
Proiect                                                                                              

 

 

Hotărâre 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Oficiului de Mediere şi Arbitraj a Conflictelor Colective de Muncă 

de pe lângă Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 176 din Legea 

dialogului social nr. 62/2011 

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  

 

 

Capitolul I 

Dispoziţii generale  

 

Art. 1. (1) Se înfiinţează Oficiul de Mediere şi Arbitraj a Conflictelor Colective 

de Muncă de pe lângă Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, denumit în 

continuare Oficiu, instituţie permanentă de mediere şi arbitraj, neguvernamentală, fără 

personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, cu  competenţă 

de a media şi arbitra conflictele colective de muncă la nivelul grupurilor de unităţi şi 

sectoarelor de activitate, cu sediul la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

(2) Oficiul are în componenţă structuri teritoriale denumite Oficii de Mediere şi 

Arbitraj Teritoriale, denumite în continuare Oficii Teritoriale, stabilite pe regiuni, având 

competenţă de a media şi arbitra conflictele colective de muncă la nivel de unitate. 

  
Art. 2. Oficiul are misiunea de a promova medierea şi arbitrajul în conflictele 

colective de muncă, şi de a organiza funcţionarea Oficiilor Teritoriale, precum şi 

modalităţile alternative de soluţionare a conflictelor colective de muncă. 

 

Capitolul II 

Atribuţii  

 

Art. 3. (1) Oficiul îndeplineşte următoarele atribuţii:  

a) organizează şi administrează soluţionarea conflictelor colective de muncă prin 

mediere şi/sau arbitraj instituţionalizat şi prin arbitraj ad-hoc, în condiţiile prevăzute 

de prezenta hotărâre, a  Regulamentului de mediere şi arbitraj, a dispoziţiilor Codului 

de procedură civilă, a legilor speciale în domeniu şi a convenţiilor internaţionale la 

care România este parte; 

b) elaborează modele de convenţii arbitrale; 
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c) dezbate problematica generală a medierii şi arbitrajului conflictelor colective de 

muncă, aspectele de drept, precum şi cele ale practicii de mediere şi arbitrale; 

d)  colaborează cu celelalte entităţi de mediere şi arbitrale, în vederea desfăşurării unor 

acţiuni comune de promovare a medierii şi arbitrajului conflictelor colective de 

muncă; 

e)  urmăreşte aplicarea unitară a Regulamentul de mediere şi arbitraj; 

f) ţine evidenţa practicii de mediere şi arbitrale;  

g) întocmeşte culegeri în domeniul practicii arbitrale;  

h) asigură documentarea în domeniul medierii şi arbitrajului conflictelor colective de 

muncă; 

i) face propuneri privind îmbunătăţirea organizării şi desfăşurării medierii şi arbitrajului 

conflictelor colective de muncă; 

j) colaborează cu alte instituţii permanente de mediere şi arbitraj din străinătate şi 

urmăreşte evoluţia medierii şi arbitrajului în Uniunea Europeană şi pe plan 

internaţional; 

k) propune modalităţi alternative de soluţionare a conflictelor colective de muncă; 

l) asistă părţile, la cererea lor expresă şi scrisă, în organizarea medierii şi arbitrajului ad-

hoc. 

m) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute în Regulamentul de mediere şi arbitraj; 

 

Capitolul III 

Organizare şi funcţionare  

 

 

Art. 4. (1) Conducerea Oficiului şi conducerile Oficiilor Teritoriale sunt 

constituite din câte un preşedinte, doi vicepreşedinţi şi un secretar. 

(2) Activitatea Oficiului este coordonată de către un Colegiu alcătuit din 

preşedinţii Oficiilor Teritoriale, funcţia de preşedinte al Colegiului fiind deţinută de către 

preşedintele Oficiului..  

(3) Preşedinţii şi secretarii Oficiului şi Oficiilor Teritoriale fac parte din aparatul 

de lucru al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, respectiv din structurile 

teritoriale ale acestuia. Vicepreşedinţii se desemnează la propunerea partenerilor sociali, 

câte unul din partea patronală, respectiv sindicală, pentru un mandat de cinci ani. 

(4) Colegiul Oficiului şi Oficiilor Teritoriale îşi desfăşoară activitatea pe baza 

unui Regulament propriu, aprobat prin Ordin comun al ministrului muncii, familiei şi 

protecţiei sociale şi ministrului justiţiei, la propunerea Colegiului. 

 

Art. 5. (1) Oficiile de Mediere şi Arbitraj se compun dintr-un număr de 45 de mediatori 

şi, respectiv, arbitri pentru fiecare oficiu – câte 15 propuşi de fiecare din partenerii sociali 

şi câte 15 propuşi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, autorizaţi pentru o 

perioadă de 5 ani, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de 

Regulamentul de mediere şi arbitraj. 



 (2) Autorizarea mediatorilor şi arbitrilor se face de către Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale. 

(3) Mediatorii şi arbitrii autorizaţi se înscriu în Lista de mediatori, respectiv Lista 

de arbitri ai conflictelor colective de muncă, care va fi publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I, prin grija  Oficiului de Mediere şi Arbitraj. 

(4) În listele prevăzute la alin. (4) se menţionează următoarele date: 

a) numele şi prenumele mediatorului/arbitrului; 

b) sediul profesional; 

c) pregătirea de bază a mediatorului/arbitrului, instituţiile la care s-a format şi titlurile cu 

care le-a absolvit; 

e) durata experienţei practice în activitatea de mediere; 

g) calitatea de membru al unei asociaţii profesionale în domeniul medierii, precum şi, 

după caz, al altor organizaţii; 

h) existenţa unei cauze de suspendare. 

(5) Oficiul are obligaţia să actualizeze periodic Lista mediatorilor şi Lista 

arbitrilor şi să le pună la dispoziţie celor interesaţi la sediul său, al instanţelor 

judecătoreşti, al autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi la sediul 

Ministerului Justiţiei şi pe pagina de Internet a Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale. 

 

Art. 6. (1) Totalitatea mediatorilor şi arbitrilor autorizaţi de Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale şi înscrişi în Lista de mediatori şi Lista de arbitri constituie 

Corpul Mediatorilor şi Corpul Arbitrilor Conflictelor Colective de Muncă. 

(2) Corpul Mediatorilor şi Corpul Arbitrilor Conflictelor Colective de Muncă constituie 

Plenul Oficiilor de Mediere şi Arbitraj. 

 

Art. 7. (1) Plenul Oficiilor de Mediere şi Arbitraj dezbate informările Colegiilor 

Oficiilor cu privire la activitatea desfăşurată de acestea, precum şi probleme de drept 

care, rezolvate diferit de tribunalele arbitrale, ar putea duce la o practică neunitară. 

(2) Sesiunile Plenului Oficiilor de Mediere şi Arbitraj sunt convocate în termen de 

5 zile de la data hotărârii Colegiului fiecărui Oficiu Teritorial şi sunt conduse de către 

Preşedintele Oficiului Teritorial respectiv.  

(3) Sesiunile Plenului Oficiilor sunt bianuale. 

 

Art. 8. (1) Oficiile Teritoriale au câte un Secretariat propriu.  

(2) Secretariatul Oficiului, precum şi cele ale Oficiilor Teritoriale se asigură de 

către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, respectiv de către structurile 

teritoriale ale acestuia şi funcţionează pe baza Regulamentului  de mediere şi arbitraj. 

 

 

 



Capitolul IV 

Veniturile  

 

 

Art. 9. (1) Veniturile Oficiilor de Mediere şi Arbitraj se asigură din taxele de 

mediere şi arbitrale încasate pentru serviciile prestate, un procent de 10% din onorariile 

mediatorilor şi arbitrilor, precum şi din alte venituri, conform contractelor de mediere si 

arbitraj şi din desfăşurarea altor activităţi legale. 

(2) Veniturile se stabilesc, respectiv se revizuire prin Normele privind taxele şi 

cheltuielile de mediere şi arbitrale, aprobate prin Ordin al ministrului muncii familiei şi 

protecţiei sociale, la propunerea Colegiului Oficiu şi se fac venit la bugetul de stat. 

(3) Veniturile sunt destinate acoperirii cheltuielilor legate de activitatea de organizare, 

desfăşurare şi soluţionare a conflictelor, cheltuielilor de secretariat, precum şi suportării 

altor cheltuieli necesare funcţionării Oficiului şi Oficiilor Teritoriale. 

 

Art. 10.  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale asigură condiţiile 

necesare desfăşurării activităţii Oficiului. 

 

Capitolul V 

Dispoziţii finale 

 

 

Art. 11. Conflictele în curs de soluţionare rămân supuse dispoziţiilor prevăzute în legea 

în vigoare la data demarării procedurii de mediere sau arbitraj. 

 

Art. 12. Oficiul şi Oficiile Teritoriale, precum şi personalul acestora au obligaţia să 

asigure confidenţialitatea medierii şi arbitrajului. 

 

 


