
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIȚIE „Alexandru Ioan Cuza” 

 

 

 

 

 

Bențe Corneliu 

 

TEZĂ DE DOCTORAT 

 

TEMA: STATUTUL PROFESIEI DE EXPERT ÎN LEGISLAȚIA MUNCII 

(Rezumat) 

 

Conducător de doctorat 

Prof. univ. dr. 

Țiclea Alexandru 

 

 

                                                  Teză elaborată în vederea obținerii  

Titlului de DOCTOR în „Drept” 

 

 

 

 

 

 

 

- Bucuresti, 2018 – 

 



1 

Cuprins: 

ABREVIERI ............................................................................................................ 3 

INTRODUCERE ÎN INVESTIGAREA ȘTIINȚIFICĂ ..................................... 5 

STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII ........................................................... 9 

1. Tendințe de reglementare a legislației muncii în context european .................. 9 

2. Situația migrației forței de muncă în unele state din Uniunea Europeană ...... 10 

3. Tendințe de reglementare a legislației muncii în context național ................. 10 

4. Litigii de muncă aflate pe rolul instanțelor naționale ..................................... 11 

5. Acțiuni de control ale inspecției muncii ......................................................... 12 

CAPITOLUL I ....................................................................................................... 13 

CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND PROFESIA DE EXPERT 

LEGISLAȚIA MUNCII ....................................................................................... 13 

1.1. NOȚIUNE ȘI REGLEMENTARE .......................................................................... 13 

1.2. PRINCIPII FUNDAMENTALE ALE EXERCITĂRII PROFESIEI DE EXPERT 

LEGISLAȚIA MUNCII .............................................................................................. 15 

1.3. ASEMĂNĂRI ȘI DEOSEBIRI FAȚĂ DE ALTE PROFESII REGLEMENTATE............... 15 

CAPITOLUL II ..................................................................................................... 19 

ACCESUL ÎN PROFESIE ȘI COMPETENȚELE EXPERTULUI ÎN 

LEGISLAȚIA MUNCII ....................................................................................... 19 

2.1. ACCESUL ÎN PROFESIE AL CETĂȚENILOR ROMÂNI. CONDIȚII DE STUDII .......... 19 

2.2.ACCESUL ÎN PROFESIE AL PERSOANELOR PROVENIND DINTR-UN STAT 

MEMBRU AL UNIUNII EUROPENE AL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN SAU AL 

CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE. CONDIȚII DE ECHIVALARE STUDII ............................ 19 

2.3.COMPETENȚELE PROFESIONALE ...................................................................... 20 

2.4. INCOMPATIBILITĂȚI ȘI INTERDICȚII PRIVIND EXERCITAREA PROFESIEI ........... 20 

CAPITOLUL III.................................................................................................... 23 

ORGANIZAREA PROFESIEI DE EXPERT LEGISLAȚIA MUNCII ......... 23 



2 

3.1. ORGANIZAREA PROFESIEI LA NIVEL NAȚIONAL .............................................. 23 

3.2. ORGANIZAREA PROFESIEI LA NIVEL TERITORIAL ............................................ 23 

3.3. MEMBRI ......................................................................................................... 23 

3.4. FORME DE EXERCITARE A PROFESIEI .............................................................. 24 

CAPITOLUL IV .................................................................................................... 25 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE EXPERȚILOR ÎN LEGISLAȚIA 

MUNCII ................................................................................................................. 25 

CAPITOLUL V ..................................................................................................... 29 

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A EXPERȚILOR ÎN LEGISLAȚIA MUNCII

 ................................................................................................................................. 29 

5.1. RĂSPUNDEREA DISCIPLINIRARĂ ..................................................................... 29 

5.2. RĂSPUNDEREA PENTRU DAUNE ...................................................................... 30 

CAPITOLUL VI .................................................................................................... 31 

SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CALITĂȚII DE EXPERT ÎN 

LEGISLAȚIA MUNCII ....................................................................................... 31 

CAPITOLUL VII .................................................................................................. 33 

PROFESIA DE EXPERT ÎN LEGISLAȚIA MUNCII ÎN DREPTUL 

COMPARAT ......................................................................................................... 33 

7.1. PROFESIA DE CONSULTANT DE MUNCĂ ÎN ITALIA ........................................... 33 

7.2. PROFESIA DE CONSULTANT ÎN SECURITATE SOCIALĂ ÎN SPANIA..................... 34 

7.3. PROFESIA DE EXPERT ÎN RESURSE UMANE ÎN FRANȚA .................................... 36 

CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA ..................................... 39 

1. CONCLUZII ........................................................................................................ 39 

2. PROPUNERI DE LEGE FERENDA .......................................................................... 41 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ........................................................................... 45 

 

 



3 

ABREVIERI 

 

1. AGA – Adunarea generală a asociaților 

2. alin. – alineat 

3. ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări 

4. ANOFM – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 

5. ANPIS – Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială 

6. art. – articol 

7. BOE – Boletín Oficial del Estado 

8. CAEN – Clasificarea activităților din economia națională 

9. C. civ. – Codul civil 

10.  CE – Confederația elvețiană 

11.  CJUE - Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

12.  C. mun. – Codul muncii 

13.  CNAS - Casa națională de asigurări de sănătate 

14.  CNC – Cadrul național al calificărilor 

15.  CNCP – Comisia Națională de Certificări Profesionale 

16.  CNPP – Casa Națională de Pensii Publice 

17.  CNRED – Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor 

18.  COR – Clasificarea ocupațiilor din România 

19.  c. p. c. – Codul de procedură civilă 

20.  DEX – Dicţionarul Explicativ al Limbii Române 

21.  de ex. – de exemplu  

22.  EQF – European qualifications framework – Cadrul european al calificărilor  

23.  ESCO – European Skills, Competences, Qualifications and Occupations 

24.  GU – Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

25.  HG – Hotărâre de Guvern 

26.  IGI – Inspectoratul General pentru Imigrări 

27.  ibidem – în același loc (în aceeași lucrare) 

28.  idem – aceeași referință (același autor) 

29.  II – Inteprindere individuală 

30.  INAIL – Institutul Național de Asigurări împotriva Accidentelor de Muncă  și a Bolilor 

Ocupaționale 

31.  INPS – Institutul Național de Securitate Socială 
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32.  ISCO 88 – International Standard Classification of Occupations  

33.  ITM – Inspectoratul teritorial de muncă 

34.  JORF – Journal officiel de la République française 

35.  LDS – Legea dialogului social 

36.  M. Of. – Monitorul Oficial al României 

37.  O.G. – Ordonanța Guvernului 

38.  OIM – Organizația Internațională a Muncii 

39.  ONRC – Oficiul Național al Registrului Comerțului 

40.  op. cit. – opera citată 

41.  O.U.G. – Ordonanță de Urgență a Guvernului  

42.  PFA – Persoană fizică autorizată 

43.  REVISAL – Registrul electronic de evidență a salariaților 

44.  ROF – Regulament de organizare și funcționare 

45.  SEE – Spațiul Economic European 

46.  s.n. – sublinierea noastră 

47.  SPAM – Mesaje electronice nesolicitate 

48.  STP – Societăți între profesioniști 

49.  UE – Uniunea europeană 

50.  UNELM – Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii 
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INTRODUCERE ÎN INVESTIGAREA ȘTIINȚIFICĂ 

 

În România, dar și la nivel european și mondial, rolul profesioniștilor în domeniul muncii 

și politicilor sociale, este de a crea o axa de dialog între autoritățile statului, patronate și sindicate 

având ca obiectiv principal reducerea muncii nedeclarate. De asemenea acești profesioniști au ca 

obiectiv elaborarea unor strategii și programe în vederea promovării relațiilor de muncă legale și 

stabile. Informarea și sprijinirea persoanelor defavorizate pentru găsirea unui loc de muncă 

trebuie să fie una dintre activitățile principale ale experților în legislația muncii și securității 

sociale. 

Expertul în legislația muncii are ca obiectiv principal asigurarea aplicării corecte a 

prevederilor legale privind raporturile colective și individuale de muncă sau serviciu, consilierea 

managerilor privind noile modificări și tendințe pe piața muncii, prevenirea eventualelor abuzuri 

ale angajatorilor asupra salariaților precum și diminuarea muncii nedeclarate. 

Lucrarea va aborda unele imperfecțiuni și neconcordanţe existente în legislația muncii și va 

propune modificarea unor prevederi ale actelor normative specifice relațiilor de muncă. Se vor 

clarifica aspecte cu privire la: 

➢ asigurarea calității serviciilor de resurse umane executate de către prestatori externi;  

➢ concilierea conflictelor de muncă; 

➢ dreptul salariaților de a fi asistați la negocierea, încheierea ori modificarea contractului 

individual de muncă, inclusiv pe durata cercetării disciplinare sau pe durata concilierii 

conflictelor individuale de muncă; 

➢ reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor în relația cu autoritățile din sectorul muncii și 

securității sociale; 

➢ asigurarea expertizei tehnice judiciare în domeniul tehnic „organizarea muncii și salarizare”. 

Astfel am identificat o serie de probleme în practica specialiștilor în relații de muncă care 

necesită o soluționare urgentă, după cum urmează: 

a) Calitatea scăzută a serviciilor specializate de resurse umane, care includ administrarea de 

personal și salarizare 

În România activitatea de resurse umane, administrare de personal și salarizare nu este 

reglementată legal, și se desfăsoară organizată în două moduri: 

➢ Intern, prin crearea unor departamente, compartimente sau birouri specializate, cum ar fi: 

recrutare, evaluare, administrare, salarizare etc. cu angajați proprii ce au atribuții specifice în 

fișa postului; 
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➢ Extern, prin apelarea la prestatori externi care oferă angajatorului servicii de recrutare, 

evaluare, administrare, salarizare etc. 

Nu există o obligație legală care să impună condiții de calificare a persoanelor care au 

atribuții specifice resurselor umane și nici o obligație a prestatorilor externi care să impună o 

calitate a serviciilor prestate, o calificare a personalului angajat ori o acreditare din partea unui 

organism profesional care să ateste nivelul de competență deținut.  

Astfel, este lesne de observat că orice persoană, fără pregătire în domeniul resurselor 

umane, poate, de ex., completa în registrul pentru evidența salariaților, și mai mult decât atât, 

orice firmă, indiferent dacă este sau nu autorizată, indiferent dacă deține sau nu angajați 

competenți, poate să presteze servicii de resurse umane. În acest context se impune 

reglementarea urgentă a activității de resurse umane și salarizare.  

Așa cum am arătat mai sus, această activitate de resurse umane și salarizare există la 

nivelul fiecărui angajator, organizată intern sau externalizată către prestatori de servicii, dar care 

se desfășoară fără a avea un cadru legislativ adecvat, fără a putea atrage răspunderea persoanelor 

care comit erori cu consecințe deosebit de grave ce afectează, printre altele, dreptul la pensii și 

alte asigurări sociale ale salariaților. Rezultatul? Oameni care nu pot beneficia de asigurarile 

sociale, amenzi de milioane de euro aplicate angajatorilor, sau procese pierdute de către aceștia 

în fața angajaților. 

b) Prea multe litigii de muncă pe rolurile instanțelor de judecată 

Legea nr. 53/2003 – C. mun.1, reglementează în mod general conflictele de muncă, fără să 

le clasifice în conflicte colective și conflicte individuale de muncă.  

Dacă în domeniul conflictelor colective de muncă, Legea nr. 62/20112 stabilește clar 

procedura de soluționare a acestora, prin conciliere ca procedură obligatorie sau prin mediere ori 

arbitraj ca procedură facultativă, în materia conflictelor individuale de muncă legiuitorul a omis, 

voit sau nu, să reglementeze această situație. Astfel, în sfera conflictelor individuale de muncă 

(cu mult mai multe și mai complexe decât conflictele colective de muncă) instituția concilierii nu 

există.  

În cercetările noastre nu am identificat prevederi privind soluționarea amiabilă a 

conflictelor individuale de muncă, legea lăsând ca acestea să fie soluționate doar de către 

instanțele de judecată, îndepărtând, astfel, relațiile de muncă de la principiul consensualității și al 

bunei credințe edictat de art. 8 al C. mun.. Este adevărat că există o oarecare normă prevăzută de 

                                           
1 Republicat în M. Of., Partea I nr. 345 din 18.05.2011, modificat ulterior, inclusiv prin O.U.G. nr. 96/2018 

(publicată în M. Of., Partea I nr. 963 din 14.11.2018). 
2 Republicată în M. Of., nr. 625 din 31.08.2012, modificată ulterior. 
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Legea nr. 62/2011 care face trimitere la art. 73 alin. (2) din Legea nr. 192/20063 , dar aceasta este 

aplicabilă în măsura în care conflictul de muncă nu are ca obiect un drept al salariatului prevăzut 

de lege ori contractul colectiv aplicabil. Această prevedere este întărită prin art. 2 alin. (4) din 

lege care prevede, ca regulă generală, că nu face obiectul medierii drepturile (...) de care părţile 

nu pot dispune prin convenţie ori prin orice altă modalitate admisă de lege. Or, așa cum am aratat 

mai sus, atât sesizările adresate inspectoratelor teritoriale de muncă cât și cererile de chemare în 

judecată au ca obiect drepturi ale angajaților, salariale (cele mai numeroase) sau de altă natură, 

drepturi ce decurg din lege ori din contractele individuale sau colective de muncă, și deci, nu pot 

forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări, prin urmare nu pot face obiectul unui acord 

de mediere. 

Pe de altă parte, concilierea presupune soluționarea conflictelor de muncă cu ajutorul unui 

profesionist specializat în legislația muncii care îndrumă părțile să ajungă la un acord cu 

respectarea drepturilor salariaților prevăzute de lege și de contractele colective și/sau individuale 

de muncă dar având în vedere și interesele economice ale angajatorului. 

În consecință se impune acordarea posibilității părților de a stabili prin contractul 

individual de muncă opțiunea soluționării pe cale amiabilă a conflictelor individuale, mai înainte 

de se adresa justiției, având ca efect soluționarea rapidă și degrevarea instanțelor de judecată.  

c) Lipsa procedurii privind asistarea angajaților la negocierea, încheierea sau modificarea 

contractului individual de muncă 

Potrivit art. 17 alin. 6 din C. mun. la negocierea, încheierea ori modificarea acestuia, părţile 

pot fi asistate de terţi, potrivit propriei opţiuni, cu respectarea confidențialității informațiilor 

furnizate. Această confidențialitate trebuie asigurată în conformitate cu noile prevederi ale 

Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal. Se poate observa, că textul invocat nu califică terții ce 

pot asista la negocierea sau la modificarea contractului individual de muncă. Prin urmare se 

impune și în această situație ca alin. 6 al art. 17 să fie modificat și în consecință, părțile să poată 

fi asistate de către un profesionist cu solide cunoștințe de legislația muncii. 

 

 

 

 

 

                                           
3 Privind medierea și organizarea profesiei de mediator (publicată în M. Of., Partea I nr. 441 din 22.05.2006), 

modificată ulterior. 
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STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII 

 

1. Tendințe de reglementare a legislației muncii în context european 

UE şi statele sale membre în prezent se confruntă cu provocări majore determinate atât de 

mondializarea pieţelor, a economiilor, cât şi de introducerea noilor tehnologii. Aceste 

consecinţele în mod direct se resimt asupra pieţei muncii, a organizării diverselor activităţi, 

servicii şi a producţiei. Consolidarea coeziunii economice şi sociale, promovarea inovării, 

accesul la informare și cunoștințe, inserţia profesională și promovarea incluziunii sociale sunt 

răspunsuri indispensabile pentru a face faţă unor asemenea provocări. 

În literatura de specialitate se afirmă că firmele, zilnic, sunt obligate să răspundă provocării 

de a realiza un echilibru între nevoile organizaţiei (termenele strânse de livrare, productivitatea. 

satisfacţia clienţilor, inovarea, creşterea cotei de piaţă) şi nevoile şi interesele angajaţilor 

(învăţarea şi formarea continuă, dezvoltarea competenţelor profesionale, evoluția în carieră şi un 

echilibru mai bun între viaţa profesională şi personală).  

Prin adoptarea Cărţii verzi „Modernizarea dreptului muncii pentru a răspunde provocărilor 

secolului 21”4 Comisia Europeană a emis o dezbatere publică în UE privitoare la modalităţile 

prin care dreptul muncii ar putea susține obiectivele Strategiei de la Lisabona de a realiza o 

durabilă creştere economică, asociată cu o îmbunătățire cantitativă  și calitativă a locurilor de 

muncă. 

În ciuda diferenţei de opinii asupra extinderii şi naturii acţiunii la nivel UE, consultarea a 

identificat necesitatea de a avea o mai bună cooperare și claritate ori chiar informaţii şi analize 

mai numerose şi de calitate mai bună, în următoarele domenii: 

➢ Combaterea și prevenirea muncii nedeclarate, în particular în situaţii transfrontaliere5; 

➢ Elaborarea, promovarea şi punerea în aplicare a formării profesionale şi învăţării continue în 

vederea garantării siguranţei locului de muncă pe întregul parcurs al vieţii; 

➢ Interdependența dintre dreptul muncii şi normele din domeniul protecţiei sociale pentru 

susținerea efectivelor tranziţii din viaţa profesională şi a sistemelor de protecţie socială 

durabile; 

➢ Clarificarea naturii relaţiilor de muncă în vederea promovării unei înțelegeri mai eficiente şi a 

facilitării cooperării în UE; 

➢ Clarificarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor incluse în lanţurile de subcontractare, pentru 

evitarea privării lucrătorilor de evetualitatea de a se bucura de drepturile ce le revin efectiv. 

                                           
4 Rezoluţia Parlamentului European din 11 iulie 2007 privind modernizarea dreptului muncii pentru a răspunde 

provocărilor secolului al XXI-lea. 
5 Comunicarea Comisiei „Intensificarea luptei împotriva muncii nedeclarate” COM(2007) xxx din 24.10.2007. 
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În acest context, al modificărilor complexe ale legislației muncii și securității sociale la 

nivel comunitar este necesar să existe un profesionist de înaltă calificare care să poată interpreta 

și aplica normele europene și care să asigure transpunerea acestora în procedurile interne ale 

fiecărei companii. Expertul în legislația muncii, are ca primă competență „Aplicarea legislației 

naționale, europene și internaționale a muncii și securității sociale”, prin urmare este singura 

figură profesională, cu competențe multidisciplinare care ar putea ajuta companiile și lucrătorii, 

deopotrivă.  

2.  Situația migrației forței de muncă în unele state din Uniunea Europeană6 

Italia, România și Spania au fluxuri migratorii semnificative între ele, în special din 

motive de muncă care implică integrare reciprocă. 

Românii, atât în Italia, cât și în Spania, reprezintă principala comunitate străină. De fapt, 

în anul 2017, în Italia erau rezidenți mai bine de 1.169.000 de cetățeni români (23,2% din 

populația străină) și alte 684.000 aveau reședința în Spania (în proporție de 16,2% din populația 

străină). 

 Analizând acest raport, observăm că forța de muncă romănească constituie un pilon 

important în economia asigurărilor sociale din Italia. Considerăm că acești oameni au nevoie de 

o consiliere specifică, acordată de profesioniști experimentați, iar un expert în legislația muncii 

ar putea fi de un real folos tuturor românilor din diaspora. Pe baza parteneriatelor încheiate de 

către Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii (în continuare, UNELM) cu profesiile 

similare din Italia și Spania (consulenti del lavoro și graduado social), muncitorii români din 

aceste țări ar putea beneficia de serviciile acestor experți astfel încât drepturile acestora să fie 

respectate. Pentru ca acest lucru să fie posibil, este neceară reglementarea legală a profesiei și în 

România astfel încăt să poată fi exercitată și pe teritoriul altui stat, pe bază de reciprocitate în 

recunoașterea compentențelor profesionale specifice consultanților de muncă. 

3. Tendințe de reglementare a legislației muncii în context național 

România își propune, în virtutea noilor tendințe europene, flexbilizarea relațiilor angajat – 

angajator, legiuitorul asumându-și o serie de modificări ale legislației muncii. De aceea, 

legislația muncii a suferit, în ultimii ani, modificări numeroase, cele mai importante fiind aduse 

în anii 2011, 2017 și 2018 și care au vizat, în principal, modificarea C. mun. dar și adoptarea 

unor acte normative noi privind telemunca sau internshipul.  

Toate aceste mișcări legislative au impus modificări majore ale programelor de salarizare, 

modificări ale contractelor de muncă ori ale formularelor utilizate în evidența relațiilor de 

                                           
6 Conform studiului realizat de Fondazione Studi – Consulenti del Lavoro prezentat în cadrul Conferinței Naționale 

a Experților în Legislația Muncii, editia a VI a, București, 12 aprilie 2018. 
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muncă. Este evident rolul expertului în legislația muncii, care a asigurat punerea în acord cu 

noile prevederi utilizând competențele profesionale privind organizarea muncii și elaborarea 

sistemelor de salarizare, redactarea și / sau avizarea contractelor individuale de muncă și a 

tuturor actelor specifice, precum și reprezentarea angajatorilor la negocierea contractelor 

individuale sau colective de muncă.  

4.  Litigii de muncă aflate pe rolul instanțelor naționale7 

Numărul cauzelor care au ca obiect litigii de muncă aflate pe rolul instanțelor este în 

continuă creștere. Pe o piață a muncii complexă, într-o perioadă de instabilitate legislativă, 

angajatorii nu mai pot să-și calibreze necesarul de forță de muncă calificată și încearcă să 

depisteze soluții de moment care să le asigure fluxul operațional dar și menținerea costurilor 

salariale la un nivel suportabil, adoptă unele măsuri privitoare la neacordarea unor drepturi 

salariale, obligarea lucrătorilor să efectueze ore suplimentare peste numarul maxim admis de 

lege, munca în zile de repaus săptămânal sau sărbători legale uneori chiar concedierea, fără a 

respecta procedura legală. Desigur că, și salariații reacționează prin intermediul instanțelor de 

judecată sau al inspectoratelor teritoriale. În numeroase cazuri angajatorii sunt sancționați pentru 

nerespectarea revederilor legale sau pierd aceste procese.  

În anul 2017 un procent de 15% din totalul cauzelor intrate pe rolul curților de apel 

reprezintă litigii de muncă și asigurări sociale. În cifre absolute,  numărul cauzelor nou intrate la 

curţile de apel în anul 2017, doar în materia litigiilor de muncă (excluzând litigiile cu obiect 

asigurările sociale),  a fost de 16.347 dosare. 

Pe de altă parte, observăm că la nivelul tribunalelor în anul 2017 ponderea litigiilor de 

muncă este de 9% din total dosare aflate pe rol. Astfel, numărul cauzelor de litigii de muncă nou 

intrate în anul 2017 a fost de 68.683 dosare.  

Din analiza raportului de mai sus constatăm că instanțele de judecată specializate în 

litigii de muncă sunt sufocate de numarul prea mare de dosare ce au ca obiect drepturi salariale, 

anulare acte, contestații decizii de concediere, răspundere patrimonială sau alte pretenții. Rolul 

expertului în legislația muncii, este ca prin activitatea sa preventivă, să promoveze relațiile de 

muncă legale și corecte. Astfel, utilizându-și competențele să poată preveni neînțelegerile 

privind plata drepturilor salariale (competența privind organizarea muncii și salarizare) 

concedierea pentru motive care privesc/nu privesc persoana salariatului, aplicarea sancțiunilor 

disciplinare sau  răspunderea patrimonială. Iar în cazul în care părțile nu ajung la un consens, 

                                           
7 Raport privind starea justiţiei pentru anul 2017 publicat pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii 

www.csm.ro, consultat la data de 05 septembrie 2018. 

 

http://www.csm.ro/
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expertul în legislația muncii va utiliza, cea mai importantă competență (s.n.), concilierea 

conflictelor de muncă și va stărui ca părțile să soluționeze conflictul în afara sălii de judecată. 

5. Acțiuni de control ale inspecției muncii8 

În anul 2017, Inspecția muncii, prin Inspectoratele teritoriale de muncă, a desfășurat acțiuni 

de control la nivel național, atingând toate categoriile de angajatori după cum urmează: 

➢ S-au efectuat un număr de 73.002 controale; 

➢ Au fost sancționați un număr de 15.701 angajatori; 

➢ Au fost aplicate un număr de 23.244 sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 

13.000.000 euro; 

➢ Au fost dispuse un număr de 107.299 de măsuri de remediere a deficiențelor constatate. 

Valoarea amenzilor aplicate pentru primirea la muncă a persoanelor fără contract, în anul 

2017 este de aproximativ 10.000.000 euro, iar pentru netransmiterea contractelor individuale de 

muncă în REVISAL valoarea amenzilor aplicate a totalizat aproximativ 500.000 euro. De 

asemenea au fost aplicate amenzi de aproximativ 10.000 euro și persoanelor care au acceptat să 

presteze muncă fără încheierea unui contract. 

De asemenea, în anul 2017 Inspecția muncii a înregistrat un număr de 49.862 de petiții, 

dintre care au fost soluționate un număr de 41.988, petiții ce au avut ca obiect: neplata salariilor, 

neplata orelor suplimentare, concedieri nelegale, REVISAL, reconstituire vechime în muncă, 

eliberare adeverințe, condiții de muncă. 

Acest raport evidențiază faptul că unii angajatori, din neștiință, omisiune sau rea voință, 

aplică în mod defectuos legislația muncii și securității sociale. Observăm că amenzile cu valori 

foarte mari au fost aplicate pentru muncă nedeclarată, pentru nerespectarea prevederilor legale 

privind timpul de muncă și cel de odihnă, pentru completarea necorespunzătoare sau cu 

întârziere a registrului de evidență a salariaților (REVISAL) ori pentru nerealizarea măsurilor 

dispuse de catre inspectorii de muncă. De asemenea observăm numărul mare de petiții adresate 

organelor de control care au ca obiect neplata salariilor sau a orelor suplimentare, concedierile 

nelegale ori condițiile de muncă. În mod firesc, arătăm și aici necesitatea expertului în legislația 

muncii care poate acorda consiliere de specialitate, conform competențelor sale, astfel încât 

angajatorii să aplice în mod corect și echitabil prevederile legale iar angajatorii să fie reprezentați 

cu profesionalism pe timpul controalelor tematice ale inspecției muncii.  

                                           
8 Conform Raport de activitate al Inspecției muncii pentru anul 2017, publicat pe site-ul www.inspectiamuncii.ro, 

consultat la data de 05 septembrie 2018. 

 

http://www.inspectiamuncii.ro/
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CAPITOLUL I 

CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND PROFESIA DE EXPERT 

LEGISLAȚIA MUNCII 

 

 

1.1. Noțiune și reglementare  

 

Potrivit DEX, expertul este definit ca: ”persoană care posedă cunoștințe temeinice și 

experiență într-un anumit domeniu; specialist de mare clasă; persoană competentă într-un 

anumit domeniu, numită de un organ de stat sau de părțile interesate pentru a face o expertiză.”9 

Așadar, unei atari persoane i se cere să dețină o serie de aptitudini, printre care putem 

enumera: 

➢ temeinice cunoștințe în aria sa de specialitate; 

➢ capabilitatea de a judeca fapte care țin de domeniul lui în mod pertinent; 

➢ capabilitatea de a comunica rezultatele expertizei și de a dezbate subiectul ei, atât cu 

organe de decizie, cât și cu nespecialiști. 

Astfel, expertul în legislația muncii are atribuții privind gestionarea tuturor aspectelor 

legate de muncă și securitate socială care i-au fost încredințate, în special, de către companii care 

au calitatea de angajatori, de către patronate sau sindicate, ori după caz de către angajați. Este un 

profesionist cu o viziune largă asupra pieței muncii, specializat în management organizațional. 

Cea mai importantă caracteristică a acestui tip de profesioniști este aceea că au vaste 

cunoștinte în domeniul muncii și securității sociale, deci sunt special calificați să desfășoare 

acest tip de activități. Printre competențele sale principale, le găsim pe cele legate de gestionarea 

relațiilor de muncă de la negocierea contractului și până la încetarea acestuia și în anumite 

situații chiar după încetarea contractului, în procedurile de conciliere a conflictelor de muncă. 

 

Reglementare 

Profesia de expert legislația muncii nu are o lege specifică de reglementare, însă se poate 

exercita în baza a trei acte normative astfel: 

➢ Ordinul comun al Ministrului Muncii și Protecției Sociale și al Președintelui Institutului 

Național de Statistică nr. 1832 din 6 iulie 201110, ordin prin care profesia a fost introdusă în 

                                           
9 Dicţionarul explicativ al limbii române, Academia Română, Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, 

ed. a 2 a, revăzută, Ed. Universul Enciclopedic Gold, București, 2016, p. 404. 
10 Publicat în M. Of., Partea I nr. 561 din 08.09.2011.  



14 

Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) având codul 242220 (COR armonizat cu 

clasificarea internațională ISCO-0811); 

➢ Ordinul comun al Ministrului Muncii și Justiției Sociale şi Ministrului Educaţiei Naţionale 

nr. 1151 din 9 martie 201812 privind Lista specializărilor şi a perfecţionărilor pentru care 

furnizorii de formare profesională a adulţilor au dreptul să organizeze programe de formare 

profesională încheiate cu certificate de absolvire ce a recunoaştere naţională pentru 

absolvenţii de studii universitare. Astfel, la punctul 62 din anexa acestui ordin se găsește 

ocupația de Expert legislația muncii. 

➢ Standardul Ocupațional aprobat de către Autoritatea Națională pentru Calificări prin 

Decizia nr. 117/04.04.2013. Acesta a fost revizuit și pus în acord cu cerințele pieței muncii și cu 

reglementările naționale și europene privind nivelurile de calificare (CNC/EQF) prin Decizia 

Autorității Naționale pentru Calificări nr. 439/27.11.2015. De asemenea, acest standard stabileste 

și programa de pregătire teoretică și practică, unică la nivel național. 

 

Istoricul profesiei 

Începând cu anul 2010, au fost inițiate procedurile în vederea reglementării profesiei de 

expert legislația muncii.  

În anul 2011 a fost introdusă în Clasificarea Ocupațiilor din România ocupația de expert 

legislația muncii la codul 242220.  

În anul 2012 au fost puse bazele UNELM, care are ca obiectiv principal ”crearea unui 

corp de profesionişti de elită, prin recunoaşterea şi certificarea competenţelor profesionale ale 

practicienilor în domeniul legislaţiei muncii, capabili să disemineze şi să dezvolte bazele unei 

culturi organizaţionale orientată pe protejarea drepturilor participanţilor la procesul de muncă 

angajaţi – angajatori”.  

În anul 2013, a fost aprobat primul standard ocupațional al profesiei care stabilea în mod 

concret competențele necesare unui expert în legislația muncii. 

Începând cu acest an, UNELM împreună cu partenerii săi strategici, organizează 

Conferința Națională a Experților în Legislația Muncii. Aceste conferințe, organizate anual, au 

devenit deja o tradiție, ajungând la cea de a șasea ediție, cu participarea celor mai mari autori și 

profesori de dreptul muncii din România, dar și înalți funcționari publici, judecători, avocati, ori 

specialiști în resurse umane. Începând cu anul 2017, la conferință au participat reprezentanți ai 

profesiilor similare din Italia și Spania. 

                                           
11 International Standard Classification of Occupations - ISCO-08 a fost adoptat printr-o rezoluție a reuniunii 

tripartite a experților privind statisticile de muncă organizată în decembrie 2007. Această rezoluție a fost ulterior 

avizată de Corpul de conducere al OIM în martie 2008. (https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/)  

12 Publicat în M. Of., Partea I nr. 594 din 12.07. 2018. 



15 

În anul 2015, a inițiat revizuirea standardului ocupațional al expertului în legislația muncii. 

Acesta a fost pus în acord cu cerințele pieței muncii și cu reglementările naționale și europene 

privind nivelurile de calificare (CNC/EQF).  

Anul 2017, debutează cu semnarea celui mai important protocol de colaborare între 

UNELM și Consiliul Național al Ordinului Consultanților de Muncă din Italia, cu scopul de a 

prelua din experiența de peste 50 de ani a acestora.  

1.2. Principii fundamentale ale exercitării profesiei de expert legislația muncii 

În conformitate cu art. 1 alin. (4) și (5) din Statutul Uniunii Naționale a Experților în 

Legislația Muncii, experţii în legislaţia muncii sunt independenţi şi nu pot fi supuşi vreunei 

îngrădiri ori presiuni de orice fel. Relaţia profesională dintre expertul în legislaţia muncii şi 

beneficiarul serviciilor se întemeiază pe onestitate, corectitudine, confidenţialitate şi integritate 

profesională. 

Astfel, profesia are la bază trei principii fundamentale: 

➢ Principiul independenței 

➢ Principiul libertății 

1.3. Asemănări și deosebiri față de alte profesii reglementate 

Expertul în legislația muncii versus avocat13  

Expertul în legislația muncii ca și avocatul are la bază principiile fundamentale ale 

profesiei: principiul libertății, al independenței și al confidențialității.  

Avocatul poate exercita atribuțiile unui expert în legislația muncii, în interiorul profesiei 

sale, ca pe o specializare distinctă.  

Ca primă deosebire observăm că expertul în legislația muncii își poate exercita profesia și 

ca angajat în baza unui raport juridic de muncă sau de serviciu, față de avocat care este, prin 

definiție, o profesie liberală.  

Expertul în legislația muncii nu poate exercita atribuțiile unui avocat și nu se poate 

substitui acestuia.  

Deosebirea fundamentală a celor două profesii este că expertul în legislația muncii nu 

reprezintă în fața instanțelor de judecată și nu poartă robă dar are obligația să poarte insigna care 

atestă calitatea sa de membru UNELM. Pe de altă parte, expertul reprezintă angajatorii în fața 

controalelor inspecției muncii pe toate domeniile vizate de aceștia: contracte de muncă, 

                                           
13 Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în M. Of., Partea I nr. 210 din 

28.03.2017. 
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salarizare, normarea muncii și evaluare profesională, față de avocat care se limitează la 

chestiunile juridice.  

 

Expertul în legislația muncii versus consilier juridic14 

Expertul în legislația muncii ca și consilierul juridic are la bază pricipiile fundamentale 

ale profesiei: principiul libertății al independenței și al confidențialității.  

Expertul are posibilitatea de a asista angajații în anumite situații expres prevăzute de lege, 

față de consilierul juridic care poate asista sau reprezenta numai pe angajatorul său. 

Consilierul juridic poate exercita atribuțiile unui expert în legislația muncii, în baza 

raportului de muncă sau de serviciu la același angajator sau la angajatori diferiți, ca pe o 

specializare distinctă. Potrivit legii15, profesia de consilier juridic este compatibilă cu funcția de 

expert. 

Deosebirea fundamentală a celor două profesii este că expertul în legislația muncii nu 

reprezintă în fața instanțelor de judecată și nu poartă robă dar are obligația să poarte insigna care 

atestă calitatea sa de membru UNELM. Pe de altă parte, expertul reprezintă angajatorii în fața 

controalelor inspecției muncii pe toate domeniile vizate de aceștia: contracte de muncă, 

salarizare, normarea muncii și evaluare profesională, față de consilierul juridic care se limitează 

la chestiunile juridice. 

 

Expertul în legislația muncii versus expert în egalitate de șanse16 

Expertul în legislația muncii are o competență comună cu expertul în egalitate de șanse și 

anume: aplicarea legislației privitoare la egalitatea de șanse și combaterea la locul de muncă a 

hărțuirii.  

Spre deosebire de expertul în egalitatea de șanse, care se ocupă strict de acest domeniu, 

expertul în legislația muncii are atribuții mai multe și complexe care vizează toată sfera relațiilor 

de muncă dintre angajator și angajat.  

 

Expertul în legislația muncii versus expert tehnic judiciar17 

Expertul în legislația muncii deține o competență pe care o identificăm ca specializare și 

în Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare18, la poziția 75 „Organizarea 

                                           
14 Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, publicată în M. Of.,Prtea I nr. 

867 din 5.12.2003, modificată ulterior. 

15 Art. 11, lit. b) din Legea nr. 514/2003. 
16 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi (republicată în M. Of.,Partea I 

nr 326 din 5.06.2013), modificată ulterior. 

17 O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară (publicată în M. Of., 

Partea I nr. 26 din 25.01.2000), modificată ulterior. 

https://idrept.ro/00100689.htm
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muncii, salarizare”. Prin urmare, expertul în legislația muncii poate obține calitatea de expert 

tehnic judiciar ori extrajudiciar în condițiile impuse de O.G. nr. 2/2000. 

 

Expertul în legislația muncii versus expert contabil19 

Expertul în legislația muncii ca și expertul contabil are la bază pricipiile fundamentale ale 

profesiei: principiul libertății al independenței și al confidențialității.  

Din analiza activității acestor profesii reise o singură asemănare în ceea ce privește 

activitatea de evidență electronică a personalului și de salarizare. De fapt constatăm că expertul 

contabil are competență limitată în relațiile de muncă ale clienților săi care au și calitatea de 

angajatori, aceea de a completa REVISAL-ul și întocmirea documentelor de plată a salariilor, 

calculul impozitelor, taxelor și contribuțiilor, completarea declarațiilor fiscale și transmiterea 

acestora.  

Observăm că față de expertul în legislația muncii, expertul contabil nu are competențe cu 

privire la redactarea documentelor specifice raportului juridic de muncă, la aplicarea 

procedurilor disciplinare, concilierea conflictelor de muncă sau la reprezentarea extrajudiciară a 

angajatorilor. Înțelegem, de altfel, că nimic nu împiedică expertul contabil să urmeze un curs de 

specializare în profesia de expert legislația muncii, și prin urmare să poată presta în interiorul 

profesiei sale, activitățile specifice acestuia. 

 

Expertul în legislația muncii versus mediator20 

Principala asemănare între cele două profesii este posibilitatea acestora de a soluționa pe 

cale amiabilă conflictele existente la un moment, având la bază consimțământul liber exprimat al 

părților. Plecând de la această asemănare identificăm și principala deosebire între acestea: 

medierea conflictelor, în mod general față de concilierea conflictelor de muncă, în mod special.  

Observăm că mediatorul nu are o specializare într-un anumit domeniu ci trebuie să dețină 

competențe cu privire la utilizarea unor metode şi tehnici de negociere, bazate pe comunicarea și 

cooperarea părților. În situația în care conflictul ridică probleme dificile sau controversate, 

mediatorul, cu acordul părților aflate în conflict, poate apela la un specialist pentru a obține o 

opinie avizată.  

Evident că nimic nu împiedică mediatorul să se specializeze, și prin urmare să exercite 

atribuțiile unui expert în legislația muncii, în interiorul profesiei sale. 

                                                                                                                                        
18 Ordinul Ministrului justiției nr. 199/C din 18 ianuarie 2010 pentru aprobarea Nomenclatorului specializărilor 

expertizei tehnice judiciare, publicat în M. Of., Partea I nr. 78 din 4.02.2010. 
19 O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi (republicată în M. 

Of., Partea I nr. 13 din 8.01.2008), modificată ulterior. 
20  Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator. 
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Expertul în legislația muncii versus consilier în proprietate industrială21 

Expertul în legislația muncii ca și consilierul în proprietate industrială are la bază pricipiile 

fundamentale ale profesiei: principiul libertății, al independenței și al confidențialității. De 

asemenea, observăm și unele asemănări ale competențelor celor două profesii:  

➢ consilierul în proprietate industrială „acordă asistență de specialitate în domeniul proprietăţii 

industriale şi reprezentarea persoanelor fizice şi juridice române sau străine interesate în 

faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, precum şi faţă de terți în procedurile 

reglementate”; 

➢ expertul în legislația muncii „ acordă consiliere de specialitate în legislația muncii și 

securității sociale și reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor, patronatelor sau 

sindicatelor în relația cu autoritățile din domeniul muncii și securității sociale”. 

Deosebirea fundamentală a celor două profesii este, în mod evident, posibilitatea 

consilierului în proprietate industrială de a-și reprezenta clienții în fața instanțelor judecătorești, 

această posibilitate fiind condiționată de dubla calitate a consilierului, de a fi avocat sau consilier 

juridic, compatibilitate prevăzută de altfel de legile speciale de reglementare a acestor profesii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
21 O.G. nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială (republicată în 

M. Of., Partea I nr. 1019 din 21.12.2006). 
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CAPITOLUL II 

ACCESUL ÎN PROFESIE ȘI COMPETENȚELE EXPERTULUI ÎN 

LEGISLAȚIA MUNCII 

2.1. Accesul în profesie al cetățenilor români. Condiții de studii 

Așa cum prevede Standardul ocupațional aprobat de către Autoritatea Națională pentru 

Calificări, prin decizia nr. 439/27.11.2015, în vederea dobândirii dreptului de a participa la 

cursul de specializare pentru exercitarea ocupaţiei de expert în legislaţia muncii sunt necesare 

îndeplinirea uneia dintre următoarele condiții de studii: 

a) Studii superioare în drept, administrație publică ori științe administrative finalizate cu 

diplomă de licență ori echivalent,  

sau 

b) Pentru absolvenții în alt domeniu decât drept sau administrație publică / științe 

administrative absolvite cu diplomă de licență sau echivalent este obligatorie o 

experiență de cel puțin 3 ani în domeniul resurselor umane / relațiilor de muncă / 

evidența muncii. 

Cursul de specializare în profesia de expert legislația muncii are o durată de 180 ore, din 

care 60 de ore de teorie și 120 ore de practică în mediu real de lucru.  

Acest curs poate fi organizat numai de către furnizorii de formare profesională a adulților 

în condițiile legii22 autorizați de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, prin Comisiile de 

autorizare înființate la nivel județean și al municipiului București.  

Programa multidisciplinară a acestui curs ne face să susținem, încă odată, că numai o 

pregătire solidă, un studiu aprofundat al doctrinei, al jurisprudenței și al practicii inspecției 

muncii dă forța necesară acestei tinere profesii.  

Absolvirea acestui curs de specializare dă dreptul absolventului de a practica profesia, pe 

teritoriul României, în baza certificatului de absolvire, cu recunoaștere națională, emis de 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale împreună cu Ministerul Educației Naționale. 

2.2.Accesul în profesie al persoanelor provenind dintr-un stat membru al Uniunii Europene 

al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene. Condiții de echivalare 

studii 

Dobândirea dreptului de a profesa ca expert legislatia muncii în România de către aceste 

persoane se obține numai după recunoașterea/echivalarea/ autentificarea documentelor de 

                                           
22 O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor (republicată în M. Of.Partea I nr. 110 din 13.02.2014, 

modificată ulterior. 
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calificare ale expertului în legislația muncii, conform Convențiilor europene ratificate de către 

România.23 

2.3.Competențele profesionale 

Competenţele necesare practicării unei ocupaţii și elementele definitorii ale educaţiei şi 

formării profesionale sunt nuanțate prin: cunoştinţe, nivel de calificare și educaţional, plan şi 

programă de formare teoretică şi practică, condiţii de acces, de promovare, dezvoltare personală, 

diplome sau certificate precum și suplimentele EUROPASS.   

Cele douăsprezece competențele profesionale ale expertului în legislația muncii sunt 

următoarele: 

➢ Aplicarea legislației naționale, europene și internaționale a muncii și securității sociale 

➢ Redactarea și/sau avizarea contractelor individuale / colective de muncă, precum și a tuturor 

actelor specifice legislației muncii și securității sociale 

➢ Aplicarea legislației referitoare la egalitatea de șanse, precum și combaterea hărțuirii la locul 

de muncă  

➢ Asistarea lucrătorilor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea 

contractului individual / colectiv de muncă, inclusiv pe timpul cercetării disciplinare 

➢ Reprezentarea angajatorilor / patronatelor / sindicatelor la negocierea, încheierea, 

modificarea, suspendarea ori încetarea contractelor individuale / colective de muncă 

➢ Organizarea muncii și elaborarea sistemelor de salarizare la nivelul unității 

➢ Aplicarea procedurilor referitoare la concedierea pentru motive care privesc/nu privesc 

persoana lucrătorului 

➢ Realizarea cercetării disciplinare, precum și aplicarea procedurilor legale privind răspunderea 

patrimonială 

➢ Aplicarea procedurilor referitoare la soluționarea cererilor ori reclamațiilor individuale ale 

lucrătorilor 

➢ Concilierea conflictelor de muncă 

➢ Acordarea de consultanță / consiliere de specialitate în legislația muncii și securității sociale 

➢ Reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor / patronatelor / sindicatelor în relația cu 

autoritățile din domeniul muncii și securității sociale 

2.4. Incompatibilități și interdicții privind exercitarea profesiei 

Incompatibilități 

                                           
23Convenţia de la Haga din data de 5 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor 

oficiale străine, ratificată prin O.G. nr. 66/1999; Convenția din data de 11 aprilie 1997 cu privire la recunoașterea 

atestatelor obținute în învățământul superior în statele din regiunea Europei, ratificată prin Legea nr. 172/1998. 
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Ca regulă, exercitarea profesiei de expert legislația muncii este compatibilă cu orice altă 

activitate sau profesie. Însă, în anumite situații calitatea de expert în legislația muncii este 

incompatibilă cu: 

➢ ocupaţii ce lezează atât demnitatea, cât şi independenţei profesiei; 

➢ desfăşurarea de activităţi care generează concurenţă neloială; 

➢ situația în care expertul a fost condamnat definitiv pentru comiterea unei infracţiuni 

intenţionate care aduce atingere prestigiului profesiei. 

Interdicții 

Expertul în legislația muncii, în exercitarea atribuțiilor sale, este obligat să evite conflictul 

de interese și îi este interzis: 

➢ să presteze serviciile solicitate de client dacă acestea nu se află printre competențele stabilite 

de standardul ocupațional; 

➢ să presteze servicii pentru client dacă anterior a reprezentat sau a asistat partea adversă în 

cadrul procedurii de conciliere a unui conflict de muncă; 

➢ să presteze servicii pentru client dacă anterior a prestat orice fel de activități, ori a avut un 

raport juridic de muncă sau de serviciu cu partea adversă. 
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CAPITOLUL III 

ORGANIZAREA PROFESIEI DE EXPERT LEGISLAȚIA MUNCII 

3.1. Organizarea profesiei la nivel național 

Așa cum am arătat anterior, profesia de expert în legislația muncii nu are o lege de 

reglementare. Singura asociație profesională implicată în promovarea și dezvoltarea profesiei 

este UNELM. 

 

Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii 

Este o organizaţie neguvernamentală, apolitică şi independentă, non-profit cu beneficiu 

public, din care fac parte practicienii în legislaţia muncii, înfiinţată în temeiul O.G. nr. 26/200024. 

La nivel național, Uniunea coordonează și conduce activitatea experţilor în legislaţia muncii și 

îşi exercită autoritatea pe întreg teritoriul României prin colegiile teritoriale25. 

Organele de conducere ale uniunii sunt:  

➢ Adunarea Generală; 

➢ Consiliul Director; 

➢ Președintele. 

3.2. Organizarea profesiei la nivel teritorial 

 Uniunea îşi exercită autoritatea pe întreg teritoriul României şi poate deschide filiale ori 

sucursale ca structuri teritoriale cu sau fără personalitate juridică.  

Prin hotărârea AGA s-a decis înființarea a unsprezece sucursalele fără personalitate juridică, 

denumite Colegii, organizate pe zone administrativ-teritoriale. Fiecare Colegiu este compus din 

patru județe, exceptând Colegiul nr. 1 care cuprinde Municipiul București și județul Ilfov. În 

fiecare zonă administrativ-teritorială din România se va putea deschide un singur Colegiu 

compus din cel puțin trei membri, practicieni în legislaţia muncii înscrişi în UNELM.  

 

3.3. Membri 

Uniunea are în componenţă următoarele categorii de membri, persoane fizice: 

a) Membri fondatori 

b) Membri titulari 

c) Membri acreditati 

                                           
24 Cu privire la asociaţii şi fundaţii (publicată în M. Of., Partea I nr. 39 din 31.01.2000), modificată ulterior. 
25 Conform art. 1 din Statutul Uniunii Naționale a Experților în Legislația Muncii. 
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d) Membri de onoare  

 

Dobândirea calităţii de membru 

Pot fi membri ai UNELM persoanele fizice care cumulativ îndeplinesc următoarele 

condiţii generale: 

a) capacitatea deplină de exerciţiu; 

b) îndeplinirea condiţiilor de studii și/sau experiență în conformitate cu cerinţele standardul 

ocupaţional al profesiei de Expert Legislaţia Muncii; 

c) au o bună reputaţie şi nu au fost condamnate definitiv pentru comiterea unei infracţiuni 

intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei; 

d) în mod expres solicită admiterea în profesie; 

e) promovează examenul de admitere în profesie; 

f) prestează activitate în domeniul legislaţiei muncii; 

g) susține moral/material UNELM; 

h) acceptă dispozițiile Statutului şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al UNELM; 

i) participă activ la înfăptuirea scopului şi obiectivelor Statutului; 

Această calitate este dovedită cu certificatul, legitimaţia profesională şi însemnele uniunii. 

3.4. Forme de exercitare a profesiei 

Formele utilizate în prezent în România, sunt următoarele: 

➢ în baza unui raport juridic de muncă sau de serviciu; 

➢ organizat individual ca persoană fizică autorizată ori întreprindere individuală; 

➢ societate cu răspundere limitată. 

Astfel, încheierea contractului sau după caz emiterea deciziei de numire în funcție se va 

face având în vedere codificarea prevăzută de Clasificarea Ocupațiilor din Romania (COR)26, iar 

exercitarea profesiei în mod independent se va face prin autorizarea activității specifice  

 

 

 

 

 

 

 

                                           
26 H.G. nr. 1352 din 23/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România, republicată în M. Of., 

Partea I  nr. 836 din 24.12.2013. 
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CAPITOLUL IV 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE EXPERȚILOR ÎN LEGISLAȚIA 

MUNCII 

Considerații introductive 

Deoarece, în prezent, nu există niciun act normativ care să reglementeze statutul juridic al 

profesiei de expert în legislaţia muncii vor avea incidenţă în această materie dispoziţiile legale 

care privesc salariaţii în situaţia experţilor care au această calitate, cele ale funcţionarilor publici, 

atunci când cei în cauză au o atare calitate, iar în cazul experţilor în legislaţia muncii – liberi 

profesionişti vom face referire la calitatea de membru UNELM. 

 

Drepturile generale ale experților în legislația muncii 

➢ Dreptul de a-și alege locul de desfășurare a activității 

➢ Dreptul la opinie și inițiativă profesională 

➢ Dreptul de a propune părților o soluție legală și echitabilă 

➢ Dreptul de reprezentare extrajudiciară a clienților săi 

➢ Dreptul de a-și asista clienții pe durata procedurilor legale sau convenționale privind 

raporturile individuale sau colective de muncă 

➢ Dreptul la onorariu pentru serviciile prestate 

➢ Dreptul de a refuza furnizarea unui serviciu 

➢ Dreptul de a angaja persoane de specialitate în cadrul formei de organizare a profesiei 

➢ Dreptul de a-și face publicitate profesională 

➢ Dreptul de a solicita admiterea în UNELM 

 

Drepturile specifice ale membrilor UNLEM 

➢ Dreptul de a fi înscris în registrul profesional  

➢ Dreptul de a fi asistați pe durata procedurilor disciplinare 

➢ Dreptul de a purta însemnele profesionale 

 

Obligațiile generale ale experților în legislația muncii  

➢ Obligația de a-și exercita atribuțiile în limitele prevăzute de standardul ocupațional  

➢ Obligația de a presta serviciile cu demnitate și responsabilitate 

➢ Obligația de a stărui pentru soluționarea conflictelor de muncă pe cale amiabilă 

➢ Obligația de a propune soluții legale și echitabile  

➢ Obligația de a refuza prestarea serviciilor dacă se află în stare de incompatibilitate 
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➢ Obligația de a păstra secretul professional 

➢ Obligația de a asigura protecția datelor cu caracter personal 

 

Obligațiile specifice ale membrilor UNLEM 

➢ Obligația de a respecta reglementările statutare și profesionale 

➢ Obligația de a deține o asigurare de risc profesional 

➢ Obligația de a participa la programe de formare profesională continuă 

➢ Obligația de a-și viza anual legitimația și de a achita contribuțiile profesionale 

 

Drepturile experților în legislația muncii – salariaţi  

Drepturile salariaților enumerate în Cod27 sunt: repausul zilnic şi săptămânal; salarizare 

pentru munca depusă;concediul anual de odihnă; demnitatea în muncă; egalitatea de şanse şi de 

tratament; securitate şi sănătate în muncă; informare şi consultare; acces la formarea 

profesională;  determinarea şi ameliorarea condițiilor de muncă şi a mediului de muncă; 

negociere colectivă şi individuală; protecție în caz de concediere; constituirea sau aderarea la 

un sindicat; participarea la acțiuni colective; alte drepturi. 

 

Obligațiile experților în legislația muncii – salariaţi  

Aceste obligații prevăzute de C. mun. sunt: respectarea disciplinei muncii; realizarea 

normei și îndeplinirea atribuțiilor; respectarea prevederilor cuprinse în regulamentul intern, în 

contractul colectiv sau individual; respectarea măsurilor de securitate şi sănătate; fidelitatea 

față de angajator;  respectarea secretului de serviciu. 

 

Drepturile experților în legislația muncii – funcţionari publici  

În cadrul raporturilor juridice de serviciu se nasc obligaţii ce trebuie îndeplinite de către 

ambele părţi, dar şi drepturi pe care acestea le exercită. 

Drepturile funcţionarilor publici reglementate de lege28 sunt pe de-o parte, drepturi 

specifice, iar pe de altă parte, drepturi care exced conţinutul raporturilor de muncă, aparţinând 

dreptului securităţii sociale. 

 

 

 

                                           
27 Art. 39 alin. (1) trebuie coroborat cu art. 6 din același Cod care prevede printre altele: condiții de muncă adecvate, 

respectarea demnității, sănătate și Securitate, protecția datelor, interzicerea discriminării etc. 
28 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (republicată în M. Of., Partea I nr. 574 din 4.07.2006), 

modificată ulterior. 
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Obligațiile experților în legislația muncii – funcţionari publici  

Obligaţiile29 funcţionarilor publici sunt prevăzute de lege sub formă de îndatoriri. 

Indiferent de forma lingvistică care se uzitează, apreciem că există o similitudine între termenii 

de „obligaţie” şi cel de „îndatorire”, legiuitorul exprimând prin aceste definiţii categoriile de 

răspunderi şi atribuţii pe care funcţionarii publici le au în exercitarea sarcinilor de serviciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
29 Verginia VEDINAȘ, Statutul funcționarilor publici, Editura Universul Juridic, București, 2016, p. 137. 
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CAPITOLUL V 

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A EXPERȚILOR ÎN LEGISLAȚIA MUNCII 

Trebuie să subliniem că răspunderea intervine în situaţia în care a anumită conduită nu se 

supune normei juridice, conduită apreciată ca fiind negativă30. Majoritatea autorilor care au tratat 

această problematică au subliniat că poate fi angajată doar dacă sunt întrunite unele condiţii 

privitoare la faptă şi consecinţele ei, vinovăţia autorului, legătura de cauzalitate dintre faptă şi 

rezultat. 

În contextul exercitării profesiei de expert în legislaţia muncii, în raport cu relaţiile sociale 

încălcate şi de fapta comisă, răspunderea poate îmbrăca una din următoarele forme specifice: 

răspunderea disciplinară, răspunderea patrimonială și civilă (forme ale răspunderii pentru daune). 

5.1. Răspunderea disciplinirară 

Pentru a se declanșa această formă de răspundere, este necesar ca expertul în legislația 

muncii (salariat, funcţionar public, liber profesionist) să fi săvârşit o abatere de la disciplina 

muncii ori de la disciplina profesională. Această abatere este condiţia, unicul temei pentru 

declanşarea răspunderii menţionate, care se exprimă prin aplicarea unei sancţiuni disciplinare. 

Sancţiunile disciplinare aplicabile experților în legislația muncii membri UNELM 

Experții în legislația muncii membri ai corpului profesional răspund disciplinar în funcţie 

de gravitatea abaterii, putând fi sancţionaţi cu: 

➢ Avertismentul scris;  

➢ Suspendarea exercitării profesiei pe o perioadă de maxim 6 luni;  

➢ Excluderea din profesie;  

 Sancţiunile disciplinare aplicabile experților în legislația muncii - salariaţi  

Art. 248 alin. (1) din C. mun. prevede: „Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica 

angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt: 

➢ avertismentul scris; 

➢ retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 

➢ reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 

➢ reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă 

de 1-3 luni cu 5-10%; 

➢ desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă”. 

                                           
30 Dan ŢOP, Tratat de dreptul muncii, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2018, p. 470.  
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Sancţiunile disciplinare aplicabile experților în legislația muncii – funcționari publici  

Art. 77 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 prevede următoarele sancţiuni ce pot fi aplicate 

funcţionarilor publici: 

a) mustrare scrisă;  

b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;  

c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare 

în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;  

d) retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an; 

e) destituirea din funcţia publică.  

5.2. Răspunderea pentru daune 

Potrivit dispozițiilor legale, în raporturile de muncă ori de serviciu, sunt întâlnite 

următoarele forme ale răspunderii pentru daune: răspunderea patrimonială şi răspunderea 

civilă. 

Răspunderea civilă 

Este o formă a răspunderii juridice, care rezidă într-un raport juridic de obligații în care 

persoana răspunzătoare trebuie să repare injustul prejudiciu suferit de o altă persoană.31 

C. civ. prevede două categorii de răspundere civilă: răspunderea delictuală și răspunderea 

contractuală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
31 Liviu POP, Ionuț-Florian POPA, Stelian Ioan VIDU, Tratat de drept civil. Obligațiile conform noului Cod civil, 

Ed. Universul Juridic, București, 2012, p. 380. 
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CAPITOLUL VI 

SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CALITĂȚII DE EXPERT ÎN 

LEGISLAȚIA MUNCII 

În materia supusă analizei vom analiza situația suspendării și încetării calității de expert în 

legislaţia muncii – membru UNELM și vom aplica prevederile C. mun. și ale Legii nr. 188/1999 

în privința suspendării și încetării calității de expert salariat, respectiv funcționar public. 

Suspendarea calităţii de expert în legislația muncii membru UNELM 

Calitatea de membru UNELM se suspendă:  

➢ pe toată durata existenței stării de incompatibilitate; 

➢ în temeiul unei hotărâri judecătorești; 

➢ ca sancțiune disciplinară;  

➢ la cerere; 

Încetarea calităţii de expert în legislația muncii membru UNELM 

Conform statutului UNELM calitatea de membru se pierde prin: 

➢ decesul persoanei fizice membru UNELM; 

➢ renunțarea la calitatea de membru;  

➢ întârzierea cu mai mult de 3 luni la plata cotizațiilor anuale; 

➢ excluderea din rândul membrilor UNELM.  

 

Suspendarea raporturilor juridice de muncă ale experților în legislația muncii - salariaţi  

Ca instituție juridică, aceasta este reglementată C. mun. (art. 49-54), și poate interveni în 

cazurile și condițiile stabilite legal, respectiv: 

➢ suspendarea de drept; 

➢ din inițiativa salariatului; 

➢ din inițiativa angajatorului; 

➢ prin acordul părților. 

Încetarea raporturilor juridice de muncă ale experților în legislația muncii - salariaţi  

Contractul în discuție poate înceta în următoarele situații: 

➢ de drept (art. 56) 

➢ prin acordul părților (art. 55 lit. b)); 

➢ ca urmare a concedierii salariatului atât pentru motive care țin de persoana lui (art. 61), cât și 

pentru cele care nu țin de el (art. 65); 

➢ prin demisie (art. 81 C. mun.). 
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Suspendarea raporturilor juridice de serviciu ale experților în legislația muncii – funcționari 

publici  

Suspendarea raporturilor de serviciu este reglementată de art. 94-96 din Statutul 

funcționarului public. În linii generale, ca şi în cazul altor instituţii juridice, această suspendare 

este similară cu cea reglementată de C. mun. și poate interveni de drept sau din iniţiativa 

funcţionarului. 

Încetarea raporturilor juridice de serviciu ale experților în legislația muncii – funcționari 

publici  

În cazul funcționarilor publici încetarea raporturilor juridice de serviciu se face prin act 

administrativ al persoanei ce are competenţa legală de numire în funcţia publică. 

Încetarea poate fi: de drept, prin acordul părţilor, consemnat în scris, prin eliberare din 

funcţia publică, prin destituire din funcţia publică ori prin demisie.  
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CAPITOLUL VII 

PROFESIA DE EXPERT ÎN LEGISLAȚIA MUNCII ÎN DREPTUL 

COMPARAT 

 

 În cele trei țări studiate au fost identificate profesii similare expertului în legislația 

muncii, cu denumiri diferite dar activități aproape identice.  

În Italia profesionistul care se ocupă cu relațiile de muncă poartă denumirea de 

„consulenti del lavoro” în traducere „consultant de muncă”.  

În Spania, acest profesionist are titlul de „graduado social” ceea ce înseamnă „absolvent 

de drept social” însă deține toate competențele unui profesionist al relațiilor de muncă. Având în 

vedere că în Spania dreptul social include și dreptul muncii și pentru a nu exista confuzii, vom 

utiliza în cele ce urmează titlul de „consultant în securitate socială”. 

În Franța, însă, profesionistul care are competențe în relațiile de muncă poartă denumirea 

de „expert en ressources humaines” în traducere „expert în resurse umane”. 

7.1. Profesia de consultant de muncă în Italia 

În Italia profesia de consultant de muncă (consulenti del lavoro) are o tradiție de peste 50 

ani și a luat naștere ca un răspuns la nevoile întreprinderilor de a face față schimbarilor rapide 

prin care acestea treceau în acei ani de dezvoltare industrială. 

Prima reglementare a profesiei apare prin Legea nr. 1081 din 196432 „care a constituit 

oficial, profesia de consultant de muncă și a reglementat activitățile și cerințele pentru 

recunoașterea acesteia, incompatibilitățile și, în același timp, a stabilit Registrul în care trebuie 

să fie înregistrat fiecare consultant. Această lege face parte dintr-un context național particular 

în care Italia face pași importanți în dezvoltarea industrială.”33  

Potrivit informațiilor oficiale, în Italia sunt înregistrați aproximativ 26.000 de consultanți 

de muncă.34 

 Profesia se exercită, în general, în cadrul unui birou individual (studio del consulente del 

lavoro) ori în cadrul Societăților între profesioniști (STP)35. 

                                           
32 Legea privind înființarea registrului consultanților de muncă nr. 1081/1964, publicată în G.U. nr. 274/07 

noiembrie 1964. 
33 Publicazione del Consiglio Nazionale dell`Ordine dei Consulenti del Lavoro, Storia, impegno e valori di 50 anni 

di professione, Roma, 2014, pg. 18. 
34 http://www.enpacl.it/grafici-iscritti - site-ul Casei de asigurări sociale al consultanților de muncă accesat la data de 

30.08.2018. 
35 Art. 10 din Legea nr. 183/2011 privind reforma ordinelor profesionale și a societăților între profesioniști. 

http://www.enpacl.it/grafici-iscritti
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Consultanții de muncă își exercită funcțiile în managementul personalului din punct de 

vedere administrativ al relațiilor juridice de muncă (în Italia, ca și în România, managementul 

resurselor umane poate fi exercitat și de către un alt tip de profesioniști din domeniul 

consultanței în afaceri). Competențele profesionale ale acestora sunt gestionarea tuturor 

aspectelor juridice, economice, și de asigurări sociale, cum ar fi: 

➢ asistență și reprezentare extrajudiciară a societăților; 

➢ certificarea contractelor de muncă; 

➢ conciliere și arbitraj al litigiilor de muncă;  

➢ asistență și reprezentare în inspecții de asigurări și de muncă; 

➢ asistență în litigiile fiscale cu birourile administrației financiare; 

➢ consultanță și asistență în relațiile de afaceri (contracte, acorduri etc.); 

➢ elaborarea statelor de plată; 

➢ certificarea și transmiterea electronică a declarațiilor fiscale; 

➢ confirmarea respectării legislației specifice relațiilor de muncă; 

➢ intermediari autorizați să transmită angajatorului demisia unui salariat în format electronic; 

➢ intermedierea în domeniul muncii și al politicilor active. 

Consultantul de muncă va răspunde disciplinar dacă este vinovat de abuzuri sau neglijență 

în exercitarea profesiei sau de alte fapte care ar aduce atingere demnității profesionale. Legea 

prevede că pedepsele disciplinare, pe care le poate aplica Consiliul provincial, sunt:  

➢ cenzura;  

➢ suspendarea exercitării profesiei pe o perioadă de cel mult doi ani; 

➢ excluderea din profesie. 

7.2. Profesia de consultant în securitate socială în Spania 

În Spania profesia liberală care se ocupă cu administrarea relațiilor de muncă este rezervată 

absolvenților de drept social (graduado sociale). În realitate, absolventul de drept social este un 

consultant al angajatorilor care oferă servicii privind munca și securitatea socială.  

Profesia de consultant în securitate socială este una dintre cele trei profesii juridice 

existente în Spania, împreună cu cea a avocatului și a procurorului care au dreptul de a interveni 

în procesele judiciare în domeniul dreptului muncii și al securității sociale. 

Profesia se organizează în 43 de colegii regionale, răspândite pe întreg teritoriul spaniol şi 

care reprezintă mai mult de 25.000 de membri.  

La absolvirea ciclului universitar, titlul academic acordat absolvenților facutăților drept 

social poate fi: 

➢ Absolvent Social;  
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➢ Absolvent Social Diplomat; 

➢ Diplomat în Relații de Muncă; 

➢ Diplomat în Relații de Muncă și Resurse Umane.  

Absolventul social este astăzi în societatea spaniolă un apărător important al tuturor 

acțiunilor care se desfășoară în domeniul muncii și securității sociale. Astfel, competențele sale 

profesionale sunt:36  

➢ Reprezentarea administrativă și îndrumarea tehnică a angajatorilor:  

- în cadrul controalelor inspecției muncii;  

- în cadrul procedurilor de conciliere înainte de procedurile judiciare;  

➢ Reprezentarea judiciară în fața instanțelor de muncă și securitate socială în toate tipurile de 

litigii, cum ar fi:  

- Concedieri; 

- Contribuții sociale, salarii și alte beneficii; 

- Creanțe pentru salarii;  

- Calificare profesională;  

- Sancțiuni disciplinare; 

➢ Pot fi experți tehnici în probleme de muncă și securitate socială în fața instanțelor de 

judecată.  

➢ Pot fi conciliatori în conflictele de muncă. 

➢ Servicii pentru angajați, cum ar fi: 

- Asistența la negocierea contractelor colective de muncă; 

- Asistența la negocierea, încheierea, modificarea sau încetarea contractelor individuale de 

muncă;  

- Asistența la înregistrarea în sistemul de șomaj;  

- Asistența pe timpul conflictelor colective de muncă și a grevelor;  

- Asistența în urma cccidentelor de muncă;  

➢ Servicii pentru angajatori, cum ar fi:  

- Selectarea și angajarea personalului; 

- Calculul salariilor și contribuțiilor sociale; 

- Declarații fiscale;  

- Asistența la negocierea contractelor colective de muncă; 

- Asistența la negocierea, încheierea, modificarea sau încetarea contractelor individuale de 

muncă;  

                                           
36 http://www.grasolpa.net/index.php?ver=ventanilla_unica&seccion=servicios, consultat la data de 03 septembrie 

2018. 
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- Dezvoltarea și planificarea politicilor de formare profesională a salariaților în cadrul 

companiei; 

- Obținerea permiselor de muncă și ședere pentru străini;  

- Asistența pe timpul conflictelor colective de muncă și a grevelor;  

- Asistență privind obținerea de subvenții și bonusuri pentru crearea de locuri de muncă;  

- Auditul proceselor de muncă. 

➢ Servicii destinate beneficiarilor de securitate socială;  

- Consiliere în identificarea locurilor de muncă vacante;  

- Consiliere privind obținerea beneficiilor sociale; 

- Consiliere privind stabilirea dreptului la pensie;  

- Consiliere privind stabilirea drepturilor persoanelor protejate: persoane cu dizabilități, 

văduve, orfani și alte categorii asistați sociali.  

7.3. Profesia de expert în resurse umane în Franța 

În Franța expertul în resurse umane este o profesie nouă, nereglementată în mod special, 

însă există unele prevederi legale care fac referire la activitatea acestora. 

Expertul în resurse umane gestionează, administrează și dezvoltă resursele umane 

implicate în activitatea unei companii sau a unei organizații. Acesta contribuie la performanța 

instituției prin utilizarea diverselor competențe, așa cum sunt definite de Standardul profesional37 

aprobat de către Comisia Națională de Certificări Profesionale (CNCP)38: 

➢ Dezvoltarea politicilor privind resursele umane: 

- diagnosticarea politicii de resurse umane a unei companii și propunerea unor măsuri de 

îmbunătățire și planuri de acțiune adaptate nevoilor curente; 

- stabilirea unei politici de management al competențelor angajaților;  

- recrutarea forței de muncă; 

- elaborarea procedurilor de evaluare a performanței profesionale; 

- elaborarea sistemelor de salarizare;  

- elaborarea planului de formare profesională și a politicilor de gestionare a carierei. 

➢ Administrarea personalului: 

- managementul operațiunilor de salarizare: calculul salariilor și al contribuțiilor sociale, 

transmiterea declarațiilor fiscale; 

- managementul ocupării: ocuparea locurilor de muncă vacante (intern, extern, expatriere); 

                                           
37 http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=euro&fiche=28769, consultat la data de 25 

iulie 2018. 
38 Înființată prin Legea modernizării sociale nr. 2002-73 din 17 ianuarie 2002, publicată în J.O.R.F. nr. 1008/18 

ianuarie 2002. 
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- managementul social: monitorizarea drepturilor salariaților, redactarea, analizarea sau 

avizarea contractelor de muncă și a altor documente conexe.  

➢ Aplicarea legislației specifice, normative sau convenționale și organizarea dialogului social: 

- sprijinirea managerilor operaționali în toate domeniile resurselor umane (dreptul muncii, 

securitate, dialog social, instruire, recrutare, contracte de muncă, managementul carierei, 

remunerare); 

- consilierea salariaților în cadrul procedurilor privind concedierea sau recuperarea unor 

drepturi salariale.  

➢ Monitorizarea angajamentului și performanței individuale și colective:  

- sprijinirea transformărilor companiei, facilitarea schimbărilor și implicarea în operațiunile 

de comunicare internă ale companiei legate de schimbări; 

- dezvoltarea unei culturi organizaționale care să permită o abordare standard de 

management; 

- elaborarea unui program pentru dezvoltarea leadershipului. 

Expertul în resurse umane lucrează în principal în sectorul privat, asociativ dar și în 

sectorul public, în unități mijlocii și mari, uneori în IMM-uri. Acesta trebuie să dețină cunoștințe 

de drept al muncii și securității sociale, de drept fiscal și de management strategic al resurselor 

umane. 

O altă activitate importantă a expertului în resurse umane poate fi consilierea salariaților în 

condițiile prevăzute de C. mun. francez.  

Consilierul salariatului în Franța are misiunea de a asista angajatul la interviul prealabil 

pentru încetarea contractului individual de muncă în microîntreprinderi, înterprinderile mici sau 

a celor în care nu există sindicat (Comitetul afacerilor, reprezentanţi ai personalului organele 

reprezentative , delegați ai Uniunii)39. Consilierul este invitat să participe alături de salariat la 

interviul acestuia. Așadar, consilierul poate interveni și cere explicații angajatorului, dar în 

același timp poate aduce completări și poate prezenta observațile salariatului. Important de 

reținut că rolul acestuia este strict limitat la singura funcție, aceea de asistență și consiliere. 

 

 

 

 

 

 

                                           
39. Art. L. 1232-7 din C. mun.. 
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CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA 

1. Concluzii 

Analiza întreprinsă ne-a condus la mai multe concluzii, pe care le vom expune în cele ce 

urmează. 

Analiza statutului profesiei de expert în legislația muncii a fost făcută în prezenta lucrare 

atât sub aspect istoric, cât şi din perspectiva dreptului pozitiv, naţional şi european.   

Expertul în legislația muncii este definit ca fiind acea persoană care posedă cunoștințe la 

cel mai avansat nivel, are abilitatea de sinteză și evaluare necesară pentru rezolvarea problemelor 

critice, precum și abilitatea de interpretare a normelor legislative aplicabile în materia dreptului 

muncii. 

În opinia noastră, principiile profesiei de expert în legislația muncii sunt: principiul 

independenței, cel al libertății și al confidențialității. 

Deși nu are o reglementare specifică, se poate totuși exercita în baza acte normative care 

privesc un Ordin prin care profesia a fost introdusă în Clasificarea Ocupațiilor din România, un 

alt Ordin privind Lista specializărilor şi a perfecţionărilor pentru care furnizorii de formare 

profesională a adulţilor au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu 

certificate de absolvire cu recunoaştere naţională pentru absolvenţii de studii universitare, care în 

Anexa la punctul 62 se găsește ocupația de Expert legislația muncii, cât și un Standard 

Ocupațional aprobat de către Autoritatea Națională pentru Calificări. 

2. Din analiza modalităţilor de dobândire a calităţii de expert în legislația muncii, rezultă că 

cel în cauză trebuie să îndeplinească cumulativ, ca prime cerinţe, condiţiile fundamentale 

referitoare la: 

- cetăţenia română sau cetățean al statelor membre UE sau SEE. În privința condițiilor de 

exercitare a profesiei de către cetățenii stărini se impune să subliniem că dobândirea dreptului de 

a profesa ca expert legislatia muncii în România se obține numai după recunoașterea / 

echivalarea / autentificarea documentelor de calificare ale expertului în legislația muncii, 

conform Convențiilor europene ratificate de către România; 

- studiile universitare și experiența relevantă de minim 3 ani în domeniul resurselor umane 

/ relațiilor de muncă / evidența muncii; 

- pregătirea profesională: absolvirea cursului de specializare în profesia de expert legislația 

muncii care are o durată de 180 ore, din care 60 de ore de teorie și 120 ore de practică în mediu 

real de lucru; 

- competenţele necesare practicării unei ocupaţii ca rezultat al formării profesionale. 
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3. Profesia de expert în legislația muncii nu are o lege de reglementare. Singura asociație 

profesională implicată în promovarea și dezvoltarea profesiei este Uniunea Națională a 

Experților în Legislația Muncii.  

Din analiza formelor şi modalităţilor de exercitare a profesiei de expert, rezultă că o pot 

face atât în formă de exercitare liberală cât, şi dependentă a profesiei.   

Formele posibile de exercitare a profesiei de expert în legislația muncii sunt:   

➢  exercitarea independentă a profesiei prin intermediul cabinetului individual (PFA/II) sau a 

societății cu răspundere limitată (SRL); 

➢ exercitarea dependentă a profesiei ca salariat (în baza contractului individual de muncă),  sau 

ca funcţionar public (pe baza a actului de numire în funcţia publică). 

4. În ceea ce priveşte dreptul comparat, făcând o analiză a legislaţiei şi doctrinei din ţările 

respective (Italia, Spania și Franța), reţinem următoarele: în două din cele trei țări analizate 

există o identitate puternică (Italia și Spania), profesia beneficiază de o reglementare şi 

organizare specifică. 

În Franța, asemănător cu țara noastră expertul în resurse umane este o profesie nouă, 

nereglementată în mod special, însă există unele prevederi legale care fac referire la activitatea 

acestora. 
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2. Propuneri de lege ferenda 

Propunerile de lege ferenda au fost eleborate având în vedere nevoia de reglementare a 

profesiei de expert în legislația muncii și ținând seamă de unele imperfecțiuni și neconcordanțe 

existente în actele normative ce reglementează relațiile de muncă, după cum urmează: 

  

A) Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de Expert legislația muncii 

 

Legea privind organizarea și exercitarea profesiei de expert legislația muncii va conține 

următoarele capitole: 

CAPITOLUL I: Dispoziții generale 

CAPITOLUL II: Dobândirea calității de expert legislația muncii 

CAPITOLUL III: Activitatea profesională a expertului în legislația muncii 

CAPITOLUL IV: Organizarea și coordonarea profesiei 

CAPITOLUL VI: Formarea profesională a expertului în legislația muncii 

CAPITOLUL VII: Răspunderea juridică a expertului în legislația muncii 

CAPITOLUL VII: Suspendarea și încetarea calității de expert legislația muncii 

CAPITOLUL VIII: Dispoziții finale și tranzitorii 

 

B) Propunere de lege pentru modificarea legii nr. 53/2003 - C. mun. 

 

Propunerea de lege pentru modificarea legii nr. 53/2003 - C. mun., va avea în vedere modificarea 

următoarelor articole: 

1. Alineatele (6) și (7) ale articolului 17 cu privire la asistența partilor cu ocazia negocierii sau 

modificării contractului individual de muncă; 

2. După articolul 34 se introduce un nou articol 341 care va reglementa activitatea de resurse 

umane şi salarizare oraganizată la nivelul angajatorului; 

3. La articolul 40, alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă j) cu următorul 

cuprins: „j) să organizeze activitatea de resurse umane şi salarizare.”; 

4. Articolul 232 se modifică și va reglementa procedura concilierii conflictelor individuale de 

muncă; 

5. La articolul 242, litera d) se completează astfel: „d) procedura de soluționare pe cale amiabilă 

a conflictelor individuale de muncă, a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților.” 

6. La articolul 251 după alineatul (1) se introduce un nou alineat (11) cu următorul cuprins: 

„(11) Cercetarea disciplinară se efectuează de către o persoană, de către o comisie sau de către un 

consultat extern, împuterniciți în acest scop de către angajator.” 



42 

7. Alineatul (4) al art. 251 va da posibilitatea salariatului cercetat disciplinar de a fi asistat și 

de către un expert în legislaţia muncii; 

 

C) Propunere de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 905 / 2017 privind 

registrul general de evidență a salariaților 

 

Propunerea de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 905 / 2017 privind 

registrul general de evidență a salariaților va viza în principal procedura de completare și 

transmitere a registrului, competentele profesionale ale persoanelor care vor opera în registru, 

precum și condițiile de contractare a prestatorilor de servicii resurse umane și salarizare. 

 

D) Modificări aduse Legii nr. 62/2016 – privind dialogul social 

 

Având în vedere că Legea dialogului social conține unele prevederi contrare Codului 

muncii care dau naștere la interpretări diferite având ca rezultat o practică neunitară atât a 

instanțelor de judecată, cât și a inspectoratelor teritoriale de muncă, se impune modificarea de 

urgență a următoarelor articole: 

1) Cu privire la înfiintarea Oficiului de Mediere şi Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă 

observăm că din denumirea acestuia lipsește „concilierea” care, de fapt, este singura 

procedură obligatorie pentru soluționarea amiabilă a conflictelor colective de muncă. Prin 

urmare este necesară modificarea art. 175, 176, 177 și 179 în cuprinsul cărora se va modifica 

denumirea Oficiului în: Oficiul de Conciliere, Mediere şi Arbitraj al Conflictelor Colective 

de Muncă. 

2) Cu privire la soluționarea conflictelor individuale de muncă, trebuie avut în vedere că Legea 

dialogului social reglementează raporturile colective de muncă și prin urmare se impune 

abrogarea prevederilor cu referire la conflictele individuale de muncă. Astfel este necesară 

abrogarea art. 178 alin. (2), precum și a întregului capitol VI ce cuprinde art. 208-216. 

 

E) Modificări aduse Ordinului Ministrul muncii şi solidarităţii sociale nr. 64 din 28 februarie 

2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă 

 

 Având în vedere propunerile privind concilierea conflictelor individuale de muncă se 

impune și modificarea capitolului „O” din modelul cadrul al contractului individual de muncă, 

după cum urmează: 

CAPITOLUL O: 
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1) Părțile, de comun acord, stabilesc ca orice conflict individual de muncă să îl soluționeze 

pe cale amiabilă prin procedura concilierii, potrivit legii. 

2) Conflictele rămase nesoluționate prin procedura concilierii sunt soluţionate de instanţa 

judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii. 

 

F) Modificări aduse Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor 

profesionale pentru profesiile reglementate din România 

 

Având în vedere propunerea de lege privind organizarea și exercitarea profesiei de expert 

în legislația muncii, în temeiul art. 39 din lege care prevede că anexele  (anexa 2 – lista 

profesiilor reglementate, anexa 3 – lista autorităţilor de coordonare a profesiilor reglementate și 

anexa 4 – lista profesiilor reglementate care necesită cunoaşterea dreptului român) pot fi 

modificate sau completate prin hotărâre a Guvernului, se impune emiterea unei H.G. pentru 

completarea acestora după cum urmează: 

1) Completarea anexei nr. 2 cu profesia de „expert legislația muncii”; 

2) Completarea anexei nr. 3 cu „Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii”; 

3) Completarea anexei nr. 4 cu „expert legislația muncii”. 
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