
A megszabott kritériumok révén 
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megszűnésre ítéli a Romániában 
jelenleg levő szakszervezetek és 
munkáltatói tömörülések közel fe-
lét a társadalmi párbeszéd törvény. 
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Valószínűsíthető, hogy a tár-
sadalmi dialógus üresjáratai, 
valamint a szakszervezetek-

kel való nehézkes együttműködés 
okán kényszerült rá a kormány a 
gyökeres változást jelentő 2011/62-
es, a társadalmi párbeszéd törvénye 
meghozására. A Hivatalos Közlöny 
május 10-i számában megjelent jog-
szabályt a parlament ugyanakkor 
még jóval korábban, a kormányzati 
felelősségvállalási eljárás keretében 
április 12-én fogadta el. A törvény 
kihirdetésére viszont nem kerülhe-
tett sor, mert az ellenzéki parlamenti 
pártok alkotmányossági aggályok 
miatt az alkotmánybírósághoz for-
dultak. A taláros testület nem talált 
kifogásolnivalót, így a törvény elő-
írásainak gyakorlatba ültetése elől 
elhárult minden akadály.

Emil Boc kormányfő az elmúlt 
időszakokban többször is kifogá-
solta, állítván, a jelenlegi állapotok 
tarthatatlanok, a szakszervezetek 
tárgyalókészsége több mint vitatha-
tó, hangsúlyozva ugyanakkor az or-
szágos szintű kollektív munkaszer-
ződés létjogosultsága a jelenlegi kö-
rülmények között indokolatlan. De 
mi köze van a kollektív munkaszer-
ződésnek a társadalmi dialógushoz, 
kérdezhetné bárki. Erről országos 
szinten a munkáltatók, a szakszer-
vezeti konföderációk és a kormány 
képviselői kellett volna megegyez-
zenek, de rendszerint csak részben 
sikerült, illetve a tárgyalások túlon-
túl elhúzódtak. Ezentúl ennek vége. 
A most hatályba lépett törvénnyel 
hatályon kívül helyezték a kollek-
tív munkaszerződésekre vonatkozó 
1996/130-as törvényt, ugyanak-
kor hatályát vesztette a 2003/54-es 
szakszervezeti törvény, a munka-
viszályok megoldására vonatkozó 
1999/166-os törvény, a 2001/356-
os patronátustörvény, a Gazdasági 
és Társadalmi Tanács megszerve-
zésére és működésére vonatkozó 
1997/109-es törvény, valamint a 
központi és a területi szintű köz-
igazgatások szintjén létrehozandó 
társadalmi párbeszédi bizottságokra 

vonatkozó 2009/369-es kormány-
határozat. Mindezek a jogszabályok 
beépültek a most megjelent új, igen 
terjedelmes törvénybe. Így például 
az egykori szakszervezeti törvény egy 
fejezetként jelenítődik meg a mos-
tani jogszabályban, az eddigi előírá-
sokhoz viszonyítva újdonságokat is 
tartalmazva. Szakszervezetet hozhat 
létre bármilyen alkalmazotti kategó-
ria, azaz egyéni munkaszerződéssel 
alkalmazott személyek, beleértve a 
köztisztviselőket is, amennyiben azt 
egy adott egységen belül legalább 15 
alkalmazott elhatározza. Továbbá 
a szakszervezetek társulhatnak, de 
csak egy adott tevékenységi szekto-
ron belül, s a társulás révén szakszer-
vezeti föderációk alakulhatnak. Két 
vagy annál több szakszervezeti föde-
ráció konföderációt hozhat létre.

A képviselet tekintetében azon-
ban megszigorodtak a feltételek, így 
országos szinten képviseleti joggal 
csak a konföderációk rendelkezhet-
nek, de csak akkor, ha azok tagsága 
az ország összalkalmazottjainak 
legalább 5 százalékát teszi ki és te-
rületi struktúrája lefedi az ország 
megyéinek több mint felében. A te-
vékenységi szektorok esetében akkor 
rendelkeznek képviseleti joggal, ha 
szakszervezeti föderációról van szó, s 
tagságuk legalább 7 százalékos rész-
arányt képvisel az adott tevékenységi 
szektor összalkalmazottjainak szá-
mában. Vállalati szinten pedig akkor 
beszélhetünk képviseleti minőség-
ről, ha az összalkalmazottaknak fele 
plusz egy tagja az annak szintjén 
szervezett szakszervezetnek. Az 
is újdonság, hogy az eddig létező 
és jogi személyiséggel rendelkező 

szakszervezeti föderációkat be kell 
jegyeztetni a bukaresti törvényszék-
nél nyilvántartott különleges törzs-
könyvbe.

A patronátusok tekintetében is 
vannak újdonságok. A munkáltatók 
társulhatnak patronátusi szervezetek 
létrehozása céljából. Két ilyen vagy 
ennél több szervezet patronátusi 
föderációt alkothat, két vagy annál 
több föderáció pedig konföderációt, 
ám tekintetükben is megvan a maga 
jelentősége a képviseleti minőség el-
nyerésének.

E két szervezet szempontjából 
próbáljuk megközelíteni a kollek-
tív munkaszerződések kérdését. 
Kezdenénk azzal, hogy ezentúl 
nem lesz országos szintű kollektív 
munkaszerződés. A törvény értel-
mében kollektív munkaszerződések 

köthetők az egységek, a vállalatcso-
portok és a tevékenységi szektorok 
szintjén. A kollektív egyezkedés 
csak az egység szintjén kötelező, 
kivételt képezve azok, amelyeknek 
21-nél kevesebb alkalmazottjuk 
van. Ebből az következik ki, hogy 
ágazati szinten nem kötelező a kol-
lektív munkaszerződés megkötése. 
A vállalati csoportok tekintetében 
arról van szó, hogy ugyanazon a 
tevékenységi szektorba (megfe-
lelően a CAEN-kódnak) tarto-
zó egységek munkáltatói szabad 
akaratukból vállalatcsoportokba 
tömörülhetnek, s azok szintjén 
folytatják le a kollektív munkaszer-
ződések megkötésével kapcsolatos 
tárgyalásokat. Ennek érdekében 
akár írásos megegyezést is köt-
hetnek egymás között, s nem kell 
bejegyeztetniük a létrehozott cso-
portot a bíróságnál. Egy cég, egy 
vállalkozás szintjén a patronátus 
egyet jelent a tulajdonossal, a tár-
gyaló fél pedig a szakszervezet, de 
amennyiben tagjainak száma keve-
sebb, mint az alkalmazottak fele, 
akkor tárgyalópartnerek lesznek 
az alkalmazottak által megválasz-
tott képviselők. Azonban van egy 
kivétel: amennyiben az adott egy-
ségben tevékenykedő szakszervezet 
nem tartozik egy képviseleti joggal 
rendelkező föderációhoz, akkor a 
kollektív munkaszerződés megkö-
tésére a patron és az alkalmazottak 
képviselői közötti tárgyalások ré-
vén kerül sor. A közszférai intéz-
ményrendszer keretében a kollektív 
munkaszerződésekbe nem foglal-

hatók bele olyan pénzbeli jogosult-
ságok és természetbeni juttatások, 
amelyeket nem tesznek lehetővé a 
hatályos törvények. A költségvetési 
szektorban a bérjogosultságokat a 
törvények szabályozzák, s azok nem 
képezhetik megegyezés tárgyát 
és nem módosíthatók a kollektív 
munkaszerződések révén. Úgyszin-
tén ebben a szektorban a kollektív 
munkaszerződések esetleges meg-
kötésére csakis a fő hitelutalványo-
zók bevételi és kiadási költségveté-
sének jóváhagyása után kerülhet 
sor. A kollektív munkaszerződése-
ket meghatározott időre kell meg-
kötni, amely nem lehet kevesebb 
mint 12 hónap, de nem lehet több 
mint 14 hónap. A felek dönthetnek 
annak meghosszabbításáról is, de 
csak egyszeri esetben és legfeljebb 
12 hónapos időszakra vonatkozó-
an. A törvény továbbá szabályozza 
a munkakonfliktus megoldásának 
módozatait, valamint a Gazdasági 
és Társadalmi Tanács megszervezé-
sének és működésének módját. 

Bizonyos szempontokból talán 
szerencsés, hogy egyetlen törvénybe 
ötvöződtek az eddig hatályos emlí-
tett jogszabályok. Ám az is kiérződik 
ebből a törvényből, hogy beszűkül a 
szakszervezetek mozgástere, többek 
között annak okán, hogy ezentúl 
nem lesz országos szintű kollektív 
munkaszerződés. Ez azt is eredmé-
nyezi, hogy ezentúl nem lesz lehet-
séges „kétféle” minimálbér, csak egy, 
az, amelyet évente kormányhatáro-
zattal hagynak jóvá, az úgynevezett 
országos garantált minimálbér.
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> 0,6 százalékkal nőtt a gazdaság. Ro-
mánia kilépett a recesszióból, miután az 
első negyedévben a tavalyi három hónaphoz 
képest 0,6 százalékkal nőtt a román bruttó 
össztermék (GDP) – közölte pénteken elő-
zetes adatait az Országos Statisztikai Intézet 
(INS). A mostani 0,6 és a tavalyi negyedik 
negyedévben mért 0,1 százalékos GDP-bő-
vülés révén Románia technikailag kilépett a 
válságból. A kormány idénre 1,3 százalékos 
gazdasági növekedésre számít.

> Lecsúsztunk az átlagbérlistán. Legke-
vesebb 15 romániai megyében alacsonyabb a 
nettó átlagjövedelem, mint 2009 áprilisában, 
amikor a román gazdaság hivatalosan is vál-
ságba került – olvasható a Realitatea hírportál 
által megrendelt elemzésben. Néhány megyé-
ben stagnált a jövedelem az utóbbi két évben, 
annak ellenére, hogy az infláció – s így az árak 
is – emelkedtek, 2010-re 8 százalékkal lettek 
nagyobbak. Az alkalmazottak száma minden 
megyében csökkent 10-17 százalékkal. A leg-
nagyobb fizetéscsökkentések Călăraşi (11%), 
Brăila (10%), Bákó (6%), Vaslui (6%), Krassó-

Szörény (5%), Szeben (4%), Suceava (4%), 
Szatmár (3%), Vrancea (2,5%) és Bihar (2%) 
megyében voltak. Az Országos Statisztikai In-
tézet adatai alapján a válság végén Hargita me-
gyében legalacsonyabb az átlagfizetés, havi 977 
lej. Megyénket Călăraşi és Vaslui megye követi 
985, illetve 999 lejjel. Nem minden megyében 
csökkent az átlagbér, Bukarestben 10 százalék-
kal emelkedett, elérve így a 2005 lejes átlagke-
resetet, Temes megyében 7,5 százalékkal keres-
tek többet, átlag 1429 lejt és Kolozs megyében 
7 százalékkal nőtt a személyi büdzsé 1512 lejre. 
A legtöbb munkahely az utóbbi két válságos 

évben Olt megyében szűnt meg (17%), Galac 
megyében 16 százalékkal, Brăila és Vaslui me-
gyében 15 százalékkal kevesebben dolgoztak.

> Nyereségesebb a Petrom. 4,6 százalék-
kal növelte első negyedévi profitját a Petrom. 
Az osztrák OMV ellenőrzése alatt álló ro-
mán kőolajtársaság adózott eredménye 840 
millió lej (275,1 millió dollár) lett az idei 
első három hónapban az egy évvel korábbi 
803 millió lejjel szemben. Az eredményjavu-
lást a magasabb olajárral és a kiadások csök-
kentésével indokolta a cég.


