CUPRINS

STUDII. DISCUŢII. COMENTARII
Raluca DIMITRIU, O perspectivă asupra dreptului colectiv al muncii

p. 9

Ovidiu ŢINCA, Opinii despre sancţionarea disciplinară pecuniară a salariatului

p. 20

Claudia-Ana COSTEA (MOARCĂŞ), Paula-Angela BOTEANU, Ana-Maria
VLĂSCEANU, O analiză comparativă între „şomajul tehnic” şi munca prin
agent de muncă temporară

p. 28

Mara IOAN, Adrian BĂNCILĂ, Punerea la dispoziţie a poliţiştilor şi personalului
militar din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

p. 48

Tiberiu ŢICLEA, Dependenţa economică și dreptul muncii – probleme actuale
și perspective

p. 66

JURISPRUDENŢĂ COMENTATĂ
Încetarea contractului individual de muncă la sfârșitul perioadei de probă (cu
comentariu de Alexandru Ţiclea)

p. 105

PRACTICĂ JUDICIARĂ

(selecţie şi prelucrare de Petrică ARBĂNAŞ)
1. Suspendarea contractului individual de muncă pe durata cercetării
disciplinare prealabile. Desfacerea disciplinară a contractului individual
de muncă. Noţiunea de greşeală materială. Condiţie de admisibilitate a
contestaţiei în anulare

p. 119

2. Pensii militare. Decizie. Instanţa competentă. Condiţii

p. 122

3. Hotărâre pronunţată în primă instanţă în materia litigiilor de muncă.
Conﬂict de competenţă între două tribunale. Revizuire. Condiţii

p. 129

4. Acţiune în constatare. Inadmisibilitate. Condiţii

p. 132

5. Calitate procesuală în litigiile de muncă. Condiţii

p. 142

6. Lămurire dispozitiv. Respingerea cererii. Cheltuieli de judecată. Condiţii

p. 145

7. Recunoaşterea pretenţiilor solicitate. Consecinţe

p. 148

8. Negocierea drepturilor salariale. Limite. Condiţii

p. 150

9. Cuantumul diurnei. Obligaţia de informare a angajatorului. Condiţii

p. 153

10. Auditor de justiţie. Plata indemnizaţiei. Condiţii

p. 159
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R.R.D.M. 7/2010

SPAŢIUL EUROPEAN
(selecţie de Laura GEORGESCU)

I. HOTĂRÂRI ALE CURŢII DE JUSTIŢIE EUROPENE
p. 167

„Politica socială – Egalitate de tratament între lucrători de sex masculin și
lucrători de sex feminin – Directiva 76/207/CEE – Articolele 2 și 5 – Dreptul la
o pauză acordat mamelor salariate – Utilizare posibilă de către mama salariată
sau de către tatăl salariat – Mamă care desfășoară o activitate independentă –
Excluderea dreptului la pauză în ceea ce privește tatăl salariat”

p. 176

„Politica socială – Directiva 96/34/CE – Acord-cadru privind concediul pentru
creșterea copilului – Interpretarea clauzei 2 punctul 1 din acordul-cadru –
Beneﬁciarul dreptului la concediu pentru creșterea copilului – Concediul
pentru creșterea copilului în cazul nașterii de gemeni – Noţiunea «naștere»
– Luare în considerare a numărului de copii născuţi – Principiul egalităţii de
tratament”

II. INFORMĂRI ALE UNIUNII EUROPENE PRIVIND
DOMENIUL SOCIAL
p. 189

Rezoluţia Comitetului Regiunilor „Către un set de instrumente mai bun pentru
punerea în aplicare a strategiei UE 2020: Orientările generale pentru politicile
economice şi de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre şi ale Uniunii”
Rezoluţia Comitetului Regiunilor privind o implicare mai puternică a
autorităţilor locale şi regionale în strategia Europa 2

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

A 99-A SESIUNE A CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE A MUNCII
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p. 199

Munca decentă a lucrătorilor pe piaţa internă – Extras –

p. 236

Revizuirea procedurilor de monitorizare din declaraţia OIM din 1998 privind
principiile şi drepturile fundamentale la locul de muncă – Extras –

