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CUPRINS

STUDII. DISCUŢII. COMENTARII
Ion Traian ŞTEFĂNESCU, Reducerea salariilor şi a pensiilor în lumina art. 53 
din Constituţia României

p. 9

Alexandru ŢICLEA, Reglementarea confl ictelor colective de muncă în dreptul 
comparat

p. 15

Ana ŞTEFĂNESCU, Contractul individual de muncă la domiciliu al asistentului 
maternal profesionist

p. 25

Radu Răzvan POPESCU, Reglementarea muncii prin agent de muncă 
temporară în dreptul francez

p. 61

PRACTICĂ JUDICIARĂ
[selecţie şi prelucrare de Petrică ARBĂNAŞ (1-10) și Dragoș CĂLIN (11-20)]

1. Contestaţie la executare. Instanţa de executare. Regulator de competenţă p. 67

2. Soluţionarea procesului prin necercetarea fondului. Casare cu trimitere p. 69

3. Nemotivarea hotărârii. Consecinţe. Casare cu trimitere p. 72

4. Detaşarea salariatului. Condiţii p. 79

5. Erori în stabilirea şi plata pensiei. Rectifi care. Obligativitate p. 82

6. Asistent personal. Plata drepturilor salariale p. 85

7. Dreptul la acordarea contravalorii tichetelor de masă. Condiţii p. 88

8. Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. Condiţii p. 94

9. Concedierea colectivă. Obligaţia angajatorului de a iniţia consultări. Condiţii p. 100

10. Concedierea colectivă. Criterii. Pensionare anticipată. Condiţii p. 105

11. Soluţii jurisprudenţiale care ignoră principii constituţionale fundamentale. 
Speranţa legitimă de a obţine recunoaşterea unor creanţe. Calculul 
indemnizaţiei pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani

p. 113

12. Valorifi carea vechimii în serviciu din sistemul militar la calculul pensiei 
pentru limită de vârstă

p. 132

13. Stabilirea vechimii în magistratură în calculul pensiei p. 137

14. Efectele deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, 
pronunţate în recursuri în interesul legii, cu privire la sporurile luate în calculul 
drepturilor de pensie ale magistraţilor

p. 141

15. Neincluderea în baza de calcul a pensiei militare de stat a primelor orare de 
zbor sau a primelor de clasifi care 

p. 146
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p. 154 16. Trecerea de la pensia din sistemul militar la pensia din sistemul public. 
Realizarea vechimii în serviciu ca personal civil în aviaţia civilă

p. 158 17. Cumulul indemnizaţiei aferente stabilirii domiciliului obligatoriu şi al 
indemnizaţiei aferente strămutării în alte localităţi 

p. 161 18. Aplicarea Regulamentului CEE nr. 1407/71 în ce priveşte prestaţiile 
izvorând din asistenţă medicală 

p. 165 19. Decizie de concediere pentru motive care ţin de persoana salariatului. 
Discriminare pe criterii de sex 

p. 172 20. Concedierea pentru inaptitudine fi zică sau psihică a salariatului 

SPAŢIUL EUROPEAN
(selecţie de Laura GEORGESCU)

I. HOTĂRÂRI ALE CURŢII DE JUSTIŢIE EUROPENE

p. 179 „Directiva 2000/78/CE – Articolele 8 și 9 – Procedură naţională care 
reglementează respectarea obligaţiilor care decurg din directivă – Termenul 
de introducere a acţiunii – Principiile echivalenţei și efectivităţii – Principiul 
nediminuării nivelului protecţiei anterioare”

p. 189 „Politică socială − Directiva 92/85/CEE − Introducerea de măsuri pentru 
promovarea îmbunătăţirii securităţii și a sănătăţii la locul de muncă în cazul 
lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează – Articolul 
5 alineatul (3) și articolul 11 punctele 1-3 − Efect direct − Lucrătoare gravidă 
căreia i s-a acordat o dispensă în perioada sarcinii − Lucrătoare afl ată în 
concediu de maternitate − Dreptul la plata unei indemnizaţii pentru asigurarea 
serviciului de permanenţă la locul de muncă”

II. INFORMĂRI ALE UNIUNII EUROPENE PRIVIND
DOMENIUL SOCIAL

p. 209 Raport comun interimar al CPE - CPS privind pensiile

p. 214 Concluziile Consiliului privind obiectivul şi indicatorii de incluziune socială

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

p. 217 Ordinea de zi a şedinţei din 2010:

p. 218 Intensifi carea luptei împotriva muncii copiilor. Raport al Directorului General 
– extras – 


