CONCILIEREA CONFLICTELOR COLECTIVE DE MUNCĂ
NoŃiunea de conciliere
A concilia înseamnă a pune de acord, a împăca, a înlătura
divergenŃele, contradicŃiile dintre două sau mai multe păreri. În sens
juridic, concilierea reprezintă încercarea de a aplana sau evita un litigiu
prin împăcarea părţilor.
Reprezentarea părŃilor la conciliere
Pentru susŃinerea intereselor lor la conciliere, sindicatele
reprezentative sau, după caz, reprezentanŃii angajaŃilor desemnează o
delegaŃie formată din 2-5 persoane, care va fi împuternicită în scris să
participe la concilierea organizată de ITM Dambovita.
Din delegaŃia sindicală pot face parte şi reprezentanŃi ai federaŃiei
sau ai confederaŃiei sindicale la care organizaŃia sindicală este afiliată.
Poate fi aleasă ca delegat al sindicatelor reprezentative sau, după
caz, al reprezentanŃilor angajaŃilor orice persoană care îndeplineşte
următoarele condiŃii:
a) are capacitate deplină de exerciŃiu;
b) este angajat al unităŃii sau reprezintă federaŃia ori confederaŃia
sindicală reprezentativă la care organizaŃia sindicală care a declanşat
conflictul de muncă este afiliată.
Pentru susŃinerea intereselor sale la conciliere, angajatorul sau
organizaŃia patronală desemnează printr-o împuternicire scrisă o delegaŃie
compusă din 2-5 persoane care să participe la conciliere.
Procedura de conciliere
Conflictul colectiv de muncă se declanşează la nivel de unitate numai
după ce organizaŃia sindicală reprezentativă sau reprezentanŃii angajaŃilor
notifică angajatorului declanşarea conflictului colectiv de muncă şi
sesizează în scris ITM Dambovita.
Procedura de conciliere este obligatorie.
Sesizarea pentru concilierea conflictului colectiv de muncă se
formulează în scris şi va cuprinde în mod obligatoriu următoarele menŃiuni:
a) angajatorul sau organizaŃia patronală, cu indicarea sediului şi datelor
de contact ale acestuia/acesteia;
b) obiectul conflictului colectiv de muncă şi motivarea acestuia;
c) dovada îndeplinirii cerinŃelor prevăzute la art. 161-163 din Legea nr.
62/2011 privind dialogul social;
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d) desemnarea nominală a persoanelor delegate să reprezinte la
conciliere organizaŃia sindicală reprezentativă sau, după caz, reprezentanŃii
angajaŃilor.
Potrivit dispoziŃiilor art. 161 din Legea nr. 62/2011 privind dialogul
social, conflictele colective de muncă pot fi declanşate în următoarele
situaŃii:
a) angajatorul sau organizaŃia patronală refuză să înceapă negocierea
unui contract ori acord colectiv de muncă, în condiŃiile în care nu are
încheiat un astfel de contract sau acord ori cel anterior a încetat;
b) angajatorul sau organizaŃia patronală nu acceptă revendicările
formulate de angajaŃi;
c) părŃile nu ajung la o înŃelegere privind încheierea unui contract sau
acord colectiv de muncă până la data stabilită de comun acord pentru
finalizarea negocierilor.
În toate cazurile în care există premisele declanşării unui conflict
colectiv de muncă, organizaŃiile sindicale reprezentative sau reprezentanŃii
angajaŃilor, după caz, vor sesiza în scris angajatorul, respectiv organizaŃia
patronală despre această situaŃie, precizând revendicările angajaŃilor,
motivarea acestora, precum şi propunerile de soluŃionare. Angajatorul este
obligat să primească şi să înregistreze sesizarea astfel formulată.
CerinŃa se consideră îndeplinită şi în cazul în care revendicările,
motivarea şi propunerile de soluŃionare sunt exprimate de sindicatul
reprezentativ sau de către reprezentanŃii aleşi ai angajaŃilor cu ocazia
întâlnirii cu reprezentanŃii angajatorului ori ai organizaŃiei patronale, dacă
discuŃiile purtate au fost consemnate într-un proces-verbal.
Angajatorul sau organizaŃia patronală are obligaŃia de a răspunde în
scris sindicatelor sau, în lipsa acestora, reprezentanŃilor angajaŃilor, în
termen de două zile lucrătoare de la primirea sesizării, cu precizarea
punctului de vedere pentru fiecare dintre revendicările formulate.
În situaŃia în care angajatorul ori organizaŃia patronală nu a răspuns
la toate revendicările formulate sau, deşi a răspuns, sindicatele ori
reprezentanŃii salariaŃilor, după caz, nu sunt de acord cu punctul de vedere
precizat, conflictul colectiv de muncă se poate declanşa.
Pe durata valabilităŃii unui contract sau acord colectiv de muncă
angajaŃii nu pot declanşa conflictul colectiv de muncă.
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