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Pentru modificarea si completarea Legii patronatelor
Nr.356/2001

Parlamentul României adopta prezenta lege:

Art.I Legea patronatelor nr. 356-2001, publicata în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.380 din 12 iulie 2001, cu modificarile ulterioare, se modifica si
se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 1. – (1)Patronatele sunt organizatii ale patronilor, autonome, fara
caracter politic, înfiintate ca persoane juridice de drept privat, fara scop
patrimonial.
(2) Prin asociatie patronala, în contextul prezentei legi se întelege orice forma de
asociere a patronilor într-un patronat, federatie sau uniune patronala, confederatie
patronala, inclusiv Asociatia patronala unica, reprezentativa, la nivel national, în
scopul reprezentarii intereselor tehnice, economice si profesionale, comune, în

toate formele de negociere si dialog social bipartit sau tripartit intern sau
international, a informarii si prestarii de servicii specifice pentru membri.”
(3) În sensul prezentei legi, termenul de patronat este folosit si pentru a desemna,
în mod generic, o asociatie patronala. ”
2. Dupa alineatul (3) al articolului 1, se introduce alineatul (4) cu
urmatorul cuprins:
“(4) Orice alta forma de asociere a patronilor pe alte criterii si cu alte
scopuri este permisa în baza dreptului la libera asociere, dar nu face obiectul
prezentei legi ci se supune reglementarilor Legii asociatiilor si fundatiilor”
3. Alineatul (1) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
“(1) Patronatele sunt constituite pe criteriul apartenentei obiectului
principal de activitate al patronilor, la aceeasi diviziune, ori sub-sectiune de
activitate, conform clasificarilor Codului CAEN sau al sediului social al
patronilor la aceeasi unitate administrativ teritoriala (comuna, oras, municipiu,
judet)”

4. Alineatul (2) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
“(2) Un numar de cel putin 15 persoane juridice înmatriculate sau persoane
fizice autorizate potrivit legii, poate constitui un patronat sectorilal, pe criteriul
apartenentei obiectului principal de activitate al patronilor, la aceeasi diviziune,
(primele 2 cifre, conform clasificarii Codului CAEN) sau teritorial pe criteriul
apartenentei sediului social al patronilor la aceeasi unitate administrativ
teritoriala (comuna, oras, municipiu, judet)”
5. Alineatul (3) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
“(3) Se pot constitui patronate sectoriale si cu un numar de cel putin 5
membri în cadrul activitatilor economice în care acestia angajeaza peste 70% din
totalul salariatilor.”
6. Alineatul (2) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
“(2) Doua sau mai multe patronate pot constitui uniuni sau federatii
patronale sectoriale pe criteriul apartenentei obiectului principal de activitate
reprezentat conform art. 3 alin.(2), la aceeasi sub-sectiune, (primele 2 litere,
conform clasificarilor Codului CAEN) sau teritoriale, pe criteriul apartenetei
sediului social al patronatelor la aceeasi zona geografica unitara (euro-regiune)”

7. Alineatul (3) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
“(3) Mai multe uniuni sau federatii patronale sectoriale, reprezentative la
nivel de ramura economica, în conditiile prezentei legi, se pot asocia în
confederatii patronale pe criteriul apartenentei obiectelor principale de activitate
reprezentate conform art. 4 alin. (2), la cel putin 1/4 din sub-sectiunile de
clasificare a activitatilor (2 litere din Codul CAEN)
8. Dupa alineatul (3) al articolului 4 se introduce un alineat nou, alin.
( 3 ) cu urmatorul cuprins:
“( 31 ) Pe lânga structurile componente minim obligatorii, potrivit alin. (2) si
alin. (3), uniunile sau federatiile precum si confederatiile patronale, mai pot avea
în componenta, conform statutelor proprii, patroni, alte structuri patronale,
asociatii sau organizatii profesionale, universitare, de cercetare, de mediu, de
consultanta ori alte organizatii cu activitate convergenta intereselor patronale”
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9. Alineatul (5) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
“(5) Reprezentarea unitara a miscarii patronale la nivel national si
international, se asigura de catre o Asociatie patronala nationala unica, constituita
prin asocierea în conditiile prezentei legi, a confederatiilor patronale sectoriale
reprezentative la nivel national si a asociatiilor teritoriale la nivel regional, care
va fi recunoscuta ca partener oficial în Dialogul Social bipartit si tripartit,
national si international”

10. Dupa alineatul (5) al articolului 4 se introduce un alineat nou,
alineatul ( 51 ) cu urmatorul cuprins:
“( 51) Asociatia patronala unica la nivel national se organizeaza si
fuctioneaza conform statutului si regulamentului de organizare si functionare
proprii, elaborate cu respectarea prevederilor prezentei legi”

11. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 6. - Modul de constituire, organizare, functionare si dizolvare a unei
asociatii patronale se reglementeaza prin statutul adoptat de catre membrii sai, cu
respectarea dispozitiilor legale.”

12. Alineatul (2) al articolului 7 se abroga.

13. Dupa articolul 7 se introduce o sectiune noua, Sectiunea a ( 21 ) –a,
cu urmatorul cuprins:
Sectiunea a ( 21 ) –a
“Dobândirea personalitatii juridice si reprezentativitatea asociatiilor
patronale”
14. Dupa articolul 7 se introduce un articol nou, art. ( 71 ), cu urmatorul
cuprins:
“Art.( 71 ) – (1) Asociatia patronala dobândeste personalitate juridica prin
înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei în a
carei circumscriptie teritoriala îsi are sediul.
(2)Personalitatea juridica a asociatiei patronale se dobândeste potrivit
prezentei legi.
(3)Cererea de acordare a personalitatii juridice va fi însotita de:
- actul constitutiv autentificat;
- statutul autentificat;
- tabelul cuprinzând adeziunile patronilor, respectiv asociatiilor
patronale, cu mentiunea datelor de identificare ale persoanelor juridice
sau fizice autorizate, a obiectului principal de activitate reprezentat,
conform clasificarii CAEN si a adresei sediului social al acestora;
- dovada existentei sediului si a mijloacelor financiare necesare în
vederea desfasurarii activitatii;
- dovada rezervarii denumirii asociatiei patronale, eliberate de Ministerul
Justitiei. Denimirea asociatiei patronale trebuie sa contina elemente
generice de referinta la domeniul sau domeniile de activitate
reprezentate precum si la nivelul de reprezentare;
- Certificatul de constatare a reprezentativitatii, eliberat de Ministerul
Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, care va contine categoria si
nivelul de reprezentare în conditiile prezentei legi
(4) Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
a) datele de identificare ale asociatilor: denumire, adresa, CUI, cod
CAEN, reprezentantul legal – pentru patronii asociati; denumire, adresa,
activitatatile reprezentate conform cod CAEN, categoria reprezentarii
(sectoriala/teritoriala), nivelul reprezentarii (grup de unitati economice,
ramura economica, local, regional, national), reprezentantul legal –
pentru patronatele asociate.;
b) exprimarea vointei de asociere, de sustinere materiala a asociatiei si a
scopului propus;

c) denumirea asociatiei;
d) sediul asociatiei;
e) durata de functionare a asociatiei - pe termen determinat, cu indicarea
expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
f) patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial initial, va fi în
valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data
constituirii asociatiei, pentru fiecare patron asociat si este alcatuit din
aportul în natura si/sau în bani al asociatilor; patrimoniul initial al
uniunilor, federatiilor, confederatiilor si respectiv asociatiei patronale
unice nationale va fi de minim un salariu minim pe economie la data
constituirii pentru fiecare patron asociat, membru în patronatele asociate.
g) componenta nominala a celor dintâi organe de conducere, administrare
si control ale asociatiei;
h) persoana sau persoanele împuternicite sa desfasoare procedura de
dobândire a personalitatii juridice;
i) semnaturile asociatilor.
(5) Pentru acordarea personalitatii juridice asociatiilor patronale,
respectiv, uniuni, federatii, confederatii, asociatia unica la nivel national,
instanta judecatoreasca competenta potrivit prevederilor art. 101 alin. (1), solicita
prezentarea de înscrisuri autentificate care sa ateste existenta structurilor
componente minim obligatorii, conform prevederilor art.3 alin. (2) si art. 4
alin.(2) si alin. (3), ale prezentei legi.
(6) Prin încheiere judecatoreasca, odata cu acordarea personalitatii
juridice sau ulterior, separat, prin act aditional, se atribuie asociatiei patronale si
gradul de reprezentativitate corespunzator, cu valabilitate de 2 ani, conform
documentelor justificative prevazute de prezenta lege.”
15. Dupa articolul 71 se introduce un articol nou, art. 7 2 , cu urmatorul
cuprins:
“Art.( 7 2 ) (1) În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere si a
documentelor prevazute la art. ( 71 ) alin. (3) judecatorul desemnat de presedintele
instantei verifica legalitatea acestora si dispune, prin încheiere, înscrierea
asociatiei patronale, în Registrul asociatiilor si fundatiilor.
(2) O data cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se
comunica, din oficiu, organului financiar local în a carui raza teritoriala se afla
sediul asociatiei, pentru evidenta fiscala, cu mentionarea numarului de înscriere
în Registrul asociatiilor si fundatiilor.”
16. Dupa articolul( 7 2 ) se introduce un articol nou, art. 7 3 cu
urmatorul cuprins:

“Art. ( 7 3 ) (1) În cazul în care cerintele legale pentru constituirea asociatiei
nu sunt îndeplinite, judecatorul, la expirarea termenului prevazut de art. 7 2 alin.
(1), va cita, în camera de consiliu, pe reprezentantul asociatiei, punându-i în
vedere, în scris, sa remedieze neregularitatile constatate pâna la termenul
urmator, care nu va fi mai mare de 5 zile lucratoare.
(2) Daca neregularitatile constatate privesc dispozitiile art. 40 alin. (2) din
Constitutie, pentru termenul fixat va fi citat si parchetul de pe lânga instanta
sesizata, caruia i se vor comunica, în copie, cererea de înscriere împreuna cu actul
constitutiv si statutul asociatiei. În acest caz, punerea concluziilor de catre
procuror este obligatorie.”
17. Dupa articolul( 7 3 ) se introduce un articol nou, art. (7 4 ) cu
urmatorul cuprins:
“Art. (7 4 ). - (1) În situatia în care, la termenul fixat, neregularitatile sunt
înlaturate, judecatorul, ascultând si concluziile procurorului, daca este cazul, va
lua act despre aceasta prin încheiere, dispunând înscrierea asociatiei în Registrul
asociatiilor si fundatiilor.
(2) În cazul în care neregularitatile nu au fost înlaturate sau, desi legal citat,
reprezentantul asociatiei lipseste în mod nejustificat, judecatorul va respinge
cererea de înscriere prin încheiere motivata.
(3) Încheierile prevazute în acest articol se vor pronunta în cel mult 24 de ore de
la închiderea dezbaterilor si se vor redacta în termen de cel mult 48 de ore de la
pronuntare.”
18. Dupa articolul(7 4 ) se introduce un articol nou, art. (7 5 ) cu
urmatorul cuprins:
“Art. (7 5 ). - (1) Încheierile de admitere sau de respingere a cererii de
înscriere sunt supuse numai recursului.
(2) În cazul în care procurorul nu a participat la solutionarea cererii, parchetului
pe de lânga instanta sesizata i se vor comunica si copii de pe actul constitutiv si
de pe statutul asociatiei, împreuna cu încheierea de admitere ori de respingere a
cererii de înscriere, dupa caz.
(3) Termenul de recurs este de 5 zile lucratoare si curge de la data pronuntarii,
pentru cei care au fost prezenti, si de la data comunicarii, pentru cei care au lipsit.
(4) Recursul se solutioneaza cu citarea partilor, în camera de consiliu, de urgenta
si cu precadere. Dispozitiile art. (7 4 ) alin. (3) cu privire la pronuntarea si
redactarea hotarârii se aplica în mod corespunzator.”
19. Dupa articolul (7 5 ) se introduce un articol nou, art. (7 6 ) cu
urmatorul cuprins:

“Art. (7 6 ) - (1) Înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor, în
conformitate cu art. ( 71 ) alin. (1), se efectueaza în ziua ramânerii irevocabile a
încheierii de admitere, eliberându-se, la cerere, reprezentantului asociatiei sau
mandatarului acesteia, un certificat de înscriere care va cuprinde: denumirea
asociatiei patronale, sediul acesteia, durata de functionare, categoria si nivelul de
reprezentativitate, numarul si data înscrierii în Registrul asociatiilor si fundatiilor.
(2) În relatiile cu tertii dovada personalitatii juridice se face cu certificatul de
înscriere.”
20. Dupa articolul (7 6 ) se introduce un articol nou, art. (7 7 ) cu
urmatorul cuprins:
“Art. (7 7 ) - (1) Asociatia patronala îsi poate constitui filiale, ca structuri
teritoriale, cu un numar minim de 15 membri, organe de conducere proprii si un
patrimoniu distinct de cel al asociatiei.
(2) Filialele sunt entitati cu personalitate juridica, putând încheia, în nume
propriu, acte juridice de administrare si de conservare, în conditiile stabilite de
asociatie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de
dispozitie, în numele si pe seama asociatiei, numai pe baza hotarârii prealabile a
consiliului director al asociatiei.
(3) Filiala se constituie prin hotarârea autentificata a adunarii generale a
asociatiei. Personalitatea juridica se dobândeste de la data înscrierii filialei în
Registrul asociatiilor si fundatiilor în conditiile prezentei legi.
(4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociatiei va depune cererea de
înscriere, împreuna cu hotarârea de constituire a filialei si cu actele doveditoare
ale sediului si patrimoniului initial, la judecatoria în a carei circumscriptie
teritoriala urmeaza sa-si aiba sediul filiala. Dispozitiile art. ( 7 3 )-(7 6 ) sunt
aplicabile în mod corespunzator.”
21. Dupa articolul (8) se introduce un articol nou, art. (8 1 ) cu
urmatorul cuprins:
“Art. (8 1 ) – (1) Prin reprezentativitatea asociatiilor patronale, se întelege
dreptul si calitatea acestora de a reprezenta, a sustine si a apara interesele
membrilor, pentru fiecare asociatie patronala fiind definite si înscrise pe
certificatul de înregistrare, categoria si nivelul de reprezentare.
(2) Categoria de reprezentare, se refera la aparteneta membrilor asociati,
respectiv ale asociatiilor patronale reunite în uniuni sau federatii si confederatii
patronale, la una sau mai multe, diviziuni, sau sub-sectiuni de activitati sau
activitati reprezentate, conform clasificarii CAEN, denumita categorie sectoriala;
Pentru asociatiile reunite pe criteriul apartenetei la o unitate administrativ-

teritoriala, categoria de reprezentare se va referi la aceasta unitate si este
denumita categorie teritoriala ”
(3) Nivelul de reprezentare se refera la ponderea entitatilor reprezentate în cadrul
categoriei si poate fi:
a) nivel de grup de unitati economice, indiferent de numarul cumulat al
angajatilor patronilor asociati din totalul angajatilor dintr-o categorie sectoriala
sau teritoriala.
b) nivel local, judetean, regional, daca asociatia patronala reuneste angajatorii a
cel putin jumatate din angajatii cu contract individual de munca din unitatea
teritoriala respectiva.
c) nivel de ramura economica, daca asociatia patronala reuneste angajatorii a cel
putin jumatate din angajatii cu contract individual de munca dintr-o ramura
economica; ramura economica reuneste unitatile economice care apartin aceleasi
subsectiuni (2 litere) din clasificarea CAEN
d) nivel national, daca asociatia patronala reuneste angajatorii din cel putin ¼ din
ramurile economice si a cel putin jumatate din angajatii cu contract individual de
munca din ramurile respective
(4) Reprezentativitatea asociatiilor patronale, de regula, se exercita sectorial în
probleme ce tin de conditiile si relatiile de munca, politicile socio-economice,
legislatia aplicabila si teritorial în probleme ce tin de resursele umane,
administrarea si dezvoltarea socio-economica locala si regionala.
(5) Constatarea categoriei si nivelului de reprezentativitate prevazute la alin. (3)
lit. b, este de competenta Tribunalelor teritoriale iar cele prevazute la alin. (3) lit.
c si d, a Tribunalului municipiului Bucuresti, pe baza unui certificat eliberat de
Inspectoratele Teritoriale de Munca, respectiv de Ministerul Muncii, Solidaritatii
Sociale si Familiei.
22. Alieatul (2) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
“(2) Membrilor organelor de conducere ale patronatelor li se asigura protectia
legii împotriva oricaror forme de discriminare, conditionare, constrângere sau
limitare a exercitarii functiilor lor, sub sanctiunea pedepselor prevazute de lege.”
23. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
“(1) În termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I, patronatele care pâna la data respectiva au dobândit
personalitatea juridica vor lua toate masurile de conformitate cu prevederile
prezentei legi ”
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) determina suspendarea dreptului de
reprezentare începând cu ziua urmatoare expirarii termenului de 6 luni.

(3) Contractele Colective de Munca încheiate la data publicarii prezentei legi
ramân valabile, pâna la data expirarii lor, urmând ca ulterior sa se aplice criteriile
de reprezentativitate a partii patronale în conformitate cu prevederile prezentei
legi.”
ART II. Legea patronatelor nr. 356/2001 publicata în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 380 din 12 iulie 2001, cu modificarile ulterioare, inclusiv
cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României cu respectarea articolului
75 si ale articolului 76 din Constitutia României, republicata.
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