
DREPTURI ºI OBLIGAÞII SINDICALE

Surse interna�ionale:

- Declara�ia Universală a Drepturilor

Omului;

- Conven�ia Europeană a Drepturilor

Omului;

- Carta Drepturilor Fundamentale ale

Uniunii Europene;

- Conven�ia nr. 87/1948 privind liber-

tatea de asociere și protec�ia dreptului

de organizare (O.I.M.);

- Conven�ia nr. 98/1949 privind dreptul

de organizare și negociere colectivă

etc.

SURSE ALE DREPTURILOR SINDICALE1

DREPTURILE ºI OBLIGAÞIILE MEMBRILOR DE SINDICAT

se

referă la:

dreptul de a se retrage oricând din

sindicat;

dreptul de a alege reprezentan�i

pentru func�iile sindicale;

dreptul de a candida și de a fi ales

pentru a ocupa func�ii sindicale;

dreptul de vot în cadrul structurilor

sindicale;

dreptul de a fi informat cu privire la

ac�iunile sindicale și la problemele de

interes din domeniul său de acti-

vitate;

dreptul de a-și exprima opinia;

dreptul de a beneficia de prevederile

contractului colectiv de muncă;

dreptul de a apela la forme de protest

sindical;

dreptul de a participa la orice ac�iune

sindicală;

dreptul de a primi asisten�ă juridică;

dreptul de peti�ionare, de plângere,

de contestare;

dreptul de a beneficia de protec�ia

sindicatului în cazul schimbării locu-

lui de muncă, în caz de sanc�ionare,

disponibilizare etc.

alte drepturi care decurg din

legisla�ia în vigoare și din statutele

proprii.

Drepturile membrilor de sindicat
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Surse na�ionale:

- Constitu�ia României;

- Codul Muncii;

- Legea dialogului social nr. 62/2011;

- Legea nr. 30/1994 cu privire la

ratificarea de către România a

Conven�iei Drepturilor Omului cu

protocoalele adi�ionale etc.

se

referă la:

obliga�ia de a cunoaște și de a

respecta legisla�ia în vigoare, precum

și prevederile statutelor sindicale;

obliga�ia de a participa la ac�iunile

ini�iate de organiza�ia sindicală;

obliga�ia de a sus�ine, de a apăra și de

a promova organiza�ia sindicală din

care face parte;

obliga�ia de a achita la timp cotiza�ia

sindicală, în cuantumul prevăzut de

legisla�ia în vigoare și de normele

proprii organiza�iei sindicale;

obliga�ia de a respecta etica pro-

fesională și de a dovedi consecven�ă

în pregătirea profesională;

obliga�ia de a nu ini�ia ac�iuni care

pot aduce prejudicii organiza�iei

sindicale din care face parte;

obliga�ia de a fi solidar cu deciziile

adoptate în majoritate în cadrul

organiza�iei sindicale;

alte obliga�ii care decurg din

legisla�ia în vigoare și din statutele

proprii.

Obliga�iile membrilor de sindicat
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DREPTURILE ºI OBLIGAÞIILE LIDERULUI DE SINDICAT

se

referă la:

dreptul de a reprezenta sindicatul;

dreptul de a fi protejat de lege

împotriva oricăror forme de condi-

�ionare, constrângere sau limitare a

exercitării func�iei sale;

dreptul de a fi asigurată suplinirea sa

de către unitatea școlară atunci când

participă la cursuri de formare și

perfec�ionare sindicală, stagii de

pregătire sindicală, precum și alte

ac�iuni sindicale;

dreptul de a fi informat de către

patronat asupra tuturor problemelor

care privesc salaria�ii unită�ii;

dreptul de a participa la consiliile de

administra�ie;

dreptul de a urmări modul în care

sunt respectate drepturile salaria-

�ilor;

alte drepturi care decurg din legis-

la�ia în vigoare și din statutele proprii.

Drepturile liderului de sindicat
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DREPTURILE ºI OBLIGAÞIILE ORGANIZAÞIILOR SINDICALE

se

referă la:

dreptul sindicatelor de a se asocia în

mod liber, în condi�iile legii, în

federa�ii, confedera�ii sau uniuni

teritoriale;

dreptul de a constitui structuri

proprii;

dreptul la alegere liberă a reprezen-

tan�ilor;

dreptul de a-și elabora reglementări

proprii, de a-și organiza gestiunea și

activitatea;

dreptul de negociere colectivă;

dreptul de a apela la proceduri de

solu�ionare a litigiilor prin mediere

sau conciliere, la peti�ie, protest,

miting, demonstra�ie, grevă etc.;

dreptul de a fi consultate la elabora-

rea proiectelor de acte normative

specifice domeniului de activitate;

dreptul de a-și apăra membrii de

sindicat;

alte drepturi care decurg din legis-

la�ia în vigoare și din statutele proprii.

Drepturile organiza�iilor sindicale
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se

referă la:

obliga�ia de a răspunde la întrebările

ridicate de membrii de sindicat;

obliga�ia de a informa membrii de

sindicat cu privire la problemele

specifice;

obliga�ia de a apăra membrii de

sindicat în situa�iile care impun acest

lucru;

obliga�ia de a urmări modul în care

sunt respectate drepturile salaria-

�ilor;

obliga�ia de a apăra și promova

organiza�ia sindicală, precum și de a

atrage noi membri în cadrul acesteia;

obliga�ia de a comunica permanent

cu organiza�iile sindicale de nivel

superior;

obliga�ia de a participa la ac�iunile

ini�iate de organiza�iile sindicale de

nivel superior;

alte drepturi care decurg din legis-

la�ia în vigoare și din statutele proprii.

Obliga�iile liderului de sindicat
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se

referă la:

obliga�ia de a apăra și de a promova

drepturile membrilor de sindicat;

obliga�ia de a participa la elaborarea

proiectelor de acte normative spe-

cifice domeniului de activitate și de a

determina con�inutul acestora în

conformitate cu interesele mem-

brilor de sindicat;

obliga�ia de a oferi membrilor de

sindicat toate informa�iile de interes

pentru domeniul de activitate;

obliga�ia de a răspunde solicitărilor

membrilor de sindicat;

obliga�ia de a organiza și sus�ine

activitatea sindicală a membrilor de

sindicat;

alte drepturi care decurg din legis-

la�ia în vigoare și din statutele proprii.

Obliga�iile organiza�iilor sindicale
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