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REZUMAT 

 

Teza de doctorat „PARTICIPAREA 

LUCRĂTORILOR LA CONDUCEREA 

ÎNTREPRINDERII ÎN DREPTUL COMPARAT” 

este realizată de doctoranda Glötzl Lorena, sub 

coordonarea ştiinţifică a domnului profesor universitar 

doctor ALEXANDRU ȚICLEA din cadrul Şcolii 

doctorale a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

din Bucureşti. 

Prezenta teză de doctorat are un caracter ridicat de 

interes public şi este deosebit de oportună şi de 

actualitate în cadrul preocupărilor în materia abordată. 

Lucrarea înfăţişează rezultatele acestei cercetări 

ştiinţifice pe parcursul a cinci capitole, dintre care 

Argumentum cuprinde o parte introductivă, în care este 

precizat titlul temei alese, prezentându-se problematica 

tratată în cadrul lucrării şi justificarea abordării acestei 

teme, obiectivele cercetării ştiinţifice şi metodologia 

acesteia. La aceste capitole se adaugă lista resurselor 

bibliografice studiate în cursul cercetării ştiinţifice care a 

dus la elaborarea prezentei lucrări. 

1. Primul capitol este intitulat 

„PARTICIPAREA ANGAJAȚILOR LA 

CONDUCEREA ÎNTREPRINDERII ÎN 

ROMÂNIA” structurat pe cinci secțiuni. 

Noțiunea de întreprindere a fost analizată sub 

aspect istoric. Astfel, întreprinderea comportă o serie de 

accepțiuni întâlnite în dreptul comercial, bazate pe 

concepția C. com., care calificau întreprinderea drept 

faptă de comerț. Odată cu abrogarea C. com. de către 

Legea nr. 287/2009 privind  C. civil această accepțiune 

capătă o altă semnificație. Prevederile actuale ale C. civ. 

nu definesc întreprinderea, ci exploatarea ei. 
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Activitatea comercială este realizată în principal de 

persoane juridice (societăţi comerciale, societăţi sau 

companii naţionale, societăți europeme, regii autonome, 

întreprinderi mici şi mijlocii, alte organizaţii cu scop 

lucrativ, instituţii publice etc. - denumite, uneori, generic 

unităţi), cât și de persoane fizice (persoana fizică 

autorizată, întreprinderile individuale și familiale) 

Conceptul de lucrător este specific dreptului U.E., 

iar nu dreptului intern, cu precizarea că termenul nu este 

însă definit prin normele europene, ci el s-a conturat prin 

jurisprudența C.J.U.E. Anumite elemente, ca de 

exemplu, angajare, loc de muncă etc., au constituit 

punctul de plecare în definirea acestei noțiuni există în 

art. 45 TFUE. 

Formele organizatorice de participare în România 

sunt: sindicatele, reprezentanții salariaților și comitetul 

pentru securitate și sănătate în muncă. 

Sindicatele se constituie în virtutea dreptului la 

asociere garantat de Constituție și apără, potrivit legii, 

drepturile şi promovează interesele profesionale, 

economice şi sociale ale membrilor lor. Exercițiul 

dreptului angajaților de a constitui un sindicat este 

recunoscut în cadrul tuturor angajatorilor. 

Existența reprezentanților salariaților este 

cunoscută decât în România. Astfel, acești reprezentanți 

apără interesele salariaților la angajatorii la care nu sunt 

încadrați mai mult de 20 de salariați și nu este constituit 

un sindicat. Existența lor nu este obligatorie.  

Legea română mai recunoaște o categorie de 

reprezentanți, anume cei ai lucrătorilor cu răspunderi 

specifice în domeniul securității (instituție recunoscută și 

în Spania). 

În scopul creării cadrului organizatoric referitor la 

informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor se 
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prevede înfiinţarea la nivelul angajatorului a comitetului 

de securitate şi sănătate în muncă. 

2. Cel de-al doilea capitol intitulat 

”PARTICIPAREA LUCRĂTORILOR LA 

CONDUCEREA ÎNTREPRINDERII ÎN FRANȚA” 

este structurat pe șase secțiuni. 

În Franța, aceste forme organizatorice de 

participare sunt mai numeroase: comitetul de 

întreprindere, delegații personalului, comitetul de 

igienă, securitate și condiții de muncă, secțiunea 

sindicală din întreprindere și consiliu de administrație, 

cu precizarea că începând cu data de 31 decembrie 2019, 

aceste organisme se vor uni în unul singur, intitulat 

comitetul social și economic. 

Comitetul de întreprindere asigură controlul 

exercitat de salariaţi asupra activităţii întreprinderii. El 

există la diversele niveluri unde se iau decizii: 

stabiliment, întreprindere, grup, întreprinderi sau 

grupuri de dimensiunea comunitară. 

Delegații personalului au ca rol principal de a 

ocrotii personalul, de a media conflictul cu angajatorul, 

iar prezența lor este obligatorie în toate întreprinderile 

care au peste 11 salariați. 

În privința secțiunii sindicale, se reține că aceasta 

ia ființă în întreprinderile sau stabilimentele având cel 

puțin 50 de salariați iar sindicatul trebuie să fie 

reprezentativ ori afiliat la o organizație sindicală 

reprezentativă la nivel național și interprofesional. 

Comitetul de igienă, securitate și condiții de 

muncă trebuie să existe în stabilimente având cel puțin 

50 de salariați. Competențele lui acoperă două domenii: 

sănătatea și securitatea în muncă și condițiile de muncă. 

3. Cel de-al treilea capitol este intitulat 

„PARTICIPAREA LUCRĂTORILOR LA 
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CONDUCEREA ÎNTREPRINDERII ÎN SPANIA” 

structurat pe patru secțiuni. 

Reprezentarea se exercită la trei niveluri: 

- reprezentarea colectivă unitară, care se exercită 

prin delegații personalului și comitetul de întreprindere; 

- reprezentarea colectivă sindicală, prin 

intermediul sindicatelor, care se exercită prin secțiunea 

sindicală și delegații sindicali; 

- reprezentare specializată în domeniul securității 

și sănătății prin: delegații de prevenție și comitetul de 

securitate și sănătate. 

În legislația spaniolă, în cadrul organelor de 

reprezentare unitară le distingem pe acelea care ar putea 

fi numite obișnuite, deoarece se constituie în realitatea 

cotidiană și cele care ar putea fi clasificate ca fiind 

speciale sau atipice, având în vedere că acestea 

reprezintă excepția. Printre primele se numără delegații 

de personal și comitetul de întreprindere și, printre 

următoarele, comitetul de întreprindere mixt, comitetul 

inter-centru (cu reprezentanți din diferite locuri de 

muncă) și comitetul european de întreprindere. 

Totodată, este reglementată instituția reprezentării 

specializate în domeniul sănătății și securității în muncă 

prin delegații de prevenție și comitetul de securitate și 

sănătate. 

4. Cel de-al patrulea capitol – 

„PARTICIPAREA LUCRĂTORILOR LA 

CONDUCEREA ÎNTREPRINDERII ÎN 

GERMANIA” este structurat pe cinci secțiuni. 

Reprezentarea lucrătorilor se exercită pe patru 

niveluri: comitetul de întreprindere; sindicatele; 

comitetul de sănătate și securitate ocupațională; 

consiliul de supraveghere. 
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În Germania, sintagma de „participare a 

lucrătorilor”, este privită, în genere ca, perceperea 

intereselor colective ale lucrătorilor de către angajator. 

Lucrătorii pot lua parte la luarea deciziilor în 

cadrul întreprinderii, fie prin urmărirea obiectivelor 

tehnice de muncă, fie a celor economice. În cadrul 

primei forme de participare, regăsim lucrătorii care se 

implică în producție, vânzări sau servicii. În cea de-a 

doua formă, lucrătorii se ocupă de planificarea ori 

managementul întreprinderii. 

Cel mai important organism de reprezentare al 

lucrătorilor este comitetul de întreprindere.  

În dreptul german nu există o lege a sindicatelor. 

Sindicatele sunt, în general, definite ca asociații fără 

capacitate legală, au dreptul la negociere colectivă, 

precum și de a întreprinde acțiuni legale. Sindicatele sunt 

asociații înregistrate pe o bază voluntară și membri sunt 

angajații. 

5. Ultimul capitol, cel de faţă, este destinat 

concluziilor şi propunerilor de lege ferenda, urmărind 

identificarea eventualelor lacune sau inadvertenţe 

existente în cadrul legislaţiei în vigoare şi indicarea unor 

soluţii viabile, având în vedere, în primul rând, modelul 

legislativ al diverselor ţări analizate. Concluziile sunt 

cele ce rezultă din analiza tezei întreprinse şi ţinând 

seama nu numai de dreptul naţional, dar şi de cel 

comparat. 

Dispozițiile legale incidente instituțiilor 

reprezentative ale personalului marchează, în mod 

evident, o evoluție, dovadă a preocupării constante a 

legiuitorului pentru acest domeniu, dar sunt posibile şi 

unele perfecționări, aşa cum vom sublinia în propunerile 

de lege ferenda care urmează. 
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1. Propunem implementarea instituției comitetului 

de întreprindere în țara noastră. Actualmente, legiuitorul 

român, reglementând instituția juridică a reprezentanților 

salariaților, nu a optat și pentru crearea comitetului de 

întreprindere existent în România numai ca urmare a 

transpunerii normelor U.E. în cazul întreprinderilor și 

grupurilor de întreprinderi de talie europeană. 

2. Ar fi necesar lărgirea cadrului normativ privitor 

la instituțiile reprezentative ale personalului. Considerăm 

că legiuitorul român trebuie să revizuiască aceste 

instituții și lă mărească numărul actual existent atât cu 

delegații de personal, cât și cu delegații sindicali.  

Rolul acestor două  categorii de delegați ar fi acela 

de a apăra interesele personalului și de a media conflictul 

cu angajatorul iar prezența lor să fie obligatorie în toate 

unitățile. 

 Atât în Franța, cât și în Spania aceste instituții 

există. Apreciem că modelul celor două țări menționate 

în acest domeniu poate fi urmat cu succes şi în România. 

3. Reglementarea anterioară prevedea că o 

organizație sindicală putea fi constituită la nivel de 

unitate și prin asocierea unui număr de cel puțin 15 

salariați din aceeași ramură sau profesie, chiar dacă 

munca era prestată pentru angajatori diferiți. 

Actuala reglementare elimină posibilitatea ca 

același sindicat să fie alcătuit din salariați încadrați la 

unități diferite, impunând condiția minimă a asocierii 

unui număr de 15 salariați din aceeași unitate. 

Modificarea face imposibilă constituirea unui sindicat în 

întreprinderile mici, majoritare în România. 

De lege ferenda, propunem revenirea art. 3 alin. 

(2) din Legea nr. 62/2011 la precedenta reglementare 

pentru a facilita constituirea unui sindicat. 
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4. Să fie definit ce se înțelege, conceptual, prin 

atribuții exclusive ale sindicatelor, dar și măsura în care 

sunt real necesare și utilitatea lor pentru relațiile de 

muncă. Din logica intrinsecă a relațiilor dintre partenerii 

sociali, se înțelege că se pot considera ca exclusive acele 

atribuții care sunt fundamentale, se înscriu în tradiția 

seculară a mișcării sindicale, au un rol esențial în 

promovarea intereselor și apărarea drepturilor 

angajaților. Ele ar trebui enumerate exhaustiv. În fond, 

cu privire la această propunere, ne raliem unei opinii 

doctrinare întemeiate 

5. Cerința privind reprezentativitatea sindicatelor 

regăsite la nivelul unităților să fie solicitată doar în 

ipoteza îndeplinirii unor atribuții exclusive. Prin 

analogie, sindicatul nereprezentativ va putea desfășura 

toate atribuțiile sindicale, cu excepția celor exclusive.  

6. Să se lămurească conform cărei proceduri se 

numesc reprezentanții angajaților, în ipoteza în care la 

nivelul unității nu există un sindicat reprezentativ, însă 

ființează unul nereprezentativ. Iar această instituție ar 

trebui să fie obligatorie, angajatorul organizând 

constituirea ei. 

7. Să se extindă atribuțiile prevăzute de art. 223 

Codul muncii privind reprezentanții salariaților. Vorbim 

în acest caz despre acele atribuții pe care legiuitorul 

român le cataloghează ca fiind de competența 

sindicatelor reprezentative. Însă, după cum putem 

observa, în mod concret, aceste atribuții trebuie să fie 

exercitate și de reprezentanții angajaților. 

8. Reprezentanții angajaților să poată beneficia de 

prohibiția modificării raportului de muncă pentru motive 

legate de activitatea lor, la fel ca și în cazul liderilor 

sindicali. 
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9. Credem că se impune, de lege ferenda, prezența 

obligatorie a salariaților în organele societății. 

Considerăm că reprezentanților aleși ai salariaților 

trebuie să fie membri în consiliul de administrație. Este 

vorba de așa-numita participare la gestiune, întâlnită în 

Franța. 

În sistemul unitar, administrarea societății pe 

acțiuni se realizează pe un singur nivel, prin consiliu de 

administrație. Rolul acestui organ este diferit: el este 

organ de administrare și conducere, când exercită și 

atribuțiile de conducere; el este organ de supraveghere și 

control, când atribuțiile de conducere sunt delegate 

directorilor societății. Ar fi oportun acest mod de 

reprezentare, deoarece s-ar pune mai mult accent pe 

organizarea activității, angajarea forței de muncă și 

dimensiunea societății/unității.  

10. De asemenea, considerăm că legiuitorul ar 

trebui să reintroducă în dreptul intern posibilitatea de a 

se încheia un contract unic la nivel național. Subliniem 

că în alte țări, de exemplu, Franța, Germania și Italia 

există reglementări privind existența unui acord la nivel 

național, care să contribuie la menținerea unei balanțe 

între angajatori și lucrători în cadrul relațiilor de muncă. 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Betriebsrat
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https://www.worker-participation.eu/National-

Industrial-Relations/Countries/Germany/Workplace-

Representation; 

https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/b7cf

69eb-4204-4ba1-8fbc-

20b0178aeeca/Waas_Vortrag+Bocconi+08.05.2014.pdf?

MOD=AJPERES; 

www.uianet.org/.../BAUMANN,%20Ulrich%20-

%20Present 

http://en.dgb.de/member-unions; 

https://en.wikipedia.org/wiki/German_Civil_Servi

ce_Federation; 

http://www.vcockpit.de/verein/allgemein.html; 

http://www.marburger-

bund.de/artikel/allgemein/pressemitteilungen/2013/marb

urger-bund-verzeichnet-erneut-starken-

mitgliederzuwach; 

https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/b7cf

69eb-4204-4ba1-8fbc-

20b0178aeeca/Waas_Vortrag+Bocconi+08.05.2014.pdf?

MOD=AJPERES 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Di

alog_Social/Dialogul%20Social%20European.pdf; 

https://oshwiki.eu/wiki/Worker_participation_-

_Germany; 

https://www.worker-participation.eu/National-

Industrial-Relations/Countries/Germany/Board-level-

Representation; 

https://www.boeckler.de/pdf/mbf_drittelbeteiligun

g.pdf; 

http://www.boeckler.de/38347.htm. 
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