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STUDII. DISCUŢII. COMENTARII
Ion Traian ŞTEFĂNESCU, Controverse posibile în legătură cu interpretarea 
unor norme din cuprinsul Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale

p. 11

Alexandru ŢICLEA, Concedierea pentru motive economice în dreptul 
comparat

p. 17

Tiberiu MEDEANU, Nelegalitatea unor prevederi din Nota nr. 575 din 
5 martie 2009 a Casei Naţionale de Pensii

p. 35

Ovidiu JURCA, Consideraţii privind Decizia Curţii Constituţionale nr. 1276/2010 
şi unele propuneri de modifi care a Codului muncii

p. 41

Mitică PURCARU, Detaşarea salariaţilor străini p. 52

Mircea ONEA, Legislaţia aplicabilă detaşării lucrătorilor în străinătate p. 82

PRACTICĂ JUDICIARĂ
(selecţie şi prelucrare de Petrică ARBĂNAŞ)

1. Rectifi carea carnetului de muncă. Instanţa competentă (C. Apel Bucureşti, 
secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind confl icte de muncă şi asigurări 
sociale, decizia civilă nr. 2691/R din 10 iunie 2010)

p. 89

2. Necercetarea fondului cauzei. Casarea cu trimitere. Condiţii (C. Apel 
Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind confl icte de muncă şi 
asigurări sociale, decizia civilă nr. 2860/R din 17 iunie 2010)

p. 92

3. Revizuire. Condiţii. Inadmisibilitate (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă 
şi pentru cauze privind confl icte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă 
nr. 3058/R din 28 iunie 2010)

p. 95

4. Administrarea incompletă a probatoriului. Consecinţe (C. Apel Bucureşti, 
secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind confl icte de muncă şi asigurări 
sociale, decizia civilă nr. 4987/R din 2 iulie 2009)

p. 98

5. Nulitatea absolută a deciziei de concediere. Indicarea instanţei 
competente. Motiv de ordine publică. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a 
civilă şi pentru cauze privind confl icte de muncă şi asigurări sociale, decizia 
civilă nr. 3175/R din 6 iulie 2010)

p. 101

6. Perioada de probă. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru 
cauze privind confl icte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 2983/R 
din 23 iunie 2010)

p. 106

7. Contestarea deciziei de concediere. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a 
civilă şi pentru cauze privind confl icte de muncă şi asigurări sociale, decizia 
civilă nr. 2694/R din 10 iunie 2010)

p. 113
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p. 117 8. Concediere disciplinară. Legalitate şi temeinicie. Condiţii (C. Apel Bucureşti, 
secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind confl icte de muncă şi asigurări 
sociale, decizia civilă nr. 2763/R din 14 iunie 2010)

p. 121 9. Nedescrierea abaterii disciplinare. Nulitatea deciziei de concediere 
(C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind confl icte de 
muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 2707/R din 10 iunie 2010)

p. 129 10. Abatere disciplinară. Condiţii (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi 
pentru cauze privind confl icte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă 
nr. 2482/R din 1 iunie 2010)

p. 132 11. Îmbogăţirea fără justă cauză în raporturile de muncă. Condiţii (C. Apel 
Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind confl icte de muncă şi 
asigurări sociale, decizia civilă nr. 4826/R din 26 iunie 2009)

p. 134 12. Condiţiile răspunderii patrimoniale a salariatului (C. Apel Bucureşti, secţia 
a VII-a civilă şi pentru cauze privind confl icte de muncă şi asigurări sociale, 
decizia civilă nr. 2745/R din 11 iunie 2010)

p. 138 13. Răspunderea patrimonială a salariatului. Sarcina probei (C. Apel Bucureşti, 
secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind confl icte de muncă şi asigurări 
sociale, decizia civilă nr. 2859/R din 17 iunie 2010)

SPAŢIUL EUROPEAN
(selecţie de Laura GEORGESCU)

I. HOTĂRÂRI ALE CURŢII DE JUSTIŢIE EUROPENE

p. 145 „Politică socială. Egalitate de tratament între bărbaţi şi femei în ceea 
ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă. Directiva 
nr. 76/207/CEE. Art. 3 alin. (1) lit. c). Reglementare naţională care facilitează 
concedierea lucrătorilor care au dobândit dreptul la pensia pentru limită de 
vârstă. Obiectiv de promovare a încadrării în muncă a persoanelor mai tinere. 
Reglementare naţională care stabileşte vârsta la care ia naştere dreptul la 
această pensie la 60 de ani pentru femei şi la 65 de ani pentru bărbaţi”

p. 155 „Politica socială. Directiva nr. 92/85/CEE. Măsuri pentru promovarea 
îmbunătăţirii securităţii şi a sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătoarelor 
gravide, care au născut de curând sau care alăptează. Art. 2 lit. a) şi art. 10. 
Noţiunea «lucrătoare gravidă». Interdicţia concedierii unei lucrătoare 
gravide în perioada de la începutul sarcinii până la terminarea concediului de 
maternitate. Directiva nr. 76/207/CEE. Egalitate de tratament între bărbaţi şi 
femei. Membru al unui consiliu de administraţie al unei societăţi de capital. 
Reglementare naţională care permite concedierea unui astfel de membru 
fără restricţii”



7

CUPRINS

II. INFORMĂRI ALE UNIUNII EUROPENE PRIVIND
DOMENIUL SOCIAL
Concluziile Preşedinţiei privind dimensiunea externă a politicilor sociale şi de 
ocupare a forţei de muncă ale Uniunii Europene. Menţinerea dinamicii pentru 
promovarea muncii decente şi a dimensiunii sociale a globalizării

p. 171

Comitetul pentru protecţie socială. Un cadru european de calitate pe bază 
voluntară pentru serviciile sociale

p. 174

Decizia Consiliului nr. 2010/707/UE din 21 octombrie 2010 privind orientările 
pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre

p. 186

PROIECT. Decizia Consiliului de Stabilizare şi de Asociere instituit prin 
Acordul de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele 
membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Croaţia, pe de altă parte,  
(...) privind dispoziţiile referitoare la coordonarea sistemelor de securitate 
socială incluse în Acordul de stabilizare şi de asociere

p. 195

Decizia Consiliului nr. 2010/702/UE din 21 octombrie 2010 privind poziţia 
care urmează să fi e adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Consiliului de 
stabilizare şi de asociere instituit prin Acordul de stabilizare şi de asociere 
între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi 
Republica Croaţia, pe de altă parte, privind adoptarea dispoziţiilor referitoare 
la coordonarea sistemelor de securitate socială

p. 202

Decizia Consiliului nr. 2010/698/UE din 21 octombrie 2010 privind poziţia 
care urmează să fi e adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Consiliului 
de asociere instituit prin Acordul euro-mediteranean de instituire a unei 
asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o 
parte, şi Republica Tunisiană, pe de altă parte, privind adoptarea dispoziţiilor 
referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială

p. 204

PROIECT. Decizia Consiliului de Asociere instituit prin Acordul euro-
mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi 
statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Tunisiană, pe de 
altă parte, (...) privind dispoziţiile referitoare la coordonarea sistemelor de 
securitate socială incluse în Acordul euro-mediteranean

p. 205

Decizia Consiliului nr. 2010/699/UE din 21 octombrie 2010 privind poziţia care 
urmează să fi e adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Consiliului de asociere 
instituit prin Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între 
Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica 
Algeriană Democratică şi Populară, pe de altă parte, privind adoptarea 
dispoziţiilor referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială

p. 213
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p. 214 PROIECT. Decizia Consiliului de Asociere instituit prin Acordul euro-mediteranean 
de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele membre ale 
acesteia, pe de o parte, şi Republica Algeriană Democratică şi Populară, pe de altă 
parte, (...) privind dispoziţiile referitoare la coordonarea sistemelor de securitate 
socială incluse în Acordul euro-mediteranean

p. 222 Decizia Consiliului din 21 octombrie 2010 privind poziţia care urmează să fi e 
adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Consiliului de asociere instituit prin 
Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunităţile 
Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Maroc, 
pe de altă parte, privind adoptarea dispoziţiilor referitoare la coordonarea 
sistemelor de securitate socială

DIN ACTIVITATEA ORGANIZAŢIEI 
INTERNAŢIONALE A MUNCII
(traducere de Laura GEORGESCU)

A 99-A SESIUNE A CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE A MUNCII

p. 227 Redresarea şi creşterea prin muncă decentă


