a revizuit ,
Biroul Interna ional al Muncii, 1996, p. 13-14.  
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Comitetul pentru Libertate Sindical , formeaz  dreptul comun în 
materia dreptului sindical interna ional.  

1.3. Norme interna ionale ale organiza iilor europene 

1.3.1. Consiliul Europei 

14. Principalul instrument normativ adoptat de c tre Consiliul Euro-
pei este Conven ia european  a drepturilor omului i libert ilor fun-
damentale (adoptat  în 1950, intrat  în vigoare la data de 3 septembrie 
1953)1, care recunoa te, prin art. 11 („Libertatea de întrunire i de aso-
ciere”), dreptul de asociere în sindicate. Potrivit textului men ionat:  

„1. Orice persoan  are dreptul la libertatea de întrunire pa nic i la 
libertatea de asociere, inclusiv dreptul de a constitui cu al ii sindicate i
de a se afilia la sindicate pentru ap rarea intereselor sale. 

2. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri 
decât acelea care, prev zute de lege, constituie m suri necesare, într-o 
societate democratic , pentru securitatea na ional , siguran a public ,
ap rarea ordinii i prevenirea infrac iunilor, protejarea s n t ii sau a 
moralei ori pentru protec ia drepturilor i libert ilor altora. Prezentul 
articol nu interzice ca restrângeri legale s  fie impuse exercit rii acestor 
drepturi de c tre membrii for elor armate, ai poli iei sau ai administra iei 
de stat”. 

În doctrin  se arat  c  redactarea textului este prea general i
prive te doar dreptul de a înfiin a un sindicat i dreptul de afiliere la un 
sindicat, f r  a se referi, în mod expres, i la dreptul organiza iilor 
sindicale de a ac iona liber2.

Acestui inconvenient i se adaug i faptul c , potrivit parag. 2, sunt 
permise – cu titlu general – derog ri de la dreptul de a constitui un 
sindicat, fie din ra iuni privind ordinea public , fie din ra iuni legate de 
exercitarea drepturilor în cadrul for elor armate, ale poli iei sau chiar ale 
administra iei publice.  

Practic – i de neacceptat –, textul cuprins în art. 11 din Conven ie 
este inferior – ca grad de protec ie – normelor cuprinse în Conven ia 

                                               
1 România a ratificat Conven ia prin Legea nr. 30/1994 (M. Of. nr. 135 din 31 

mai 1994).  
2 A se vedea A. Popescu, op. cit., p. 275.  
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Organiza iei Interna ionale a Muncii nr. 87 (1948) asupra libert ii 
sindicale i dreptului sindical.  

Plângerile individuale adresate Cur ii Europene a Drepturilor Omului 
pot privi, sub aspectul analizat, împiedicarea activit ilor sindicale.  

1.3.2. Comitetele consultative la nivel european 

15. Aflate într-un declin accentuat dup  sfâr itul celui de-al Doilea 
R zboi Mondial, în anul 1949 cinci organiza ii sindicale din Germania, 
Belgia, Olanda, Fran a i Luxemburg s-au reunit pentru a discuta 
posibilitatea de refacere a industriei miniere i metalurgice din bazinul 
Ruhr-ului distruse de r zboi. 

Dup  un deceniu, concretizând în plan statal demersul anterior 
realizat doar la nivel de sindicate, la 9 mai 1959, Germania, Belgia, 
Olanda, Fran a i Luxemburg au adoptat o Declara ie comun  prin care 
produc ia de c rbune i o el urma s  fie pus  sub o autoritate comun .
Ca rezultat al dialogului acceptat de rile participante, s-au creat pre-
misele unei activit i concertate a celor cinci state în vederea realiz rii 
unui scop comun: refacerea economiilor na ionale i identificarea unor 
solu ii economice i sociale de realizare a acestui deziderat. 

În contextul men ionat, au fost intensificate eforturile organiza iilor 
sindicale ce urm reau s  ob in  cât mai multe avantaje pentru membrii 
lor din situa ia astfel creat , a a încât guvernele celor cinci state au 
acceptat s in  seama de interesele i revendic rile sindicale în cadrul 
negocierilor ce au avut loc între ele la Paris. 

Într-o urm toare etap  a luat fiin Comitetul consultativ european,
organism tripartit, compus din 189 de membri din 12 state europene. 
Membrii sunt propu i de c tre guvernele statelor i numi i de c tre 
Consiliul European pe o perioad  de patru ani. Din rândul membrilor 
s i, Comitetul alege Pre edintele i Biroul. 

Confedera ia european  a sindicatelor colaboreaz  strâns cu 
confedera iile sindicale na ionale, precum i cu reprezentan ii s i din 
Comitet. Aceasta asigur  o informare i un control permanent din 
ambele p r i.
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1.3.3. Comitetul consultativ al Asocia iei Europene a Liberului Schimb 
(A.E.L.S.)1

16. Aceast  organiza ie interstatal  a fost creat  în 1961. Având în 
vedere schimb rile economice i sociale prin care au trecut rile 
Europei în aceast  perioad , Consiliul European a creat Subcomitetul cu 
probleme de politic  al consumatorilor, având la rândul s u compunere 
tripartit : reprezentan i ai guvernului, ai organiza iilor sindicale i ai 
organiza iilor patronale. 

Începând cu 1989, Asocia ia European  a Liberului Schimb a utilizat 
Comitetul consultativ ca instrument de negociere i încheiere de acor-
duri-cadru în toate rile Uniunii Europene. 

1.3.4. Preocup ri la nivelul Uniunii Europene  

17. Subliniem c  preocup ri doctrinare recente ilustreaz  interesul i
necesitatea analizei comparate a dialogului social – i, în acest cadru, a 
activit ii i atribu iilor organiza iilor sindicale – în Europa.  

La nivelul Uniunii Europene se recunoa te în prezent un rol extrem 
de important partenerilor sociali i dialogului dintre ace tia în vederea 
identific rii mijloacelor concrete de transpunere în practic  a obiec-
tivelor Uniunii în domeniul politicilor sociale i economice.  

Însu i dialogul social este men ionat ca obiectiv de politic  social
(art. 155 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene), ceea ce 
confer  acestei forme de ac iune a partenerilor sociali atât func ia de 
mijloc de realizare a obiectivelor politicii sociale, cât i pe aceea de 
scop determinat al politicii sociale2.

Uniunea European i statele membre au ca obiective principale de 
politic  social , al turi de dialogul social: 

– promovarea ocup rii for ei de munc ;
– îmbun t irea condi iilor de via i de munc ;
– favorizarea unei evolu ii egale i a unei protec ii sociale adecvate; 

                                               
1 Asocia ia European  a Liberului Schimb cuprinde, în prezent, urm toarele state: 

Elve ia, Lichtenstein, Norvegia i Islanda. 
2 Comisia depune eforturi pentru a dezvolta dialogul la nivel european dintre 

partenerii sociali, care ar putea, în cazul în care cele dou  p r i consider  c  este de 
dorit, s  duc  la rela ii bazate pe acord.  


