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STUDII. DISCUŢII. COMENTARII
Alexandru ŢICLEA, Reglementarea grevei în dreptul german p. 11

Ovidiu ŢINCA, Noţiunea de lucrător în dreptul securităţii sociale al Uniunii 
Europene

p. 15

Verginia VEDINAȘ, Mihaela DUŢA, Consideraţiuni asupra limitelor dreptului 
de reprezentare de către sindicate a personalului din cadrul autorităţilor şi 
instituţiilor publice

p. 26

Ana ŞTEFĂNESCU, Convenţia individuală de muncă la domiciliu a membrului 
cooperator – formă particulară a contractului de muncă la domiciliu

p. 35

Laura GEORGESCU, Opinii privind răspunderea reparatorie a poliţiștilor p. 62

PRACTICĂ JUDICIARĂ
(selecţie şi prelucrare de Petrică ARBĂNAŞ)

1. Complet de divergenţă. Condiţii p. 71

2. Schimbarea locului de muncă. Condiţii p. 74

3. Suspendarea contractului individual de muncă. Condiţii p. 78

4. Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. Condiţii p. 89

5. Interdicţii cu caracter temporar în materia concedierii. Condiţii p. 97

6. Nulitatea deciziei de concediere a concedierii disciplinare. Condiţii p. 104

7. Înlocuirea sancţiunii disciplinare a concedierii cu cea a reducerii salariului 
de bază cu 10% pe 3 luni

p. 112

8. Răspunderea patrimonială a angajatorului. Condiţii p. 117

9. Răspunderea patrimonială a salariaţilor. Condiţii p. 124

10. Condiţiile răspunderii patrimoniale solidare a salariaţilor p. 129

11. Decizie de imputare. Nelegalitate p. 133

12. Dreptul la ajutor material prevăzut de contractul colectiv de muncă. Efecte p. 136

13. Lipsa motivelor de fapt şi de drept. Efecte p. 143

14. Cumulul pensiei de invaliditate de gradul II cu calitatea de consilier local. Condiţii p. 146

15. Cuantumul pensiei de urmaş acordată unei persoane persecutată de către 
regimurile autoritare instalate în România. Condiţii

p. 150

16. Determinarea punctajului lunar şi a celui anual. Condiţii p. 153

17. Recalcularea pensiei. Emiterea unei noi decizii. Condiţii p. 155

18. Pensie militară. Acordarea sporului de 2% din baza de calcul. Condiţii p. 159
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SPAŢIUL EUROPEAN
(selecţie de Laura GEORGESCU)

I. HOTĂRÂRI ALE CURŢII DE JUSTIŢIE EUROPENE

p. 169 „Recurs – Funcţionari – Concurs intern de trecere într-o altă categorie – Numire 
– Încadrare în grad – Articolul 31 alineatul (2) din Statutul funcţionarilor – 
Competenţă de fond – Litigiu de natură fi nanciară – Durata procedurii în faţa 
Tribunalului – Termen rezonabil – Cerere de despăgubire echitabilă”

p. 181 „Recurs – Funcţie publică – Recrutare – Concurs general – Decizie prin care 
se constată nereușita unui candidat la proba orală – Refuz al Comisiei de a 
se conforma unei măsuri de organizare a procedurii”

p. 196 „Politica socială – Acorduri-cadru cu privire la munca pe fracţiune de normă 
și cu privire la munca pe durată determinată – Dispoziţii dezavantajoase 
prevăzute de reglementarea naţională pentru agenţii contractuali care 
lucrează pe fracţiune de normă, ocazional sau în temeiul unui contract pe 
durată determinată – Principiul egalităţii de tratament”

II. INFORMĂRI ALE UNIUNII EUROPENE PRIVIND
DOMENIUL SOCIAL

p. 209 DECIZIA NR. A2 din 12 iunie 2009 privind interpretarea articolului 12 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului 
referitor la legislaţia aplicabilă lucrătorilor salariaţi detașaţi și lucrătorilor 
independenţi care lucrează temporar în afara statului competent

p. 215 DECIZIA NR. F1 din 12 iunie 2009 privind interpretarea articolului 68 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului 
referitor la regulile de prioritate în caz de cumul de prestaţii familiale

p. 218 DECIZIA NR. H1 din 12 iunie 2009 privind cadrul pentru tranziţia de la 
Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72 ale Consiliului la 
Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009 ale Parlamentului 
European și ale Consiliului și aplicarea deciziilor și recomandărilor Comisiei 
administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială

p. 223 DECIZIA NR. P1 din 12 iunie 2009 privind interpretarea articolului 50 alineatul 
(4), a articolului 58 și a articolului 87 alineatul (5) din Regulamentul (CE) 
nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului pentru acordarea 
prestaţiilor de invaliditate, pentru limită de vârstă și de urmaș

p. 225 RECOMANDAREA NR. P1 din 12 iunie 2009 privind hotărârea Gottardo, conform 
căreia avantajele de care benefi ciază resortisanţii unui stat membru în temeiul 
unei convenţii bilaterale privind securitatea socială cu o ţară terţă trebuie să fi e 
acordate și lucrătorilor care sunt resortisanţi ai altor state membre
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DECIZIA NR. S1 din 12 iunie 2009 privind cardul european de asigurări sociale 
de sănătate

p. 228

DECIZIA NR. S5 din 2 octombrie 2009 privind interpretarea conceptului de 
„prestaţii în natură” în caz de boală sau de maternitate astfel cum este defi nit 
la articolul 1 litera (va) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului 
European și al Consiliului în temeiul articolelor 17, 19, 20, 22, al articolului 24 
alineatul (1), al articolelor 25, 26, al articolului 27 alineatele (1), (3), (4) și (5), 
al articolelor 28, 34 și al articolului 36 alineatele (1) și (2) din Regulamentul 
(CE) nr. 883/2004 și privind calcularea sumelor care urmează să fi e 
rambursate în conformitate cu articolele 62, 63 și 64 din Regulamentul (CE) 
nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

p. 232

DECIZIA NR. U1 din 12 iunie 2009 privind articolul 54 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind majorările cuantumului prestaţiilor de șomaj în funcţie de membrii de 
familie afl aţi în întreţinere

p. 235

RECOMANDAREA NR. U1 din 12 iunie 2009 privind legislaţia aplicabilă 
șomerilor care întreprind activităţi profesionale sau comerciale cu timp 
parţial într-un stat membru diferit faţă de statul de reședinţă

p. 237

DECIZIA NR. U2 din 12 iunie 2009 privind domeniul de aplicare al articolului 
65 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului 
European și al Consiliului cu privire la dreptul la prestaţii de șomaj al 
persoanelor afl ate în șomaj total, altele decât lucrătorii frontalieri care 
și-au avut reședinţa pe teritoriul unui stat membru altul decât statul membru 
competent, pe parcursul ultimei lor activităţi salariate sau independente

p. 239

RECOMANDAREA NR. U2 din 12 iunie 2009 privind aplicarea articolului 64 
alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului 
European și al Consiliului șomerilor care își însoţesc soţii sau partenerii care 
desfășoară o activitate profesională sau comercială în alt stat membru decât 
statul competent

p. 242

DECIZIA NR. U3 din 12 iunie 2009 privind conceptul de „șomaj parţial” 
aplicabil șomerilor menţionaţi la articolul 65 alineatul (1) din Regulamentul 
(CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului

p. 244


