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LEGEA PATRONATELOR  
 

- proiect ACPR  - 

 

 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 

 

 

Art. 1 
Patronatele sunt organizaţii ale patronilor, autonome, fără caracter politic, înfiinţate , în baza 

principiului liberei asocieri, ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial, constituite în 

scopul apărării şi promovării drepturilor şi intereselor comune membrilor lor, prevăzute de dispoziţiile 

legale în vigoare, pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, precum şi 

de statutele proprii. 

 

Art. 2 
În înţelesul prezentei legi, patronul este persoana juridică înmatriculată, persoana fizică autorizată 

potrivit legii sau persoanele care exercită potrivit legii o meserie sau profesiune în mod independent, 

care administrează şi utilizează capital, indiferent de natura acestuia, în scopul obţinerii de profit în 

condiţii de concurenţă, şi care angajează muncă salariată. 

 

 

CAPITOLUL II: Constituirea, organizarea şi funcţionarea patronatelor 

SECŢIUNEA 1: Constituire şi organizare 

 

Art. 3 
(1). Un număr de cel puţin 15 patroni pot constitui un patronat. 

(2). Patronatele sunt constituite pe baza următoarelor criterii:  

a.  sectorial;  

b.  teritorial; 

c). apartenenţei la domeniul IMM;  

(3). Conform criteriului sectorial, patronatele se constituie corespunzător apartenentei obiectului 

principal de activitate al membrilor acestora la aceeaşi diviziune, grupă sau clasă conform cod CAEN 

sau unei ramuri  

(4). Conform criteriului teritorial, patronatele se constituie corespunzător apartenenţei membrilor 

acestora la aceeaşi unitate administrativ-teritorială, la aceeaşi regiune sau la nivel naţional. 

 (5). Conform criteriului apartenenţei la domeniul IMM, patronatele se constituie din societăţi 

comerciale care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare în categoria microîntreprinderilor, 

întreprinderilor mici şi mijlocii. 

 

Art. 4 

(1). Patronatele îşi desfăşoară activitatea în baza statutului şi regulamentului proprii, potrivit 

prevederilor prezentei legi. 

(2). Patronatele se pot constitui în uniuni, federaţii, asociatii de tip confederativ, confederaţii sau în 

alte structuri asociative. 

(3). Două sau mai multe patronate pot constitui uniuni sau federaţii patronale. 
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(4). Mai multe uniuni sau federaţii patronale se pot asocia în confederaţii patronale. 

(5). Federaţiile şi confederaţiile patronale pot constitui din organizaţiile afiliate, uniuni patronale  

teritoriale sau sectoriale. 

(6). Organizaţiile patronale îşi pot constitui uniuni sau filiale teritoriale proprii, cu sau fără 

personalitate juridică. Uniunile sau filialele teritoriale fără personalitate juridică, îşi desfăşoară 

activitatea în baza statutului organizatiei din care fac parte. 

(7). Un numar de minimum 25 de organizatii patronale constituite pe criteriul teritorial, cu sau fara 

personalitate juridica, din 25 de judete diferite, pot constitui o organizatie patronala nationala. 

(8). Organizatiile patronale de tip confederativ reprezentative la nivel naţional potrivit legii, se pot 

constitui într-un singur organism de reprezentare unitara a patronatelor, cu statut propriu si recunoscut 

in acest sens de organizatia patronala reprezentativa la nivel european, in toate formele dialogului 

social. 

(9). Deciziile care privesc miscarea patronala la nivel national, se iau de regula prin consensul 

organizatiilor patronale participante. In cazul in care nu se poate obtine consensul, deciziile se iau cu 

majoritatea simpla a organizatiilor patronale participante. 

(10). Un patronat poate fi membru al unei singure organizatii patronale de rang superior. 

(11). Patronatele au dreptul să se afilieze la organizaţii internaţionale. 

Art. 5 
Demnitarii, precum şi persoanele care deţin funcţii de conducere în structurile administraţiei publice 

si/sau a partidelor politice,  nu pot face parte din organele de conducere ale patronatelor. 

 

 

SECŢIUNEA a 2-a: Statutul 

 

Art. 6 
Modul de constituire, organizare, funcţionare şi dizolvare a unui patronat se reglementează prin 

statutul adoptat de către membrii săi, cu respectarea dispoziţiilor legale. 

 

Art. 7 

Statutul va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii, cel puţin următoarele elemente: 

a). Denumirea patronatului, sediul principal şi, după caz, structurile teritoriale proprii, cu sau fără 

personalitate juridică; 

b). Obiectul de activitate şi scopul; 

c). Patrimoniul iniţial, mărimea şi compunerea acestuia, modul de stabilire al cotizaţiile, precum şi alte 

surse de finanţare legale; 

d). Drepturile şi obligaţiile membrilor; 

e). Organele de conducere; 

f). Dizolvarea şi lichidarea patronatului. ( Procedură similară sindicatelor.) 

 

Art. 8.  

Personalitatea juridică a patronatului se dobândeşte potrivit prezentei legi. 
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(1). Pentru dobandirea personalitatii juridice a unui patronat, imputernicitul special al membrilor 

fondatori, prevazut in procesul verbal de constituire, trebuie sa depuna o cerere de inscriere la 

judecatoria in raza careia isi are sediul social. 

(2). La cererea de inscrierea patronatului se anexeaza originalul si doua copii semnate pe fiecare 

pagina de imputernicitul special dupa urmatoarele acte\. 

a). Procesul verbal de constituire a patronatului semmnat in forma autentica de cel putin 15 membri 

fondatori si care va contine sub sanctiunea nulitatii:  

- lista cu datele de identificare ale membrilor asociati; 

- denumirea patronatului pentru care s-a obtinut certificatul de rezervare din partea 

Ministerului Justitiei; 

- sediul social al patronatului; 

- sectorul de activitate economica reprezentat, scopul organizarii patronatului; 

- patrimoniul initial constituit prin aportul membrilor asociati; 

- durata de functionare\, 

- componenta celor dintai organe de conducere si control intern. 

b). Statutul patronatului in forma autentica ; 

c). Documente privind sediul; 

d).  Certificatul de disponibilitate a denumirii patronatului, eliberat de Ministrul de Justitie; 

e). Documente privind patrimoniul initial, care nu poate fi mai mic decat 15 salarii minime pe 

economie; 

(3). Judecatoria competenta, la primirea cererii de inscriere, este obligata ca, in termen de cel mult 5 

zile de la inregistrarea acesteia, sa examineze: 

 a). Daca s-au depus actele potrivit prezentei legi; 

 b). Daca statutul patronatului este conform cu prevederile legale in vigoare; 

(4). In cazul in care constata ca cerintele legale pentru constituirea patronatului nu sunt indeplinite, 

presedintele completului de judecata il citeaza in camera de consiliu pe imputernicitul special prevazut 

in procesul verbal de constituire, caruia ii solicita in scris, remedierea neregularitatilor constatate, in 

termen de cel mult 7 zile; 

(5). In cazul in care sunt intr-unite cerintele prevazute de prezenta lege, instanta va proceda la 

solutionarea cererii in termen de 10 zile, cu citarea imputernicitului special al membrilor fondatori ai 

organizatiei patronale; 

(6). Instanta va pronunta o hotarare motivata de admitere sau de rewspingere a cererii; 

(7). Hotararea judecatoriei sau incheierile de sedinta interlocutorii se comunica semnatarului cererii de 

inscriere, in termen de cel mult 5 zile de la pronuntare; 

(8). Hoatararea Judecatoriei si dupa caz, incheierea de sedinta interlocutoarie, sunt supuse numai 

recursului; 

(9). Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la comunicarea hotararii sau incheierii de sedinta 

interlocutorie, dupa caz. Pentru procuror, termenul de recurs curge de la pronuntare. 

(10). Recursul se judeca cu citarea imputernicitului special al membrilor fondatori ai organizatiei 

patronale, in termen de 30 de zile. Instanta de recurs redacteaza decizia si restitue dosarul judecatoriei  

in termen de 5 zile de la pronuntare; 

(11). Judecatoria este obligata sa tina un registru special al patronatelor, in care se inscriu: 

 - denumirea si sediul patronatului; 

 - numele si prenumele membrilor organului de conducere; 

- codul numeric personal al acestora; 
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- data inscrierii, precum si numarul si data hotararii judecatoresti definitive de admitere a 

cererii de inscriere; 

(12). Inscrierea in registrul special al patronatelor prevazut la alin.(11). Se face din oficiu, in termen de 

7 zile de la data ramanerii definitive a hotararii pronuntate de judecatorie; 

(13). Certificatul de inscriere a patronatului in registrul special al judecatoriei, se comunica acestuia in 

termen de 5 zile de la inscriere; 

(14). Patronatul dobandeste personalitate juridica de la data inscrierii in registrul special prevazut la 

alin. (11). a hotararii  judecatoresti definitive de admitere a cererii; 

(15). Originalul procesului verbal de constituire si al statutului, pe care judecatoria certifica inscrierea 

pe fiecare pagina, impreuna cu cate un exemplar al celorlalte acte depuse se restitue patronatului, iar al 

doilea exemplar al tuturor actewlor predate in copii semnate pe fiecare pagina de imputernicitul 

special si vizate de judecatorie, se va pastra in arhiva acestuia; 

(16). Organizatiile patronale sunt obligate sa aduca la cunostinta judecatoriei sau Tribunalului 

Minicipiului Bucuresti dupa caz, unde s-au inregistrat, in termen de 30 de zile, orice modificare 

ulterioara a statutului, precum si orice schimbare in componenta organului de conducere. 

(17). Instantele competente sunt obligate sa mentioneze in registrul special prevazut la alin.(11). 

Modificarile din statut, precum si schimbarile din componenta organului de conducere al organizatiei 

patronale; 

(18). Cererea privind modificarea statutelor si/sau organelor de conducere a patronatelor, va fi insotita 

de urmatoarele documente in doua exemplare, semnate pentru conformitate pe fiecare pagina de catre 

imputernicitul special desemnat de organul de conducere: 

 - procesul verbal al sedintei statutare a organului abilitat sa hotarasca modificarea statutului 

si/sau a componentei organelor de conducere; 

 - copie dupa hotararea judecatoreasca de dobandire a personalitatii juridice si copie dupa 

ultima hotarare judecatoreasca de modificare a statutului sau a compunerii organelor de conducere, 

dupa caz; 

 - statutul in forma modificata; 

 - lista cu membri organului de conducere care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric 

personbal, domiciliul si functia, dupa caz. 

 

 

SECŢIUNEA a 3-a: Drepturile şi obligaţiile patronatelor 

 

Art. 9 
Patronatele reprezintă, susţin şi apără interesele membrilor lor în relaţiile cu autorităţile publice, cu 

sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice, în raport cu obiectul şi scopul lor de activitate, atât în 

plan naţional, cât şi internaţional, potrivit propriilor statute şi în acord cu prevederile prezentei legi. 

 

Art. 10 
La elaborarea proiectelor de acte normative privind activităţile patronale, iniţiatorii au obligatia 

solicitarii in prealabil a avizului scris şi motivat al organizatiilor patronale reprezentative. 

 

Art. 11 
(1) În vederea realizării scopului pentru care sunt înfiinţate, patronatele: 

a). Reprezintă, promovează, susţin şi apără interesele economice, tehnice şi juridice ale membrilor lor; 
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b). Activează pentru crearea unui mediu de afaceri concurential si predictibil si pentru deplina libertate 

de acţiune a patronilor în scopul dezvoltării şi eficientizării activităţii acestora; 

c). Promovează concurenţa loială, în condiţiile legii, în scopul asigurării de şanse egale fiecăruia dintre 

membrii lor şi elaborează/promovează codul etic in afaceri; 

d). Sunt consultate de Guvern la iniţierea, elaborarea şi promovarea programelor de dezvoltare, 

restructurare, privatizare, lichidare, cooperare economică şi participă în structurile de coordonare şi 

gestionare a programelor cu Uniunea Europeană; 

e). Desemnează, în condiţiile legii, reprezentanţi la negocierea şi încheierea contractelor colective de 

muncă, la alte tratative şi acorduri în relaţiile cu autorităţile publice şi cu sindicatele, precum şi în 

structurile tripartite de conducere şi de dialog social;  

f). Asigură pentru membrii lor informaţii, facilitarea de relaţii între aceştia precum şi cu alte 

organizaţii, promovarea progresului managerial, servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate, 

inclusiv în domeniul ocupării şi formării profesionale; 

g). La cererea membrilor lor au dreptul de a-i asista şi reprezenta în faţa instanţelor de judecată de 

toate gradele, a organelor de jurisdicţie, a altor instituţii sau autorităţi, prin apărători proprii sau aleşi; 

h). Emit certificate de probitate si capabilitate profesionala pentru membrii lor în condiţiile legislaţiei 

în vigoare. 

i).  Elaborează şi implementează politici de ocupare şi plasare a forţei de muncă;  

j). Organizeaza topuri ale firmelor, la nivel teritorial si national, emit distinctii, diplome si trofee; 

k). Organizeaza si administreaza in regim non-profit, servicii externe de sanatate si securitate 

ocupationala;  

l). Alte activităţi, potrivit statutelor proprii. 

(2). Organizaţiile patronale sunt abilitate să asigure orice alte servicii cerute de membrii lor, în 

condiţiile legii. 

 

Art. 12 
(1). Elaborarea statutelor, a regulamentelor de organizare şi funcţionare, alegerea organelor de 

conducere, organizarea gestiunii şi a activităţii sunt atribute proprii patronatelor. 

(2). Membrilor organelor de conducere alese ale patronatelor li se asigură protecţia legii împotriva 

oricăror forme de discriminare, condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării funcţiilor lor, sub 

sancţiunea pedepselor prevăzute de lege. 

 

Art. 13 
Patronatele pot adresa autorităţilor publice competente propuneri de legiferare în domeniile de interes 

patronal. 

 

SECŢIUNEA a 4-a: Patrimoniul şi finanţarea activităţii 

 

Art. 14 
Bunurile mobile şi imobile aparţinând patronatelor pot fi folosite numai în interesul acestora şi potrivit 

scopului pentru care au fost înfiinţate prin lege. 

 

Art. 15 
(1). Patronatele pot dobândi, în condiţiile prevăzute de lege, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de 

bunuri mobile sau imobile necesare în vederea realizării scopului pentru care sunt înfiinţate. 
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(2). Organizatiile patronale reprezentative pot primi în locaţie, pe baza unei cereri motivate, imobile 

sau spaţii din fondul locativ de stat, pe care le vor folosi ca sedii şi pentru care vor plăti chirie calculată 

potrivit dispoziţiilor privitoare la locuinţe. Pentru construirea de sedii proprii confederaţiile şi 

federaţiile patronale reprezentative pot primi în concesiune sau cu chirie terenuri din proprietatea 

privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. Închirierea sau concesionarea se face prin act 

administrativ emis de autoritatea competentă; (reglementare similar sindicatelor. ) 

(3). Organizatiile patronale reprezentative, pot cumpara spatiile in care isi desfasoara activitatea, in 

conditiile Legii 90/2003 si/sau ale Legii  552/2004. 

 

Art. 16 
Patronatul poate, în condiţiile legii şi ale statutului său: 

a). Să acorde ajutor şi credit mutual membrilor săi; 

b). Să editeze şi să tipărească publicaţii proprii; 

c). Să înfiinţeze şi să administreze, în interesul membrilor săi, unităţi de cultură, învăţământ şi 

cercetare în domeniul activităţii patronale, unităţi economico-sociale, comerciale, precum şi bancă 

proprie pentru operaţiuni financiare în lei şi în valută. 

 

Art. 17 
(1). Activitatea economico-financiară a patronatelor se desfăşoară potrivit bugetului propriu de 

venituri şi cheltuieli. 

(2). Sursele veniturilor patronatelor sunt: taxe de înscriere, cotizaţii, contribuţii pentru fondul destinat 

negocierii contractelor colective de muncă şi activităţi specifice, donaţii, sponsorizări şi alte venituri, 

potrivit statutelor şi legilor în vigoare. 

(3). Taxa de inscriere, cotizatiile si contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv 

de munca se inregistreaza in contabilitate la capitolul cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal,  

pentru cel care le efectueaza; (reglementare similară sindicatelor)  

(4). Veniturile patronatelor sunt destinate realizării scopurilor pentru care au fost înfiinţate şi nu pot fi 

repartizate membrilor acestora. 

 

Art.18.  

Membrilor organelor de conducere alese ale organizaţiilor patronale li se asigură protecţia legii contra 

oricăror forme de condiţionare, constrângere sau limitare în exercitarea funcţiilor lor, sub sanctiunea 

amenzii contraventionale in cuanum minim de ………. si de maxim de ………; (reglementara similara 

sindicatelor)   

 

 

CAPITOLUL III: Reorganizarea şi dizolvarea patronatelor 

 

Art. 19 
În cazul reorganizării unui patronat situaţia patrimoniului va fi soluţionată de organele de conducere 

ale acestuia ori, în caz de divergenţă, de către instanţa de judecată competentă, potrivit legii. 

 

Art. 20.  
În cazul dizolvării unui patronat, patrimoniul acestuia se împarte cu respectarea prevederilor statutului 

şi ale dreptului comun în materie. 

 



 7 

Art. 21 
(1). În termen de 15 zile de la dizolvare conducătorul patronatului sau lichidatorii patrimoniului sunt 

obligaţi să solicite instanţei judecătoreşti competente să facă menţiunea dizolvării. 

(2). După expirarea termenului de 15 zile orice persoană interesată poate solicita instanţei judecătoreşti 

competente operarea menţiunii prevăzute la alin. (1). 

 

CAPITOLUL IV: Dispoziţii tranzitorii şi finale 
 

Art. 22 
(1)Organizatiile patronale care au dobandit personalitatea juridica si reprezentativitatea, anterior datei 

la care intra in vigoare prezenta lege, vor continua sa functioneze conform Legii nr. 356/2001 – legea 

patronatelor, timp de un an de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial. 

(2)Nerespectarea prevederilor alin.(1) determină suspendarea dreptului de reprezentare începând cu 

ziua următoare expirării termenului de un an. 

 


