ACORD DE FUZIUNE

Analizând situaţia economică complexă a societăţii româneşti, starea socială a
populaţiei şi nivelul ridicat de divizare al mişcării sindicale din România;
Considerând că sindicatul autentic reprezintă una din instituţiile de bază ale
democraţiei, principalul apărător şi promotor al drepturilor şi intereselor salariaţilor, cel mai
important susţinător al realizării şi asigurării unei protecţii sociale reale pentru toţi cetăţenii,
factor de echilibru în perioada de tranziţie, promotor şi garant al reformelor economice şi al
democratizării reale a societăţii româneşti;
Afirmând că solidaritatea salariaţilor şi a altor categorii sociale este principalul mijloc
de protecţie al acestora împotriva degradării nivelului de trai;
Luând act de Decizia Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor Libere (C.I.S.L.) şi a
Confederaţiei Mondiale a Muncii (C.M.T.) de a constitui o singură confederaţie sindicală la
nivel mondial;
Semnatarele acestui ACORD au hotărât fuzionarea următoarelor organizaţii
sindicale:
• Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România – FRĂŢIA;
• Blocul Naţional Sindical;
• Confederaţia Sindicatelor Democratice din România;
• Confederaţia Naţională Sindicală MERIDIAN;
• Uniunea Federativă Sindicală ATLAS
într-o singura Confederaţie sindicală cu denumirea Confederaţia Generală a
Muncii, pe baza prezentului
ACORD DE FUZIUNE
Sediul central al Confederaţiei Generale a Muncii este în strada Cristian
Popişteanu, nr.1-3, intrarea D sector1, Bucureşti.
ACORDUL conţine:
1. Statutul Confederaţiei Generale a Muncii - ANEXĂ;
2. Declaraţia de Principii a Confederaţiei Generale a Muncii ;
3. Declaraţia privind principiile activităţii internaţionale ale Confederaţiei Generale a
Muncii;
4. Structura şi componenţa Biroului Permanent, Biroului Operativ, Comitetului
Director şi Consiliului Naţional al Confederaţiei Generale a Muncii;
5. Structura executivă a Confederaţiei Generale a Muncii;
6. Organele de control ale Confederaţie Generale a Muncii;
7. Uniunile Judetene ale Confederaţiei Generale a Muncii;
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8. Patrimoniul Confederaţiei Generale a Muncii;
9. Cotizaţia;
10. Dispoziţii tranzitorii.

1. STATUTUL CONFEDERAŢIEI GENERALE A MUNCII
Statutul Confederaţiei Generale a Muncii se găseşte în ANEXĂ la prezentul
ACORD şi face parte integrantă din acesta.
2. DECLARAŢIA DE PRINCIPII
Confederaţia Generală a Muncii îşi va desfăşura activitatea pe baza următoarelor
principii:
a. independenţa faţă de partidele politice, de organele de stat, de alte formaţiuni ale
sistemului instituţional, politic si faţă de patronat;
b. dezvoltarea şi consolidarea sindicatului, ca instituţie fundamentală a democraţiei;
c. realizarea unei solidarităţi sindicale care să asigure exercitarea unei presiuni
permanente asupra puterii şi a patronatelor, în vederea promovării şi apărării drepturilor şi
intereselor membrilor, a salariaţilor, a tuturor celor care muncesc;
d. finalizarea procesului de reformă în toate aspectele vieţii politice, sociale şi
economice, în vederea construirii unei societăţi competitive, în raport cu standardele
euroatlantice;
e. promovarea în politica sindicală a principiilor social-democraţiei reale corelate cu
normele moralei creştine;
f. aplicarea şi respectarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, a Cartei Sociale
Europene, a Convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi a altor tratate şi convenţii
internaţionale referitoare la drepturile politice, civile, sociale, culturale ale cetăţenilor şi, în
general, la drepturile universale ale omului;
g. deplina egalitate în drepturi a tuturor cetăţenilor, indiferent de rasă, naţionalitate,
sex, orientare sexuală, convingeri politice sau religioase, considerând că orice persoană
trebuie să beneficieze de şanse egale în societate, opunându-se categoric discriminării şi
extremismului de orice fel, şovinismului şi antisemitismului;
h. consolidarea unui sistem de protecţie socială reală care să asigure, între altele,
diminuarea, în general, a costurilor sociale, caracteristice proceselor de reformă, în special
pentru pensionari, şomeri, tineri şi alte categorii sociale defavorizate;
i. promovarea şi susţinerea echitabilă a femeii în cadrul Confederaţiei Generale a
Muncii şi în societate în general;
j. promovarea tinerilor în structurile sindicale şi soluţionarea problemelor specifice
tineretului;
k. lupta împotriva fenomenului corupţiei la toate nivelurile şi a criminalităţii în general;
l. susţinerea tuturor acţiunilor menite să contribuie la asanarea morală a societăţii.
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3. DECLARAŢIA PRIVIND PRINCIPIILE
ACTIVITĂŢII INTERNAŢIONALE A
CONFEDERAŢIEI GENERALE A MUNCII
3.1. Considerând de importanţă majoră:
a. solidaritatea internaţională a sindicatelor;
b. principiile care au stat la baza constituirii Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor
Libere, Confederaţiei Mondiale a Muncii şi a Confederaţiei Europene a Sindicatelor;
c. lupta comună pentru:
- apărarea şi promovarea drepturilor membrilor de sindicat;
- respectarea drepturilor omului;
- apărarea şi promovarea democraţiei în lume;
- asigurarea păcii;
- circulaţia liberă a persoanelor şi informaţiilor;
- protejarea mediului înconjurător;
3.2. Considerându-se continuatoarea de drept a C.N.S.L.R. – FRATIA, B.N.S. şi
C.S.D.R. în cadrul C.I.S.L. , C.M.T. şi C.E.S. , Confederaţia Generală a Muncii hotărăşte:
a. să respecte statutele C.I.S.L. , C.M.T. şi C.E.S., respectiv GLOBAL UNION;
b. să respecte toate angajamentele internaţionale contractate de ambele organizaţii
şi să beneficieze de toate drepturile care rezultă din acestea;
c. să lupte pentru dezvoltarea şi creşterea în continuare a prestigiului GLOBAL
UNION şi CES;
d. să participe la acţiunile şi programele iniţiate de GLOBAL UNION şi CES;
e. să acţioneze prin federaţiile membre pentru întărirea rolului şi creşterea prestigiului
Secretariatelor internaţionale asociate la GLOBAL UNION şi a federaţiilor europene afiliate la
CES;
f. să sprijine în acţiunile lor organizaţiile naţionale aflate în situaţii dificile.
4. STRUCTURA ŞI COMPONENŢA BIROULUI PERMANENT, BIROULUI
OPERATIV, COMITETULUI DIRECTOR ŞI CONSILIULUI NAŢIONAL ALE
CONFEDERAŢIEI GENERALE A MUNCII
Conform negocierii dintre organizaţiile care fuzionează, se propune Congresului de
fuziune următoarea structură şi componenţă nominală:
4.1. Biroul Permanent
Congresul de fuziune al Confederaţiei Generale a Muncii alege un Birou Permanent
format din
Preşedinte, Preşedinte Executiv, Preşedintele Consiliul National,
Primvicepreşedinte, 6 Vicepresedinţi executivi şi Secretar general, pentru un mandat de 5 ani.
Responsabilităţile membrilor Biroului Permanent se stabilesc prin Regulament de
Organizare şi Funcţionare al Biroului Permanent, care va fi aprobat de Biroul Operativ şi
validat de Comitetul Director al Confederaţiei Generale a Muncii.
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Prin aprobarea prezentului ACORD de către Congresul de Fuziune, membrii Biroului
Permanent sunt:
a. Preşedinte - C.N.S.L.R. – FRĂŢIA;
b. Preşedinte executiv - C.S.D.R.;
c. Preşedinte Consiliul Naţional - C.S.N. MERIDIAN;
d. Primvicepreşedinte - B.N.S.;
e. Vicepresedinte executiv - C.N.S.L.R. – FRĂŢIA;
f. Vicepreşedinte executiv - C.S.D.R. ;
g. Vicepreşedinte executiv - B.N.S. ;
h. Vicepreşedinte executiv - MERIDIAN;
i. Vicepreşedinte executiv - ATLAS;
j. Vicepreşedinte executiv - ATLAS;
k. Secretar general – C.N.S.L.R. – FRĂŢIA.
4.2. Biroul Opeartiv
Congresul de fuziune alege Biroul Opeartiv care este format din cei 11 membri ai
Biroului Permanent şi 20 vicepresedinti, după cum urmează:
a. saşe vicepreşedinţi C.N.S.L.R. – FRĂŢIA;
b. trei vicepreşedinţi B.N.S. ;
c. trei vicepreşedinţi C.S.D.R;.
d. trei vicepreşedinţi MERIDIAN;
e. trei vicepreşedinţi ATLAS;
f. un vicepreşedinte METROREX;
g. un vicepreşedinte SED LEX.
4.3. Comitetul Director
Comitetul Director este format din:
a. Biroul Operativ;
b. Reprezentanta Comisiei de Femei;
c. Reprezentantul Comisiei de Tineret;
d. Coordonatorii celor 8 Regiuni de Dezvoltare Economică;
e. 32 reprezentanţi ai ramurilor de activitate;
f. reprezentanţii organizaţiilor profesionale şi de pensionari – membrii asociaţi
Comitetul Director se va constitui în trei luni de la data Congresului de fuziune
4.4. Consiliul National
Consiliul National este format din:
a. Comitetul Director;
b. Reprezentanţii federaţiilor sindicale afiliate, desemnaţi conform Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Naţional;
c. 4 reprezentante ale Comisiei de Femei;
d. 4 reprezentanţi ai Comisiei de Tineret.
e. Presedinţii Uniunilor Judeţene – Filiale ale Confederaţiei.
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Consiliul Naţional se va constitui în termen de trei luni de la data Congresului de
fuziune.
Pînă la constituirea Comitetului Director şi Consiliului Naţional, Confederaţia Generală
a Muncii va fi condusă de Biroul Permanet şi Biroul Operativ.
5. STRUCTURA EXECUTIVĂ A
CONFEDERAŢIEI GENERALE A MUNCII
Pentru realizarea sarcinilor executive ale Confederaţiei Generale a Muncii se
constituie de către Biroul Permanent, structura executivă a Confederaţiei care cuprinde
următoarele organisme:
5.1. Biroul Executiv;
5.2. Departamente;
5.3. Institute şi fundaţii.
Atribuţiile şi sarcinile membrilor structurii executive se stabilesc de către Biroul
Permanent.
5.1. Biroul Executiv
Biroul Executiv este format din:
a. Secretar general;
b. 4 Secretari Generali adjuncti;
c. până la 14 Secretari confederali adjuncţi;
d. Director economic.
La şedinţele Biroului Executiv participă, de drept, membrii Biroului Permanent.
Prin ACORDUL de Fuziune, pentru funcţiile executive, se stabileşte următorul algoritm:
• Secretari generali adjuncţi:
2 - C.N.S.L.R. – FRĂŢIA
1 - B.N.S.
1 - C.S.D.R.

•

Director Economic
C.N.S.L.R. – FRĂŢIA

•

Secretari confederali:
4 - C.N.S.L.R.-FRATIA
3 - B.N.S.
2 - C.S.D.R.
2 - MERIDIAN
2 - U.F.S. ATLAS

5.2. Departamentele Confederaţiei Generale a Muncii sunt:
a. Departamentul Juridic;
b. Departamentul Politici Economice;
c. Departamentul Social – Egalitate Şanse;
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d. Departamentul Organizare;
e. Departamentul Educational;
f. Departamentul Profesional şi negocieri;
g. Departamentul Relaţii cu C.E.S.-ul , Parlamentul şi O.N.G.;
h. Departamentul Internaţional;
i. Departamentul Comunicare Relaţii Publice;
j. Departamentul Economico-Financiar.
5.3. INSTITUTUL DE EDUCAŢIE ŞI STUDII SINDICALE
6. ORGANELE DE CONTROL ALE
CONFEDERAŢIEI GENERALE A MUNCII
6.1. Comisia de Etică;
6.2. Comisia de Revizie Financiară;
6.3. Comisia de Control Statut.
Consiliul Naţional al Confederaţiei alege 5 membri ai Comisiei de Etică, 5 membri ai
Comisiei de Control şi 5 membri ai Comisiei de Revizie Financiară, câte unul din partea
fiecarei organizaţii care fuzionează.
7. UNIUNILE JUDEŢENE FILIALE ALE
CONFEDERAŢIEI GENERALE A MUNCII
Uniunile Judeţene sunt filiale cu personalitate juridică ale Confederaţiei Generale a
Muncii la nivel judeţean şi se vor constitui prin înscrierea acestora la Judecătorie, pe baza
statutului Confederaţiei, prezent în ANEXA I a acestui ACORD.
Odată cu constituirea uniunilor judeţene filiale ale Confederaţiei Generale a Muncii,
structurile judeţene ale C.N.S.L.R. – FRATIA, B.N.S., C.S.D.R. , MERIDIAN şi U.F.S. ATLAS,
vor fi dizolvate.
Preşedinţii U.J. C.N.S.L.R. – FRATIA şi ai filialelor judeţene B.N.S., C.S.D.R.
MERIDIAN şi U.F.S. ATLAS au sarcina şi vor fi împuterniciţi în acest sens să anuleze, prin
procedură judecătorească, fostele personalităţi juridice ale structurilor judeţene din
confederatiile care fuzionează.
Birourile Permanente ale Uniunilor Judeţene Filiale ale Confederaţiei Generale a
Muncii vor fi formate din minim 5 membri şi se vor stabili prin protocoale încheiate la nivel
judeţean între Uniunile Judeţene ale C.N.S.L.R. - FRATIA şi Filialele B.N.S., C.S.D.R.
Meridian şi U.F.S. ATLAS corespondente.
Preşedinţii Uniunilor Judeţene - Filiale ale Confederaţiei Generale a Muncii vor fi
numiţi de Biroul Permanent, la propunerea Uniunilor Judeţene dintre membrii Birourilor
Permanente, stabilite conform alineatului anterior, în termen de 3 luni de la data Congresului
de fuziune.
Cei 8 reprezentanţi ai Regiunilor de dezvoltare economică vor fi propuşi de către
fiecare regiune şi vor fi numiţi de către Biroul Permanent, în termen de 3 luni de la data
Congresului de fuziune.
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Nominalizările actuale ale confederaţiilor fondatoare ale Confederaţiei Generale a
Muncii în structurile tripartite se menţin până la revocarea mandatului reprezentanţilor
nominalozaţi.
8. PATRIMONIUL CONFEDERAŢIEI GENERALE A MUNCII
Patrimoniul Confederaţiei Generale a Muncii se constituie prin transferarea
patrimoniilor C.N.S.L.R. – FRĂŢIA, B.N.S., C.S.D.R. , MERIDIAN şi U.F.S. ATLAS la noua
Confederaţie rezultată prin fuziune.
Vor face obiectul transferului patrimonial toate bunurile şi mijloacele aflate, până la
momentul fuziunii, în proprietatea C.N.S.L.R. – FRĂŢIA, B.N.S., C.S.D.R. , MERIDIAN şi
U.F.S. ATLAS, atât a structurilor la nivel central, cât şi judeţean.
9. COTIZAŢII
Prin prezentul ACORD, cotizaţia lunară este stabilită la nivelul de 2.000 lei / membru
aderent către confederaţie.
Nivelul cotizaţiei şi modul de colectare al acestora va fi stabilit prin hotărârea
Consiliului Naţional.
SIGLA................
DEVIZA........................
10. DISPOZIŢII TRANZITORII
Următorul Congres ordinar al Confederaţiei Generale a Muncii va avea loc în 2011.
Congresul de fuziune acordă un MANDAT SPECIAL Consiliului Naţional pentru
modificarea Statutului, adoptarea Strategiei şi ocuparea locurilor vacante în structurile de
conducere în situaţii excepţionale.
Prezentul ACORD DE FUZIUNE a fost adoptat în cadrul Congresului de Fuziune din
data de 01 decembrie 2006.

CORECTAT 28.08.
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Anexa

Regiuni

1

Regiune
Nord Est

Judeţe
Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui

2

Sud Est

Braila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea, Tulcea

3

Sud Muntenia

4

Sud Vest Oltenia

Arges, Calaraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova,
Teleorman
Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea

5

Vest

Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş

6

Nord Vest

Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu-Mare, Maramureş

7

Centru

Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu

8

Bucureşti-Ilfov

Bucureşti, Ilfov
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PROTOCOL
de pregatirea fuziunii celor cinci organizatii sindicale
la nivelul judetului ___________
Analizand situatia economica complexa a societatii romanesti, starea sociala a populatiei si
nivelul ridicat de divizare a miscarii sindicale din Romania;
Considerand ca sindicatul autentic reprezinta una din institutiile de baza ale
democratiei, principalul aparator si promotor al drepturilor si intereselor salariatilor, cel mai
important sustinator al realizarii si asigurarii unei protectii sociale reale pentru toti cetatenii,
factor de echilibru in perioada de tranzitie, promotor si garant al reformelor economice si al
democratizarii reale a societatii romanesti;
Afirmand ca solidaritatea salariatilor si a altor categorii sociale este principalul mijloc de
protectie al acestora impotriva degradarii nivelului de trai;
Luand act de Decizia Confederatiei Internationale a Sindicatelor Libere (C.I.S.L.) si a
Confederatiei Mondiale a Muncii (C.M.T.) de a construi o singura confederatie sindicala la
nivel mondial, pentru a raspunde coerent provocarilor generate de procesul de globalizare;
Luand act de intentia confederatiilor C.N.S.L.R.-FRATIA; B.N.S; C.S.D.R.; C.N.S.
MERIDIAN si U.F.S. ATLAS de a forma o singura organizatie sindicala, pentru a ne
consolida capacitatea de actiune in contextul problematicii complexe de dupa aderare,
constienti ca numai impreuna vom reusi;
Semnatarele acestui protocol au convenit fuzionarea urmatoarelor organizatii sindicale:
U.J. C.N.S.L.R.-FRATIA – Filiala ____________;
U.J. B.N.S.;
U.J. C.S.D.R.;
U.J. C.N.S. MERIDIAN;
U.J. U.F.S. ATLAS;
intr-o singura organizatie sindicala, cu denumirea U.J. a Confederatiei Generale a Muncii, pe baza
prezentului
PROTOCOL
de pregatirea fuziunii celor cinci confederatii sindicale
Sediul U.J. a C.G.M. va fi…………………(adresa completa)
Protocolul contine:
1. Structura si componenta Biroului Permanent al U.J. a C.G.M.;
2. Organele de control ale U.J. a C.G.M.;
3. Presedinta Comisiei de Femei si presedintele Comisiei de Tineret;
4. Patrimoniul U.J. a C.G.M.;
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5. Dispozitii tranzitorii.
1.Structura si componenta Biroului Permanent al U.J. a C.G.M.:
a)
b)
c)
d)
e)

Presedinte
Presedinte executiv
Primvicepresedinte
3 Vicepresedinti
Secretar

Doua din functiile Biroului Permanent al U.J. a C.C.G. vor fi salarizate de catre Confederatie.
2. Organele de control ale U.J. a C.G.M.:
a) Comisia de Control Statut ( 3 persoane);
b) Comisia de Revizie Financiara (3 persoane).
3. Presedinta Comisiei de Femei si Presedintele Comisiei de Tineret.
4. Patrimoniul U.J. a C.G.M.
5. Dispozitii tranzitorii
- Toate persoanele desemnate de catre confederatiile sindicale in structurile tripartite la nivel judetean,
isi mentin mandatul pana la expirarea acestuia.

U.J. C.N.S.L.R.-FRATIA,

U.J. MERIDIAN,

U.J. C.S.D.R,

U.J. B.N.S.,

U.J. U.S.F. “ATLAS”
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STATUTUL
CONFEDERAŢIEI GENERALE A MUNCII
C.G.M.

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Confederaţia Generală a Muncii este o organizaţie sindicală confederativă, cu
personalitate juridică, ce reuneşte pe baza liberului consimtământ federaţii sindicale de
ramură şi federaţii sindicale profesionale.
Aceste organizaţii au calitatea de MEMBRI ai Confederaţiei Generale a Muncii.
La Confederaţia Generală a Muncii se pot afilia şi organizaţiile profesionale şi de
pensionari care vor avea calitatea de MEMBRI ASOCIAŢI.
Art. 2. Confederaţia Generală a Muncii are sediul în Municipiul Bucuresti, str.
Cristian Popisteanu (fosta Ministerului), nr. 1-3, sector 1, cod postal 010024.
Art. 3. Confederaţia Generală a Muncii este o organizaţie sindicală, constituită fără
autorizaţie administrativă prealabilă, prin voinţa exclusivă a membrilor săi, exprimată la
Congresul de fuziune dintre C.N.S.L.R.-FRĂŢIA, B.N.S., C.S.D.R. C.S.N MERIDIAN şi
U..F.S. ATLAS, în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 54/2003 şi a Convenţiei
87/1948 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii.
Art. 4. Confederaţia Generală a Muncii este o organizaţie independentă faţă de
partidele politice, de organele de stat (organele puterii, administraţiei, justiţiei), de alte
formaţiuni ale sistemului instituţional, politic, precum şi de patronat.
Confederaţia Generală a Muncii este o Confederaţie autonomă în raport cu alte
organizaţii sindicale şi cu orice uniune de tip confederativ a sindicatelor din România
Art. 5. Confederaţia Generală a Muncii îşi va desfăşura activitatea pe baza
următoarelor proncipii
a) independenţa faţă de partidele politice, de organele de stat, de alte formaţiuni ale
sistemului instituţional, politic si faţă de patronat;
b) dezvoltarea şi consolidarea sindicatului ca instituţie fundamentală a democraţiei;
c) realizarea unei solidarităţi sindicale care să asigure exercitarea unei presiuni
permanente asupra puterii şi a patronatelor, în vederea promovării şi apărării drepturilor şi
intereselor membrilor, a salariaţilor, a tuturor celor care muncesc;
d) finalizarea procesului de reformă în toate aspectele vieţii politice, sociale şi
economice, în vederea construirii unei societăţi competitive, în raport cu standardele
euroatlantice;
e) promovarea în politica sindicală a principiilor social-democraţiei reale, corelate cu
normele moralei creştine;
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f) aplicarea şi respectarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, a Cartei Sociale
Europene, a Convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi a altor tratate şi convenţii
internaţionale referitoare la drepturile politice, civile, sociale, culturale ale cetăţenilor şi, în
general, la drepturile universale ale omului;
g) deplina egalitate în drepturi a tuturor cetăţenilor, indiferent de rasă, naţionalitate,
sex, orientare sexuală, convingeri politice sau religioase, considerând că orice persoană
trebuie să beneficieze de şanse egale în societate, opunându-se categoric discriminării şi
extremismului de orice fel, şovinismului şi antisemitismului;
h) consolidarea unui sistem de protecţie socială reală care să asigure, între altele,
diminuarea, în general, a costurilor sociale, caracteristice proceselor de reformă, în special
pentru pensionari, şomeri, tineri şi alte categorii sociale defavorizate;
i) promovarea şi susţinerea echitabilă a femeii în cadrul Confederaţiei Generale a
Muncii şi în societate, in general;
j) promovarea tinerilor în structurile sindicale şi soluţionarea problemelor specifice
tineretului;
k) lupta împotriva fenomenului corupţiei la toate nivelurile şi a criminalităţii, în general;
l) susţinerea tuturor acţiunilor menite să contribuie la asanarea morală a societăţii.

CAPITOLUL II
SCOPURILE CONFEDERAŢIEI GENERALE A MUNCII

Art. 6. Confederaţia Generală a Muncii reprezintă şi apară interesele membrilor săi,
având urmatoarele scopuri principale:
a) organizarea unităţii şi forţei de acţiune a MEMBRILOR Confederaţiei, pentru
punerea în valoare şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale membrilor de
sindicat;
b) respectarea, promovarea şi apărarea intereselor profesionale, sociale, economice,
culturale, sportive şi turistice ale membrilor săi şi asigurarea egalităţii în drepturi a acestora;
c) conlucrarea cu toate organizaţiile şi organismele care luptă pentru îndeplinirea
aspiraţiilor de libertate, egalitate şi dreptate socială ale tuturor categoriilor sociale;
d) promovarea relaţiilor de colaborare şi solidaritate internă şi internaţională, cu toate
organizaţiile sindicale naţionale şi internaţionale devotate aspiraţiilor democratice, dreptăţii
sociale, libertăţii şi păcii;
e) participarea Confederaţiei la elaborarea şi modificarea actelor normative care
privesc activitatea sindicală şi interesele socio-profesionale şi economice ale membrilor de
sindicat;
f) asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale salariaţilor: dreptul la muncă, la
protecţia socială a muncii ( securitatea şi igiena muncii, respectarea salariului minim, repaos
săptămânal, concediu de odihnă plătit, etc.), dreptul la asistenţă medicală gratuită, prevazute
în Constituţie, legi şi în contractele colective de muncă;
g) participarea şi realizarea dialogului social cu Guvernul şi patronatele, pentru
asigurarea climatului de pace socială;
h) restabilirea drepturilor legale ale membrilor, în toate cazurile în care se constată că
acestea au fost încalcate prin abuzuri, acte ilegale şi netemeinice;
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i) alte scopuri legale stabilite prin rezoluţii sau hotărâri emise de către organele de
conducere ale Confederaţiei.

CAPITOLUL III
MIJLOACE DE ACŢIUNE

Art. 7. Pentru înfăptuirea scopurilor sale, Confederaţia Generală a Muncii va acţiona
prin următoarele mijloace specifice luptei sindicale:
a) negocierea, medierea, concilierea;
b) interpelarea Guvernului, a oricărui organ central de stat şi purtarea de tratative cu
acestea, în cazul în care hotărârile lor contravin sau afectează negativ drepturile legale sau
statutare ale salariaţilor şi MEMBRILOR Confederaţiei;
c) petiţia, protestul, întrunirea, demonstraţia;
d) sesizarea organelor de procuratură şi justiţie cu privire la activităţile organelor de
stat, agenţilor economici (societăţi de interes naţional, societăţi comerciale, întreprinderi,
instituţii publice), a altor persoane juridice sau fizice, în cazurile de încălcare a drepturilor şi
libertăţilor sindicale sau profesionale;
e) sesizarea Organizaţiei Internaţionale a Muncii ăn cazul afectarii grave a drepturilor
MEMBRILOR Confederaţiei sau ale sindicaliţtilor, precum şi a nerespectării Convenţiilor
Internaţionale şi a Rezoluţiilor adoptate de această organizaţie şi ratificate de Statul roman;
f) sesizarea organelor, organizaţiilor şi organismelor internaţionale, cu privire la
încălcarea drepturilor şi libertăţilor politice, economice, sociale, civile şi, în mod deosebit, a
celor sindicale ale MEMBRILOR Confederaţiei sau ale sindicaliţtilor;
g) greva.

CAPITOLUL IV
DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE
CONFEDERAŢIEI GENERALE A MUNCII

Art. 8.
(1) DREPTURILE Confederaţiei Generale a Muncii sunt :
a) de a-şi elabora propriul Statut şi Regulament de Organizare si Funcţionare;
b) de a-şi alege liber reprezentanţii;
c) de a-şi organiza activitatea şi gestiunea;
d) de a-şi elabora programe proprii de acţiune;
e) de a beneficia de protecţia legii contra oricăror forme de condiţionare, constrângere
sau limitare a exercitării funcţiilor;
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f) de a dobândi, în condiţiile legii, cu titlu gratuit şi oneros, orice fel de bunuri mobile şi
imobile necesare realizării obiectivelor prevăzute de Statut;
g) de a constitui, administra sau de a participa la constituirea sau administrarea, în
interesul membrilor săi, în condiţiile prevăzute de lege:
- Casa de Ajutor propriu pentru membrii Confederaţiei Generale a Muncii;
- publicaţii proprii;
- unităţi de învăţământ, unităţi de cercetare, culturale sau economico-sociale,
societăţi comerciale sau bancă proprie;
- fond propriu pentru ajutorarea membrilor săi în caz de grevă, somaj,
calamitate, etc.;
- fond privat de pensii.
h) de a obţine credite, în condiţiile prevăzute de lege, pentru realizarea activităţilor
prevăzute la art. 9, lit. g);
i) de a folosi mijloacele specifice de acţiune menţionate la art. 8, în condiţiile legii;
j) de a fi consultată la nivel naţional, prin delegaţi desemnaţi, la elaborarea proiectelor
de acte normative care privesc raporturile de muncă, contractele colective de muncă,
protecţia socială, dreptul de asociere şi activitatea sindicală;
k) de a apara în faţa organelor de jurisdicţie şi a altor organe de stat şi obsteşti, prin
apăratorii proprii sau aleşi, drepturile membrilor săi ce decurg din legislaţia muncii şi
contractele colective de muncă;
l) de a primi toate informaţiile necesare pentru negocierea contractelor colective de
muncă;
m) de a primi informaţiile necesare privind constituirea şi folosirea fondurilor destinate
protecţiei muncii şi utilităţilor sociale, precum şi asigurările şi protecţia socială la nivel
naţional;
n) de a stabili, prin reglementare proprie, nivelul şi modul de salarizare al
reprezentanţilor aleşi în organele de conducere, al personalului de specialitate şi administrativ
din aparatul şi unităţile subordonate Confederaţiei Generale a Muncii;
o) de a se afilia la organizaţii sindicale pe plan internaţional;
p) cele menţionate în prezentul Statut, precum şi orice alte drepturi prevazute de
legislaţia internă, convenţiile internaţionale ratificate de Statul român, contractele colective de
muncă şi alte acorduri încheiate cu organele abilitate ale statutului şi ale patronatului.
(2) INDATORIRILE Confederaţiei Generale a Muncii sunt:
a) de a apăra şi promova drepturile şi interesele profesionale, economice, sociale,
culturale şi sportive ale membrilor săi;
b) de a negocia şi urmări aplicarea Contractului Colectiv de Muncă la nivel naţional;
c) de a ţine evidenţa strictă a numărului de membri, a încasărilor şi cheltuielilor de orice
fel;
d) de a informa organizaţiile membre asupra activităţii Confederaţiei, în conformitate cu
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare propriu;
e) de a delega, la cererea organizaţiilor membre, reprezentanţii care să le asiste sau să
le reprezinte interesele, la negocierile cu conducerile administrative;
f) de a informa organul decizional suprem al oricărei organizaţii membre, în cazul
sancţionării acesteia;
g) de a facilita şi sprijini întîlniri cu reprezentanţii Guvernului pentru rezolvarea
problemelor cu care se confruntă ramurile de activitate şi organizaţiile membre;
h) cele menţionate în prezentul Statut, precum şi orice alte îndatoriri ce i se atribuie
prin decizii şi hotărâri ale organelor de conducere.
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CAPITOLUL V
MEMBRII CONFEDERAŢIEI, DREPTURI,
ÎNDATORIRI, SANCŢIUNI
A. CALITATEA DE MEMBRU
Art. 9.
(1) Poate fi MEMBRU al Confederaţiei Generale a Muncii orice federaţie sindicală
legal constituită care aderă liber consimţit la prezentul Statut şi care formulează o cerere
scrisă în acest sens.
(2) Aprobarea afilierii este de competenţa Comitetului Director, iar organizaţia sindicală
este considerată MEMBRU cu drepturi depline, de la data acestei aprobări.
3) Pot fi MEMBRI ASOCIAŢI organizaţiile profesionale şi organizaţiile de pensionari
care vor avea aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi MEMBRII Confederaţiei Generale a Muncii.
Art. 10. MEMBRII Confederaţiei Generale a Muncii respectă Statutul, adoptă sigla şi
însemnele Confederaţiei.
Art. 11. Afilierea la Confederaţia Generală a Muncii nu limitează autonomia şi
autogestiunea MEMBRILOR acesteia.
Art. 12. Drepturile şi îndatoririle MEMBRILOR Confederaţiei Generale a Muncii
încetează numai după 30 de zile de la înregistrarea la Secretariat a cererii de retragere.
Art. 13.
(1) MEMBRUL retras sau exclus are obligaţia de a plăti cotizaţia datorată, până în ziua
când îi încetează calitatea de MEMBRU al Confederaţiei Generale a Muncii, precum şi
obligaţia de a restitui bunurile primite în folosinţă de la Confederaţie.
(2) MEMBRUL retras are obligaţia de a prezenta documentul organului propriu de
conducere din care rezultă hotărârea de retragere din cadrul Confederaţiei Generale a
Muncii.
Art.14. Cotizaţiile datorate, plătite, precum şi bunurile dobândite de Confederaţia
Generală a Muncii nu vor putea forma obiectul unei cereri de restituire.
Art. 15.
(1) Organizaţia sindicală care se retrage nu va fi reprimită în Confederaţia Generală a
Muncii, timp de cel puţin un an.
(2) Condiţiile concrete de reafiliere vor fi stabilite de Comitetul Director, la propunerea
Biroului Operativ .
B. DREPTURI
Art. 16. MEMBRII Confederaţiei Generale a Muncii au următoarele drepturi:
a) dreptul la deplina autonomie, în organizarea şi desf[şurarea activităţii lor, pe baza
statutelor proprii;
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b) dreptul de a obţine sprijinul calificat al Confederaţiei Generale a Muncii, în
realizarea scopurilor şi obiectivelor statutare proprii care nu contravin Statutului Confederaţiei;
c) dreptul de a propune reprezentanţi în organele de conducere ale Confederaţiei
Generale a Muncii;
d) dreptul de a face propuneri la Ordinea de zi a Biroului Operativ, Comitetului Director,
Consiliului National şi Congresului Confederaţiei Generale a Muncii, de a prezenta apeluri,
moţiuni, amendamente, etc;
e) dreptul de a beneficia, fără discriminare, de prestaţiile sindicale gratuite sau cu
plată, asigurate de Confederaţia Generală a Muncii şi de serviciile oferite de către unităţile
şi instituţiile specializate ale acesteia;
f) dreptul de a fi informat, la cerere, asupra situaţiei financiare a Confederaţiei
Generale a Muncii ;
g) dreptul de a se retrage din Confederaţia Generală a Muncii ;
h) dreptul de a li se restitui, în caz de retragere, bunurile materiale şi valorile (altele
decât cotizaţiile), puse la dispoziţia Confederaţiei Generale a Muncii ;
i) dreptul la libera opinie.
C. ÎNDATORIRI
sunt:

Art. 17. Principalele îndatoriri ale MEMBRILOR Confederaţiei Generale a Muncii

a) să respecte Statutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Confederaţiei
Generale a Muncii ;
b) să participe şi să susţină activitatea Confederaţiei Generale a Muncii la orice nivel;
c) să respecte hotărârile şi deciziile luate de organele de conducere ale Confederaţiei
Generale a Muncii, care devin executorii pentru MEMBRI;
d) să acţioneze împotriva atacurilor la adresa Confederaţiei Generale a Muncii sau a
organizaţiilor componente;
e) să trimită rapoarte privind activitatea propriei organizaţii şi să furnizeze, la cerere,
toate informaţiile solicitate de Confederaţiei Generale a Muncii;
f) să ţină la curent propriile organe de conducere, cu activitatea Confederaţiei
Generale a Muncii şi să-şi informeze corect şi complet membri de sindicat asupra acesteia;
g) să respecte normele de disciplină financiară adoptate de organele de conducere ale
Confederaţiei Generale a Muncii, care sunt obligatorii şi pentru U.J.;
h) să achite cotizaţia lunar, şi în cuantumul stabilit, conform prevederilor prezentului
Statut şi a hotărârilor Consiliului Naţional.
i) să trimită la Confederaţia Generală a Muncii, în scris, orice modificare referitoare la
statutul propriu, numărul de membri, numele conducătorilor aleşi, adresa, telefon, fax, poşta
electronică, etc.;
j) să militeze şi să acţioneze pentru unitatea sindicală;
k) să activeze prin organizaţiile sindicale de bază la nivelul U.J. - Filiale ale
Confederaţiei Generale a Muncii, conform prezentului Statut ;
l) să ia măsuri împotriva organizaţiilor sindicale de bază care obstrucţionează
activitatea structurilor Confederaţiei la toate nivelurile – naţional, regional şi judeţean .
MEMBRUL care se retrage are obligaţia să achite cotizaţiile restante, daunele
cominatorii, eventualele cheltuieli de judecată rezultate, precum şi obligaţia de a restitui
bunurile primite în folosinţă;
D. SANCTIUNI
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Art. 18. In cazul nerespectării Statutului, a regulamentelor, a hotărârilor Biroului
Permanent, Biroului Operativ, Comitetului Director, Consiliului Naţional, Congresului, de
către MEMBRII Confederaţiei Generale a Muncii sau membrii forurilor de conducere ale
acesteia, se prevad sancţiuni aplicate în conformitate cu regulamentele organelor de
conducere .

CAPITOLUL VI

ORGANELE DE CONDUCERE ALE CONFEDERAŢIEI

Art. 19. Organele de conducere ale Confederaţiei Generale a Muncii sunt
urmatoarele:
- Congresul (C);
- Consiliul Naţional (C.N);
- Comitetul Director (C.D);
- Biroul Operativ (B.O);
- Birou Permanent B.P.
- Presedintele (P).
CONGRESUL (C)
Art. 20. Congresul este organul suprem de conducere al Confederaţiei Generale a
Muncii. Congresul se constituie din delegaţi mandatati de MEMBRII Confederaţiei, conform
normei de reprezentare stabilite de Consiliul Naţional.
La Congres participă, în calitate de delegaţi cu drept de vot, membrii Consiliului
National.
Congresul se întruneşte, în şedinte ordinare, odată la 5 ani şi în şedinţe extraordinare,
ori de câte ori este nevoie.
Convocarea Congresului în şedinţe ordinare, se face de către Consiliul Naţional, cu cel
puţin 90 de zile înaintea datei de începere a lucrărilor.
Convocarea Congresului, în şedintă extraordinară, se face la cererea Consiliului
Naţional, în maxim 45 de zile de la data emiterii hotărârii.
Congresul este legal constituit, în condiţiile validarii mandatelor a 2/3 din numărul total
al delegaţilor şi hotărăşte cu 1/2 plus 1 din numărul voturilor exprimate, cu excepţia cazurilor
prevăzute expres de Statut.
In situaţia nerealizării prezenţei statutare, Congresul se va întruni în următoarele 10
zile, fiind necesară prezenţa a cel puţin 1/2 plus 1 din delegaţi.
Art. 21. Congresul are, în principal, următoarele competenţe:
a) analizează activitatea dintre cele două Congrese, aprobă rapoartele de activitate şi
decide descărcarea de gestiune;
b) analizează şi hotărăşte asupra problemelor principale ale activităţii Confederaţiei
Generale a Muncii, pentru perioada următoare şi stabileşte Strategia generala a
Confederaţiei ;
c) adoptă rezoluţii şi hotărâri ;
17

d) adoptă Declaraţia de Principii a Confederaţiei;
e) hotărăşte asupra obiectivelor fundamentale ale Confederaţiei Generale a Muncii ;
f) adoptă, modifică şi completează Statutul Confederaţiei Generale a Muncii;
g) deleagă Consiliului Naţional o parte din competenţele sale ;
Art. 22. Congresul alege din randul delegaţilor, prin vot secret, pentru un mandat de
cinci ani: Preşedintele, Presedintele executiv, Preşedintele Consiliului Naţional, Primvicepreşedintele, 6 Vicepreşedinti executivi şi Secretarul general, care vor forma Biroul
Permanent, precum şi cei 20 de vicepreşedinţi care, împreună cu Biroul Permanent vor forma
Biroul Operativ al Confederaţiei Generale a Muncii.
CONSILIUL NAŢIONAL (CN)
Art. 23. Consiliul Naţional este organul care conduce
Generale a Muncii, în intervalul dintre Congrese.

activitatea Confederaţiei

Art. 24. Consiliul Naţional este alcătuit din:
a) Comitetul Director;
b) reprezentanţii desemnaţi din partea fiecărei federaţii sindicale afiliate, conform
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Naţional;
c) patru reprezentante ale Comisiei de Femei.
d) patru reprezentanţi ai Comisiei de Tineret
e) preşedinţii Uniunilor Judeţene Filiale ale Confederaţiei
Art. 25. Consiliul Naţional lucrează în şedinţe ordinare, anual sau ori de câte ori este
nevoie.
Convocarea în şedinţe ordinare se face cu cel puţin 15 zile înainte de întrunire, de către
Comitetul Director.
Lucrările Consiliului Naţional se desfăşoară în condiţiile validarii a cel putin 2/3 din numărul
membrilor săi şi hotărăşte cu jumatate plus 1 din voturile exprimate. In cazul nerealizării prezenţei
statutare, Consiliul Naţional se va întruni în următoarele cinci zile, fiind necesară prezenţa a 1/2 plus 1
din numărul membrilor.
Materialele referitoare la Ordinea de zi vor fi transmise tuturor membrilor Consiliului
Naţional, cel târziu cu cinci zile înainte de data desfăşurarii şedinţei.
Convocarea, în şedintă extraordinară se poate face de către Preşedintele
Confederaţiei, Biroul Permanent, Biroul Operativ sau Comitetul Director.
Intrunirea Consiliului Naţional în şedinţă extraordinară nu poate avea loc mai târziu de 15 zile
de la data solicitării.
Art. 26. Consiliul Naţional are, în principal, următoarele atribuţii:
a) validează membrii Comitetului Director, cu excepţia membrilor Biroului Operativ şi
validează membrii Biroului Executiv.
b) alege prin vot secret, pentru un mandat de cinci ani, Comisia de Revizie Financiară, formată
din şeful comisiei – ales nominal pe funcţie şi patru membri;
c) alege prin vot secret, pentru un mandat de cinci ani, Comisia de Control, formată din şeful
comisiei – ales nominal pe functţe şi patru membri;
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d) acţionează pentru înfăptuirea prevederilor Statutului, precum şi a rezoluţiilor
adoptate de Congres;
e) aplică sancţiunile ce-i revin în competenţa Regulamentului Consiliului Naţional;
f) analizează şi aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi
execuţia bugetară;
g) aprobă Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Congresului, Consiliului
Naţional, Comitetului Director şi Biroului Operativ;
h) dezbate şi aprobă rapoartele şi propunerile Comisiei de Control şi ale Comisiei de
Revizie Financiară;
i) modifică cuantumul şi modul de strângere a cotizaţiei datorate Confederaţiei ;
j) convoacă Congresul ;
k) stabileşte norma de reprezentare a delegaţilor la Congres;
l) aprobă Strategia anuală a Confederaţiei;
m) analizează abaterile săvârşite de membrii Biroului Permanent, ai Biroului Operativ,
ai Comitetului Director privind nerespectarea Statutului şi a Regulamentelor de Organizare şi
Funcţionare ale organelor de conducere ale Confederaţiei şi aplică sancţiunile conform art.
18 din Statut;
n) hotărăşte, în condiţii speciale, cu privire la schimbarea sediului Confederaţiei
Generale a Muncii ;
o) aprobă afilierea sau retragerea Confederaţiei din organizaţiile internaţionale;
p) supune spre avizare propunerile de modificare şi completare a Statutului şi modifică
Statutul Confederaţiei Generale a Muncii, în baza delegării de competenţă, conferită de
Congres.
r) alege noi membri ai Biroului Permanent, în cazul suspendării, revocării, demisiei din
funcţie sau decesului unora dintre aceştia, în vederea asigurării interimatului până la
Congres;
s) validează hotărârea Biroului Permanent privind numirea secretarilor generali
adjuncţi, a secretarilor confederali şi a directorul economic, care vor face parte din Biroul
Executiv;
ş) completează cu noi membri Comisia de Control şi Comisia de Revizie Financiara, în
cazul suspendării, revocării, demisiei din funcţie sau decesului unuia dintre membri acestora;
t) aprobă drapelul, sigla, sigiliul şi imnul Confederaţiei Generale a Muncii ;
ţ) deleaga compeţente pentru Comitetul Director, Biroul Operativ şi Biroul Permanent ;
u) analizează şi hotărăşte asupra activitătii celorlalte structuri organizatorice
subordonate lui ;
v) valideazî afilierea şi excluderea MEMBRILOR.
x) modifică cantumul şi modul de strângere a cotizaţiei datorată Confederaţiei
y) aprobă Regulamentul Financiar al Confederaţiei Generale a Muncii .
Art. 27.
(1) Membrii Consiliului Naţional care nu pot participa la şedinţe din motive obiective vor
prezenta, în scris, Secretariatului General al Confederaţiei Generale a Muncii poziţia faţă de
problemele de interes cuprinse pe Ordinea de zi anunţată.
(2) Desemnarea sau înlocuirea membrilor Consiliului Naţional se va face pe baza de
mandat scris din partea organizaţiei membre, prezentat Secretariatului General al
Confederaţiei Generale a Muncii, înainte de începerea lucrărilor.
Art. 28. VOTUL în Consiliul National
(1) Membrii Consiliului Naţional au dreptul la câte un vot din oficiu.
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(2) Federaţiile au dreptul la voturi suplimentare, câte un vot la fiecare 10.000 de
membri cotizanţi.
(3) Federaţiile pot exprima voturile suplimentare de către reprezentanţii lor în Consiliul
Naţional sau pot participa cu un număr de reprezentanţi corespunzător fiecărei tranşe de căte
10.000 de membri cotizanţi
(4) Deciziile se adopta cu 1/2 plus 1 din totalul voturilor exprimate.
COMITETUL DIRECTOR (CD)
Art. 29. Comitetul Director este organul de conducere al Confederaţiei Generale a
Muncii între două Consilii Naţionale.
Art. 30. Comitetul Director, cu excepţia membrilor Biroului Operativ, este validat de
Consiliul Naţional si se constituie din:
- Biroul Operativ;
- reprezentanţii celor 32 de ramuri de activitate din ANEXA C.C.M.U.N.;
- reprezentanta Comisiei de Femei;
- reprezentantul Comisiei de Tineret;
- coordonatorii celor 8 regiuni de dezvoltare economică.
Criteriile de validare şi invalidare ale membrilor Comitetului Director, cu excepţia
membrilor Biroului Operativ, se stabilesc prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al
Consiliul Naţional.
Calitatea de membru al Comitetului Director este incompatibila cu cea de salariat în structura
executivă a Confederaţiei Generale a Muncii, cu excepţia membrilor Biroului Permanent.
Art. 31.
(1) Comitetul Director este organul care decide în problemele curente ale
Confederaţiei, asigurând punerea în practică a hotărârilor organelor de conducere superioare
(Congres, Consiliul Naţional) şi informează Consiliul Naţional cu privire la măsurile luate.
(2) Comitetul Director functionează statutar în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul
membrilor săi. In cazul nerealizării prezenţei, Comitetul Director se va întruni în următoarele
doua zile.
Art. 32. Membrii Comitetului Director au dreptul la câte un vot, iar hotărârile se adoptă
cu ½ din totalul voturilor exprimate.
Art. 33. Comitetul Director se întruneste, în şedinte ordinare, trimestrial şi în şedinte
extraordinare, ori de câte ori este nevoie.
Convocarea şedinţelor poate fi făcută de Preşedinte, de Biroul Permanent sau de Biroul
Operativ.
Art. 34. Comitetul Director are, în principal, următoarele competenţe:
a) validează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Biroului Permanent
b) aproba Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Biroului Operativ
c) propune punerea în dezbatere a membrilor Biroului Permanent şi ai Biroului
Operativ care săvârşesc abateri de la Statutul sau Regulamentele privind organizarea şi
funcţionarea organelor de conducere ale Confederaţiei;
d) aprobă cererile de afiliere la Confederaţie;
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e) convoacă Consiliul Naţional;
f) analizează, la cerere, programul de revendicari al organizatiilor membre şi, împreună
cu acestea, decide asupra modului de soluţionare;
g) propune Consiliului Naţional Strategia Confederaţiei în relaţia cu alte organizaţii
internaţionale;
h) propune, spre aprobare, Consiliului Naţional, Strategia anuala a Confederaţiei;
i) validează înfiinţarea/participarea în societăţi comerciale, instituţii, fundaţii, precum şi
desfăşurarea altor activitati;
j) analizează şi înaintează Consiliului Naţional bugetul de venituri şi cheltuieli, bilantul
contabil şi execuţia bugetară;
k) aprobă planul de investiţii al Confederaţiei;
l) analizează periodic activitatea financiară a Confederaţiei, pe baza raportului elaborat
de către directorul economic ;
m) avizează rapoartele de activitate ale Biroului Permanet şi Biroului Operativ
n) validează numirea, sancţionarea şi demiterea consiliilor de administraţie;
o) validează aprobarea bilanţurilor societaţilor comerciale, instituţiilor, fundaţiilor şi
uniunilor judetene – Filiale ale Confederatiei;
p) validează hotărârile Biroului Operativ privind reprezentanţii Confederaţiei în diverse
organisme departamentale, naţionale sau internaţionale, de interes sindical sau profesional;
r) hotărăşte asupra declanşării grevei generale;
s) hotărăşte asupra asocierii cu alte instituţii sindicale sau nesindicale, în scopul
realizarii unor obiective de interes comun;
t) validează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Uniunilor Judeţene - Filiale
ale Confederaţiei, aprobat de Biroul Permanent;
Art. 35. Comitetul Director constituie, la cerere, Comisia de arbitraj, în vederea medierii
diferendelor apărute între organizaţiile membre.
BIROUL OPERATIV (B.O)
Art. 36. Biroul Operativ este organul de conducere operativă al Confederaţiei
Generale a Muncii, între şedinţele Comitetului Director.
Art. 37. Biroul Operativ este format din Biroul Permanent şi 20 Vicepresedinţi.
Membrii Biroului Operativ au dreptul la câte un vot din oficiu plus voturi suplimentare,
câte un vot la fiecare 10.000 de membri cotizanţi.
Art. 38. Biroul Operativ se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, este
convocat de Preşedinte, adoptă hotărâri cu majoritate simplă şi funcţionează conform
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare aprobat de Consiliul Naţional.
Art. 39. Biroul Operariv are, în principal, următoarele competenţe:
a) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Biroului Permanent.
b) numeşte reprezentanţii Confederaţiei în diverse organisme departamentale,
naţionale sau internaţionale de interes sindical sau profesional, la propunerea Biroului
Permanent;
c) aprobă organigrama, nomenclatorul de funcţii şi salarizarea, în cadrul Confederaţiei
Generale a Muncii ;
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d) analizează şi aprobă bilanţurile societăţilor comerciale, instituţiilor, fundaţiilor
Confederaţiei Generale a Muncii, etc., şi le propune spre validare Comitetului Director
e) promovează acţiuni civile în apărarea drepturilor Confederaţiei şi se constituie parte
civilă în procesele penale;
f) hotărăşte înfiinţarea de societăţi comerciale, instituţii, fundaţii, precum şi
desfăşurarea altor activitaţi şi le supune validării Comitetului Director ;
g) adoptă statul de funcţiuni, avizează Regulamentele de Organizare şi Funcţionare şi
aprobă Regulamentul Biroului Executiv al Uniunilor Judeţene şi Regulamentul de Ordine
Interioară al Confederaţiei Generale a Muncii ;
h) propune Comitetului Director afilieri şi/sau excluderi ale MEMBRILOR Confederaţiei;
i) convoacă Comitetul Director şi Consiliul Naţional;
j) analizează periodic activitatea societăţilor comerciale, în prezenţa reprezenanţilor
consiliilor de administraţie ale acestora.
BIROULUI PERMANENT B.P.
Art. 40. Congresul Confederaţiei Generale a Muncii alege, pentru un mandat de
cinci ani, Biroul Permanent format din:
- Preşedinte;
- Preşedinte executiv;
- Preşedintele Consiliului Naţional ;
- Prim-vicepreşedinte;
- 6 Vicepreşedinţi executivi
- Secretar general.
Art. 41. Biroul Permanent este organul de conducere operativă al Confederaţiei
Generale a Muncii şi se întruneste săptâmanal sau ori de câte ori este nevoie; Biroul
Permanent este statutar în prezenţa a minim 7 membri.
Art.42. Biroul Permanent este convocat de Preşedinte şi adoptă, de regulă, hotărâri
prin consens; în situaţia în care nu se obţine consensul, hotărârile se iau cu cel puţin 2/3 din
totalul membrilor Biroului Permanent prezenţi
Art.43. Biroul Permanent are, în principal, următoarele compeţente:
a) propune Biroului Operativ organigrama, nomenclatorul de funcţii şi salarizarea în
cadrul Confederaţiei Generale a Muncii ;
b) propune Biroului Operativ desemnarea reprezentanţilor Confederaţiei în diverse
organisme departamentale, naţionale sau internaţionale de interes sindical sau profesional;
c) propune Biroului Operativ sancţionarea şi demiterea Consiliilor de Administraţie ale
societăţilor comerciale ale Confederaţiei Generale a Muncii ;
d) propune Biroului Operativ înfiinţarea de societăţi comerciale, instituţii, fundaţii,
precum şi desfăşurarea altor activităţi;
e) propune Biroului Operativ convocarea Comitetului Director şi a Consiliului NaŢional
şi elaborează Ordinea de zi a şedinţelor organelor de conducere;
f) acordă mandat de reprezentare a Confederaţiei, oricărui membru al Biroului Operativ
şi al Comitetului Director ;
g) avizează încadrarea personalului necesar funcţionării Confederaţiei;
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h) aprobă disponibilizarea de personal, la propunerea Preşedintelui;
i) aprobă premierea şi/sau sancţionarea personalului din structura executivă, inclusiv a
celor din uniunile judeţene – Filiale ale Confederaţiei, la propunerea Preşedintelui;
j) adoptă hotărâri pentru desfăşurarea activităţii Confederaţiei.
PREŞEDINTELE (P)
Art.44. Preşedintele are, în principal, următoarele atribuţii:
a) angajează patrimonial Confederaţia în raporturile cu terţi;
b) convoacă Biroul Permanent, Biroul Operativ, Comitetul Director şi Consiliul Naţional
şi prezidează lucrările organelor de conducere ale Confederaţiei;
c) încadrează personalul din structura executivă, inclusiv cel din Uniunile Judeţene Filiale ale Confederaţiei, cu avizul Biroului Permanent;
d) disponibilizează personalul din structura executivă, inclusiv cel din Uniunile
Judeţene - Filiale ale Confederaţiei, cu avizul Biroului Permanent;
e) promovează, premiază şi/sau sancţionează personalul din structura executivă,
inclusiv cel din Uniunile Judeţene - Filiale ale Confederaţiei, cu avizul Biroului Permanent;
f) emite decizii pentru buna desfăşurare a activităţilor curente ale Confederaţiei şi
pentru punerea în aplicare a hotărârilor Biroului Permanent;
g) reprezintă Confederaţia în relaţiile cu organele şi organizaţiile interne şi
internaţionale.
h) reprezintă interesele MEMBRILOR Confederaţiei, la nivel guvernamental,
parlamentar şi prezidenţial.
Art. 45. În lipsa Preşedintelui Confederaţiei, Preşedintele Executiv preia prerogativele
acestuia, în perioada respectivă.
Art. 46. Responsabilităţile membrilor Biroului Permanent se stabilesc prin
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Biroului Permanent, care va fi aprobat de către
Biroul Operativ şi validat de Comitetul Director al Confederaţiei Generale a Muncii.
CAPITOLUL VII
ORGANELE DE CONTROL ALE CONFEDERATIEI

COMISIA DE CONTROL
Art. 47. Comisia de Control este organul de verificare a modului de respectare a
prevederilor statutare. Comisia este formata din Şeful comisiei şi patru membri aleşi de
Consiliul Naţional.
Art. 48. Comisia de control are, în principal, următoarele atribuţii:
a) controlează respectarea Statutului şi a hotărârilor organelor de conducere ale
Confederaţiei Generale a Muncii;
b) verifică activitatea statutară a tuturor persoanelor alese în funcţii de conducere,
primeşte şi cercetează sesizările privind aceste persoane;
23

c) verifică activitatea statutară a tuturor organelor de conducere colectivă, primeşte şi
cercetează sesizările privind aceste organe;
d) prezintă rapoarte de activitate în faţa Congresului, Consiliului Naţional, Comitetului
Director şi propune măsuri în urma neregulilor constatate;
e) urmăreşte modul în care sunt rezolvate reclamaţiile, cererile şi propunerile adresate
organismelor de conducere ale Confederaţiei Generale a Muncii ;
f) verifică compatibilitatea membrilor organelor de conducere ale Confederaţiei
Generale a Muncii, cu funcţiile ocupate;
g) funcţionează pe baza regulamentului propriu elaborat de comisie şi aprobat de
Consiliul Naţional;
COMISIA DE REVIZIE FINANCIARĂ
Art. 49. Comisia de Revizie Financiară este organul de control al activităţii economicofinanciare a Confederaţiei. Comisia este formată din Şeful comisiei şi patru membri, aleşi de
Consiliul Naţional.
Art. 50. Comisia de Revizie Financiară are, în principal, următoarele atribuţii:
a) verifică periodic sau ori de câte ori este nevoie, activitatea financiară şi economică a
structurilor Confederaţiei, inclusiv a Uniunilor Judeţene-Filiale ale Confederaţiei;
b) prezintă rapoarte de control în faţa Congresului, Consiliului Naţional şi Comitetului
Director;
c) emite propuneri privind Proiectul de buget şi face aprecieri asupra bilanţului anual;
d) cooperează cu comisiile analoge ale MEMBRILOR Confederaţiei Generale a
Muncii, în probleme legate de încasarea cotizaţiilor sindicale şi de reglementare a unor relaţii
financiar-contabile, între acestea şi Confederaţie;
e) functionează pe baza Regulamentului propriu, elaborat de Comisie şi aprobat de
Consiliul Naţional.

CAPITOLUL VIII
ORGANELE EXECUTIVE ALE CONFEDERAŢIEI

BIROUL EXECUTIV ( B.EX.)
Art.52. Este format din din 11 membri, după cum urmează:
- secretar general;
- 4 secretari generali adjuncti ;
- până la 14 secretari confederali ;
- director economic.
Art. 53. Biroul Executiv este coordonat de Biroul Permanent.
Art.54. Biroul Executiv are, în principal, următoarele atribuţii:
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a) îndeplineşte rezoluţiile Congresului şi pune în aplicare hotărârile Consiliului Naţional,
Comitetului Director şi Biroului Operativ, elaborând planuri concrete de acţiune;
b) asigură circulaţia informaţiei în cadrul Confederaţiei Generale a Muncii ;
c) prezintă rapoarte asupra activităţii sale Biroului Permanent, Biroului Operativ,
Comitetului Director şi Consiliului Naţional;
d) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Uniunilor Judeţene – Filiale
ale Confederaţiei;
e) propune Biroului Permanent validarea, suspendarea şi/sau invalidarea preşedinţilor
Uniunilor Judeţene;
f) coordonează activitatea Uniunilor Judeţene.
g) desemnează reprezentanţii Confederaţiei din structura executivă care participă la
Conferinţele Judeţene ale Uniunilor Judeţene ;
h) organizează, coordonează şi controlează departamentele funcţionale şi centrele
educaţionale;
i) propune Proiectul de BVC elaborat de directorul economic ;
j) elaborează şi propune statul de funcţiuni şi Regulamentul de Ordine Interioară al
Confederaţiei Generale a Muncii.
k) propune adoptarea unor decizii privind buna desfăşurare a activităţii executive;
elaborează şi propune spre avizare Biroului Permanent, Regulamentele de Organizare şi
Funcţionare ale organelor de conducere;
l) propune Biroului Permanent, afilierile şi/sau excluderile MEMBRILOR Confederaţiei;
m) informează MEMBRII Confederaţiei Generale a Muncii asupra Ordinei de zi a
datei şi orei tuturor reuniunilor organelor de conducere;
n) organizează lucrările Biroului Operativ, Comitetului Director, Consiliului Naţional şi
Congresului;
o) propune recompense/sancţiuni pentru personalul de execuţie din departamentele
şi/sau compartimentele funcţionale, precum şi din Uniunile Judeţene – Filiale ale
Confederaţiei;
p) elaborează şi propune spre avizare Biroului Operativ, Regulamentul Financiar şi
Regulamentul de Ordine Interioară al Confederaţiei.

CAPITOLUL IX
UNIUNILE JUDETENE ALE
CONFEDERAŢIEI GENERALE A MUNCII
Art. 55.
1) Confederaţia Generală a Muncii este reprezentată, la nivelul fiecărui judeţ şi al
municipiului Bucureşti, de câte o Uniune Judeţeană, Filială a Confederaţiei;
(2) Uniunile Judeţene ale Confederaţiei Generale a Muncii funcţionează în baza
Statutului Confederaţiei şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, propus de Biroul
Executiv , aprobat de Biroul Permanent şi validat de Biroul Operativ al Confederaţiei
Generale a Muncii;
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(3) Uniunile Judeţene ale Confederaţiei Generale a Muncii sunt constituite numai din
sindicatele componente ale federaţiilor sindicale de ramură şi/sau profesionale, MEMBRE ale
Confederaţiei;
(4) Uniunile Judeţene ale Confederaţiei Generale a Muncii au personalitate juridică,
sediul în municipiile reşedinţă de judeţ şi municipiul Bucureşti şi cont bancar;
(5) Uniunile Judeţene ale Confederaţiei Generale a Muncii aplică în teritoriu
Strategia, hotărârile şi deciziile Confederaţiei şi promovează interesele organizaţiilor sindicale
MEMBRE în faţa organelor locale ale puterii, ale administraţiei şi ale patronatului;
(6) Drepturile membrilor U.J. ale Confederaţiei Generale a Muncii, îndatoririle
acestora, cât şi sancţiunile ce pot fi aplicate vor fi prevăzute în Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a acestora;
Art.56. Organele de Conducere ale U.J.:
- Conferinţa Judeţeană;
- Consiliul Judeţean;
- Comitetul Director ( la U.J. cu peste 30 mii membrii );
- Biroul Operativ;
- Birou Permanet
Art. 57. Organele de conducere ale Uniunilor Judeţene se organizează şi funcţionează
în conformitate cu Regulamentul aprobat de Biroul Permanent.

CAPITOLUL X
PATRIMONIUL CONFEDERAŢIEI GENERALE A MUNCII
Art. 58. Patrimoniul Confederaţiei Generale a Muncii se compune din bunuri mobile
şi imobile, mijloace financiare şi titluri.
Art. 59. Patrimoniul Confederaţiei Generale a Muncii este indivizibil şi netransmisibil
între MEMBRII acesteia şi este format din:
a) patrimoniul organizaţiilor fondatoare (C.N.S.L.R.-FRAŢIA, B.N.S., C.S.D.R., C.S.N
MERIDIAN şi U.F.S. ATLAS);
b) cotizaţii lunare ale MEMBRILOR Confederaţiei;
c) donaţii din partea persoanelor fizice şi juridice din ţară sau din străinatate;
d) capitalul social al societăţilor comerciale şi instituţiilor proprii, precum şi cotă parte
din capitalul social al societăţilor comerciale şi al altor persoane juridice, la care Confederaţia
este asociată, conform statutelor şi contractelor de asociere;
e) cota parte din patrimoniul fostului C.C. al U.G.S.R., inclusiv cel însuşit abuziv de
către terţi care urmează a fi recuperat, precum şi toate drepturile ce au revenit C.N.S.L.R.,
conform Statutului acestei organizaţii din fostul patrimoniu al C.C. al U.G.S.R.;
f) alte surse.
Art. 60. Confederaţia exercită asupra patrimoniului dreptul de proprietate, având
deplină posesie, dispoziţie şi folosinţă acestuia.
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Patrimoniul local, altul decât cel al societăţilor comerciale, în care Confederaţia este asociată,
este parte integrantă a patrimoniului Confederaţiei Generale a Muncii şi este administrat de
Uniunile Judeţene - Filiale ale Confederaţiei, în conformitate cu regulamentul aprobat în acest
scop de către Consiliul Naţional.
Uniunile Judeţene sunt împuternicite să ia toate măsurile pentru recuperarea şi
conservarea patrimoniului, însuşit abuziv de către terţi, în numele Confederaţiei.
Confederaţia Generală a Muncii poate delega preşedinţilor Uniunilor Judeţene din
competentele sale, rezultate din calitatea de acţionar la societăţile comerciale, în baza unei
hotărâri a organelor de conducere, pe baza de mandat, în conformitate cu prevederile
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
Art. 61. Fondurile Confederaţiei Generale a Muncii se folosesc, în conformitate cu
prevederile statutare, pentru finanţarea activităţilor organizatorice, educative, administrative,
cultural-sportive, turistice, acordarea de ajutoare excepţionale, finanţarea investiţiilor diverse,
efectuarea de studii şi cercetări în probleme socio-profesionale, educative, pentru plata
salariilor şi a altor drepturi de personal, pentru contribuţii la fondurile organizaţiilor sindicale
de tip confederativ, la care Confederaţia s-a afiliat în străinatate, precum şi a altor acţiuni de
interes pentru mişcarea sindicală.
CAPITOLUL XI
NIVELUL COTIZAŢIEI ŞI MODUL DE ÎNCASARE
AL ACESTEIA
Art. 62.
(1) Cotizaţia va fi plătită de către MEMBRII Confederaţiei Generale a Muncii, lunar,
dar nu mai târziu de data de 15 a lunii următoare;
(2) cuantumul cotizaţiei lunare datorate Confederaţiei Generale a Muncii este stabilit
la nivelul; de 2.000 lei/membru aderent către Confederaţie
(3) Nivelul cotizaţiei, precum şi modul de colectare a acesteia, vor fi actualizate
periodic prin hotărârea Consiliului Naţional.

CAPITOLUL XII
CONDIŢIILE ŞI NORMELE DE DELIBERARE
PENTRU MODIFICAREA STATUTULUI

Art. 63. Modificarea Statutului se poate face numai de către Congres, cu 2/3 din
voturile exprimate.
Congresul poate delega Consiliului Naţional, competenţe de modificare a Statutului.
Art. 64. Fiecare propunere de modificare se supune dezbaterii plenului Congresului
sau, după caz, Consiliului Naţional.
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În cazul în care sunt mai multe propuneri pentru acelaşi text, fiecare se consemnează în procesulverbal al Congresului, în ordinea prezentării şi se supun la vot în aceeaşi ordine.
Art. 65. Comisia de numărare şi validare a voturilor numără voturile, le centralizează şi
consemnează rezultatul într-un proces-verbal care se prezintă Congresului.
Conţinutul procesului-verbal de validare se consemnează şi în cuprinsul procesuluiverbal al Congresului.
CAPITOLUL XIII
DIVIZAREA, COMASAREA SAU DIZOLVAREA
Confederaţiei Generale a Muncii
ŞI DISTRIBUIREA, TRANSMITEREA ORI LICHIDAREA PATRIMONIULUI

Art. 66. Divizarea, comasarea sau dizolvarea Confederaţiei Generale a Muncii se
face numai în prezenţa a cel puţin 3/4 din delegaţi, pe baza unei hotărâri adoptate cu o
majoritate de 2/3 din numărul total al delegaţilor, desemnaţi potrivit normei de reprezentare, la
Congresul special convocat în acest scop.
Art. 67. Operaţiunile legate de divizarea, comasarea sau dizolvarea Confederaţiei
Generale a Muncii sunt efectuate de o comisie specială, numită de Congres. Comisia
specială întocmeşte o documentaţie privind distribuirea, transmiterea sau, după caz,
lichidarea patrimoniului Confederaţiei, conform celor stabilite la Congres.
Art. 68. În cazul încetării activităţii, fără a se adopta o hotărâre asupra patrimoniului,
oricare dintre MEMBRII Confederaţiei Generale a Muncii are dreptul de a se adresa
tribunalului, conform art. 38 din Legea 54/2003.

CAPITOLUL XIV
AFILIEREA INTERNAŢIONALĂ
Art. 69. Confederaţia Generală a Muncii va promova în mişcarea sindicală
internaţională următoarele principii:
a) să respecte statutele CISL , C.M.T.şi CES, respectiv GLOBAL UNION;
b) să respecte toate angajamentele internaţionale contractate de ambele organizaţii şi
să beneficieze de toate drepturile care rezultă din acestea;
c) să lupte pentru dezvoltarea şi creşterea în continuare a prestigiului GLOBAL UNION
şi CES;
d) să participe la acţiunile şi programele iniţiate de GLOBAL UNION şi CES;
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e) să acţioneze prin federaţiile membre pentru întărirea rolului şi creşterea prestigiului
Secretariatelor internaţionale asociate la GLOBAL UNION şi a federaţiilor europene afiliate la
CES;
f) să sprijine în acţiunile lor organizaţiile naţionale aflate în situaţii dificile.
Art. 70. Confederaţia Generala a Muncii este afiliată la GLOBAL UNION.
CAPITOLUL XV
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art. 71.
(1) Confederaţia Generală a Muncii are dreptul de a-şi elabora reglementările proprii,
de a-şi alege liber reprezentanţii, de a-şi organiza gestiunea şi activitatea, precum şi de a-şi
formula programe proprii de acţiune.
(2) Confederaţia Generală a Muncii are, în structura sa, o Comisie de Femei şi o
Comisie pentru Tineret care vor funcţiona în baza regulamentelor proprii de organizare şi
funcţionare aprobate de Consiliul Naţional al Confederaţiei;
(3) Confederaţia Generală a Muncii, are o structură executivă cu departamente
şi/sau compartimente de specialitate, constituite în baza Organigramei aprobate de Biroul
Operativ al Confederaţiei;
(4) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Confederaţiei Generale a Muncii
va cuprinde şi Regulamentele Congresului, Consiliului Naţional, Consiliului de Coordonare,
Comitetului Director, Biroului Operativ, Biroului Permanent, Biroului Executiv , Regulamentul
Financiar, Regulamentul de Ordine Interioară, precum şi Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare al Uniunilor Judeţene ale Confederaţiei.
Art. 72. Confederaţia Generală a Muncii nu poate fi dizolvată şi nu se poate
suspenda activitatea acesteia, în baza unor acte sau dispoziţii ale organelor administraţiei de
stat.
Art. 73. Confederaţia Generală a Muncii are siglă, drapel, ştampilă, insignă, imn şi
alte însemne proprii care se aprobă de Consiliul Naţional.
Art. 74. Confederaţia Generală a Muncii este continuatoarea de fapt şi de drept a
Confederaţiei Generale a Muncii, devenită ulterior U.G.S.R..
Art. 75. Patrimoniul Confederaţiei Generale a Muncii este indivizibil şi netransmisibil
între MEMBRII săi, pe toată durata existenţei acesteia.
Confederaţia Generală a Muncii exercită asupra patrimoniului atributele dreptului de
proprietate - posesia, folosinţa şi dispoziţia, cu toate consecinţele care decurg din aceasta.
Art. 76. Prezentul Statut a fost adoptat în cadrul lucrărilor Congresului de Fuziune din
data de _________________.

Corectat 30.08.
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