
Cuprins 
 La mulţi ani, Codul muncii!, Costel Gîlcă /2 

Doctrină 

 Noi teorii în dreptul muncii (II), Costel Gîlcă /3 

 Scurte consideraţii privind orele lucrate de poliţişti în zilele de repaus săptămânal sau în cele de sărbătoare 
legală, Cecilia Jabre /10 

 Negocierea contractelor colective de muncă la nivel de sector de activitate, Răzvan Vasiliu /12 

 Decizia nr. 29 din 12.12.2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie: recursul în interesul legii privind 
recalcularea pensiilor speciale, Anca Elena Burghelea /14 

 Istoricul legislaţiei muncii, V.D. Viespescu /21 

Curtea Constituţională.  
Cronică de jurisprudenţă 

 Pensie. Pensionare la cerere. Pensionare pentru limită de vârstă. Executor judecătoresc. Derogare de la 
regimul de drept comun de pensionare. Respingere excepţie de neconstituţionalitate. Prevederile art. 22 alin. 
(1) lit. b) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti. Respingerea excepţie de 
neconstituţionalitate (Curtea Constituţională, decizia nr. 1307 din 4 octombrie 2011, M. Of. nr. 12 din 6 
ianuarie 2012) /31 

 Dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor. Respingere 
excepţie de neconstituţionalitate (Curtea Constituţională, decizia nr. 1.377 din 18 octombrie 2011, M. Of. nr. 2 
din 3 ianuarie 2012) /32 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

 C O M U N I C A T din 16 ianuarie 2012 – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Biroul de Informare şi Relaţii 
Publice) /33 

 Admitere recurs în interesul legii. Stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului în cazul sarcinii 
multiple (Î.C.C.J. – Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 26 din 14 noiembrie 
2011, M. Of. nr. 10 ianuarie 2012) /34 

 Încadrarea grad de handicap cu caracter permanent. Eliberare certificat. Cerere expertiză medicală (Î.C.C.J., 
secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1003 din 18 februarie 2011) /34 

Jurisprudenţă comentată 

 Concediere. Inaptitudine fizică. Lipsa preavizului din decizia de concediere. Nulitate (Curtea de Apel 
Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 
527r/01 februarie 2010) 
Comentariu: Costel Gîlcă /36 

Anexă 

 Legea pentru organizarea meseriilor, creditului şi asigurărilor muncitoreşti din 1912 /39 
 


