
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Cuvânt inainte 
 
Dragii mei viitori cititori, 
 
Incepând de astăzi, 5 ianuarie 2008, va exista pe piaţa revistelor de specialitate şi Revista de dreptul muncii şi 
dreptul securităţii sociale. 
 
M-am gândit ca această revistă să fie bilunară, iar apariţiile să fie în data de 15 şi 30 ale fiecărei luni. 
 
Revista este dedicată in intregime dreptului muncii şi dreptului securităţii sociale, dar sunt binevenite şi articole, 
studii, comentarii, cazuri practice din zona sociologiei muncii, psihologiei muncii sau relaţiilor industriale 
(industrial relation), mai puţin din zona resurselor umane. 
 
 
Scopul Revistei de dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale  este acela de a aduce actualitatea din domeniul 
muncii la un click distanţă şi la o secundă de cercetare. Diferenţa faţă de revistele clasice o va constitui 
supleţea, flexibilitatea, dinamica informaţională, precum şi o strânsă legătură cu mediul dreptului muncii şi 
dreptului securităţii sociale. În acest sens, revista este deschisă tuturor celor care doresc să publice sau să 
colaboreze, într-un fel sau altul. 
 
Am făcut demersurile necesare pentru a obţine de la Biblioteca Naţională un număr ISSN, iar în timp voi 
încerca să obţin acreditarea academică la CNCSIS (dar până atunci mai este mult, iar scopul nostru principal 
nu este acreditarea, ci, aşa cum am precizat, transmiterea de idei şi informaţii). 
 
 
In fine, revista este realizată in intregime de mine, Costel Gîlcă, astfel incât vă rog sa fiţi ingăduitori cu 
eventualele scăpări de redactare/tehnoredactare, deoarece scopul principal pe care mi l-am propus este acela 
de a transmite idei, chiar dacă in formă pot fi şi scăpări. 
 
Pentru moment, revista va fi postată pe blog-ul meu http://costelgilca.wordpress.com, urmând a fi mutată pe un 
site profesionist (atunci când va fi cazul). 
 
Succes tuturor! 
 

 
 

Toate cele bune, 
Costel Gîlcă 

fondator şi realizator 
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I. ARTICOLE 
 

Noile contribuţii sociale ale angajatului şi angajatorului 
începând cu 1 ianuarie 2008 

 
Drd. Costel Gîlcă 

 
 

1 ianuarie 2008 aduce modificări în ceea ce priveşte deducerile cu cheltuielile profesionale realizate de 
angajatori, modificări ale contribuţiilor de asigurări sociale plătite atât de angajator cât şi de angajaţi, modificări 
ale contribuţiei angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, în caz de insolvabilitate a 
angajatorului, dar şi creşteri ale punctului de pensie. 
 

Conform Legii bugetului pe anul 2008, începând cu 1 ianuarie 2008 angajatorul va beneficia de 
scăderea contribuţiilor de şomaj cu 1%, a celor de sănătate cu 0,5% şi a contribuţiilor pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale cu 0,7%. 

 Următoarea scădere se va aplica de la 1 iulie 2008 angajatul urmând să plătească mai puţin cu 1% 
din venitul brut la asigurările de sănătate şi cu 0,5% la şomaj. 

De ultima etapă de reducere, care va fi realizată la 1 decembrie 2008, vor beneficia angajatorii, care 
vor plăti contribuţii de pensie mai mici cu 1,5%, de şomaj reduse cu 0,5% şi de sănătate în scădere cu 0,3%. 

În prezent, contribuţiile angajatorului reprezintă 2% din venitul brut al angajatului pentru şomaj, 6% 
pentru sănătate şi 18,5% pentru pensie, în condiţii normale de muncă. În cazul în care condiţiile de muncă sunt 
deosebite sau speciale, contribuţia de pensie se majorează cu câte 5%. 

Contribuţiile curente ale angajatului sunt, în acest an, de 1% pentru şomaj, 6,5% pentru sănătate şi 
9,5% pentru pensie. 

Legea bugetului pe anul 2008 stabileşte că angajatorii vor plăti în 2008, în funcţie de clasa de risc, 
contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale reduse la 0,04%, de la 0,74% în prezent. 
Contribuţia la fondul de garantare a creanţelor salariale va fi menţinută anul viitor la 0,25%. 

 
Astfel, începând cu 1 ianuarie 2008 vor intra în vigoare dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 106/2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 – Codul fiscal1, Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale2, 
precum şi Legea bugetului asigurărilor sociale. 
 

În continuare ne propunem doar o trecere în revistă a principalelor modificări. 
 

I. Deducerile cu cheltuielile profesionale realizate de angajatori 
 

                                                 
1 Publicată în “Monitorul Oficial al României”, partea I nr. 703 din 18.10.2007 
2 Publicată în “Monitorul Oficial al României”, partea I nr. 671 din 1 octombrie 2007. 
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Potrivit art. 21 alin. 1 din Codul fiscal3 pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate 
cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele 
reglementate prin acte normative în vigoare. 
 

Conform art. 21 alin. 2 lit. e) şi din Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 106/2007 
sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri şi cheltuielile de transport şi de cazare în tara şi în 
străinătate, efectuate pentru salariaţi şi administratori, precum şi pentru alte persoane fizice asimilate acestora, 
stabilite prin norme. 
 

Alin.3 lit. l) a articolului 21 prevede ca fiind deductibile şi cheltuielile pentru funcţionarea, întreţinerea şi 
repararea locuinţelor de serviciu situate în localitatea unde se află sediul social sau unde societatea are sedii 
secundare, deductibile în limita corespunzătoare suprafeţelor construite prevăzute de Legea locuinţei nr. 
114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se majorează din punct de vedere fiscal 
cu 10%.  
 

Aşadar, începând cu 1 ianuarie 2008 sunt deductibile: 
 - cheltuielile de transport şi de cazare; 
 - întreţinerea şi repararea locuinţelor de serviciu. 
 
 

II. Plata contribuţiilor de asigurări sociale 
 
 A. Salariaţi 
 

Conform modificărilor introduse prin O.U.G. nr. 91/2007 se modifică baza de calcul a contribuţiei 
individuale, astfel: 
 
1. În  cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II4 din Legea 19/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare, baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale venitul brut realizat lunar. 
 
2. În  cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V şi alin. (2)5 baza lunară de calcul a contribuţiei 
individuale de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat, înscris în declaraţia sau în contractul de 
asigurare socială. 
 
                                                 
3 Publicat în “Monitorul Oficial al României”, partea I nr.927 din 23 decembrie 2003 
4 “Art. 5 – (1) În sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii: 
 I. persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă şi funcţionarii publici;  
 II. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori 
judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi 
şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la pct. I; “ 
 
5 III. persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, 
denumite în continuare şomeri;  
   IV. persoanele care se afla în una dintre situaţiile următoare:  
   a) asociat unic, asociaţi, comanditari sau acţionari;  
   b) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare sau de management;  
   c) membri ai asociaţiei familiale;  
   d) persoane autorizate sa desfăşoare activităţi independente;  
   e) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;  
   f) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;  
   V. Persoanele care se regăsesc în două sau mai multe situaţii prevăzute la pct. IV.  
   (2) Se pot asigura în sistemul public, pe bază de contract de asigurare sociala, în condiţiile prezentei legi, persoanele care se 
regăsesc în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi care doresc să îşi completeze venitul asigurat, precum şi persoanele care nu se 
regăsesc în situaţiile prevăzute la alin. (1).  
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Angajatori 
 
Conform art. 24 astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 91/2007 baza lunara de calcul a contribuţiei 

de asigurări sociale datorate de către angajator o constituie suma veniturilor care constituie baza de calcul 
a contribuţiei individuale de asigurări sociale conform art. 23 alin. (1).” 
 
 
  

Din momentul începerii activităţii de colectare pentru sistemul fondurilor de pensii administrate privat 
contribuţia la fondul de pensii, care este parte din contribuţia individuală de asigurări sociale datorată la 
sistemul public de pensii, se virează de către CNPAS fondurilor de pensii administrate privat.  
 

Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care plătitorii au depus declaraţia privind 
evidenţa nominală şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, instituţia de evidenţă 
prevăzută de lege transmite fiecărui administrator lista nominală de virare a sumelor către fondul de pensii pe 
care acesta îl administrează. 

 Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care angajatorul a depus declaraţia 
privind evidenţa nominală şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, instituţia de 
evidenţă prevăzută de lege virează către fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul asigurărilor 
sociale de stat, suma reprezentând contribuţiile individuale datorate acestor fonduri.  
 
 

  III. Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
 
Baza de calcul a indemnizaţiilor 
 

Baza de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de 
muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se calculează ca medie a veniturilor brute 
realizate lunar de către salariat în ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului, respectiv a veniturilor 
stipulate în contractele individuale de asigurare, pe baza cărora s-a stabilit contribuţia de asigurare pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale. 

 
În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizaţiilor pentru 

incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc 
de muncă o constituie media veniturilor brute realizate lunar, respectiv a veniturilor stipulate în contractul 
individual de asigurare, pe baza cărora s-a stabilit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale. 
 
Contribuţia de asigurări datorată de angajator 
 

Conform modificărilor art. 101 din Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale6 baza lunară de calcul la care angajatorul datorează contribuţia de asigurări pentru accidente 
de muncă şi boli profesionale pentru persoanele prevăzute la art. 5 şi 7 o constituie:  
a) suma veniturilor brute realizate lunar; 
b) salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din 
concediul medical, cu excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională.  
 

 Cotele de contribuţie datorate de angajatori în funcţie de clasa de risc se stabilesc prin Legea 
bugetului asigurărilor sociale de stat şi se aplică asupra bazei lunare de calcul  
prevăzute la alin. (1) a art. 101. 
                                                 
6 Publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. nr. 454 din 27 iunie 2002 
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Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale nu se aplică asupra sumelor 

reprezentând: 
a) prestaţii suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă 
şi boli profesionale; 
b) diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare şi transfer, precum şi drepturile 
de autor; 
c) participarea salariaţilor la profit 
 
 

Sumele asupra cărora nu se datorează contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale prevăzute la alin. (3) nu se iau în considerare la stabilirea prestaţiilor din sistemul de asigurare 
pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
 
 

IV. Asigurările pentru şomaj 
 

Conform art. 26 al Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă, astfel cum a fost modificat, angajatorii au obligaţia de a plăti lunar o contribuţie la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj, a cărei cotă se aplică asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a 
contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform art. 27 alin. (1).” 
 

Angajatorii au obligaţia de a reţine şi de a vira lunar contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru 
şomaj, a cărei cotă se aplică asupra bazei lunare de calcul, reprezentată de venitul brut realizat lunar, în 
situaţia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii. 
 

Persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj, prevăzute la art. 20, au obligaţia 
de a plăti lunar o contribuţie la bugetul asigurărilor pentru şomaj, a cărei cotă se aplică asupra venitului lunar 
declarat în contractul de asigurare pentru şomaj 
 

Cotele contribuţiilor prevăzute la art. 26–28 se stabilesc prin legea bugetului asigurărilor sociale de 
stat, în funcţie de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj.”  
 
 
 

V. Cotele de contribuţii la Fondul de garantare al salariilor  
 

Începând cu 1 ianuarie 2008, angajatorii au obligaţia de a plăti lunar o contribuţie la Fondul de 
garantare în cota de 0,25%, aplicată asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contribuţiei 
individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj realizate de salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă, 
potrivit legii 
 
 

VI. Majorarea punctului de pensie  
 

Punctul de pensie se majorează, de la 1 ianuarie, cu 7,4%, de la 541 lei la 581,3 lei, iar valoarea 
acestuia ajunge la 37,5% din salariul mediu, care este prognozat să crească la 1550 lei în 2008.  

Pensiile se majorează, de la 1 ianuarie 2008, atât pentru pensionarii din sistemul public, cât şi pentru 
cei din agricultură, astfel că peste 5,5 milioane de persoane vârstnice vor beneficia de o majorare a punctului 
cu 7,4%. 
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 Majorarea programată pentru 1 ianuarie 2008 vine ca urmare a adoptării Legii nr. 250/20077 pentru 
modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, care prevede 
că  “valoarea punctului de pensie, determinată conform prevederilor alin. (1) sau (2) [al art. 80 din legea 
19/20008], nu poate fi mai mică de 37,5% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat, începând cu 1 ianuarie 2008, respectiv de 45% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat, începând cu 1 ianuarie 2009. 

Pensiile au fost majorate şi în noiembrie, când punctul de pensie a crescut cu 30%, de la 416 lei la 541 
lei, ajungând astfel la 37,5% din salariul mediu din 2007, de 1443 lei.  

Pentru ca ponderea punctului de pensie să se menţină la aceeaşi valoare şi în 2008, după cum 
prevede Legea nr. 250/2007, ca urmare a unui salariu mediu prognozat să crească anul viitor la 1550 de lei, 
punctul va mai fi indexat cu 7,4%. 

Prin Legea bugetului asigurărilor sociale pe anul 2008 se prevede în art. 14 alin. 1 că “valoarea 
punctului de pensie, stabilită potrivit prevederilor art. 80 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru anul 2008, este de 581,3 lei şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008” 

 
 
 

                                                 
7 Publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr 4886 din 19 iulie 2007.  
8  Art. 80. - (1) Valoarea unui punct de pensie se stabileşte prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Aceasta se determina prin 
actualizarea valorii punctului de pensie din luna decembrie a fiecărui an cu cel puţin rata inflaţiei, prognozata pentru anul bugetar 
următor de instituţia cu atribuţii în domeniu.  
   (2) În raport cu evoluţia indicatorilor macroeconomici şi cu resursele financiare, valoarea punctului de pensie, stabilită conform 
prevederilor alin. (1), poate fi majorată prin legile de rectificare a bugetului asigurărilor sociale de stat.  
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CONCEPTUL DE SECURITATE SOCIALĂ 
 

Drd. Costel Gîlcă 
 
 

Securitatea socială reprezintă una dintre cele mai importante ramuri de drept, prin implicaţiile sale 
majore asupra securităţii şi protecţiei cetăţenilor împotriva sărăciei a marginalizării acestora, a riscurilor care 
pot interveni de-a lungul vieţii, prin implicaţiile majore asupra bunăstării oamenilor, asupra societăţii în general 
şi nu în ultimul rând cu implicaţii extrem de importante chiar asupra economiei naţionale. Toţi cetăţenii, într-o 
formă sau alta, sunt vizaţi de normele dreptului securităţii sociale, astfel încât reglementările în acest domeniu 
trebuie să ţină cont pe de o parte de interesul general al societăţii, iar pe de altă parte de interesul, extrem de 
variat, al fiecărui individ. 

 
Securitatea socială reprezintă una dintre cele mai importante ramuri de drept, prin implicaţiile sale 

majore asupra securităţii şi protecţiei cetăţenilor împotriva sărăciei a marginalizării acestora, a riscurilor care 
pot interveni de-a lungul vieţii, prin implicaţiile majore asupra bunăstării oamenilor, asupra societăţii în general 
şi nu în ultimul rând cu implicaţii extrem de importante chiar asupra economiei naţionale. Toţi cetăţenii, într-o 
formă sau alta, sunt vizaţi de normele dreptului securităţii sociale, astfel încât reglementările în acest domeniu 
trebuie să ţină cont pe de o parte de interesul general al societăţii, iar pe de altă parte de interesul, extrem de 
variat, al fiecărui individ. 

Willial Beveridge a definit, în cel de-al doilea raport al său, securitatea socială ca fiind un ansamblu de 
măsuri adoptate de Stat pentru a proteja cetăţenii împotriva riscurilor care se vor concretiza individual şi care 
nu vor înceta niciodată să existe, oricât de bună ar fi situaţia ansamblului societăţii în care aceştia trăiesc9. 

Securitatea socială, în această definiţie, înseamnă prevenirea şi soluţionarea situaţiilor de dezastru 
care pot afecta individul ca membru al societăţii şi pe care aceasta este incapabilă să le evite într-o primă fază 
de risc, deşi poate soluţiona şi, într-o anumită măsură, preveni transformarea lor într-un dezastru. Securitatea 
socială este un mecanism interpus între o situaţie potenţială de risc mereu prezentă şi o situaţie corigibilă, şi 
poate evitabilă, de dezastru, adunând resurse care să garanteze mecanismul. 

Din acest punct de vedere, general valabil încă, securitatea socială se defineşte, deci, prin raportarea 
sa la unele riscuri, la un mecanism care se stabileşte pentru protecţia sa şi la o atribuire sau redistribuire a 
mijloacelor care au acelaşi scop. Aceste trei elemente vor fi analizate în continuare succesiv şi separat. 
 

 
SECŢIUNEA I 

 RISCURI ACOPERITE10 
 

Riscurile luate în considerare aici se caracterizează în primul rând prin trei aspecte: au caracter 
individual, personal şi sunt natură economică. 
 

A. INDIVIDUALITATEA RISCULUI 
 

Se referă la faptul că, pe lângă măsurile vizând soluţionarea sau îmbunătăţirea situaţiei societăţii ca 
ansamblu, există un al doilea nivel care are în vedere situaţia fiecărui individ în parte, din perspectiva, evident 

                                                 
9 Beveridge „FulI Employment in a Free Society”, Londra, 1944; prima şi cea mai cunoscută operă a lui Beveridge este „Social 
Insurance and Allied Service”, Londra 1942. 
10 Manuel Alonso Olea, Jose Luis Tortuero Plaza „Instituciones de securidad social” decimocuarta edición revisada, editorial Civitas, 
SA, 1997, p. 19 şi urm. şi bibliografia citată. 
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sigură, că deşi măsurile generale sunt încă în vigoare şi au o eficienţă maximă, individul nu va înceta să fie 
afectat de situaţiile de risc, care pot fi rezolvate prin acordarea unui ajutor individual. 

Păstrarea integrităţii statului, menţinerea ordinii publice, evitarea inegalităţilor economice accentuate, 
menţinerea unui nivel general de muncă acceptabil, o administrare dreaptă, rapidă şi imparţială a justiţiei cu 
privire la cetăţean, toate acestea sunt exemple de măsuri care, fără să aibă în vedere un anumit individ, 
îmbunătăţesc situaţia societăţii ca ansamblu; nici una din ele, şi nici totalitatea lor, nu înseamnă securitate 
socială. 
 
B. PERSONALITATEA RISCULUI 
 

Riscurile despre care vorbim au repercusiuni asupra persoanei indivizilor şi nu asupra patrimoniului lor. 
Ceea ce se are în vedere este incidenţa unui fapt sau a unei întâmplări asupra fiinţei umane ca atare şi nu 
asupra bunurilor şi drepturilor a căror titulară este; incidenţa riscului asupra patrimoniului se ia în considerare 
doar în mod indirect, în măsura în care aceasta este sursa sau sprijinul individului. Dacă diviziunea între 
asigurarea lucrurilor şi cea a persoanelor s-ar transfera pe acest teren, securitatea socială s-ar defini sub forma 
securităţii persoanelor. 

 
C. NATURA ECONOMICĂ A RISCULUI 
 
 Contrar celor spuse mai sus, riscurile pe care securitatea socială le are în vedere se comportă în aşa 
fel încât, o dată devenite dezastre (concretizarea riscului), generează o defecţiune sau o insuficienţă a 
resurselor economice personale, fie din cauză că produc diminuarea sau dispariţia veniturilor normale sau 
obişnuite, fie pentru că produc un exces anormal de cheltuieli care nu pot fi acoperite de aceste venituri; 
ajutorul acordat prin securitatea socială evaluează şi compensează deficienţa şi/sau rezolvă excesul. Despre 
aceste situaţii se poate vorbi, prin transfer, ca de nişte “situaţii de necesitate” sau ca de nişte “necesităţi” şi se 
poate spune că acestea, şi nu riscurile, sunt cele care reprezintă obiectul protecţiei11, terminologie acceptată 
numai dacă se ţine seama de faptul că, în general, securitatea socială presupune o nevoie prin însăşi 
producerea riscului. Altfel, nevoile pot fi înţelese prin reducerea la una singură, şi anume: lipsa de resurse 
menţionată mai sus. Riscul trece atunci pe plan secund, favorizând tendinţa de a egala – prin creştere sau 
scădere – protecţia în faţa necesităţii, independent de riscul care, în concluzie, ar fi principala sa cauză.  
 Riscurile cu efect dublu, menţionate mai sus, sunt numeroase: dacă dau naştere unei incapacităţi de 
muncă şi deci unei problematici a veniturilor derivate din aceasta; boala sau accidentul de muncă, prin 
perioada de timp pe care o implică, creează cheltuieli extraordinare legate de recuperarea fizică. Alte riscuri, în 
schimb, constau în autentice privaţiuni ale veniturilor, cum ar fi şomajul forţat, în timp ce altele se traduc printr-o 
simplă creştere a cheltuielor, cum ar fi sarcinile familiale. 
 
D.  “IDEALUL DE ACOPERIRE” 
 
 Riscurile – individuale, personale şi de natură economică, ipotetic vorbind – pe care le acoperă 
securitatea socială ca fiind cauza producerii situaţiei de necesitate, sunt imposibil de determinat fără o referinţă 
la o anumită perioadă şi într-o ţară anume. În general, orice perioadă istorică are un ideal de acoperire12 de 
care încearcă să se apropie sistemul pozitiv al fiecărei ţări, multitudinea riscurilor acoperite fiind o tendinţă 
modernă – cel puţin începând cu secolul XX. În prezent se poate vorbi despre o stabilizare a unui ideal de 
acoperire care cuprinde accidentul personal, fie sau nu de muncă, şi boala obişnuită – inclusiv maternitatea – 
şi profesională, acoperind pentru ambele situaţii atât asistenţa medicală şi recuperarea, cât şi dereglările 
tranzitorii şi permanente – invaliditate – ale veniturilor; bătrâneţea sau prelungirea vieţii dincolo de vârsta la 
care există, în mod normal, capacitate de muncă; moartea, în cazul în care decedatul are succesori în 
drepturi/avânzi-cauză care să depindă de el; şomajul forţat şi sarcinile familiale, concepute în primul rând ca 
ajutoare pentru cei care au copii de vârstă fragedă. 
                                                 
11 J- M. Almansa Pastor „Del riesgo social a la protección de la necesidad”, în «RISS” nr. 6/1971;   
12 B. Schulte „La sécurité sociale. Les pensions”, Toledo, 1981, p. 22; G. Canella „Elementi di chiaricazioni del concetío di sicurezza 
sociale” în „Studi L. Barassi”, Milano, 1963. 
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 Deşi nu ar trebui să se afirme că stabilizarea mai sus menţionată se datorează faptului că s-ar fi atins 
anumite limite impuse de personalitatea riscurilor, de multă vreme tendinţa este înclinată, mai degrabă, spre 
prefecţionarea acoperirii riscurile deja consacrate, decât spre crearea unor noi riscuri, iar astăzi nu se poate 
vedea ce risc nou poate veni să se alăture idealului de acoperire al securităţii sociale13.  
 De multă vreme încoace, “conţinutul material” al securităţii sociale14 apare azi, într-un cuvânt (poate că 
data hotărâtoare este cea din 10 decembrie 1948, când Naţiunile Unite au adoptat Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului15), dacă nu ca ceva fixat în mod definitiv, în mod sigur ca ceva extrem de stabil. 

Pe de altă parte, deficienţele sociale diferite de cele acoperite în mod normal de către securitatea 
socială – fie din cauză că lipsa de resurse din ţările în curs de dezvoltare obligă la o analiză atentă a priorităţilor 
lor, care poate aşeza securitatea socială pe un plan secund, fie din cauză că aceasta a atins deja un nivel 
minim rezonabil de acoperire în ţările dezvoltate – sunt considerate azi mai urgente; aşa sunt locuinţa şi 
urbanismul, alimentaţia, sănătatea în general, transportul în comun, bineînţeles ordinea publică, educaţia şi în 
final mediul în care individul trăieşte, căruia ignoranţa sau indiferenţa pot să-i producă daune masive şi 
ireparabile existând din ce în ce mai multe dovezi în acest sens.  

Într-un cuvânt, exigenţele de «bunăstare socială» - înţeleasă ca «activitate organizată care îşi propune 
să sprijine o adaptare reciprocă între indivizi şi în interiorul mediului său social…; să rezolve problemele de 
adaptare ale indivizilor, ale grupurilor şi comunităţilor la un model schimbător de societate printr-o acţiune 
cooperantă cu scopul de a îmbunătăţi condiţiile economice şi sociale»16 - sunt multiple, iar securitatea socială 
este doar una dintre componentele ei. Altfel, în măsura în care securitatea socială acordă atenţie şi fonduri 
pentru prevenirea riscurilor, în materie de sănătate de exemplu, se poate transforma la rândul ei în parte 
integrantă nediferenţiată de măsurile de bunăstare socială; câteva dintre acestea (de exemplu: protecţia 
copilului; promovarea angajării; sprijin pentru situaţiile de catastrofă, inclusiv în caz de război şi pentru 
rezolvarea consecinţelor sale; subvenţii pentru locuinţă) pot fi alăturate celor de securitate socială care 
urmează a fi descrise, pentru a obţine un concept cât mai amplu al acesteia. Dar chiar şi în cadrul conceptului 
strict – numindu-l astfel pe acela delimitat de “idealul de acoperire” -, lipsa unor resurse poate reclama 
stabilirea priorităţii acoperirii unor riscuri în raport cu altele, în special în ţările în curs de dezvoltare, mai ales 
dacă se ajunge la situaţii în care costul securităţii sociale este mult prea mare în raport cu capacitatea 
economică. 
 

SECŢIUNEA II 
 MECANISMUL DE ACOPERIRE 

 
Este binecunoscut faptul că riscurile incluse în idealul contemporan de acoperire au existat cu mult 

înainte să înceapă să se vorbească despre securitatea socială, chiar dacă, desigur, diversele moduri de viaţă 
au acutizat câteva dintre ele; aşa este de pildă bătrâneţea, faţă de care, prin prelungirea vieţii, s-a mărit 
numărul de ani al fiecărui individ şi numărul proporţional de indivizi care se află în acel moment al vieţii, 
crescând rapid şi costurile întreţinerii lor, în timp ce dezintegrarea familiei “numeroase” i-a privat pe cei în 
vârstă, astăzi mai numeroşi ca oricând – în era preindustrială bunicul era o figură venerabilă rară; foarte puţini 
trăiau suficient astfel încât să devină bunici – mijloacele tradiţionale de întreţinere. Sau accidentul de muncă, 
prin puterea şi pericolul mijloacelor pe care procesul de producţie le pune la dispoziţia muncitorului, care fac ca 
o activitate în mod normal “sigură”, cum este cea agrară, să devină, prin mecanizarea muncilor câmpului, una 
periculoasă din punct de vedere comparativ, independent de faptul că lărgirea conceptului de accident de 
muncă face ca numeroase accidente “comune” să fie considerate astfel sau că se descoperă cauza acestora 
sub forma stresului din ce în ce mai mare de la locul de muncă. 

Există alte riscuri care şi-au redus din intensitate: şomajul forţat din ţările industrializate, dimensiunea 
sa aparte, datorată creşterii fabuloase a randamentului muncii umane, nu sunt comparabile prin efectele lor cu 

                                                 
13 OIM „Examen general de los informes del grupo de trabajo sobre el programa y la estructura de la OIT” Ginebra, 1969, pp. 1-6); G- 
LyonCaen: Droit social européen, París, 1969, p. 103 şi urm. 
14 S. Ghimpu: La responsabilité de l’employeur face aux accidents de travail” Congresul European de dreptul muncii VeneţiA, 1986,  
p.140. 
15 OIM „El trabajo en el mundo”, 1993. p. 70; şi OIM „El seguro social y la protecdón social”. Ginebra, 1993, p. 50.  
16 M. Moix Martínez: El bienestar social, ¿Mito o realidad?, Madrid, 1980, p. 70. 
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tragediile unui şir, este adevărat, scurt, de recolte proaste asupra populaţiei respective, în mod normal 
subalimentate sau malnutrite. Astăzi nu există nimic comparabil nici cu mortalitatea îngrozitoare a epidemiilor 
din vremurile trecute, nici cu indicele de mortalitate maternă sau infantilă, oricât de mult s-ar fi intensificat 
“consumul sanitar” din cauza faptului că – se spune – societatea industrială este cu fiecare zi care trece mai 
patogenă: fabrică bolnavi şi menţine bolile. 

Altfel, nu numai că riscurile existau, dar ele se doreau ţinute sub control şi erau ţinute sub control. 
Întreaga societate, încadrându-le în interiorul unei filozofii de viaţă proprii şi al ethos-ului epocii lor, a manevrat 
mereu mijloace, împrumutate din cadrul familiei şi care în mare măsură încă subzistă – în ciuda reducerii 
drastice a numărului de familii ca unităţi de producţie şi al creşterii “căminelor unipersonale”, bărbaţii şi femeile 
care trăiesc singuri - ca datori de protecţie şi ajutor reciproc ale membrilor săi, incluzând nu numai dreptul şi 
datoria de a acorda alimente, ci şi funcţionarea ca sistem de ajutor general; de asemenea, aceste sisteme 
avea la bază ideea obligaţiei legate de relaţiile de prietenie şi bună vecinătate – încă, în multe zone din Africa, 
de exemplu, termenul sărac este sinonim cu lipsit de părinţi sau prieteni – şi de instituţii religioase sau de 
breaslă care să acorde asistenţă bolnavilor (spitalele gratuite pentru bolnavi, susţinute de patronul 
preindustrial, breasla, biserici sau entităţi publice generale de exemplu, au origini îndepărtate), bătrânilor, 
văduvei şi/sau orfanului, invalidului, probabil pentru că ajutorul acordat “subalternului” aparţine aceleiaşi traume 
a vieţii sociale, pentru care deja nu mai constituie atât o regulă  morală, cât mai degrabă o supoziţie logică, în 
sensul că ar dispărea fără ea, ceea ce explică faptul că s-a vorbit chiar şi de altruism ca ingredient genetic al 
speciei umane sau, cel puţin, de un sistem extrem de complex de schimburi sociale din care întreţinerea celui 
nevoiaş este parte esenţială, deoarece îngrijirea care li se acordă astăzi va fi aceeaşi pe care să o primească 
atunci când riscul se va produce şi cea pe care deja au primit-o atunci când a apărut un risc. 

Acest lucru înseamnă că deosebirea specifică a securităţii sociale nu constă nici în existenţa unui risc 
economic individual, în sensul deja analizat, şi nici în atenţia acordată lui, ci într-un mod special de furnizare a 
acoperirii sale. 

În ce anume constă acest mod de furnizare nu poate fi înţeles fără o referinţă la istoria expusă succint 
în cele ce urmează: 
 
A. EVOLUŢIA ISTORICĂ17 
 
 În primul rând trebuie să se generalizeze convingerea că deşi riscul este individual, individul, 
exceptând situaţia în care face parte dintr-o minoritatea privilegiată şi în scădere, este lipsit de mijloacele de 
prevenire şi de soluţionare a acestuia. Acesta este punctul de plecare: securitatea socială este necesară dacă 
şi atunci când efortul personal nu este suficient. 
 
1. Economisirea individuală şi securitatea privată 
 

Nu este vorba de faptul că majoritatea oamenilor poate fi, sau chiar este, lipsită de prevedere, ci de 
faptul că, deşi poate să nu fie aşa, capacitatea sa de economisire individuală şi familială este insuficientă 
pentru complexitatea şi amploarea nevoilor care pentru individ derivă din incidenţa riscurilor; atât capacitatea 
de economisire directă, cât şi cea canalizată printr-o operaţiune de securitate privată, poate să fie sau să 
înceteze de a mai fi guvernată de dorinţa de câştig a asigurătorului pentru că, deşi operaţiunea de asigurare, în 
esenţă colectivă, în momentul reducerii sau eliminării alea al asigurătorului (spre deosebire de contractul 
individual de asigurare, care reprezintă un pariu destul de periculos pentru contractanţii între care se 
desfăşoară), reduce “costul prevederii” mult sub acela pe care l-ar presupune un contract individual – ceea ce 
explică utilizarea marginală, deşi subzistentă, a securităţii “private” pentru acoperirea riscurilor sociale ale unor 
colective selectate – acesta continuă să fie ridicat în faţa incapacităţii sau a indeciziei asigurătorului faţă de 
exigenţa de a se baza pe colective a căror mărime să permită o dispersare suficientă a costului pentru cei 
sinistraţi şi, în consecinţă, scăderea preţului securităţii. 
 
2. Binefacerea 
 
                                                 
17 M. Alonso Olea Las prestaciones Sanitarisa de la Seguridar Social, Madrid, 1994, p. 34 şi urm. 
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 Această noţiune se traduce prin aceea că individul trebuie să aştepte de la comunitate un ajutor în faţa 
pericolelor care depăşesc posibilităţile sale de prevedere sau ale familiei sale, cel puţin atunci când riscul apare 
cu o acuitate exagerată. Această noţiune elementară şi greu de calificat şi-a găsit expresia în binefacerea 
publică, completând-o pe cea privată, corporatistă sau confesională, dar care la fel ca acestea, înţeleasă ca 
ajutor benevol şi liber pentru nevoiaşii care îşi demonstrează lipsa, şi poate chiar supusă cerinţelor de 
vecinătate şi de muncă forţată care au caracterizat în anumite ţări şi perioade – cum ar fi Anglia, Legile celor 
săraci – această protecţie a condiţiei nevoiaşului analizată generic. Nu au lipsit instituţiile de “ajutor reciproc”, în 
general cu specific de breaslă, suportate prin cotizaţiile membrilor săi, care acordau împrumuturilor 
rudimentare pentru boală sau deces.  
 
3. Asigurări sociale obligatorii şi prevederi sociale 
 
 Următoarea concepţie este aceea că acoperirea riscurilor sociale nu poate să excludă acţiunea 
schimbătoare iar inegală a binefacerii – “dublei nevoi: de a exista (1) un sentiment generos şi ca acela care are 
acest sentiment să cunoască nevoia”, cum ar spune Hegel, un partizan hotărât, al ideii că trebuie ca societatea 
să descopere nevoia şi soluţiile ei şi să se organizeze şi să ia măsuri de prevedere pentru acestea; în epoca 
industrială a cărei apariţie o contempla, era pentru Hegel datoria necondiţionată a societăţii civile, obligaţia de a 
furniza resurse individului (inclusiv şomajul forţat) incapabil să se întreţină, idee cu atât mai notabilă cu cât era 
exprimată într-o perioadă în care dominant era faptul că binefacerea voluntară (privată) era întotdeauna de 
preferat ajutorului public şi chiar şi acela conform căruia “clasele muncitoare” trebuiau să se spijine “pe propria 
prudenţă şi industrie”, fără să depindă de binefacerea sistematică sau cauzală – şi fără a supune persoana 
care are nevoie de ajutor la probe descurajante ale nevoii lor sau că ajutorul li se va acorda doar atunci când 
acesta se va afla într-o sărăcie extremă prin evidenţa lamentabilă a semnelor exterioare. Altfel spus: se 
dezvoltă istoric ideea că trebuie să existe un drept la protecţie, că acordarea de ajutor este exigibilă din punct 
de vedere juridic, drept care derivă din contra ajutorul anterior acordat sub formă de prime sau cote plătite de 
către beneficiar sau de către o terţă persoană pe socoteala aceluia. 
  Ne aflăm din nou în faţa unei operaţiuni de asigurări – de fapt aşa “s-a organizat şi a căpătat 
statut ştiinţific binefacerea”, cum dorea TOYNBEE18 -; dar cum riscurile trebuie distribuite între colectivităţi largi 
pentru ca acoperirea să fie eficientă ceea ce face necesară prezenţa unor entităţi care, fără să selecţioneze, 
să-şi asume securitatea, dau naştere astfel unui nou tip de asigurare, asigurarea socială care deşi apare şi se 
menţine uneori ca formă voluntară, poate, cu subvenţii publice (regim de libertate subsidiară), să învingă 
rezistenţa născută din lipsa de prevedere şi din lipsa de solidaritate a oamenilor, pe lângă deja semnalata lipsă 
de capacitate de economisire a multora dintre ei, conducând la asigurarea socială obligatorie. 
 În aceasta a constat, în substanţă, revoluţia bismarckiană – din piatra uscată a izvorât apa dătătoare 
de viaţă a asigurării sociale, lovită de toiagul lui Bismarck, noul Moise -, care a produs la sfârşitul secolului XIX, 
ceea ce continuă să fie o “operaţiune” de asigurare – cu notele sale fundamentale: selecţia riscurilor acoperite, 
în faţa uniformităţii sărăciei; caracterul aleatoriu sau nesiguranţa individuală a persoanei; formarea unor fonduri 
mutuale comune cu care să poată fi ajutat cel ; tratament matematico-financiar al relaţiei dintre unul şi altul, 
pentru ca prezenţa fondului să elimine alea cu privire la colectivul asigurat -, are, totuşi, caracteristicile speciale 
din care derivă amplitudinea şi obligativitatea sa. 
 Aceste evoluţii au loc în perioada în care conştiinţa socială a cererilor de a trăi în comunitate lărgeşte 
idealul acoperirii despre care s-a vorbit înainte, încorporând noi riscuri pe lângă cele selectate la început; dar 
cum acest lucru s-a produs în timp, tot în timp a apărut şi o serie de asigurări sociale relativ sau total 
independente între ele.  

 
4. Mutualitatea şi intervenţionismul 
 
 Revenind: nu putem gândi că obligativitatea extinderii, a intensităţii şi a duratei proprii asigurările 
sociale să fie impusă de altcineva decât de puterea publică; entităţi minore pot impune un punct de plecare în 
respectarea convenţiilor proprii contractului şi chiar şi o întărire dacă derivă din apartenenţa la întreg sau 
cvasiobligatorie la colectivităţi singulare (colegii, sindicate, asociaţii); aceste instrumente au fost folosite pentru 
                                                 
18 A. Toynbee The industrial revolution , ed. A.J. Toynbee, Boston, 1956, p. 68 
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acoperirea riscurilor sociale; aceasta este originea şi semnificaţia mutualităţii, asociaţie pentru protecţia 
riscurilor sociale cu origini îndepărtate. Dar întinderea acoperirii, nevoia de a evita discriminări şi, în cele din 
urmă, de a face ca obligaţia să fie de necontestat, au impus organizarea publică; câmpul prevederii sociale a 
fost astfel unul din multitudinea de câmpuri unde statul socoteşte drept încheiată scurta sa perioadă 
abstenţionistă. 
 
 B. TRANZIŢIA CĂTRE ASIGURAREA SOCIALĂ 
 
 Nu este uşor să precizăm în ce anume constă – şi ca atare nici să o încadrăm într-o anumită perioadă 
– tranziţia prevederii către securitatea socială; aceasta trasează, în tonuri mai mult sau mai puţin clare în 
panorama expusă, următoarele linii adiţionale. 
 
1. Universalitatea acoperirii 
 

În primul plan, şi poate cel mai important, se află lărgirea câmpului personal de asigurare. Aproape din 
totdeauna asigurările sociale au început prin a fi stabilite pentru muncitorii din sectorul industrial care aveau 
salarii mici – nucleu a ceea ce atunci s-a numit “chestiune socială”, consecinţa umană directă a Revoluţiei 
industriale -  despre care s-a crezut că, în afara nevoii stringente şi reale, erau în acelaşi timp cei mai în 
măsură să ceară protecţie, iar organizarea acesteia devenea mai uşoară. Cu timpul, categoria celor care au 
fost numiţi “slabi din punct de vedere economic” s-a extins şi la muncitorii cu salarii mai mari; de la muncitorii 
din sectorul industrial la cei din sectorul agricol şi la funcţionari; în cele din urmă, de la muncitorii supuşi unui 
contract individual de muncă la cei independenţi. Această evoluţie, ca ultim ideal, se îndreaptă spre protejarea 
tuturor cetăţenilor, chiar şi a rezidenţilor ţării respective. Această primă tendinţă este fundamentală din 
perspectiva securităţii sociale: universalitatea personală a acoperirii, aprobând “dreptul oricărei persoane la 
securitate socială”, pe care îl proclamă articolul 9 din Pactul internaţional de drepturi economice, sociale şi 
culturale. 
 
2. Uniformitatea protecţiei 
 
 Extinderile treptate ale acoperirii s-au produs de fapt – mai ales atunci când s-a depăşit cadrul 
muncitorului industrial care avea încheiat un contract individual de muncă  – nu prin înglobarea lor în 
asigurările sociale deja existente, ci prin crearea altora noi. În timp ce, pe de o parte, aşa cum se va vedea în 
cele ce urmează, diversele asigurări sociale aveau tendinţa de a se redefini pentru muncitorii industriali – şi 
pentru funcţionari, a căror asimilare la acelea nu a produs vreo dificultate majoră -, pe de altă parte apăreau 
sisteme deja reelaborate, dar speciale şi diferite faţă de noile cadre (pentru muncitorii din sectorul agricol; 
pentru muncitorii autonomi; aceste două cazuri sunt cele mai importante şi mai cunoscute); caracterul special 
şi diferit a constat nu numai în faptul că se protejau grupuri personale definite, ci că protecţia era şi ea specială 
şi diferită, şi în general inferioară chiar şi atunci când era supusă aceloraşi riscuri. Amestecul de asigurări 
sociale dispersate în funcţie de riscuri a fost înlocuit, s-ar putea spune, cu amestecul de asigurări sociale 
unificate, dar dispersate în funcţie de colectivele protejate. 
 Tendinţa de a elimina această diversitate reprezintă o trăsătură a securităţii sociale, cel puţin din 
punctul de vedere substanţial, adică al diversităţii protecţiei. Altfel spus, securitatea socială înseamnă ca 
întreaga populaţie asigurată – care acum este ipotetic, toată populaţia – să fie protejată împotriva aceloraşi 
riscuri cu aceeaşi intensitate. 

Totuşi, riscurile cuprinse în idealul de acoperire diferă între ele. Există riscuri generice care afectează 
întreaga populaţie, pentru care, tocmai de aceea, este posibil să se actualizeze cele două principii de protecţie 
universală şi protecţe uniformă; riscurile sanitare şi cele de sarcini familiale sunt tipice, şi de aceea, idealul unui 
serviciu naţional de sănătate şi al unui sistem general de protecţie familială este conţinut de securitatea 
socială. Altor riscuri, generice la rândul lor, cum ar fi bătrâneţea sau invaliditatea, nu li se poate aplica cu atâta 
uşurinţă un tratament uniform, dar nu există un grad de dificultate insurmontabil pentru un regim uniform de 
protecţie a bătrânilor, şi nici nu se poate vorbi de un barem în ceea ce priveşte gradele de invaliditate. În 
schimb, riscurile specifice ale muncitorilor cu contract individual de muncă, cum ar fi şomajul forţat, accidentul 
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şi boala profesională sunt – cu excepţia asistenţei sanitare acordate acestora din urmă – imposibil de acoperit 
pentru alte sectoare. 

Totuşi, această schimbare la nivelul concepţiei riscurilor acoperite poate fi descoperită, iar noua 
urgenţă ar marca ultima trăsătură a securităţii sociale. Aceasta ar consta în încercarea ca riscurile să piardă 
specialitatea lor originală – şomaj, accident, boală, bătrâneţe – pentru a crea (ca risc unic redefinit) situaţia de 
nevoie, definind-o drept incapacitate tranzitorie sau definitivă pentru muncă sau imposibilitate obiectivă de a 
obţine un loc de muncă, indiferent de cauze, cu efectul corespondent al imposibilităţii obţinerii de venituri. S-ar 
menţine – universale şi uniformizate – protecţia medicală şi familială şi ar apărea, tot universală şi uniformă, 
protecţia economică împotriva stării de necesitate, care ar putea sfârşi prin garantarea unui nivel minim de 
venituri pentru orice cetăţean sau rezident care nu poate să le obţină singur. O revenire, astfel, la 
nedeterminarea riscurilor caracteristică binefacerii, mai ales că acum protecţia nu cere evitarea sărăciei, ci un 
minim de bunăstare sau de decenţă socială.   

Totodată, consecinţe ale ideilor implicite în securitatea socială sunt unificarea unităţilor de gestiune – 
ale “complexului de organe administrative incoerente, acţionând în conformitate cu principii diverse” despre 
care se vorbea în Raportul lui Beveridge – pentru a uniformiza administraţia şi a reduce cheltuielile, şi 
raţionalizarea împrumuturilor în natură pentru a evita epuizarea resurselor mereu puţine; acest proces 
contribuie de asemenea la pierderea identităţii asigurărilor sociale, apărând ca împrumuturi ale unei asigurări 
unice sau totale.  

O astfel de securitate socială, în linii mari, implică atât dispariţia asigurărilor sociale independente, cât 
şi a regimurilor de protecţie independente, pentru a se fixa pe principiile de bază ale asistenţei sanitare şi pe 
situaţia de necesitate, cu posibila anexă a protecţiei familiale. Acest lucru duce, la rândul său, spre noi teritorii, 
pe de o parte consecinţe necesare, pe de altă parte alternative pentru care un sistem de asigurări sociale 
trebuie să se decidă. 
 
3. Ordinea publică 
 
 Procesele de integrare, caracteristice securităţii sociale, au nevoie în mod obligatoriu, aşa cum am mai 
precizat, de o ordine normativă statală; mai au nevoie şi de o administrare statală, directă sau prin intermediul 
unor organisme autonome, sau o puternică tutelă şi intervenţie pentru entităţile nestatale care gestionează. 
Ansamblul de măsuri de protecţie care formează securitatea socială este costisitor – foarte costisitor deoarece 
are o extindere medie – şi nu se poate susţine decât prin creditări pentru impozitele afectate ale căror 
caractere tind să adopte primele din asigurări sau generale, (numai statul putând impune această 
obligativitate), după decizia iniţială de a stabili protecţia şi de a stabili numeroasele resurse necesare. Aşadar, 
statul, într-un fel sau altul, sau oricum, vine să facă parte din mecanismul securităţii sociale, iar aceasta, în 
final, se sprijină pe garanţia existenţei statului; “pe caracterul peren al statului se bazează securitatea socială”, 
s-a spus, şi pe suveranitatea populară a statului democratic “doza raţională de securitate socială adecvată 
oricărei circumstanţe” care se  oferă. 
 Administraţia statală este compatibilă cu descentralizarea sa, apropiind gestiunea de cei protejaţi şi 
promovând participarea acestora; cu elanul de a evita, pe de o parte, depersonalizarea democratică iar, pe de 
altă parte, de a remedia abuzul şi frauda împrumuturilor. 
 
4. Opţiunile ulterioare, în special cele legate de “venitul minim” 
 
 O primă opţiune este cea care se referă la însăşi configuraţia protecţiei, adică, trebuie să garanteze un 
nivel minim egal pentru toţi sau cel care garantează trebuie să păstreze o relaţie sau proporţie cu respectivele 
condiţii, în fapt cu salariile sau veniturile, anterioare întâmplării riscului protejat, astfel încât acesta să nu 
producă o reducere drastică a acestora. 
 O altă opţiune, legată de cea de dinainte, este cea a surselor de finanţare a împrumuturilor. O 
asigurare socială concepută ca o operaţie de asigurare susţinută prin cote pe care asiguraţii le plătesc 
proporţional cu salariile sau veniturile, l-ar duce prin ea însăşi la împrumuturi proporţionale la rândul lor; în 
schimb, dacă este menţinută prin creditări din fonduri bugetare ale Statului, egalitatea împrumuturilor rezultă 
aproape obligatorie. 
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 Aceste opţiuni, şi în general toate cele care au în vedere securitatea socială, trebuie să fie pe termen 
lung, căci implică resurse pe termen lung şi recunoaşterea unor drepturi de consolidare lentă şi efectivitate 
întârziată în timp. Deciziile trebuie să fie strategice, nu tactice. 
 Pe ideea securităţii sociale merge şi protecţia sau garantarea unui nivel minim de împrumuturi în contul 
fondurilor publice. Dar dacă în acelaşi timp se doreşte menţinerea unei anumite relaţii a împrumuturilor cu 
salariile, acest lucru presupune un al doilea nivel de protecţie (primul fiind de natură asistenţială), şi chiar un al 
treilea pentru protecţia adiţională pe care indivizi colectivi şi-o pot plăti lor înşişi, în măsura în care o pot face, 
(asigurare socială voluntară liberă). Pe de altă parte, din aportul de fonduri masive ale statului pentru nivelul 
minim, nu se urmăreşte lipsa unor resurse sau impozite speciale pentru finanţarea securităţii sociale şi nici 
cererea beneficiarului de a participa la costuri, teme asupra cărora vom reveni. 
 Recenta referire la menţinerea unui venit sau a unui nivel minim care să acopere statutul de necesitate 
poate presupune împrumuturi de cantitate inegală. În ceea ce priveşte împrumuturile medicale, este atât de 
evident încât nici nu merită să ne oprim asupra acestui lucru. Dar poate apărea o exigenţă referitoare la 
restanţieri şi apare cu atât mai mult cu cât deficienţa este generală, lipsa de unui loc de muncă fiind cea mai 
clară situaţie.  

Ne aflăm astfel în faţa unor situaţii pentru care lipsa, iniţială sau ulterioară, a împrumuturilor stricto 
sensu, face ca primul nivel de protecţie să devină unicul, acceptând securitatea socială în interiorul său, de 
fiecare dată cu mai multă generozitate. Vechile şi nicidecum dispărutele împrumuturi de binefacere, redenumite 
de “asistenţă socială” sau “ajutor social”, fie le ridică la planul de exigibilitate juridică, eliminând caracterul său 
benevol sau optativ – fie disimulând prin formulări precum “nivel necontributiv” sau “de asistenţă” – estompând 
astfel distincţia între “asistenţă” şi “securitate” socială, ceea ce explică faptul că în mod normal expresia 
“securitate socială” le cuprinde pe amândouă. Dar pentru împrumuturile asistenţiale, oricare ar fi denumirea lor, 
situaţia specială de nevoie a subiectului sau situaţia sa generală de privaţiune sau sărăcie, trebuie verificată – 
în conformitate cu un criteriu dat de către legiuitor; nu se poate determina linia sărăciei într-o formă exactă şi 
ştiinţifică – drept condiţie a dreptului, faţă de natura obiectivă şi automată a acestuia, stricto sensu, a 
împrumuturilor “comune”, dacă despre acestea se poate vorbi în continuare, sistemul orientându-se din ce în 
ce mai mult către cele asistenţiale, făcând din acestea o formă uzuală a aceluia, cel puţin în vremuri precum 
cele de criză actuală care a forţat descoperirea sărăciei în statele europene dezvoltate 

Este clar că acest sistem presupune determinarea anterioară a nivelului minim menţinut pentru a fixa 
venitul minim oferit; ceea ce în general se face “în mod intuitiv” într-o formă generală, astfel că dovada nevoii 
nu este fixată dinainte, ci se află sub incidenţa ei. 

 
5. Condiţionarea opţiunilor; “criza” securităţii sociale 
 
 S-a făcut referire la cât de costisitoare este securitatea socială şi, în consecinţă, la sarcina pe care 
sprijinirea ei o impune colectivităţii. Securitatea socială fiind un scop colectiv în sens strict, şi nu un mijloc sau 
instrument care să servească altor scopuri, consumarea resurselor în interiorul ei – independent de faptul că 
pe de o parte (de exemplu, în general programele de asistenţă şi reabilitare) pot să fie privite ca investiţie şi nu 
consum – are, ca să spunem aşa, o provenienţă care nu trebuie discutată decât în momentul în care intră în 
conflict cu alte scopuri. În ultimul rând, această idee este exprimată cu un radicalism suficient şi poate necesar: 
a opri sau a renunţa la dezvoltarea economică înseamnă a renunţa la securitatea socială 
 Începând cu a doua jumătate a perioadei 1971-1980 această problemă s-a pus cu o intensitate din ce 
în ce mai mare, principalele sale ingrediente specifice fiind: a) reducerea numărului de posturi – mai crudă fiind 
creşterea şomjului forţat -, care în acelaşi timp determină creşterea cheltuielile şi micşorează resursele 
disponibile şi b) îmbătrânirea lentă a populaţiei, care conduce la creşte costul pensiilor – acest cost 
“explodează”, cum se spune în mod grafic - eliminând orice posibilitate de expansiune şi pune sistemele de 
securitate socială faţă în faţă cu probleme acute de finanţare, care se agravează atunci când se cere ca 
aceasta să se micşoreze dacă se doreşte combaterea eficace a şomajului 
 Fenomenul şomajului este cel mai grav: “nu este posibilă susţinerea unui sistem de securitate socială 
cu un şomaj în creştere”, iar aceasta este situaţia actuală, prin sistarea procesului de creştere economică “fără 
precedent” care a caracterizat perioada 1951-1973, care a sprijinit la rândul său dezvoltarea corelativă fără 
precedent a securităţii sociale şi care astăzi este… istorie, deoarece criza declanşată în lume în 1974 a 
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terminat cu el; “cei treizeci de ani glorioşi” ai deceniilor 1950, 1960 şi 1970  - sau cei douăzeci şi trei din 1950 
până în 1975, sau douăzeci şi opt, din 1946 până în 1973 – “perioada de aur”, “anii de aur”, care au generat 
“vârsta de aur a pensiilor”, aceşti ani au trecut şi lor le-a urmat o criză care probabil că reprezintă “mai mult 
decât un scandal trecător”, care anunţând noi tipuri de locuri de muncă, anunţa de asemeni un nou tip de 
securitate socială nu foarte strâns legată de raportul de muncă, astfel cum sunt sistemele actuale.  
 Vom reveni asupra acestor probleme atunci când va fi cazul, dar trebuie să spunem că ansamblul lor 
se aşează sub rubrica criză a securităţii sociale şi cel puţin obligă la o reexaminare atentă a acesteia pentru 
“raţionalizarea” ei, înţelegând printr-o astfel de utilizare optimă a resurselor că ei îi sunt destinate, astfel încât 
securitatea socială să fie un bastion al apărării împotriva crizei şi nu una din victimele sale, şi încă anunţă ca 
“drept irefutabil” nevoia de “a reduce planurile de cheltuieli”, temă asupra căreia trebuie să aibă “prioritate 
imediată” pentru a rupe cercul vicios al creşterii necontrolate a costurilor; barochism propriu limbajului celor de 
la OIM pentru a spune că trebuie reduse împrumuturile, deşi acest lucru trebuie făcut cu delicateţe şi atenţie 
extremă pentru a nu altera excesiv procesul de redistribuire între generaţii şi nici, deşi pare să existe generaţii 
“născute pentru a plăti”, să atenteze în mod grav la “echitatea intergeneraţională”, structuri atât materiale cât şi 
spirituale pe care se sprijină securitatea socială; privarea acestora, lăsând la o parte faptul că ea chiar există, 
este considerată un jaf şi este privită cu un sentiment de neîncredere şi disperare. Trebuie să se aibă în 
vedere, după cum chiar OIM spune, faptul că tocmai amploarea acoperirii securităţii sociale a făcut ca această 
criză să nu genereze aceeaşi sărăcie gravă şi agitare socială din deceniul 1930, fixând o limită care să nu se 
depăşească, indiferent dacă “zilele înfloritoare” în care extinderea legală a serviciilor sociale era sprijinită de 
ansamblul de partide politice principale ţin de trecut. Cu toate acestea, resursele destinate securităţii sociale – 
cu excepţia sănătăţii – se reduc în mod proporţional peste tot. 
 Alte consecinţe ale crizei sunt, pe de o parte, deja sus amintita importanţă redefinită, cu un nume sau 
altul al asistenţei sociale, singura formă de protecţie pentru un număr din ce în ce mai mare de familii… cu 
generaţia săracă derivată din pensionare şi din restricţiile programelor de securitatea socială. Pe de altă parte, 
forţa pe care au căpătat-o formele private de asigurare complementară, pentru cine şi le poate procura, 
împrumuturile obligatorii minime şi în regres, când se estimează că acestea provin din biografia sa de cotizator 
şi nu corespund cu sacrificiile pe care le-a făcut; până într-acolo încât astăzi experţii declară că protecţia 
privată complementară este indispensabilă deoarece protecţia publică obligatorie nu poate veni în 
întâmpinarea tuturor nevoilor individuale, incluzând în acestea nu doar pe cele de al treilea nivel, voluntar şi 
liber, dar şi pe cele de al doilea nivel (nivel profresional). 
 În final şi în contemporaneitate se poate imputa de asemenea crizei o anume creştere a “venitului 
minim” ca panaceu de protecţie – în măsura în care de aici derivă marginalizarea, încă protejată, a colectivelor, 
în special a celor aflaţi în şomaj de foarte mult timp – pentru a accentua “politicile sociale de integrare” a 
marginalizaţilor. 
 

SECŢIUNEA III 
 REDISTRIBUIREA RESURSELOR 

 
 S-a considerat că practicarea unei redistribuiri a mijloacelor pentru îndeplinirea scopului de protecţie 
este parte integrantă din noţiunea de securitate socială. 

De-a lungul celor expuse mai sus s-a făcut referire la această retribuţie, care se poate rezuma aici prin 
ideea că aceasta operează într-un sens triplu: 

- redistribuie resursele fiecărui individ şi pe cele ale familiei sale de-a lungul vieţii, individul 
economiseşte în timpul perioadelor de activitate pentru a-şi furniza fonduri cu care să preîntâmpine perioadele 
de inactivitate (în special în timpul anilor de muncă pentru anii de pensionare datorită vârstei). 

- redistribuie resursele între cei care le au într-o perioadă determinată, şi cei care nu le au în aceeaşi 
perioadă: de la angajat la şomer, de la sănătos la bolnav, de la salariat la pensionar etc. 

- redistribuie resurse, acest aspect fiind tipic sistemelor denumite de distribuire/repartiţie astfel încât: 
(1) cei din generaţiile prezente cotizează pentru a veni în sprijinul nevoilor generaţiilor trecute, aşteptând ca (2) 
resursele generaţiilor viitoare să sprijine, atunci când va veni timpul, nevoile generaţiilor de azi. 

Aceste procese de retribuţie, în special ultimele două menţionate, fac din securitatea socială un sistem 
puternic şi eficace de solidaritate socială. Este exact ce trebuie menţinut, cel puţin într-o măsură suficientă 
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pentru evitarea căderii sau recăderii în sărăcie a generaţiilor viitoare, sau a generaţiilor de azi cu vârstă 
înaintată, şi pierderea demnităţii umane pe care o astfel de situaţie o implică. 
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Plata primelor de vacanţă a bugetarilor  
pentru perioada 2001  - 2006 

drd. Costel Gîlca 

Saga primelor de vacanţă neacordate bugetarilor pare să fi luat sfârşit prin publicarea în Monitorul 
oficial al României, Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 146 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea plăţii 
primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001 – 2006. 

Dreptul unor categorii de salariaţi din sectorul bugetar de a li se acorda o primă cu ocazia plecării în 
concediul de odihnă a fost instituit în baza prevederilor: 

• art. 41 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 
din  organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

• art. 35 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,  
• art. 37 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare,  
• art. 21 din Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din 

administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare 
şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările şi completările ulterioare,  

• art. 34 lit. f) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor referitoare la 
acordarea primei respective din alte acte normative privind salarizarea unor categorii de personal. 

Constrângerile bugetare din perioada 2001 - 2006, nu au permis acordarea primelor de concediu de 
odihnă, prevederile din actele normative prin care au fost aprobate fiind suspendate prin legi bugetare anuale 
succesive şi acte normative anuale de salarizare. 

A urmat o serie de acţiuni în instanţe pentru recuperarea lor (a se vedea partea a II din secţiunea de 
jurisprudenţă a prezentului număr al Revistei de dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale). Prin majoritatea 
hotărârilor instanţelor de judecată ordonatorii de credite au fost obligaţi să acorde primele de concediu de 
odihnă pentru perioada cât acestea au fost suspendate.  

Momentul culminant l-a constituit decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţiile Unite prin Decizia nr. 
XXIII din 12 decembrie 2005, Decizia nr. XII din 5 februarie 2007 şi Decizia nr. LXXVII din 5 noiembrie 2007 ( a 
se vedea partea a II a jurisprudenţei publicate în prezentul număr al Revistei de dreptul muncii şi dreptul 
securităţii sociale). 

În fundamentarea necesităţi adoptării OUG nr. 146/2007 se arată ca: „având în vedere necesitatea 
reducerii cheltuielilor bugetare, a înlăturării inechităţilor dintre persoanele care au obţinut primele de concediu 
de odihnă în baza unor hotărâri ale instanţelor şi persoanele care nu au primit încă primele respective, 
elemente ce vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară, precum şi necesitatea cuprinderii în 
bugetul pe anul 2008 a sumelor necesare acordării primelor de concediu pentru anii în care acestea au fost 
suspendate” a fost adoptată prezenta lege. 

În realitate, motivul adoptării OUG 146/2007 îl constituie normalitatea, acordării unor drepturi salariale, 
stabilite prin lege, în sens contrar statul ar fi dat exemplul de cel mai prost angajator, neplătind drepturile de 
natură salariale la care este obligat, iar sub acest aspect, Curtea Europeană a Drepturilor omului s-a pronunţat, 
în sensul că statul se comportă ca un angajator în situaţii similare. 
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În acest context a fost adoptată OUG nr. 146/2007, care reglementează modalitatea de plată a primelor 
acordate cu ocazia plecării în concediul de odihnă, în baza prevederilor din actele normative a căror aplicare a 
fost suspendată prin legile bugetare anuale succesive şi actele normative anuale de salarizare, în perioada 
2001 – 2006. 

Prima de vacanţă urmează să se plătească următoarelor categorii de bugetari: 
• funcţionarii publici, 
• funcţionarii publici cu statut special,  
• personalul auxiliar din sistemul justiţiei,  
• membrii corpului diplomatic şi consular al României,  
• alte categorii de personal care beneficiază de prima de concediu de odihnă în baza legilor speciale. 

 
Plata primei de vacanţă se va realiza în cursul anului 2008 în trei tranşe astfel: 
 
a) în luna martie - pentru anii 2001 şi 2002; 
b) în luna iunie - pentru anii 2003 şi 2004; 
c) în luna octombrie - pentru anii 2005 şi 2006. 
 

Pentru personalul angajat care a obţinut hotărâri judecătoreşti executorii privind acordarea primelor de 
concediu de odihnă pentru perioade mai scurte decât perioada 2001 - 2006, plata primelor de concediu de 
odihnă pentru perioada necuprinsă în aceste hotărâri se face eşalonat.  
 

Pentru personalul pensionat înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care 
este îndreptăţit să primească prime de concediu de odihnă pentru perioada 2001 - 2006, precum şi pentru 
personalul care se pensionează înainte de a primi integral primele de concediu de odihnă plata primei de 
vacanta se va face într-o singură tranşă. 
 

Articolul 5 prevede ca primele de concediu de odihnă plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă 
se actualizează cu indicele de inflaţie publicat în luna în care se face plata faţă de luna pentru care se 
calculează, pe baza datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică. în opinia noastră ar fi trebuit sa se 
acorde şi dobânda legală. 
 

În ceea ce priveşte impozitarea acestor sume, art. 6 stabileşte „calculul impozitelor şi contribuţiilor 
datorate de angajat şi angajator, aferente primelor de concediu de odihnă, se face în baza reglementărilor 
legale în vigoare la data efectuării plăţilor”. 
 

La aceste sume se mai adaugă şi cheltuielile de judecata realizate de persoanele care au hotărâri 
judecătoreşti care sunt executorii. 
 

Dincolo de orice compensaţie, dincolo de orice plata a acestor prime de vacanţă rămâne practica 
ilegală, rămâne abuzul de putere pe care statul l-a comis prin suspendarea plăţii acestor drepturi de natură 
salarială stabilite prin lege. 
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Natura raportului juridic de muncă al judecătorilor şi procurorilor 

 
drd. Ana Cioriciu Ştefănescu 

 
S-a afirmat în literatura juridică de specialitate că Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor şi 

procurorilor, la fel ca reglementarea anterioară (Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească) omite 
să precizeze natura raportului juridic de muncă al acestora. Noi dorim să soluţionăm această problemă cu 
argumente corespunzătoare.  

 
 
S-a afirmat în literatura juridică de specialitate19 că „Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor şi 

procurorilor20, la fel ca reglementarea anterioară (Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească21) 
omite să precizeze natura raportului juridic de muncă al acestora”.  

„Analizând documentele cadru adoptate de Consiliul Europei, prin organismele sale, ca şi cele 
adoptate de Organizaţia Naţiunilor Unite, am constatat că nici acestea nu au abordat, explicit sau implicit, 
natura juridică a profesiei de magistrat, cu referire specială la judecător, limitându-se la a insista asupra rolului 
determinant pe care judecătorul, cu precădere, îl îndeplineşte în statul de drept contemporan, precum şi asupra 
garanţiilor instituite în acest scop.”22 

 „În sensul apartenenţei magistraţilor la o anume categorie socio-profesională şi implicit al unei 
„încadrări” a raportului juridic de muncă al magistraţilor, în literatura juridică a fost exprimat un punct de 
vedere23 pornind de la analiza dispoziţiilor Legii nr. 115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, 
magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere24, ale Legii nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici25, ambele modificate prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei26. Autorul studiului consideră categoria profesională a magistraţilor o 
categorie aparte ce poate fi inclusă în categoria persoanelor care exercită demnităţi publice. Două sunt 
argumentele invocate de autor în sprijinul concluziei formulate, unul referitor la textele legale privind salarizarea 
magistraţilor, iar celălalt referitor la modalitatea de numire în funcţie a magistraţilor. Într-o opinie diferită27 s-a 
arătat că, pe de o parte „numirea de către preşedintele României nu conferă eo ipso celor numiţi... calitatea de 
demnitari”, iar, pe de altă parte, „deosebirea dintre indemnizaţia lunară şi salariul lunar nu este de esenţă”, 
nejustificând prin ea însăşi, calitatea de demnitar.” Atunci când legiuitorul a intenţionat să acorde statutul de 
demnitar funcţiei de magistrat şi-a exprimat expres voinţa în acest sens.28 

Cu privire la aceste raporturi s-a pronunţat şi Curtea Constituţională29 şi literatura de specialitate, în 
sensul că magistraţii constituie o categorie profesională cu un specific aparte30, „o categorie distinctă de 
personal care exercită puterea judecătorească, ce îşi desfăşoară activitatea în temeiul unui raport de muncă 
sui-generis”31, dar au fost exprimate şi opinii conform cărora magistratul este „funcţionar public învestit cu 

                                                 
19 A se vedea, Ş. Beligrădeanu, Natura raportului juridic de muncă al magistraţilor, în „Dreptul”, nr. 7/2003, p. 29-30. 
20 Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13.09.2005, modificată şi completată ulterior. 
21 Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30.09.2005, modificată şi completată ulterior, abrogată prin 
Legea nr. 303/2004. 
22 I. Popa, Tratat privind profesia de magistrat în România, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p. 402. 
23 A se vedea Ş. Beligrădeanu,  op. cit., în „Dreptul” nr. 7/2003, p. 29-42. 
24 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28.10.1996, modificată şi completată ulterior. 
25 Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29.05.2007.  
26 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21.04.2003, modificată şi completată ulterior.  
27  A se vedea I.T. Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, p. 31. 
28 A se vedea I. Popa, op. cit., p. 395-396. 
29 A se vedea Decizia nr. 275/2002 a Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 3.03.2003. 
30 A se vedea E. S. Tănăsescu, Comentariu la Decizia 275/2002 a Curţii Constituţionale, în „Juridica” nr. 4/2003, p. 41.  
31  A se vedea A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007,  p. 24. 
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autoritate jurisdicţională"32 sau „o categorie de funcţionari publici"33 sau, într-o definiţie cu caracter general, 
„funcţionar de stat, numit sau ales care soluţionează pe calea justiţiei procesele prin pronunţarea unei 
hotărâri"34. 

 „De fapt, raportul de serviciu al magistraţilor nu constituie altceva decât o formă specifică, atipică şi 
unică a unui raport juridic de muncă”.35 

 Propunem a se observa distincţia şi cu ajutorul normelor de tehnică legislativă, gândindu-ne în acest 
sens la principiul unităţii terminologice şi la art. 47 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, care stipulează că „dacă 
textul unui articol sau alineat conţine enumerări prezentate distinct, acestea se identifică prin utilizarea literelor 
alfabetului românesc” (s.n.). Cu privire la legătura ce există între distincţia termenilor şi a noţiunilor - ţinând de 
modul de redactare a textului de lege – atragem atenţia şi asupra prevederilor semnificative ale art. 46 alin. (1) 
din aceeaşi lege: „în cazul în care din dispoziţia normativă primară a unui articol decurg, în mod organic, mai 
multe ipoteze juridice, acestea vor fi prezentate în alineate distincte, asigurându-se articolului o succesiune 
logică a ideilor şi o coerenţă a reglementării.”(s.n.) În consecinţă, dacă legiuitorul distinge şi noi va trebui să 
distingem, între „corpul magistraţilor” prezentat la lit. c) a enumerării conţinute de dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 
188/1999 şi „persoanelor numite sau alese în funcţii de demnitate publică”, prezentate la lit. e) a aceluiaşi 
articol – cărora nu li se aplică Statutul funcţionarilor publici.36  

„Aşadar, prin chiar textul Legii nr. 188/1999 se exclude posibilitatea aplicării sale, ca lege cadru 
(definire a funcţiei publice, a funcţionarului public, a raporturilor ce se nasc sau se sting în baza acesteia, etc.), 
magistraţilor”37. 

De aceea, reluăm observaţia că aceştia sunt reprezentanţii statului care exercită puterea 
judecătorească”38, adăugând că, în acest sens, le-au fost conferite prerogativele de putere publică, aşa cum şi 
de altă natură, au fost date în competenţă, prin lege, reprezentanţii statului cum sunt demnitarii, funcţionarii 
publici - , fără a confunda că ei intră, mai mult sau mai puţin, sub incidenţa aceluiaşi statut sau că natura 
juridică ce caracterizează diferitele raporturi juridice de muncă ale acestora, lato sensu, s-ar putea confunda 
până la identitate. 

Evident că demnitatea publică implică - ca şi activitatea judecătorilor şi procurorilor ori a funcţionarilor 
publici sau a altor reprezentanţi ai puterilor publice – prerogative de putere publică, dar exercitarea acestora de 
fiecare categorie profesională implică o  altă natură care va trebui analizată după principiul separaţiei puterilor 
în stat. 

Astfel, pentru toate categoriile profesionale ce exced Statutului funcţionarilor publici, dar sunt supuse 
unor rigori deosebite pentru că exercită prerogative de putere publică – judecători, procurori, demnitari, 
membrii ai misiunilor diplomatice etc. - soluţiile pertinente trebuie să pornească, de fapt, de la stabilirea 
diferenţei specifice şi a genului proxim. Desigur că aceasta este conferită de consistenţa şi de izvorul 
prerogativelor de putere publică iar genul proxim de faptul că, lato sensu, toate categoriile profesionale 
menţionate sunt parte în raporturi tipice sau atipice de muncă.39  

                                                 
32 A se vedea V. Hanga, Mic dicţionar juridic, ediţia a II –a , Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005, p. 129. De menţionat că în perioada 
antebelică, magistratul a fost calificat şi ca „un funcţionar al statului”. A se vedea, în acest sens, Expunerea de motive la Legea 
judecătoriilor de ocoale din 30 decembrie 1907 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 0 din 30.12.1907, abrogată 
prin Legea nr. 18/1948 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 12.02.1948). 
În acelaşi sens, Expunerea de motive la Legea pentru modificarea unor dispoziţiuni din Legea pentru Curtea de Casaţiune şi Justiţie, 
din anul 1912: „funcţionar inamovibil”: art. 2 din Legile pentru organizarea judecătorească din anii 1865, 1888 şi 1890: „funcţionar 
judecătoresc”. 
33 A se vedea: Ş. Beligrădeanu, I.T. Ştefănescu, Codul muncii, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003,  p. 53 şi p. 80; V. I. Prisăcaru, 
Funcţionarii publici, Editura All Beck, Bucureşti 2004, p. 590. 
34 A se vedea Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, DEX, Editat de Academia Română, Institutul de lingvistică Iorgu Iordan, Ediţia 
a II-a Bucureşti, 1998, p 550.  
35 I. Popa, op. cit., p. 392.  
În acest sens, a se vedea şi Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite, nr. VI, în  „Dreptul” nr. 8/2007, p. 247 – 252. 
36 A. Cioriciu, Consideraţii privind transferul magistraţilor, în Revista română de dreptul muncii”, nr. 4/2006 p. 96 -97. 
37 I Popa, op. cit., p. 398. 
38 A. Ţiclea, op. cit., p. 24. 
39 Idem, Competenţa soluţionării litigiilor de muncă în cazul funcţionarilor publici, în „Revista română de dreptul muncii”, nr. 1/2006, p. 
13-21. 
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„Una este puterea de stat ca atare, pe care nu o putem concepe în afara cadrului statal, adică a 
aparatului de stat, şi alta este problema organizării acestui aparat, astfel încât să existe o specializare pentru 
realizarea funcţionalităţilor fundamentale ale statului, cât şi o contracarare reciprocă pentru a se menţine 
echilibrul într-o adevărată democraţie. Cu alte cuvinte, una este puterea de stat şi alta este problema 
organizării şi funcţionării aparatului de stat, pe baza celebrului principiu al separaţiei puterilor. Puterea unică de 
stat presupune „mai multe puteri” în sensul de structuri articulare, pe criteriul funcţiei, ale aparatului de stat.”40 
Organelor executive li se recunoaşte plenitudinea exercitării puterii publice, fapt ce a determinat calificarea lor 
ca „veritabili autori şi realizatori ai politicii naţionale”, astfel încât rolul lor este primordial41 dar nu exclusiv. 

În acelaşi timp, nu trebuie absolutizată42 separarea puterilor. „Principiul, indispensabil într-un stat de 
drept, trebuie privit ca o „platformă” pe baza căreia puterea judecătorească, în condiţii de independenţă, să 
conlucreze de pe poziţii de egalitate cu celelalte puteri ale statului, în limitele stabilite de Constituţie”.43 

„Dar, aşa fiind, o categorie profesională unică şi atipică, magistraţii sunt, cum arătam, salariaţi, în 
sensul în care, prin această noţiune înţelegem acea categorie profesională ce prestează un serviciu public, 
pentru care primeşte un salariu (cu distincţiile formulate deja privind raportarea acestei noţiuni la cea de 
magistrat) de la bugetul statului, dar nu în baza unui contract individual de muncă, ci în temeiul legii. Pe cale de 
consecinţă, raporturile juridice de muncă ale magistraţilor nu pot constitui obiect de reglementare şi analiză, în 
cadrul unor raporturi de drept public inclusiv de drept administrativ, ci doar în cadrul raporturilor de dreptul 
muncii, înţeles ca ştiinţă a dreptului ce „reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de 
muncă"44, sau mai recent, al dreptului profesional45cu specificul vădit al etapelor parcurse de magistrat, de la 
procesul de recrutare, continuând cu cel de promovare, responsabilizare şi sancţionare şi încheind cu 
modalităţile de eliberare din funcţie, dar comune până la urmă, cu cele parcurse şi de celelalte categorii 
profesionale tradiţionale.”46 

„Concluzionând asupra tuturor argumentelor invocate şi „ţinând seama că nici o ramură de drept nu se 
ocupă distinct şi analitic de statutul magistraţilor, suntem de părere că problematica acestora trebuie să se 
analizeze în cadrul dreptului muncii, înţeles în sensul său larg”47. Este un punct de vedere pe care îl 
considerăm întemeiat.”48 
 

                                                 
40 A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Ediţia a IV-a, vol. I, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2005, p. 38. 
41 Ibidem, p. 40 
42  Ibidem, p. 590,  nota 2. 
43 I Popa, op. cit., p. 36. 
44 A se vedea I.T. Ştefănescu, op. cit., p. 49. 
45 Ibidem, p. 52–55. 
46 I Popa, op. cit., p. 401 - 402. 
47 A se vedea I.T. Ştefănescu, op. cit., 2007, p. 32. 
48 I. Popa, op. cit., p.403. 
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Transferul la cerere şi cel în interesul serviciului potrivit Legii nr. 188/1999 

 
         drd. Ana Cioriciu Ştefănescu 
 
 

Având în vedere importantele modificări aduse de Legea nr. 251/2006 Statutului funcţionarilor publici, 
vom prezenta în cele ce urmează principalele categorii de transfer  - transferul la cerere şi cel în interesul 
serviciului  -, evidenţiind asemănările şi deosebirile dintre acestea. 
 
 

1. Preliminarii 
 

Conform art. 90 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici49, transferul poate 
avea loc între autorităţile sau instituţiile publice în interesul serviciului şi la cererea funcţionarului public. De 
asemenea, aşa cum s-a subliniat50, transferul colectiv se aplică şi în cadrul celor trei puteri publice, deci şi 
funcţionarilor publici, atunci când intervine reorganizarea administrativă şi are loc preluarea personalului.  

Subliniem că în prezent,  art. 87 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 56 lit. b) din Statutul republicat 
evidenţiază dualitatea transferului - acesta este atât o modalitate de modificare a raportului de serviciu cât şi de 
ocupare a funcţiei publice, care însă exclude concursul51. 

Date fiind importantele modificări aduse Statutului de Legea nr. 251/200652, vom prezenta principalele 
categorii de transfer evidenţiind asemănările şi deosebirile dintre acestea, în cele ce urmează. 
 

2.  Transferul în interesul serviciului 
 
Raţiunea reglementării acestui tip de transfer are la bază eficientizarea activităţii autorităţilor şi 

instituţiilor publice şi interesul public, în conformitate cu art. 87 alin. (1) lit. a) şi b) din Statut. 
Conform art. 90 alin. (3) şi (4) din acelaşi statut, transferul în interesul serviciului se acordă la cererea 

instituţiei de către conducerea celei de la care pleacă, numai cu acordul scris al funcţionarului public şi poate 
avea loc într-o funcţie publică de aceeaşi categorie, clasă şi grad profesional cu funcţia publică deţinută de 
funcţionarul public sau într-o funcţie publică de nivel inferior, fiind exclusă condiţionarea apartenenţei noii funcţii 
aceluiaşi nivel al ierarhiei administrative.  

Cum legiuitorul nu distinge între nivelul ierarhic al funcţiei, reiese că acest tip de transfer poate avea loc pe 
aceeaşi funcţie a oricăruia dintre nivelele existente în cadrul sistemului.  

În acest sens precizăm că potrivit noii clasificări prevăzută în art. 8 din Statut: 
• „funcţiile publice de stat sunt funcţiile publice stabilite şi avizate, potrivit legii, în cadrul ministerelor, 

organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în cadrul autorităţilor 
administrative autonome” (alin. 1);  

• „funcţiile publice teritoriale sunt funcţiile publice stabilite şi avizate, potrivit legii, în cadrul instituţiei 
prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei 
publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale”(alin. 2);  

                                                 
49 Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29.05.2007.  
50 A se vedea, pentru detalii A. Cioriciu, Consideraţii privind transferul funcţionarilor publici, în „Revista română de dreptul muncii”, nr. 
3/2007, p. 80 - 82. 
51 Ibidem, p. 62-63. 
52 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 04.07.2006. 
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• „funcţiile publice locale sunt funcţiile publice stabilite şi avizate, potrivit legii, în cadrul aparatului 
propriu al autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora” (alin. 
3).  

 
3. Transferul la cerere 

 
Potrivit art. 90 alin. (5) din Statut, transferul la cerere se face într-o funcţie publică de aceeaşi 

categorie, clasă şi grad profesional sau într-o funcţie publică de nivel inferior, în urma aprobării cererii 
funcţionarului de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice la care se solicită.  

În acest caz, transferul poate avea loc numai între autorităţi sau instituţii publice din administraţia 
publică centrală, între autorităţi administrative autonome ori, după caz, între autorităţi sau instituţii publice din 
administraţia publică locală. 

Apreciem că, pentru o deplină şi logică concordanţă cu noua clasificare a funcţiilor publice ar trebui ca în 
aceste prevederi să se facă referire şi la funcţiile publice teritoriale, deşi legătura reiese şi printr-o simplă coroborarea a 
textelor legale. 

Observăm că în cazul acestui tip de transfer nu mai este garantat accesul funcţionarilor colectivităţilor 
teritoriale la funcţia publică de stat.  

Ca o continuare firească a celor precizate în art. 87 alin. (1) lit. c) din Statut ( mobilitatea se realizează şi prin 
transfer pentru dezvoltarea carierei în funcţia publică), art. 90 alin. (7) din acelaşi at normativ dispune că autorităţile sau 
instituţiile publice au obligaţia de a asigura publicitatea funcţiilor publice vacante care pot fi ocupate prin transfer la 
cerere. Aceste prevederi sunt în concordanţă cu principiile egalităţii de şanse, competiţiei şi transparenţei în 
organizarea şi dezvoltarea carierei în funcţia publică stipulate de art. 3 lit. b), c) şi f) din Hotărârea Guvernului nr. 
1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici53.  

Pentru aceleaşi raţiuni, deşi, aşa cum am menţionat, transferul nu este condiţionat de concurs, totuşi, art. 90 
alin. (7) din Statut introduce o noutate în reglementarea instituţiei transferului: „în situaţia în care doi sau mai mulţi 
funcţionari publici solicită ocuparea unei funcţii publice vacante prin transfer la cerere, selecţia se face pe bază de 
interviu”. În lipsa unor dispoziţii speciale cu privire la interviu, opinăm că vor  fi incidente regulile specifice recrutării. 

Această regulă este aplicabilă deopotrivă transferului funcţionarilor publici de execuţie şi de conducere.  
 

4. Asemănări şi deosebiri între transferul la cerere şi cel în interesul serviciului 
 
Contextul legislativ actual relevă faptul că genul proxim al celor două tipuri de transfer îl constituie 

asigurarea mobilităţii în funcţii publice definite prin aceeaşi ocupaţie în cadrul aceleiaşi profesii, iar diferenţa 
specifică pentru transferul în interesul serviciului o constituie interesul public, în timp ce pentru transferul la 
cerere aceasta este reprezentată de preocuparea funcţionarului public în dezvoltarea carierei. 

Precizăm că înainte de modificarea Statutului prin Legea nr. 251/2006, atât transferul în interesul 
serviciului cât şi la cerere se făcea într-o funcţie publică echivalentă cu funcţia publică deţinută de funcţionarul 
public54, neexistând interdicţii cu privire la apartenenţa funcţiei unui anumit nivel ierarhic al administraţiei – 
local, central, etc. 

Ambele categorii de transfer sunt condiţionate, potrivit art. 90 alin. (2) de îndeplinirea condiţiilor specifice 
prevăzute în fişa postului.  

Ca element de noutate, alin. (6) al aceluiaşi articol introduce o diferenţiere în privinţa condiţiilor pentru 
transferul funcţionarilor publici de conducere – acesta se poate realiza pe funcţii de aceeaşi categorie ale căror 
atribuţii sunt similare cu atribuţiile funcţiei publice de pe care se efectuează transferul, dacă sunt îndeplinite şi 

                                                 
53 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 29.10.2003, modificată şi completată ulterior, inclusiv de Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 67/2005 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 04.07.2005. 
54 Alin. (4) şi (5) al art. 78 din Statut, înainte de modificarea prin Legea nr. 251/2006 stipulau că  „transferul în interesul serviciului se 
face într-o funcţie publică echivalentă cu funcţia publică deţinută de funcţionarul public”, respectiv că „transferul la cerere se face într-
o funcţie publică echivalentă, în urma aprobării cererii de transfer a funcţionarului public de către conducătorul autorităţii sau instituţiei 
publice la care se solicită transferul”. 
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condiţiile specifice prevăzute în fişa postului şi se respectă dispoziţiile analizate referitoare la funcţionarii publici 
de execuţie cu privire la transferul în interesul serviciului şi la cerere.  

În prezent, importanţa majoră a calificării transferului ca fiind la cerere sau în interesul serviciului, 
decurge din aceea că în ultimul caz acesta se poate face dintr-o funcţie a unei autorităţi locale pe aceeaşi 
funcţie a unei autorităţi centrale, în timp ce în cazul transferului la cerere cele două funcţii trebuie să aparţină 
autorităţilor sau instituţiilor publice de acelaşi nivel. Considerăm că limitarea se întemeiază pe interesul public şi 
este generată de competenţa sporită la vârful administraţiei publice.   

În acest sens, atragem atenţia că menţiunea restrictivă din alin. (5) al art. 90 – „în acest caz, transferul 
poate avea loc numai...” (s.n.) – este de strictă interpretare, aplicabilă doar transferului la cerere, neputându-se 
extrapola transferului în interesul serviciului.  

Prevalarea interesului public faţă de cel personal este relevată inclusiv de avantajele materiale - numai 
în cazul transferului în interesul serviciului în altă localitate, funcţionarul public are dreptul la o indemnizaţie 
egală cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioară celei în care se transferă, la acoperirea 
tuturor cheltuielilor de transport şi la un concediu plătit de 5 zile.  

O altă diferenţă semnificativă între cele două categorii de transfer, întemeiată pe interesul public reiese 
şi din art. 4 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
a Funcţionarilor Publici55 care stipulează că această instituţie are în domeniul managementului funcţiei publice 
şi a funcţionarilor publici competenţa de a aviza sau de a solicita ad validitatem modificarea raportului de 
serviciu, dacă mobilitatea funcţionarilor publici se dispune în interes public. 

                                                 
55 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 698 din 15.08.2006 
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 Modelul de raporturi sociale şi de munca în a doua jumătate a sec. trecut, privită în prezent ca fiind 
tradiţională în raport cu tendinţele moderne, se bazează pe un şir de reglementări fundamental stabilite în 
domeniul organizării muncii de salariat. În primul rând raporturile lucrătorului şi angajatorului se bazează pe 
începuturile unor relaţii  reglementate în CM. Aceasta relaţie se stabileşte prin încheierea contractelor de 
munca, contractelor de angajare, convenţii etc. în majoritatea cazurilor sistemele juridice ale multor tari 
dezvoltate, reglementează termenul nelimitat al unor astfel de raporturi, iar practica organizării muncii a făcut 
aproape peste tot sa fie o normalitate formula „9 x 5” (forma tipica de angajare a lucrătorului presupune nu mai 
mult de 9 ore/zi la o săptămână de lucru de 5 zile). Statul garantează reglementarea principalilor parametri 
sociali ai muncii (valoarea minima a salariului, protecţia muncii etc.). Instituţia de lucru (organizaţia) apare ca o 
totalitate a locurilor de munca, reunite cel mai des teritorial. Raporturile din interiorul organizaţiei presupun 
interacţiuni interumane permanente în relaţiile „sef – subordonat”, „colaborator – colaborator”. Atunci când 
raporturile, ce ies din cadrul organizaţiei, sunt limitate în cercul persoanelor, care participa la ele şi se 
determina de specificul lucrărilor (profesii în domeniul relaţiilor cu publicul, raportul cu agenţi în domeniul 
aprovizionării, raportul cu instanţele de control). Totodată modificările social-economice actuale, condiţionate 
prin globalizarea economiei, dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi a unui sir întreg de factori, permit 
presupunerea faptului, ca caracterul raporturilor sociale şi de munca se va schimba. Ca şi exemplu, a acestor 
modificări au început sa numească fenomenul de munca la domiciliu (telework) – tip de ocupaţie, bazat pe 
principiul muncii la o distanta mare de la locul de munca obişnuit, regim flexibil al timpului de lucru şi utilizarea 
tehnologiilor informaţionale şi de comunicare în calitate de baza a legăturilor organizaţionale. în aceasta lucrare 
se prezintă o analiza comparativa a unui sir de cercetări străine, consacrate fenomenului de munca la 
domiciliu. 
 Prima concluzie, bazata pe analiza datelor existente consta intr-o determinare terminologica 
insuficienta a noţiunii „munca la domiciliu”. în una din cercetări s-a menţionat, ca „aprecierea telemuncii prin 
parametrii cantitativi poate fi făcuta convenţional, precum a-i măsura lungimea unei benzi din cauciuc”.  
Categoria de  „telemuncitori” funcţie de criteriile de raportare la ei poate varia considerabil cantitativ şi calitativ. 
Astfel, de exemplu, în cadrul cercetării ECaTT au fost evidenţiate următoarele grupe de telemuncitori: 
 1. Munca la domiciliu la domiciliu (home-based telework) – tip de ocupaţie, la care lucrătorii, cel puţin o 
zi din săptămâna lucrătoare îşi îndeplinesc sarcinile la domiciliu. Utilizează calculatorul personal (laptop) în 
drum spre serviciu; folosesc în calitate de mijloace de comunicaţii cu şefii şi colegii faxul, telefonul, posta 
electronica.  
 2. Munca la domiciliu suplimentara (supplementary or occasional telework) – tip de ocupaţie, cu 
acelaşi conţinut ca şi categoria anterioara, la care lucrătorii muncesc mai puţin de o zi pe săptămână. De 
regula, acest tip de ocupaţie este unul „complementar” la munca tradiţionala a lucrătorului la sediu, la locul lui 
de munca.  
 3. Munca la domiciliu intr-un telecentru specializat (centre – based telework). Este o practica destul de 
noua, când o anumita organizaţie oferă locuri de munca pentru colaboratorii altor organizaţii (uneori şi la 
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domiciliu), luându-si obligaţia de dotare a acestor locuri de munca cu tehnica şi aparatura necesara, mijloace 
de comunicare (acces la Internet cu viteza mare şi trafic nelimitat, accesul la o baza de date, produse de 
programare). Practic, aceasta este o munca printr-o întreprindere – intermediar, un fel de centru de deservire 
colectiva a muncitorilor specializaţi în oferirea serviciilor. 
 4. Munca la domiciliu mobila (mobile telework) – tip de ocupaţie la care, lucrătorii îşi efectuează 
obligaţiile de munca pentru cel puţin 10 ore pe săptămână în afara domiciliului şi a locului de munca de la sediu 
(in delegaţii, la şantierele clienţilor-beneficiari, în drum spre casa sau la munca) şi utilizează calculatorul pentru 
legătura cu organizaţia în regim on-line. 

ECaTT -  Electronic Commerce and Telework Trends – este un proiect, realizat cu ajutorul comisiei 
Comunităţii Europene, în cadrul căruia în 1999-2000 s-au făcut cercetări ale tendinţelor în domeniul dezvoltării 
comerţului electronic şi telemuncii în 10 tari europene, precum şi în SUA şi Japonia. Au fost selectate 7700 
persoane şi 4158 organizaţii. 
 Primele două categorii sunt cele mai răspândite în ţările europene (date despre structura telemuncii, 
obţinute pe parcursul acestei cercetări pentru câteva ţări europene sunt prezentate în tab.1). Deoarece marea 
parte a telemuncii revine  muncii la domiciliu, atunci într-un sens mai restrâns, munca la domiciliu poate fi 
privită ca o diversitate contemporană a muncii tradiţionale la domiciliu. 
 Sistemele juridice ale unor ţări europene abordează diferit reglementarea telemuncii, şi în 
particularitate, în problema determinării principalelor categorii ale acestei munci. De exemplu, în legislaţia Marii 
Britanii nu există vreo determinare a telemuncii. Se consideră, că aceasta nu este un tip deosebit de muncă ca 
atare, ci una din metodele de efectuare a ei, care se deosebeşte de executarea tradiţională a muncii, prin 
utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii moderne. Comunicaţiile permit transferul locului de 
muncă în afara sediului organizaţiei angajatoare. Din aprilie 2003 în Marea Britanie în raport cu lucrătorii, care 
au în îngrijire copii cu handicap sau copii până la 6 ani, li s-a acordat dreptul de a cere de la angajator un 
program flexibil de muncă, inclusiv munca la domiciliu. în acest caz angajatorul are obligaţia să ofere o astfel 
de muncă, dreptul refuzului angajatorului la astfel de cereri al lucrătorilor este determinat numai în raport cu 
anumite tipuri de activitate (acolo, unde pentru munca la domiciliu nu există condiţii organizaţionale) [1].  
 În unele ţări determinarea telemuncii este fixată în principalele surse ale legislaţiei muncii. De exemplu, 
în Peru „Legea generală a muncii” indică, faptul că „contractul de activitate de la distanţă reglementează 
efectuarea lucrărilor fără prezenţa fizică a lucrătorului la întreprinderea cu care el menţine legătura cu ajutorul 
calculatorului, tehnologiilor de telecomunicaţii şi a altor mijloace de comunicaţii, cu ajutorul cărora se realizează 
şi controlul”. Codul Muncii al Rep. Chile caracterizează munca la domiciliu ca servicii, oferite în afara 
încăperilor de producţie cu ajutorul mijloacelor de telecomunicaţii şi calculatoare şi care exclude munca la 
domiciliu din regulamentul privind limitarea timpului de munca [2]. 
 Reglementarea juridica a activităţii telemuncitorilor este îngreunata prin tipizarea contractelor de 
munca; asigurarea locului de munca cu mobilier, aparatura, tehnica şi mijloace de comunicaţii; asigurarea unui 
acces sigur de la distanta la baza de date corporativa şi asigurarea cu programe (soft); asigurarea cu 
informaţie nevirusata; distribuirea cheltuielilor pentru plata serviciilor comunale; impozitarea [3]. Cercetarea 
ECaTT expus părerea angajatorilor în vederea factorilor, care frânează dezvoltarea telemuncii. Aceasta 
completează un sir de probleme nereglementate în vederea răspândirii şi reglementarii telemuncii (fig.1). 
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Fig. 1. Factorii, care frânează răspândirea telemuncii la întreprinderi 
 

In 2001 în Marea Britanie erau 2,2 mil. lucrători, care munceau la domiciliu cel puţin o zi pe 
săptămână, utilizând calculatorul personal şi telefonul. Aceştia au constituit 7,4% din numărul total al forţei de 
munca a tarii [4]. Din acest număr 1,8 mil. au utilizat neapărat telefonul şi calculatorul. 
 Reieşind din aceasta, în multe cercetări britanice se evidenţiază doua abordări fata de determinarea 
categoriei de telemuncitori: telemuncitori şi acei dintre ei, care folosesc în mod obligatoriu şi telefonul (T) şi 
calculatorul (C) în munca lor (TC-muncitori). Primii includ:  

- cei care muncesc în mare parte la domiciliu, utilizând în mod frecvent şi telefonul şi calculatorul;  
- cei care efectuează munca în afara domiciliului, dar folosesc propria casa ca principalul loc de 

munca „baza”; 
- cei care de obicei nu muncesc la domiciliu sau folosesc propria casa în calitate de „baza”, dar nu 

mai mult de o zi în  săptămâna de lucru. 
Toate aceste grupuri indicate pot executa sarcinile de munca cu ajutorul calculatorului şi telefonului, 

dar şi fără acestea. O abordare mult mai restrânsa  fata de determinarea telemuncitorilor ii raporta la ultimii 
numai pe cei care folosesc telefonul şi calculatorul în calitate de componente necesare în asigurarea activităţii 
muncii. 
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Telemuncitorii în structura ocupaţiei tarilor europene 
 

Tarile Partea telemuncitorilor în structura 
ocupaţiei, în % 

Partea telemuncitorilor potenţiali în numărul 
general a celor ocupaţi în economia tarii, în % 

 Total Munca la domiciliu 
permanenta 

Munca la domiciliu 
suplimentara Total Bărbaţi Femei 

Austria − − − 16,4 17,3 15,2 
Belgia − − − 14,7 16,2 12,8 
Germania 6 4,4 1,6 20,0 16,9 24,0 
Danemarca 10 6,6 3,9 19,9 23,0 16,4 
Spania 3 2,0 0,8 13,5 12,8 14,6 
Finlanda 17 10,8 6 18,9 18,3 19,5 
Franţa 3 2,3 0,6 16,3 14,7 18,4 
Grecia − − − 10,6 8,8 13,6 
Italia 4 2,9 0,7 17,5 16,1 20,0 
Luxemburg − − − 20,3 20,7 19,7 
Olanda 15 8,3 6,3 22,0 21,4 22,8 
Portugalia − − − 13,4 11,9 15,2 
Suedia 15 8 7,2 20,4 21,3 19,6 
Marea 
Britanie 8 4,8 2,8 22,6 21,4 24,0 

 
In medie, în cele 10 tari europene (Danemarca, Franţa, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, 

Spania, Suedia şi Marea Britanie) în structura ocupării în câmpul de munca pentru partea telemuncitorilor 
revine 6%. Aceasta parte este mai mare de valoarea medie în sectorul financiar al economiei (8,5 % din 
numărul celor ocupaţi din acest sector). în industrie şi construcţii partea telemuncitorilor constituie 3,5 %; în 
domeniul transporturilor şi comunicaţiilor – 5,5 %; în domeniul învăţământului şi funcţionarilor de stat – 2,3 %. 
Structura ramurii de ocupare a forţei de munca pe principiile telemuncii în mare parte este condiţionata de 
particularităţile pieţei de munca naţionale concrete. De exemplu, în Marea Britanie munca la domiciliu este 
răspândita în operaţiunile cu imobiliarele (25 % din toţi telemuncitorii), construcţii (aproximativ 20 %), industrie 
(14 %) şi învăţământ (12 %) [4]. 

Printre tipurile de activitate, ce corespund cel mai mult condiţiilor de organizare a muncii la distanta, 
pot fi evidenţiate nu numai tipurile de munca din domeniul tehnologiilor informaţionale, dar şi diferite tipuri de 
activitate de conducere. Angajatorii care au participat în cercetarea ECaTT, au indicat următoarele domenii, 
care sunt organizate pe principiile telemuncii în organizaţiile lor (fig. 2). Munca la domiciliu ca forma de 
ocupaţie şi organizarea muncii este cea mai potrivita pentru tipurile de lucrări, ce necesita o anumita calificare. 
Totuşi, daca munca include situaţii netriviale şi lipsite de rutina şi care necesita un control operativ permanent 
al execuţiei, atunci posibilităţile pentru munca la domiciliu se limitează brusc (exemplu - munca secretarelor). 
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Fig. 2. Tipurile de lucrări, efectuate pe principiile telemuncii 
 
Munca la domiciliu este foarte răspândita în domeniul serviciilor de deservire. Compania Dell a reunit 

departamentele de deservire a clienţilor din câteva tari europene, concentrându-le în Irlanda. Compania 
American Express de asemenea utilizează aceasta metoda [5]. Cu siguranţa, din punct de vedere al clientului 
nu este important unde se afla colaboratorul, care răspunde la telefon. Pe el îl interesează doar rapiditatea 
conexiunii cu serviciul de deservire şi calitatea consultaţiei sau serviciului oferite. Pentru angajator o astfel de 
organizare a muncii este convenabila deoarece ii permite o economie considerabila. 

Teza despre admisibilitatea telemuncii pentru tipurile de activitate, care necesita o anumita calificare 
(adeseori foarte înalta) se confirma şi prin structura de pregătire a angajaţilor, conform datelor ECaTT (in 
termenii, ce indica nivelul de pregătire a lucrătorilor - low level (nivel scăzut), middle level (nivel mediu), high 
level (nivel înalt). în SUA majoritatea telemuncitorilor au pregătire universitara [6] 

Conform datelor cercetării ECaTT, ce a cuprins 10 tari europene, majoritatea celor ocupaţi pe 
principiile telemuncii aparţin grupului de vârsta de la 30 pana la 39 ani (36 %) şi de la 40 pana la 49 ani (33 %), 
iar aceste doua categorii de vârsta constituie doua treimi din numărul total de telemuncitori, atunci când în 
structura ocupaţiei tradiţionale pentru categoria de 30 – 49 ani revin 56 % [7]. în SUA, de asemenea 
majoritatea telemuncitorilor aparţin categoriei de vârsta de la 35 pana la 44 ani [6]. Diferenţele bruşte în 
structura celor ocupaţi cu munca la domiciliu şi locurile de munca tradiţionale se manifesta în raportul 
coloanelor (fig4). 
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Fig. 3. Structura de pregătire a persoanelor ocupate din tarile europene 
 

 
Fig. 4. Caracteristicile structurilor ocupaţiei tradiţionale şi telemuncii în tarile europene 

 
Caracterizând telemuncitorii ca o categorie social-economica, autorul menţionează, ca în baza 

motivaţiei lucrătorilor ce muncesc în condiţii de ocupaţie la distanta se afla anumite necesitaţi vitale, care sunt 
satisfăcute anume printr-o astfel de organizare a muncii. Primele din ele – necesitatea unui program flexibil de 
lucru şi posibilitatea de a se afla mai mult timp intr-un mediu social propice (exemplu - în familie). Intr-adevăr, 
aproximativ fiecare al treilea lucrător menţionează ca, în structura individuala de motivaţie în condiţii egale de 
remunerare „libertatea” relativa (in mişcare, determinarea programului şi ritmului de munca, locul aflării etc.), pe 
care le asigura teleocupatia, este mai importanta decât denumirea postului ocupat sau numele companiei 
angajatoare. Pentru alţii munca la domiciliu oferă astfel de plăceri, ca posibilitatea de a munci în linişte şi 
singurătate sau  bucuria de a se afla în sânul familiei. Astfel, fiecare a doua femeie- telemuncitoare, care 
munceşte la domiciliu, în baza unui contract nelimitat, întreţine cel puţin unul sau doi copii cu vârsta pana la 6 
ani. 

Posibilitatea de a munci în afara sediului firmei nu înseamnă ca telemuncitorii muncesc mai puţin, 
decât angajaţii tradiţionali la întreprindere. Daca printre colaboratorii tradiţionali doar fiecare al doilea munceşte 
mai mult decât e specificat în contractul lui de munca, atunci printre telemuncitori partea celor care muncesc 
peste program se apropie de 80 %. Acest studiu nu da explicaţie acestei situaţii. 

In calitate de o deosebire evidenta a telemuncitorilor de muncitorii angajaţi apare faptul, ca în structura 
telemuncitorilor partea celor care sunt ocupaţi cu munca fizica este foarte mica, pe când la muncitori  este 
invers.  

Iată câteva exemple din practica companiilor, care dezvolta munca la domiciliu ca tip de ocupaţie: 
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Exemplu 1. Munca la domiciliu în businessul mic  

  O companie finlandeza mica Suomen M-Rakennuskeskus activează în domeniul construcţiilor diferitor 
obiective agricole. Compania are 12 angajaţi permanenţi din care 7 sunt telemuncitori. Designerii şi proiectanţii 
nu intra în statele companiei, ci muncesc la domiciliu în baza contractelor semnate. Tinzând sa cuprindă prin 
servicii un teritoriu cat mai mare, compania a organizat cinci sedii mici în toata tara, precum şi trei telecentre la 
domiciliu (toate în diferite regiuni ale Suome). Designerii se deplasează în afara domiciliului sau sediilor la 
şantierele beneficiarilor, circulând intre şantierele în construcţii, sediile firmei şi domiciliu. Lucrările de 
construcţii se realizează pe baza de antreprenoriat cu terţe societăţi de construcţii, funcţie de locul de 
construcţie a obiectivului beneficiarului. Astfel structura de conducere a companiei este în totalitate 
descentralizata şi corespunde scopului principal al companiei – acoperirea maxima a teritoriilor.  
 

Exemplu 2. Servicii exclusive 
Începând activitatea în anul 1988 prin asamblarea audio-aparaturii de producţie proprie, compania 

daneza Densen Audio Techonologies este un exemplu al trecerii cardinale de la o companie de tip tradiţional la 
teleorganizare. Compania produce audio-aparatura Hi-Fi, funcţiile de producţie realizându-se în regim 
autsorsing la fabrica companiei BB-Elektronik. Produsele lor se vând în toata lumea prin reţeaua de dealeri (30 
dealeri). Statul de funcţionari se afla la sediul central al companiei din oraşul Esbierg şi are doar 4 colaboratori. 
Unul din reprezentanţii de vânzări locuieşte şi munceşte în Marea Britanie, trei sau patru colaboratori angajaţi 
locuiesc şi muncesc în diferite regiuni ale Danemarcei. în companie muncesc ca angajaţi, în mare parte 
designeri, proiectanţi şi ingineri, ce prestează munca la domiciliu fiind telemuncitori. Unul din ei locuieşte şi 
munceşte în Iutlanda, în nordul tarii, altul – în Flesburgul german, în apropierea graniţei cu Germania. 
Designerii sunt angajaţi pentru executarea anumitor proiecte, exclusiv pe perioada de execuţie a lor, negociind 
anticipat modalitatea de remunerare şi plata compensărilor pentru utilizarea mijloacelor proprii de producţie. 
Funcţie de complexitatea sarcinii, durata de munca a lor presupune o zi de munca completa sau parţiala. 
Relaţiile cu distribuitorii se menţin preponderent prin participarea la diverse expoziţii internaţionale de 
producători ai aparaturii audio, prin care reprezentanţii firmei Densen căuta şi găsesc parteneri în alte tari 
(compania este reprezentata în 30 de tari ale lumii). 

 
Exemplu 3. Munca la domiciliu în companiile mari 
Compania de asigurări suedeza Dial Insurance Company în 1997 a inclus în state 13 telemuncitori 

pentru munca la o distanta suficient de mare de la sediul central (aproximativ 250 km). Telemuncitorii aveau de 
executat funcţia de telemarketing – sa sune prin telefon clienţilor permanenţi şi potenţiali referitor la serviciile 
de asigurare. Compania de asemenea promovează serviciile sale prin reţeaua Internet, ceea ce nu este aşa 
costisitor, ca în cazul organizări şi funcţionarii reţelei tradiţionale de agenţii de asigurări. în final compania 
reuşeşte sa ofere clienţilor diverse servicii în domeniul asigurărilor la preturi mult mai mici decât la concurenţii 
lor. în prezent din 250 colaboratori ai companiei în calitate de telemuncitori, muncesc 120 persoane, care 
prestează aceste servicii de la propriul lor domiciliu cu ajutorul telefonului şi accesul la reţeaua locala a 
organizaţiei. Particularitatea organizării telemuncii în Dial este faptul ca, prima iniţiativa în vederea lărgirii 
telemuncii a venit de la conducerea municipala Lindersberg, unde se afla sediul principal al companiei. La 
timpul sau municipalitatea a propus societăţii de afaceri o susţinere pentru extinderea posibilităţilor de ocupare 
a populaţiei în câmpul muncii în cartierele periferice a municipiului Lindersberg.  Municipalitatea s-a angajat, sa 
instruiască potenţialii lucrători,  bazele telemuncii intr-un centru specializat de instruire. După finalizarea 
acestor cursuri lucrători erau trimişi în diferite companii ale regiunii inclusiv la compania Dial (pentru interviu). 

 
Exemplu 4. Organizarea flexibila a muncii. 
Ca exemplu, de asemenea în domeniul asigurărilor – experienţa firmei germane LVM Versicherungen, 

în care dezvoltarea telemuncii a devenit o parte a strategiei în crearea unei organizări flexibile a muncii. în 
prezent în companie muncesc aproximativ 500 de telemuncitori, ceea ce constituie aproximativ 30 % din 
numărul de personal. Programa de dezvoltare a telemuncii a început inca din 1995. în acel timp în fata 
companiei era pusa problema despre deschiderea unui sediu suplimentar în alta regiune a Germaniei, ceea ce 
nu a fost nevoie de făcut. 
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Exemplu 5. Munca la domiciliu în companiile tehnologizate 
La timpul respectiv, firma americana AT&T a realizat doua proiecte pilot în vederea implementării 

tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în activitatea diverselor companii. Proiectul includea instruirea 
bazelor telemuncii aproximativ a 200 persoane (inclusiv funcţionarilor publici), precum şi încercarea diferitor 
tele-tehnologii. 

Ceea ce priveşte firma AT&T, din  55000 colaboratori practic jumătate au semnate contracte de munca 
cu angajatorul ce reglementează activitatea lor în condiţii de munca la domiciliu. Astăzi acesta este cel mai 
mare precedent în domeniul dezvoltării telemuncii referitor la o singura firma. AT&T se prezintă în calitate de 
sponsor al proiectului organizaţiei ITAC (International Telework Association and Council), care promovează 
concepţia telemuncii în mediul de afaceri american şi efectuează o monitorizare anuala a dezvoltării telemuncii 
în SUA.  

 
Exemplu 6. Reducerea cheltuielilor 
Subdiviziunea japoneza IBM dezvolta o astfel de direcţie a teleocupatiei ca munca la domiciliu mobil. 

Iniţial, din 1995 proiectul pilot în vederea implementării telemuncilor mobile a fost testat pe un grup de 10 
persoane, iar din 1996 în acest experiment au participat mai mult de 2 000 colaboratori timp de 6 luni. Pe baza 
proiectelor pilot în anul 1997 a fost lansat un program oficial în vederea organizării ocupaţiei a 500 de 
telemuncitori. Spre sfârşitul anului 1998 numărul de participanţi ai programului au atins 2 500 persoane, iar din 
1999 în companie erau deja 3 800 de telemuncitori mobili. în baza realizării programului în vederea dezvoltării 
telemuncii iniţial s-au pus ca baza următoarele scopuri: satisfacerea necesitaţilor clienţilor, mărirea 
productivităţii muncii, mărirea calităţii vieţii active.  

Un alt scop, atingerea căruia a devenit simţita pentru companie a fost micşorarea cheltuielilor pentru 
chiriile sediilor. Proprietarul terenului, pe care se afla unul din sediile companiei din Tokio, a hotărât sa-l vanda 
pentru realizarea unui proiect de construcţii, de aceea în fata campanei s-a pus problema despre un posibil 
transfer a unei parţi de colaboratori în alte sedii, dar în alte regiuni. Transferul acestei parţi de colaboratori în 
categoria telemuncitorilor mobili a rezolvat aceasta situaţie cu eficienta maxima din punct de vedere al 
cheltuielilor, precum şi din punct de vedere al obligaţiilor raporturilor de munca în fata colaboratorilor.  

 
Exemplu 7. Dezvoltarea provinciei 
In 1992 în Franţa, nu departe de or. Grenobl intr-o localitate rurala a fost organizat un telecentru pentru 

munca la domiciliu Telespace Vectors. în prezent centrul este un sediu pentru telemuncitorii companiilor mari şi 
mijlocii. Telecentrul oferă clienţilor săi birouri, aparatura de telecomunicaţii şi calculatoare. Telecentrul are 
menirea sa efectueze şi o funcţie social-economica  -  dezvoltarea mediului de afaceri şi angajarea în câmpul 
muncii în mediul rural. 

 
Exemplu 8. Ajutor pentru  handicapaţi 
In structura companiei britanice Automobile Association  a apărut ca filiala de lucru un call-centru 

virtual, activitatea căruia este asigurata în regim non-stop de 25 telelucratori la domiciliu şi 3 manageri în 
responsabilitatea comuna a cărora intra coordonarea activităţii telemuncitorilor. Managerii sunt de asemenea 
telemuncitori mobili. Call-centrul în regim operativ oferă consultaţii tuturor doritorilor pe probleme de defecţiuni 
şi remedieri ale automobilelor. Pentru rezolvarea unor cazuri mai grele specialistul call-centrului are obligaţia sa 
ia legătura cu acel atelier mobil, care este cel mai aproape de locul defecţiunii autoturismului şi sa organizeze 
plecarea specialiştilor spre client (sa comunice coordonatele şi caracterul problemelor apărute). Printre 
telemuncitorii la domiciliu muncesc şi persoane cu dizabilităţi. 

Posibilitatea răspândirii telemuncii depinde de 3 factori. Primul – posibilităţile tehnice. Un număr mare 
de telemuncitori se observa acolo, unde prin tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii pot fi realizate nu 
numai funcţiile tehnice, dar şi activitatea de conducere, menţinerea legăturii cu clienţii, colegii de munca, 
partenerii de business etc. Accesul la tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii permite aprecierea tipurilor 
tradiţionale de ocupaţii în calitate  de potenţial realizabile pe principiile telemuncii. După aceasta rămâne să 
apelăm la voinţa întreprinderii angajatoare şi voinţa colaboratorului, bazate pe avantajele unei astfel de 
organizări ai activităţii muncii. 
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In 2000 Institutul European de Cercetare a Ocupaţiei Forţei de Munca (Institute of Employment 
Studies, IES) a efectuat o apreciere a unui număr potenţial de lucrători europeni, care pot munci pe principiile 
telemuncii. Rezultatele, prezentate în tabel arata ca numărul acestora este destul de mare (de la 10 pana la 
22%), iar nivelul actual de ocupaţie pe principiile telemuncii constituie nu mai mult de o treime din potenţialul 
posibil. Autorii au menţionat, ca creşterea tendinţei telemuncii în toata lumea puţin probabil sa duca la 
atingerea acestor nivele posibile potenţiale. Problema consta în faptul, ca în acele domenii de activitate unde 
lucrătorul are posibilitatea de a alege dintre raporturile de munca tradiţionale şi munca la domiciliu, ultima nu 
întotdeauna atrage lucrătorul, datorita unei posibile izolări de la colectiv şi colegi. Aceasta problema poate trece 
pe plan secund, daca merge vorba despre o munca în telecentru, unde comunicarea decurge ca şi intr-un 
sediu tradiţional. 

In comparaţie cu tarile europene piaţa muncii a SUA oferă posibilităţi mult mai mari pentru aplicarea 
telemuncii. Conform datelor organizaţiei ITAC (International Telework Assosiation & Council), sponsorul 
procesului este firma AT&T. în anul 2001 în structura ocupaţiei a SUA partea telemuncitorilor a constituit 
aproximativ 21 % [9]. Din acest număr principala categorie este prezentata de telemuncitorii la domiciliu (24 %) 
şi telemuncitorii mobili (22 %). Aproximativ 7 % efectuează munca la domiciliu prin telecentrele specializate. 
Munca la domiciliu în SUA este foarte răspândita în statele nord - estice şi vestice. 

Creşterea numărului de telemuncitori în toata structura de ocupaţie are o particularitate favorabila în 
spectrul amplificării instabilităţii politice şi economice mondiale. Astfel, după actele teroriste din 11 septembrie 
2001 în SUA de anumite structuri guvernamentale s-a iniţiat strategia îndreptata spre lărgirea telemuncii în 
activitatea funcţionarilor federali. Despre munca la domiciliu a afirmat Preşedintele SUA George Bush la 
declararea „Iniţiativei noi de apărare”. Din aprilie 2001 pana în 2004 numărul de telemuncitori aflaţi în serviciul 
statului al SUA s-a dublat. în 2003 numărul de funcţionari de stat, obligaţiile cărora pot fi efectuate complet sau 
parţial pe principii de munca la domiciliu, a constituit mai mult de 750 000 de persoane, sau 43 % din numărul 
total al funcţionarilor publici. Mai mult de 100 000  funcţionari federali muncesc astăzi pe principiile telemuncii 
(in 2001 – 53 000; în 2002 – 90 000; în 2003 – 103 000) [9]. 

Munca la domiciliu oferă posibilităţi considerabile pentru ocupaţia persoanelor cu posibilităţi limitate: 
invalizi, handicapaţi, persoane aflate în incapacitate de munca provizorie etc. Printre funcţionarii din SUA din 
2001 pana în 2003 numărul acestora a crescut aproximativ de 4 ori şi a constituit aproximativ 4000 persoane. 
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RESTITUTIO IN INTEGRUM 
 
1. 
 
[CEREREA CALFELOR DE ŞEPCARI DIN BUCUREŞTI ADRESATĂ DOMNITORULUI ŢĂRII ROMÂNEŞTI, 
BARBU ŞTIRBEI, PENTRU A LE APROBA STATUTELE ASOCIAŢIEI DE AJUTOR PE CARE 
INTENŢIONAU S-O ÎNFIINŢEZE] 
 
Primit 5 august 1855, nr. 4 145 
 
PREA ÎNĂLŢATE DOAMNE, 
 

În fericitele zile de oblăduire ale înălţimii-voastre, tot norodul patriei române s-a învrednicit a vedea în 
această patrie mai multe bunătăţi folositoare devenite din buna îngrijire şi marea milostivire a înălţimei-voastre, 
exemple ce au împins şi pe suptscrişii a supune la cunoştinţa înălţimei-voastre cele următoare. 

Prea-nălţate doamne! Meşteşugul ca calfă, nu ca maister, în ziua de astăzi este învederat că foarte cu 
anevoie poate complectui un mic capital, adoptând numai existenţa unei persoane singure, nefiind nici de ajuns 
celor cu familie grea. În toate zilele iarăşi avem exemple cu chiar junii noştri camarazi (călfi de şepcari), din 
care unii, neavând cel mai mic venit şi nici chiar vre un mic capital adoptat din meşteşugul lor cu care să se 
slujească drept ajutor la întâmplări extraordinare, precum boale, încetări din viaţă şi altele de asemenea fire, să 
pedepsesc şi pier în cea mai vrednică de jale poziţie, ajungând a se înmormânta cu milostenia poporului. 

Prin urmare, suptînsemnaţii, unindu-se, au chibzuit cele coprinse în alăturata în original întocmire care, 
luându-se în băgare de seamă de înălţimea-voastră şi aprobându-se pentru apărarea în viitor a suferinţelor 
noastre din ziua de astăzi, ne rugăm fierbinte să vă milostiviţi asupră-ne şi, pe de o parte, să daţi luminată 
poruncă pentru întărirea alăturatei întocmiri spre nestrămutată urmare, iar pe de alta să porunciţi unde se 
cuvine a ne aduna toţi şi a face acolo deschisa alegere de un neguţător casier şi o deputăţie socotitoare şi 
împlinitoare. Cu care chip socotim că nimic alt nu vom face decât o singură lucrare prescrisă în sfânta 
evanghelie, unde zice ca să ne grijim şi să ne ajutăm unul pe altul la vreme de sărăcie, boală, moarte şi altele. 

Această chibzuire întărindu-se de înălţimea-voastră spre întocmai urmare, socotim că şi chiar înaltul 
creator vă va dărui zile fericite şi îndelungate de oblăduire, văzând un viitor bun adoptat unui însemnat număr 
de orfani. 

 
Ai înălţimii voastre prea plecaţi, 

 
OBŞTEA CĂLFILOR DE ŞEPCARI DIN CAPITALĂ 
 
� 
ARHIVELE STATULUI BUCUREŞTI, VISTIERIA ŢĂRII ROMÂNEŞTI, DOS. 1211/1855, F. 2 (original) 
 
2.  
 
[ADRESA VISTIERIEI ŢĂRII ROMÂNEŞTI PRIN CARE APROBĂ CONSTITUIREA ASOCIAŢIEI CALFELOR 
DE ŞEPCARI DIN BUCUREŞTI] 
 
Nr. 7 334, 1855, decembrie 16 
 
LA VORNICIA ORAŞULUI 
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A văzut ministerul adresa onoratei Vornicii nr. 5 459, relativă la împrejurarea reclamată mării-sale prinţul 
domnitor de care obştea călfilor şepcari din acest oraş pentru crearea unei cutii în care să se adune contribuţia 
de o jumătate sfanţih ce de bunăvoie să angajă a răspunde ei pe fiecare lună spre a servi aceşti bani ca un 
fond de ajutor la cazuri de boale, înmormântări şi altele asemenea, precum şi chibzuirea făcută de comisia 
comerţială asupra acestei chestii, şi spre răspuns se face cunoscut onoratei Vornicii că întocmirea statutelor 
propuse de numiţii, pre cât se arată, se vede a fi folositoare în cazurile prevăzute prin actul ce conţin acele 
statute şi se tolerează a se exercita răspunderea acelei cotribuţii de către vorbita obşte, de vreme ce să dă 
încredinţare că este primită în unanimitate, fără însă a avea acest aşezământ caracter ofiţial şi nici se permite a 
se întrebuinţa măsuri de executare nici din partea dregătoriilor, nici chiar din partea obştii la cazuri de 
nerăspundere a acelei lunare contribuţii din partea vreunuia din obştea acelor călfi. Asemenea şi pentru 
păstrarea şi asigurarea fondului ce se va strânge în cutia ce să va crea, precum şi ţinerea socotelilor relative la 
acel folos, să lasă scrişi în dispoziţia obştii a alege şi însărcina pe cei ce vor cunoaşte cu încredere dintre 
dânşii, spre care sfârşit se anexă de aceasta în copie actul ce cuprinde vorbitele statute propuse de numiţii 
spre a-l depune în dispoziţia lor. 

Onorată Vornicie însă va întinde o oarecare priveghere asupra păstrătorului fondului ce să va aduce din 
expusa contribuire ca să nu se abuzeze, ci să se întrebuinţeze după voinţa obştii şi pentru sfârşitul care este 
destinat. 
 
� 
ARHIVELE STATULUI BUCUREŞTI, VISTIERIA ŢĂRII ROMÂNEŞTI, DOS. 1217/1858, F. 4 (ciornă) 
 
3. 
 
[STATUTELE ASOCIAŢIEI CALFELOR DE ŞEPCARI DIN BUCUREŞTI] 
 
NOUA ÎNTOCMIRE 
 

Noi suptscrisele feţe, obştea călfilor de şepcari din capitală, văzând tristele întâmplări ce de mai multe ori 
ne-au arătat atât pe noi, cât şi pe fraţii noştri, care unii s-au îmbolnăvit şi streini, săraci şi fără părinţi aflându-se 
şi neavând cu ce-şi redobândi sănătatea ajung în cea mai proastă stare pe la uşile unuia şi ale altuia, neputând 
dobândi milostivire sau ajutor de la nimeni; şi alţii murind în asemenea stâmtoare ajung a se înmormânta cu 
mila populului. Şi dorind a precurma o dată pentru totdeauna această tristă soartă ce ne aduce un atac în 
obşte, am chibzuitără cu toţi să întocmim o cutie cu numire „Casa de ajutor a obştii călfilor de şepcari”, în care 
cutie ne legăm (deşi de a noastră bunăvoie), însă pentru totdeauna în veci pre cât fiecare va vieţui în această 
calitate de calfă de şepcari, atât din noi suptscrişii, cât şi cei ce pe viitor se vor adăuga între călfile de şepcari, 
fără a putea vreunul niciodată a se apăra de aceasta subt nici un cuvânt, să depunem într-însa fiecare câte o 
jumătate sfanţ pe lună, cu care chip, adunându-se întrânsa din vreme în vreme bani, să poată fi fiecare ajutat 
cu bani dintr-însa la vreme de boală şi moarte; însă cel ce va boli şi se va scula, după însănătoşire lucrându-şi 
meşteşugul său, să fie dator a depune la cutie treptelniceşte suma ce va lua pentru a sa căutare. Iar cel ce va 
muri să fie apărat de înapoierea banilor ce va lua spre a sa căutare şi se va înmormânta tot cu bani din cutie. 

Această cutie întocmindu-se se va păstra şi se va socoti în chipul următor. 
După o înaltă dezlegare ce suptscrişii prin petiţie vom cere de la milostivirea înălţimii-sale, vom alege 

înşine, în prezenţa acei dregători unde vom fi orânduiţi a face alegerea, un neguţător sigur, proprietar şi cinstit 
din cei ce n-au amestec în corporaţii sau meşteşugul nostru, carele să păstreze zisa cutie, precum şi o 
deputăţie dintre noi care să ţie socoteli de venitul cutii şi cheltuirea ce se va face dintr-însa şi care vor fi datori 
totdeauna a aduna această depunere de la călfi şi a o pune în cutie. 

Cu chipul sus-zis şi care credem că este şi o urmare evanghelică de a ne căuta unul pe altul de boală şi 
moarte, credem că în vechi vom fi apăraţi de trista soartă în care astăzi ne vedem ajunşi. Căci ca să zică 
cineva a se căuta fiecare cu al său este prea cu neputinţă la meşteşugul nostru, fiindcă un om strein şi sărac 
ca noi, muncind cu acu, calfa în zilele de astăzi când toate sunt scumpe, nu poate cu nici un chip a strânge, 
precum proverbu rumânesc zice, bani albi pentru zile negre. Prin urmare, încheind această nouă întocmire şi 
vrând a se păzi întocmai, ne-am iscălit fiecare cu mâinile noastre. 
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GHIŢĂ MARCU, TĂNASE DINU, PETRE IONIŢĂ MUSTEŢEA, ANDREI MARIN, MIHALACHE ATANASIU, 
DINU NICULAE, SAVA CONSTANDIN, IANCU HAGI GHEORGHE, IANCU BERCOVICI, COSTACHE 
TRIFĂNESCU, VASILE ŞTEFAN, ALTER DAVID, DINICĂ PÎRVESCU, COSTACHE FRANGULEA, DINU 
IOSIF, IOSIF SIGAL, PETRE MIHAI, NICOLAE RADU, NAE GHEORGHE, STAN GHEORGHE, IONIŢĂ 
OPREA, COSTACHE NICOLAE, NEDELCU POPESCU, MARIN OPREA, STRAVIL SIN PETRE, GHEORGHE 
TĂNASE, GHEORGHE GAVRIL (prin punere de deget), PETRE MARIN (prin punere de deget), ERIS EOVEL, 
PĂUN SIN NEAGU, ANDREI POPESCU, MIHAIL STĂNESCU, IONIŢĂ STĂNESCU, PARASCHIVA 
COSTRESCU, PETRE COSTANDIN, DUMITRESCU, VASILE PAVEL, MIHALACHE POPESCU, NIŢĂ 
COSTANDIN, NICULAE CONSTANTIN, LAMBRU STATE, IANCU MATEI, ŞTEFAN IONIŢĂ, VASINE SIN 
RADU, COSTACHE POPESCU, IANCU VASILIADIS 
 
� 
ARHIVELE STATULUI BUCUREŞTI, VISTIERIA ŢĂRII ROMÂNEŞTI, DOS. 1 211/1855, F. 3 ŞI 6 (original) 
 
4. 
 
[STATUTUL ASOCIAŢIEI PROFESIONALE DE AJUTOR RECIPROC A OSPĂTARILOR DIN CLUJ] 
 

1. Scopul acestei asociaţii este de asigura fiecărui membru bolnav tratament la spitalul de stat „Carolina” 
şi a înmormânta pe membrii decedaţi; din casa asociaţiei se alocă 35 (treizeci şi cinci) forinţi pentru 
înmormântarea fiecărui membru decedat, iar dacă eventualele rude i-ar organiza o înmormântare şi mai 
costisitoare, completând din resursele lor, suma de 35 forinţi ajutor de asociaţie poate fi ridicată de rude din 
casa asociaţiei. 

2. Fiecare membru al asociaţiei primeşte cu ocazia achitării primei taxe o legitimaţie eliberată pe numele 
său şi în care va fi trecută de fiecare dată suma plătită. 

3. Toţi membrii, şi anume ospătarii-şefi, sunt obligaţi să plătească cu punctualitate la sfârşitul fiecărei luni 
câte şaptezeci (70) creiţari austrieci, iar ajutorii de ospătari (40) creiţari austrieci, vărsaţi în casa asociaţiei. 

4. Cei care, chiar după plata unei singure taxe, se îmbolnăvesc sau sunt expuşi altor accidente 
beneficiază de toate drepturile asociaţiei. 

5. a) Cei care se îmbolnăvesc trebuie să prezinte o adeverinţă din partea patronului că au fost până 
atunci în serviciu; astfel, prezentându-şi preşedintelui şi legitimaţia, li se înmânează imediat biletul de internare 
în spital; 

b) membrii neaflaţi în serviciu sunt obligaţi să prezinte adeverinţa eliberată la ultimul lor loc de muncă şi 
legitimaţia de membru; data la care s-a eliberat adeverinţa nu poate fi însă mai veche de trei luni. 

6. Bolnavii care nu stau la pat, astfel cei care au afecţiuni la degete sau picioare ori altă boală de 
această natură minoră, nu pot avea pretenţie de ajutor obişnuit decât în caz că asociaţia îl acordă în mod 
excepţional. 

7. Asociaţia permite fiecărui membru să se trateze şi în afara spitalului; întrucât însă în asemenea 
condiţii controlul este imposibil, bolnavul va primi din casa asociaţiei un ajutor de patruzeci (adică 40) creiţari 
austrieci pe zi, dar numai cât timp este bolnav cu regim de pat. 

8. Fiecare ospătar care soseşte în oraş va beneficia de ajutor după posibilităţile asociaţiei. 
 
 
5. 
 
[STATUTELE PRIMEI ORGANIZAŢII PROFESIONALE A LUCRĂTORILOR TIPOGRAFI DIN BUCUREŞTI, 
ÎNFIINŢATĂ LA 24 AUGUST 1858] 
 
STATUTE PENTRU O CASĂ DE PREVEDERE ŞI DE ECONOMIE FONDATĂ DE LUCRĂTORII TIPOGRAFI 
DIN BUCUREŞTI 
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Lucrătorii tipografi, adunându-se şi chibzuind împreună despre mijloacele de a se adăposti în viitor de 
relele care ameninţă toate clasele lucrătoare prin lipsa mijloacelor pecuniare la întâmplare de lipsă de lucru, de 
boală, de moarte sau de alte împrejurări, au găsit de cuviinţă a fonda o casă comună sub denumirea: Casa de 
prevedere a lucrătorilor tipografi, a dezbătut şi s-au adoptat cu viersuri cinci zeci şi două următoarele statute: 

1. Lucrătorii tipografi, câţi vor voi să ia parte la această asociaţie, se vor aduna şi vor alege un comitet 
alcătuit dintr-un prezident, dintr-un viceprezident, dintr-un casier şi din trei membri. Casierul trebuia să dea o 
garanţie cel puţin o sumă de patru sute galbeni pentru anul întâi. 

2. Prezidentul, viceprezidentul şi casierul pot fi aleşi şi afară din sânul lucrătorilor tipografi, membrii însă 
trebuiesc neapărat a fi lucrători tipografi. 

3. Funcţia prezidentului, viceprezidentului, casierului şi a membrilor comitetului va fi gratuită (fără plată) 
şi obligatorie pentru un an de zile, după care se va proceda la o nouă alegere. Persoanele care au primit o dată 
una din aceste funcţii nu se pot lepăda de dânsa înaintea expirării anului, afară numai la nişte întâmplări grave 
sau ivindu-se nişte împiedicări neprevăzute şi bine întemeiate. La o asemenea întâmplare, comitetul va 
provoca adunarea generală a asociaţilor şi se va alege îndată o altă persoană în locul membrului demisionat. 

4. Până ce vor ierta mijloacele pecuniare ale asociaţiei a închiria sau a cumpăra un local deosebit, casa 
de prevedere a lucrătorilo tipografi va fi deocamdată în locuinţa prezidentului sau a unui membru care voieşte 
şi poate dispoza de o încăpere pentru acest scop filantropic. 

5. Casa va fi deschisă o dată pe săptămână, adică în toate duminicile de la 10 ore dimineaţa până la 2 
după-amiază. 

6. La aceste ore, prezidentul sau viceprezidentul, casierul şi cel puţin doi din membrii comitetului se vor 
aduna la acest local şi vor primi sumele ce le vor depune asociaţii. Însă nu se va putea primi nici o sumă mai 
mică de doi sfanţi. 

7. Fiecărui depozitar i se deschide o pagină în condica cea mare a asociaţiei şi i se va da o cărticică pe 
numele lui. Sumele ce le depune se vor însci atât la partida lui în condică, cât şi în cărticica lui. 

8. Fiecare cărticică va fi subscrisă la pagina întâi de prezident sau viceprezident, de casier şi de toţi 
membrii comitetului, iar depunerile parţiale se vor subscri numai de casier. 

9. Îndată ce sumele depuse vor atinge cifra de cincizeci lei, vor începe a produce dobândă în folosul 
depozitarului; dacă aceste dobânzi, prin acumularea lor şi prin adăugire de alte depuneri, au ajung la suma de 
50 lei, se adaogă la capitalul depozitarului şi se fac iarăşi producătoare de dobândă. La fiecare şase luni se va 
face socoteala generală a tuturor depozitarilor.  

10. Casa ca să poată plăti depozitarilor o dobândă nu va putea să păstreze sumele depuse în natură, ci 
le va întrebuinţa sau dându-le cu împrumutare, sau întrebuinţându-le la o lucrare producătoare, încât să le 
poată retrage oricând va fi trebuinţă. Pentru întrebuinţarea sumelor depuse, care atârnă de chibzuirea 
comitetului, se va da preferinţă la tipărire de cărţi, care făgăduiesc o vânzare sigură şi grabnică, acea 
întrebuinţare având folosul de a procura lucrătorilor lucru şi prin acest mijloc de a mări economiile lor. Aşadar, 
când capitalul se va întrebuinţa pentru tipăriri de cărţi, atunci acea tipărire se va face pe rând la fiecare 
tipografie până când casa va fi în stare a-şi face o tipografie a sa. 

11. Fiecare depozitar poate oricând va voi să-şi retragă banii ce a depus sau cu desăvârşire în totalitate, 
sau parte dintr-nşii. Cererea aceasta însă trebuie făcută cu opt zile înainte şi primirea banilor nu poate avea loc 
decât duminica viitoare, fiindcă casa nu poate păstra sumele în natură şi-i trebuieşte timp a opera retragerea 
sumelor cerute. La nişte întâmplări excepţionale, când depozitarul va fi având o trebuinţă neapărată, cum la 
cazuri de moarte şi alte asemenea, a reintra îndată în posesia capitalului său, comitetul va putea face excepţie 
din acea regulă şi va înapoia îndată. Din cauza mai sus zisă, sumele depuse nu vor începe a produce dobândă 
decât opt zile în urma depunerii lor şi vor înceta a produce chiar din ziua în care face cerere de retragere. 

12. Dobânda ce poate acorda casa depozitarilor va fi neapărat ceva mai mică decât ceea ce primeşte; 
diferenţa va sluji pentru acoperirea cheltuielilor de cancelarie (condicele, cărticelele şcl.), iar prisosul, de va fi, 
va alcătui un capitol de rezervă, care se va putea întrebuinţa, după hotărârea adunării generale, în folosul 
asociaţiei. Banii daţi cu împrumutare trebuie să aibă o dobândă cât se va putea mai favorabilă. 

Împrumuturile se vor face în prezenţa şi cu ştirea comitetului întreg. 
13. La finele anului, strângându-se adunarea generală, comitetul îşi va înfăţişa socotelile şi bilanţul 

casei, care se va publica prin ziare spre ştiinţa tuturor. Apoi tot la acea adunare anuală se va proceda la 
alegerea unui nou comitet pentru anul viitor. Foştii membri pot fi realeşi, însă atârnă de voia lor să primească 
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acea însărcinare sau nu, dar de vor fi primit odată nu se pot retrage, afară numai de vreo pricină bine 
întemeiată şi prevăzută prin § 3. 

14. Cu toate că această casă este fondată de către lucrătorii tipografi şi mai cu seamă pentru dânşii, ea 
însă va fi deschisă pentru toţi lucrătorii de orice profesie. 

15. Depunerile se vor putea face şi în numele altor persoane, iar pentru orice retragere, fie parţială sau 
totală, trebuie să se înfăţişeze însuşi depozitarul, sau, de nu va fi cu putinţă, împuternicitul trebuie să 
dovedească printr-un înscris din partea cui poate opera retragerea în locui-i. 

16. Statutele votate şi primite rămân în putere şi nu se pot schimba întru nimic până la viitoarea adunare 
generală, atunci, adică la fiecare adunare anuală, se vor supune din nou la votul asociaţi8lor şi se vor modifica 
după cum va cere trebuinţa. 

17. Cu acea casă de economie se va împreuna şi o casă de ajutor reciproc, ale cărei lucrări şi 
contabilitate vor fi deosebite şi al cărei scop este de a da ajutor asociaţilor ce din vreo cauză oarecare au ajuns 
în necesitatea de a avea trebuinţă de ajutor. 

18. Depunerile ce vor face asociaţii la acea casă de ajutor reciproc nu le vor mai putea trage, ci vor sluji 
pentru a ajuta cu bani pe asociaţii acestei case la întâmplare de boală (însă necuviincioasă nu), de lipsă de 
lucru, a le face o mică pensie la bătrâneşte sau văduvelor şi copiilor lor la întâmplare de moarte. 

19. Pentru această casă se va ţinea o condică deosebită, unde fiecare asociat contribuitor va avea 
partida lui. 

20. Contribuirea va fi hotărâtă, adică de doi sfanţi pe fiecare lună, care se va înregistra la partida 
contribuitorului, care prin aceasta dobândeşte dreptul de a primi ajutor la orice adevărată trebuinţă bine 
constatată, deşi ajutorul covârşeşte sumele contribuite. 

21. Comitetul va invita pe fiecare din domnii proprietari de tipografie în parte prin adrese a prefera în 
lucrarea tipografiei d-lor pe asociaţii acestei case. 

22. Ca să poată stabilamentul a-şi începe filantropia sa lucrare este de neapărată trebuinţă a se aduna 
de la fiecare membru asociat la începutul depunerii sale o taxă măcar de un galben pentru formarea unui fond. 

23. Cel ce va avea trebuinţă de ajutor va înfăţişa comitetului o cerere în scris, în care va desluşi 
trebuinţele sale; comitetul le va cerceta şi-i va acorda ajutorul cerut, potrivit cu starea casei şi cu trebuinţa lui. 

24. Ajutoarele acordate pot fi împrumuturi fără dobândă sau pensii sau danii. Comitetul are a hotărî 
aceasta. 

25. Dacă cu timpul se va aduna prin contribuirile de bunăvoie un capital de ajuns, se va cumpăra un loc 
în Bucureşti la marginea oraşului şi se va clădi o casă de retragere, unde toţi lucrătorii, membrii contribuitori 
ajunşi în bătrâneţe şi fără mijloace a câştiga subzistenţa lor sau şi văduvele lor, vor găsi un azil. Acest 
aşezământ va rămâne proprietatea inalienabilă a societăţii lucrătorilor tipografi şi nici o adunare viitoare nu va 
putea schimba destinaţia sa. 

26. Toate contribuirile pesete suma de doi sfanţi sunt voluntare şi nu pot fi obligatoare; dar cel ce a 
contribuit nu poate pretinde la înapoierea sumelor contribuite, care sunt hotarâte pentru ajutorul întrebuinţat 
după chibzuirea comitetului. 

27. D-nii proprietari sunt responsabili pentru suma contribuitorului asociat ce-l are în condiţia sa de nu va 
fi dânsul regulat la depunere. 

28. Nimeni nu va putea fi membru al societăţii dacă nu va da destule probe despre buna conduită şi 
moralitatea sa. 

29. Numele dănuitorilor se va publica pe tot anul cu darea socotelilor. Iar al celor care vor face danii 
începând de la o sută galbeni şi în sus va fi scrisă într-un registru deosebit şi, când va ajunge a se zidi zidirea 
cuprinsă în § 25, numele lor va fi scris pe o tablă care va fi într-adins în salonul stabilimentului. 

30. Aceste statute, ca şi celelalte, se pot îmbunătăţi pe tot anul, dar nu însă a se schimba scopul 
asociaţiei. 
 
1858, septembrie 8/20 
 
6. 
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[STATUTUL „ASOCIAŢIEI GENERALE A LUCRĂTORILOR TIPOGRAFI DIN ROMÂNIA”, ADOPTAT ÎN 
ADUNAREA GENERALĂ DIN 13 IULIE 1869] 
 
CAPITOLUL 1 
 

Art. I. Această societate va purta numele de Societatea generală a lucrătorilor tipografi din România. 
Art. II. Scopul acestei societăţi este: 
a) a veni în ajutorul lucrătorilor societari la cazuri de maladii; 
b) a asigura existenţa lucrătorilor societari la caz de adevărată lipsă de lucru; aceasta se va constata 

prin subscrierea proprietarilor de tipografii în livretul de admitere în societate, însă nu va putea nici un societar 
să invoce acest ajutor până ce nu avea o vechime de şase luni în societate; 

c) a asigura existenţa infirmilor şi bătrânilor societari, când puterile corporale nu le vor mai putea permite 
a lucra, prin pensiuni viagere; 

d) a înmormânta pe oricari din societari, fără excepţiune de rit sau naţionalitate, cu ceremonialul cuvenit; 
c) a se asigura existenţa văduvelor societarilor până va trece în a doua căsătorie, precum şi a copiilor 

acestora până la vârsta de 12 ani inclusiv, şi aceasta numai atunci când se va constata de către comitetul 
societăţii că nu are alte medii de existenţă; 

f) a se ajuta orice lucrător tipograf ce parcură prin ţară cu o sumă fixă la plecare, însă numai o dată 
pentru intervalul unui an, iar găsind condiţie în vreun stabiliment tipografic local sunt obligaţi a se înscri între 
societari, începând de la a doua lună a funcţionării lor; 

g) a se cumpăra un loc, când fondurile vor fi destul de suficiente, pe care se va edifica o casă de 
retragere, unde vor găsi azil toţi lucrătorii tipografi societari, infirmi şi bătrâni, cărora bătrâneţele nu le vor mai 
permite a lucra, însă numai cei necăsătoriţi se pot admite în acest ospiţiu, conform unui regulament ce se va 
emite o dată cu înfiinţarea menţionatului azil în limitele prevăzute la aliniatul litera e. 
 
CAPITOLUL II 
 
COMPUNEREA SOCIETĂŢII 
 

Art. III. Societatea se va compune de un număr nelimitat de membri de drept şi de onoare, fără excepţie 
de naţionalitate. 

Art. IV. Se consideră membri de drept toţi lucrătorii tipografi din România cari vor consimţi să 
îndeplinească îndatoririle prescrise în aceste statute. 

Art. V. Proprietarii şi antreprenorii de stabilimente tipografice pot fi consideraţi ca membri de drept numai 
dacă ar fi practicat această artă. 

Art. VI. Membri de onoare se consideră binefăcătorii aceia care vor veni în ajutorul societăţii cu o sumă 
minimă de una sută lei noi. 

Se mai pot considera ca membri de onoare, în urma unei cereri adresate în scris comitetului, orice 
autoritate, comune, asociaţiuni constituite şi corporaţiuni. 

Art. VII. Lucrătorul care doreşte a se înscrie ca membru de drept trebuie să fie prezentat comitetului de 
trei membri societari care-şi vor fi îndeplinit exact îndatoririle către societate, ci va adresa cererea sa înscrisă 
preşedintelui, declarând că recunoaşte statutele şi le consideră de bune arătând totodată în care stabiliment 
tipografic lucrează şi în termen de opt zile de la prezentare va primi un livret de admitere în societate. 

Lucrătorii din provincie neputând fi prezentaţi de trei membri societari spre a fi admişi, conform art. 7, 
alineat I, va alătura pe lângă cererea de înscriere şi un act din partea proprietarului său posesorului unde 
lucrează, prin care va atesta că este lucrător tipograf şi care va fi legalizat de autoritatea locală, înaintând 
totodată taxa înscrierei, cotizaţiunea lunară; portul însă va privi pe reclamant. 

Art. VIII. Toţi membrii de drept sunt obligaţi a plăti o taxă de şase lei noi numai la înscriere, atât cei 
înscrişi din nou, cât şi cei reînscrişi, precum şi doi lei cotizaţiune la finele fiecăreia luni. 

Art. IX. Membrii de drept ce vor călători peste frontieră vor fi apăraţi de cotizaţiunea lunară pe tot timpul 
absenţei lor, însă îndată ce se vor reîntoarce în ţară sunt obligaţi a urma regulat cu plata cotizaţiunei lunare 
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conform statutelor, iar cei ce vor călători numai în interiorul României nu vor putea fi apăraţi de plata 
cotizaţiunei lunare. 

Art. X. Se consideră ca nefăcând parte din societari, pierzând totodată şi sumele contribuite: 
a) prin retragere de bunăvoie; 
b) când va neglija cotizaţiunea lunară; 
c) când vor fi căzuţi în crime, însă în urma unei sentinţe judiciare; 
d) când se va proba că lucrează în contra societăţii. 

 
CAPITOLUL III 
 
ADMINISTRAŢIUNEA SOCIETĂŢII 
 

Art. XI. Lucrările societăţii se va dirige de un comitet compus de: 
1 preşedinte; 
2 vicepreşedinţi; 
2 secretari; 
1 casier; 
9 membri. 
Art. XII. Întregul comitet se va forma numai din sânul tipografilor. 
Adunarea generală nu va putea procede la verice lucrare dacă nu va fi faţă două treimi din numărul 

membrilor asociaţiei de drept, iară la a doua convocare se va proceda la vot cu orice număr de membri se va 
afla. 

Art. XIII. Alegerea se va face în adunare generală prin scrutin secret şi cu majoritate absolută a voturilor 
de faţă. 

La caz de paritate de voturi sau lipsă de majoritate absolută se va decide prin a doua votare cu 
pluralitatea voturilor. 

Art. XIV. Funcţiunile membrilor ce compun comitetul sunt gratuite şi obligatorii pentru un an de zile; ei 
pot fi realeşi. 

Art. XV. Preşedintele priveghează riguroasa observaţiune a statutelor şi exacta îndeplinire a îndatoririlor 
celorlalţi membri asociaţi. El sau, în lipsă-i, vicepreşedinţii ţin preşedinţa şi ordinea de zi în adunările 
asociaţiunii; reprezintă împreună cu ceilalţi membri ai Comitetului asociaţiunii în toate afacerile ei. 

Art. XVI. Comitetul va ţine şedinţe ordinare în toate duminicile, începând la orele 10 dimineaţa; însă în 
cazuri extraordinare se va aduna oricând va cere trebuinţa în urma invitării preşedintelui. În aceste şedinţe, 
comitetul va primi şi va delibera asupra oricărei cereri i se vor prezenta de societari, comunicând chiar a doua 
zi deciziunea luată; va primi aseminea şi toate comunicările ce i se vor face de casierul societăţii, de autorităţi 
sau de verice persoane private. 

Art. XVII. Până ce mijloacele materiale ale societăţii vor permite a închiria un local, cancelaria şi 
şedinţele comitetului vor fi în locuinţa preşedintelui sau a vicepreşedintelui ori a secretarului cari voiesc şi pot 
dispune de o încăpere pentru acest scop sau oricărui alt membru asociat. 

Art. XVIII. În fiecare şedinţă ordinară, extraordinară sau generală se va încheia un proces-verbal, care se 
va subscrie de întregul comitet ce a fost faţă. 

Art. XIX. Toate dosarele şi registrele de intrare şi ieşirea hârtiilor vor fi păstrate în bună ordine de 
secretarul societăţii. 

Art. XX. Casierul va ţine trei registre: 
a) un maestru, în care va avea fiecare asociat o partidă; 
b) un jurnal de casă, în care va trece toate veniturile şi cheltuielile de orice natură, şi  
c) un registru, în care va înscrie numele donatorilor ca binefăcători ai asociaţiunii şi sumele oferite de 

membrii de onoare. 
Art. XXI. Orice comunicaţiuni cu casierul pentru primiri sau răspunderi de bani se vor face prin adrese 

formale, cari vor servi acestuia ca piese justificative. 
Art. XXII. Casierul este obligat a depune o garanţie solvabilă echivalentă cu suma de 200 lei noi, care se 

va păstra în dosarele comitetului, iar suma pentru care cauţionează se va păstra în permanenţă de dânsul 
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pentru întâmpinarea necesităţilor ce se vor ivi în cursul unei luni şi restul ce va trece peste această sumă, 
provenit din cotizaţiuni şi din alte resurse extraordinare, se va depune de către casier la Casa de depuneri cel 
mult în 24 ore de la prima zi lunară. 

Art. XXIII. Casierul mai este obligat a prezenta comitetului în şedinţele sale ordinare, la ultima zi a 
fiecărei luni, un tablou de gestiunea casei, care, constatându-se după actele justificative, prezentate şi 
susţiunute de el, se va subsemna şi de întregul comitet, care se va şi publica. 

Art. XXIV. Vărsămintele în Casa de depuneri şi consemnaţiuni se vor face totdeauna de către casier, 
însoţit de trei membri din biroul comitetului. 

Art. XXV. Casa de depuneri şi consemnaţiuni nu va putea emite recipise pe numele casierului, precum 
nici casierul nu va putea rădica sumele depuse de el în numele societăţii, decât numai în urma unei deciziuni a 
comitetului, care va fi obţinând un vot al adunării generale. 

Art. XXVI. În ziua pogorârii spiritului sfânt a fiecărui an, comitetul va convoca cel puţin cu două 
săptămâni înainte adunarea generală pentru a-i da seamă de gestiunea financiară şi de toate lucrările 
efectuate în cursul acelui an şi a pune la cale alegerea noului comitet. 

Art. XXVII. Comitetul în corpore este răspunzător de toate actele sale. 
Art. XXIX. Veniturile societăţei constau din: 
a) taxele din înscrieri; 
b) cotizaţiunea membrilor; 
c) ofrandele şi dăniile de bunăvoie ale membrilor de onoare şi ale oricăror alţi filantropi dănuitori; 
d) din taxa de 5 lei de fiecare elev practicant ce va îmbrăţişa arta tipografică şi 20 lei la terminarea 

cursului de practică de când vor începe a se bucura de beneficiile prevăzute la art. II, alineatul 1–7; aceştia 
sunt scutiţi de taxa de înscriere; 

e) procentele capitalului şi orice alte medii provenite din dispoziţiuni ulterioare ale ascoiaţiunii. 
Art. XXX. Resursele alineatelor capitulelor precedinte şi capitalul formează fondul social. 
Art. XXXI. Numai veniturile prevăzute în art. XXIX, lit. a, b, d, şi e, vor servi pentru diferitele ajutoare 

membrilor societari. 
 
CAPITOLUL V 
 
BENEFICIUL SOCIETARILOR 
 

Art. XXXII. Nu se pot bucura de nici un beneficiu din câte garantează societatea decât numai membrii de 
drept care-şi vor fi îndeplinit cu scumpătate angajamentul către casă. 

Art. XXXIII. Orice societar se va bolnăvi este obligat a se adresa prin epistolă către preşedinte, în care 
va nota explicit domiciliul său, în urma căruia un membru va fi însărcinat a vizita pe malad şi va aviza pe 
doctorele societăţii spre a i se da medicamentele necesarii şi pe lângă care i se va mai răspunde de către 
casier, a partra zi de la vizita doctorelui, câte doi lei noi pe fiecare zi; aceasta însă nu va putea dura decât un 
period de trei luni maximum, iară dacă maladia va dura mai mult i se va da numai câte un leu; la caz când 
societarul doreşte a intra într-un oscipiu public, el nu se va putea bucura de ajutorul de doi lei de fiecare zi, 
precum nici de un leu pentru al doilea period, decât numai zece lei noi pe fiecare săptămână ce se va afla 
malad într-un asemenea ospiciu; aceasta însă nu scuteşte pe societar de cotizaţiunea lunară. 

Art. XXXIV. Convalescentul este obligat a aviza comitetul ziua în care va începe lucrarea. 
Art. XXXV. Membrul societar de drept ce se va încerca să obţie prin fraudă vre-un ajutor se va exclude 

din societate. 
Art. XXXVI. În cazuri de adevărată lipsă de lucru bine constatată, societarul va avea drept la un beneficiu 

de un leu şi cincizeci bani pe fiecare zi, însă îndeplinind formalităţile prescrise la art. II, alineatul II, şi aceasta 
numai pentru un interval de una lună zile. 

Art. XXXVII. Societarii infirmi şi bătrâni, când puterile corporale nu le vor mai permite a lucra, au dreptul 
a reclama comitetului, care se va asigura că-n adevăr merită ajutorul cerut, însă numai lucrătorii cei 
necăsătoriţi sau văduvi, în urma căreia va convoca adunarea generală, care, găsind de cuviinţă, i se va da câte 
15 lei noi pe săptămână, şi aceasta numai până la edificarea ospiciului prevăzut la art. II, alineatul 3 şi 7. 
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Art. XXXVIII. La caz de moarte a vreunuia din societari, familia sa sau în lipsa-i cunoscuţii ce-l înconjur 
sunt obligaţi a anunţa comitetul, care va lua măsuri momentane spre a i se face ceremonialul cuviincios, 
fixându-se pentru aceasta suma de două sute cincizeci lei. 

Art. XXXIX. Dacă văduva şi copiii decedatului nu vor avea medii de subzistenţă, se va adresa comitetului 
societăţii cu o cerere certificată de trei membri din comitet, în care va arăta că este în lipsă de mediile necesarii 
existenţei sale, cu menţiunea cărei comitetul va convoca adunarea generală, care va decide suma ce va găsi 
de cuviinţă a i se răspunde şi care nu va putea trece nici într-un caz peste cifra de 400 lei noi pe an, conform 
art. II, alineatul 5 şi 7. 

Art. XL. Orice lucrător tipograf va parcura prin ţară se va ajuta la plecare cu suma de zece lei noi, 
aceasta o dată pentru totdeauna. 

Art. XLI. Nu se va putea bucura nici un societar de beneficii decât numai după 6 luni de zile de la 
refondarea ei, cu excepţiunile de cazurile de moarte şi pentru elevii ce şi-au terminat cursul de practică. 
 
CAPITOLUL VI 
 
DISPOZIŢIUNI GENERALE 
 

Art. XLII. Comitetul societăţii va angaja un doctore în medicină cu anul, cu îndatorire d-a vizita pe orice 
societar i se va recomanda de comitet; doctorele va mite ordonanţe tipărite purtând titula societăţii, pe care 
suferindul le va înainta secretarilor comitetului spre a le învesti cu sigilul respectiv, numai astfel se vor putea 
recunoaşte de farmacistul societăţii ca valabile. 

Art. XLIII. Aseminea comitetul societăţii va contracta cu o farmacie care va procura lucrătorilor malazi 
medicamentele prescrise de doctorele respectiv, conformându-se articolului precedent. 

Art. XLIV. Pentru înmormântarea societarului, comitetul va contracta cu un furnizor de pompe funebre, 
care va fi obligat ca, îndată ce i se va comunica de către comitet decedarea vreunui membru societar, să puie 
imediat în executare îndatoririle ce se vor stipula printr-un contract, necruţând nimic pentru ca ceremonialul să 
fie cât se va putea de convenabil. 

Art. XLV. Toate lucrările societăţii şi bilanţul anual se va publica la finele fiecărui an, precum şi numele 
patronilor cu sumele ce au contribuit fiecare. 

Art. XLVI. Asociaţiunea lucrătorilor tipografi se va socoti dizolvată numai atunci când membrii de drept 
vor rămânea în număr de şase. 

Art. XLVII. Aceste statute se vor supune guvernului după ce se va aproba de adunarea generală spre a 
fi recunoscute. 

Art. XLVIII. Aceste statute se pot modifica şi îmbunătăţi în formă, dar nicidecum în fond. 
Art. XLVIX. Aceste statute, dându-se în dezbaterea adunării generale la 13 iulie 1869 şi punându-se la 

vot, s-au adoptat în unanimitate, rămâind ca lege pentru cursul unui an. 
 

Preşedinte, S. VALTER; vicepreşedinţi, ION VAIS, C. RĂDULESCU 
Secretari, P. ISPIRESCU, G. NICOLESCU; casier, C. PETRESCU; I.G. COSTESCU, A. MĂNESCU, ŞT. 
PETRESCU, ALBESCU, M.C. GLODEANU, G. TĂNĂSESCU, AL. A. GRECESCU, C.D. TONCESCU. 
 
� 
ARHIVELE STATULUI BUCUREŞTI, MIN. DE INTERNE, DIRECŢIA „MONITORULUI OFICIAL”, DOS. 9/1869, 
F. 3–5 ŞI 16–17. 

 
 

7. 
[APEL ADRESAT MUNCITORILOR DE CĂTRE UN COMITET DE ORGANIZARE ÎN VEDEREA 
CONSTITUIRII ASOCIAŢIEI PROFESIONALE A LUCRĂTORILOR DIN TG.-MUREŞ] 
 
CHEMARE CĂTRE CETĂŢENII ŞI TINERII MESERIAŞI DIN TG.-MUREŞ 
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Să progresăm cu epoca în care trăim. Aceasta este lozinca timpurilor noastre. Pornind de la această 
lozincă, tinerii meseriaşi din localitate, conformându-se cuvintelor epocii, s-au hotărât să înfiinţeze o „Asociaţie 
de educare şi de ajutor pentru bolnavi” şi al cărui ţel să fie promovarea culturii în sânul tineretului asociaţiei, 
îngrijirea bolnavilor şi acordarea de ajutoare de înmormântare. Conduşi de aceste principii, îndrăznim să 
invităm pe această cale pe toţi membrii corporaţiei meşteşugarilor să participe în număr cât mai mare la 
adunarea pe care am convocat-o pentru data de 4 februarie 1877, ora 4 d.m., în marea sală a primăriei 
oraşului. Ordinea de zi a adunării va fi prezentată în şedinţă. 
 
Târgu-Mureş, la 24 ianuarie 1877 
 
Din încredinţarea organizatorilor: SCHÖNFELD ALBERT, preşedinte int.; BĂNYAI NYIRÖ ANTAL, secretar int.; 
CSENÁT SÁNDOR, director int. 
 
8. 
 
[APEL ADRESAT MUNCITORILOR DE ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ DE AJUTOR RECIPROC A 
MUNCITORILOR DIN TG.-MUREŞ] 
 
UMĂR LA UMĂR! 
SĂ LUPTĂM PENTRU BINELE OBŞTESC! 
ÎNAINTE! 
 

„Clasa meseriaşilor” din Târgu-Mureş, pătrunsă de imperativul vremii, dumineca trecută, la chemarea 
noastră doar în linii generale, s-a strâns în sala de consiliu a primăriei oraşului într-un numă ce a depăşit orice 
aşteptare în vederea înfiinţării unei „Asociaţii de autoeducare, ajutor de boală şi înmormântare”, consfătuire 
care a luat sfârşit printr-o hotărâre rostită cu unanimitate în vederea realizării proiectului şi a susţinerii cu toate 
mijloacele a acestei asociaţii. 

Ca urmare a acelei mari întruniri şi a deciziei luate, s-a procedat imediat la înscrierea membrilor activi şi 
sprijinitori, al căror număr, în curând, s-a ridicat la 120 şi continuă să crească mereu. 

Susţinerea entuziastă a acestei cauze a muncitorilor meseriaşi prin hotărârea luată în adunarea 
respectivă este suprema dovadă a concepţiei mature şi sănătoase a clasei meseriaşilor noştri. 

În continuarea acţiunii începute pentru înfiinţarea „Asociaţiei de autoeducare, ajutor de boală şi 
înmormântare”, duminecă 11 februarie, ora 2 d.m., în aceeaşi sală de şedinţe a primăriei oraşului va avea loc o 
nouă adunare, în care urmează să fie aprobate statutele de bază ale asociaţiei şi alese organele ei de 
conducere. În consecinţă, sunt invitaţi ca la această adunare să participe toţi cetăţenii capitalei secuieşti 
(Târgu-Mureş), meseriaşi şi calfe de meseriaşi, fără deosebire de naţionalitate şi confesiune, rugaţi fiind a se 
înscrie pe lista membrilor asociaţiei. 

Ţelul asociaţiei noastre este ca să contribuim cu cele mai potrivite mijloace la educarea din punct de 
vedere profesional şi spiritual a membrilor asociaţiei, să ne îngrijim de starea bolnavilor noştri şi, în caz de 
deces, de înmormântarea lor, cu un cuvânt de educarea lor în general şi de ajutorarea lor în spirit uman. 
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III. DREPT INTERN 
 

 
 Partea I – Jurisprudenţa privind plata primei de vacanţă pentru bugetari 
 
 

1. ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - 
 

DECIZIA Nr. XXIII 
din 12 decembrie 2005 56 

 
 
 
    Dosar nr. 31/2005  
    Sub preşedinţia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  
    Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constituită în Secţii Unite în conformitate cu dispoziţiile art. 25 lit. a) din 
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit pentru a examina recursul în interesul 
legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la 
aplicabilitatea dispoziţiilor art. 411 alin. 1 din Legea nr. 50/1996, introdus prin Ordonanţa Guvernului nr. 
83/2000, referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă.  
    Secţiile Unite au fost constituite cu respectarea cerinţelor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind 
prezenţi 87 de judecători din totalul de 108 judecători în funcţie.  
    Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost reprezentat de 
procurorul Florenţa Baltă.  
    Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a susţinut 
recursul în interesul legii, cerând să fie admis în sensul de a se stabili că dispoziţiile art. 411 alin. 1 din Legea 
nr. 50/1996 nu au fost aplicabile în nici o perioadă, astfel că magistraţilor şi personalului auxiliar de specialitate 
nu li se poate acorda prima de concediu reglementată prin aceste dispoziţii.  
 
    SECŢIILE UNITE,  
 
    deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:  
    În aplicarea dispoziţiilor art. 411 alin. 1 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului din organele autorităţii judecătoreşti, introdus în această lege prin art. I pct. 38 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 83/2000, instanţele judecătoreşti nu au un punct de vedere unitar, pronunţându-se în mod diferit.  
    Astfel, unele instanţe au respins cererile privind plata primelor de concediu, considerând că, deşi prin art. 411 
alin. 1 din Legea nr. 50/1996, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 83/2000, s-a stabilit că 
magistraţii şi celelalte categorii de personal salarizate în baza acestei legi au dreptul pe perioada concediului 
de odihnă, pe lângă indemnizaţia de concediu, la o primă egală cu indemnizaţia brută sau, după caz, salariul 
de bază brut din luna anterioară plecării în concediu, acest drept a fost suspendat, succesiv, mai întâi prin art. 
3 alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 şi apoi prin art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001, 
pentru ca prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
magistraţilor, intrată în vigoare la data de 1 ianuarie 2003, să nu se mai prevadă dreptul la prima de concediu.  
    În motivarea acestui punct de vedere s-a arătat că, din moment ce dreptul la prima de concediu a fost 
suspendat prin acte normative succesive, iar prin dispoziţiile ce au reglementat ulterior salarizarea şi alte 
drepturi ale magistraţilor, personalului de specialitate juridică asimilat şi ale personalului auxiliar nu s-a mai 

                                                 
56 Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 233 din 15/03/2006 
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prevăzut dreptul la prima de concediu, instanţele judecătoreşti nu erau îndreptăţite să acorde dreptul respectiv 
prin hotărârile pe care le-au pronunţat.  
    S-a subliniat că, în lipsa unei prevederi legale care să fi fost aplicabilă magistraţilor şi personalului auxiliar de 
specialitate de la instanţele judecătoreşti şi parchete, acestora nu li se pot acorda sume de bani cu titlu de 
primă de concediu decât cu nesocotirea voinţei legiuitorului, ceea ce constituie o încălcare a principiului 
separaţiei puterilor în stat instituit prin art. 1 alin. (4) din Constituţie.  
    Alte instanţe, dimpotrivă, au admis cererile, dispunând să fie plătite magistraţilor reclamanţi sumele de bani 
reprezentând contravaloarea primelor de concediu pentru anii 2001-2004.  
    S-a motivat că, deşi exerciţiul dreptului de a încasa prima de concediu, prevăzută în art. 411 alin. 1 din 
Legea nr. 50/1996, a fost suspendat pe perioada 2001-2004 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
33/2001 şi legile succesive privind bugetul de stat, această suspendare nu echivalează cu stingerea dreptului, 
ci are ca efect numai imposibilitatea realizării acestuia în intervalul de timp pentru care a fost suspendat 
exerciţiul său.  
    S-a mai învederat că, din moment ce dispoziţiile legale prin care s-a suspendat acordarea primei de 
concediu, având caracter temporar, nu mai erau în vigoare la data soluţionării cererilor, astfel că nu puteau să 
mai formeze obiectul controlului de neconstituţionalitate, cu toate că aveau conţinut contrar prevederilor art. 41 
şi 53 din Constituţie, iar în aplicarea principiului instituit prin art. 3 din Codul civil judecătorii au posibilitatea să 
extindă interpretarea legii şi la situaţii pe care aceasta nu le mai reglementează, se impune să se considere că 
suspendarea dreptului la prima de concediu nu se poate transforma într-o măsură cu caracter permanent, 
pentru că aceasta ar însemna însăşi înlăturarea acestui drept.  
    În fine, alte instanţe au admis cererile în sensul obligării Ministerului Justiţiei şi, respectiv, Ministerului Public 
la plata primei de concediu numai pentru anii 2001-2002, cu motivarea că actul normativ cu putere de lege nu 
poate produce efecte decât pentru perioada în care este în vigoare.  
    Or, prin considerentele hotărârilor pronunţate de aceste instanţe s-a relevat că art. 411 alin. 1 din Legea nr. 
50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, în care era 
reglementată prima de concediu, a fost abrogat prin art. 50 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
177/2002, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2003, încât dreptul respectiv, existând numai până la 
această dată, nu poate fi pretins şi pentru perioada ulterioară.  
    Aceste din urmă instanţe au interpretat şi au aplicat corect dispoziţiile legii.  
    Într-adevăr, în art. 411 alin. 1 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din 
organele autorităţii judecătoreşti, introdus prin art. I pct. 38 din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2000, s-a prevăzut 
că "magistraţii şi celelalte categorii de personal salarizate pe baza prezentei legi au dreptul pe perioada 
concediului de odihnă, pe lângă indemnizaţia de concediu, la o primă egală cu indemnizaţia brută sau, după 
caz, salariul de bază brut, din luna anterioară plecării în concediu, care se impozitează separat".  
    Ulterior, prin art. III alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 s-a prevăzut că "se suspendă 
până la data de 31 decembrie 2003 aplicarea prevederilor art. 411 alin. 1 care cuprind dispoziţii referitoare la 
acordarea primei pentru concediul de odihnă", iar prin Legea nr. 386/2001 s-a dat un nou cuprins numai alin. 3 
al art. III din această ordonanţă, prevăzându-se că "pe perioada suspendării aplicării prevederilor legale 
menţionate la alin. 1 şi 2 redevin aplicabile dispoziţiile legale în materie existente la data intrării în vigoare a 
Legii nr. 188/1999, a Ordonanţei Guvernului nr. 83/2000, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
237/2000".  
    În conformitate cu art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, termenele 
prevăzute în art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 au fost prelungite până la 31 decembrie 
2002, iar prin art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 s-a dispus prelungirea 
aceloraşi termene până la data de 31 decembrie 2003.  
    Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002, intrată în vigoare la data de 1 ianuarie 2003, s-a 
prevăzut, la art. 50 alin. 2, că "pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 11 şi 
celelalte dispoziţii referitoare la salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor şi personalului de specialitate 
juridică asimilat, potrivit legii, acestora, din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului din organele autorităţii judecătoreşti [...], cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice 
alte dispoziţii contrare".  
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    Rezultă deci că la data de 1 ianuarie 2003, când a intrat în vigoare ordonanţa de urgenţă menţionată, erau 
abrogate implicit şi dispoziţiile art. 411 alin. 1 din Legea nr. 50/1996, referitoare la dreptul magistraţilor şi al 
celorlalte categorii de personal salarizate, în baza acestei legi, la o primă pentru perioada concediului de 
odihnă.  
    În raport cu această situaţie, dreptul magistraţilor şi al celorlalte categorii de personal salarizate în baza Legii 
nr. 50/1996 a încetat să mai subziste, nemaiputând să fie pretins, cu începere de la data de 1 ianuarie 2003.  
    Dar pentru perioada anterioară, chiar dacă s-a dispus, prin art. III alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 33/2001, suspendarea aplicării prevederilor art. 411 alin. 1 din Legea nr. 50/1996, referitoare la 
acordarea primei pentru concediul de odihnă, până la data de 31 decembrie 2003, iar prin Legea bugetului de 
stat pe anul 2002 nr. 743/2001 şi prin Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 s-a prelungit, 
succesiv, aplicarea prevederilor care se referă la prima pentru concediul de odihnă, nu se poate considera 
totuşi că acel drept nu ar fi existat, cât timp abrogarea textului de lege care îl prevedea a intervenit abia la 1 
ianuarie 2003, când a intrat în vigoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002.  
    Succesiunea în timp a actelor normative la care s-a făcut referire impune deci să se reţină că dreptul la 
primă pentru concediul de odihnă al magistraţilor şi al celorlalte categorii de personal salarizate în baza Legii 
nr. 50/1990, instituit prin art. 411 alin. 1, a fost introdus în această lege prin art. I pct. 38 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 83/2000 şi şi-a produs efectele începând de la 1 ianuarie 2001, iar în urma abrogării art. 411 
alin. 1 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002, intrată în vigoare la data de 1 ianuarie 2003, acel 
drept a încetat să mai existe.  
    Aşa fiind şi cum, în raport cu principiul neretroactivităţii legii civile, înscris în art. 15 din Constituţie şi în art. 1 
din Codul civil, dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 nu au putere retroactivă, rezultă că 
dreptul la prima pentru concediul de odihnă acordat magistraţilor şi personalului auxiliar de specialitate prin art. 
491 alin. 1 din Legea nr. 50/1996, astfel cum a fost modificată şi completată prin art. I pct. 38 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 83/2000, a existat în perioada anilor 2001-2002.  
    Or, dispoziţiile art. 411 alin. 1 din Legea nr. 50/1996, prin care s-a acordat dreptul în discuţie, au fost în fiinţă 
în întreaga perioadă menţionată şi, fiind conforme cu principiile înscrise în art. 38 alin. (2) din Constituţia 
anterioară [art. 41 alin. (2) din Constituţia revizuită în 2003], nu s-a constatat că ar fi neconstituţionale.  
    Pe de altă parte, dispoziţiile art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001, prin care s-a 
suspendat până la data de 31 decembrie 2003 aplicarea prevederilor art. 411 alin. 1 din Legea nr. 50/1996, ca 
şi cele ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, prin care s-au prelungit până 
la 31 decembrie 2002 termenele prevăzute la art. III din ordonanţa menţionată, neconţinând vreo referire la 
eventualitatea desfiinţării dreptului la prima de concediu, ci doar la suspendarea exerciţiului acestuia ori la 
prelungirea termenului de punere în aplicare, nu pot fi considerate nici ele că ar înlătura însăşi existenţa lui.  
    Mai mult, suspendarea exerciţiului dreptului nu echivalează cu însăşi înlăturarea lui, cât timp prin nici o 
dispoziţie legală nu i-a fost înlăturată existenţa pentru anii 2001 şi 2002.  
    Neprevederea în continuare a acestui drept recunoscut şi garantat nu poate înlătura existenţa lui anterioară 
pentru că s-ar contraveni atât art. 53 din Constituţia revizuită (art. 49 din Constituţia anterioară) privind cazurile 
când se poate restrânge exerciţiul unui drept, cât şi reglementărilor date prin art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional 
la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.  
    Din moment ce printr-o lege anterioară s-a conferit dreptul la primă pentru concediul de odihnă, iar acesta a 
încetat să mai fie prevăzut doar după trecerea a 2 ani, în care s-a suspendat aplicarea lui, nu se poate 
considera că acel drept nu a existat în perioada respectivă deoarece s-ar încălca principiul constituţional care 
garantează realizarea drepturilor acordate.  
    Ca urmare, pentru ca un drept prevăzut să nu devină doar o obligaţie lipsită de conţinut, redusă la nudum 
jus, ceea ce ar constitui o îngrădire nelegitimă a exercitării lui, un atare drept nu poate fi considerat că nu a 
existat în perioada celor 2 ani, pentru care exerciţiul lui a fost suspendat, iar nu înlăturat. Altfel, s-ar ajunge la 
situaţia ca un drept patrimonial, a cărui existenţă este recunoscută, să fie vidat de substanţa sa şi, practic, să 
devină lipsit de orice valoare.  
    De aceea, respectarea principiului încrederii în statul de drept, care implică asigurarea aplicării legilor 
adoptate în spiritul şi litera lor, concomitent cu eliminarea oricărei tendinţe de reglementare a unor situaţii 
juridice fictive, face necesar ca titularii drepturilor recunoscute să nu poată fi obstaculaţi de a se bucura efectiv 
de acestea pentru perioada în care au fost prevăzute de lege.  
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    În atare situaţie, în mod corect au procedat instanţele care au considerat că dreptul la acţiune pentru calculul 
şi plata primei de concediu s-a născut la data de 1 ianuarie 2003, când a încetat orice cauză de suspendare ori 
de neaplicare a prevederilor art. 411 alin. 1 din Legea nr. 50/1996, modificată şi completată prin Ordonanţa 
Guvernului nr. 83/2000.  
    Reiese deci că se impune a se considera că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001, 
astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 386/2001, precum şi cele ale Legii nr. 743/2001 au întrerupt cursul 
prescripţiei dreptului la acţiune pentru beneficiarii prevederii legale sus-menţionate, a cărei punere în aplicare a 
fost suspendată sau amânată prin acte normative temporare, emise datorită unor condiţii financiare deosebite.  
    Dar efectele produse de aceste acte normative, de suspendare sau de amânare a punerii în aplicare a 
dispoziţiei legale referitoare la dreptul dobândit, trebuie limitate numai la perioada cât a fost în vigoare actul 
normativ care a prevăzut dreptul respectiv.  
    A considera altfel ar însemna să se prelungească valabilitatea dispoziţiei de suspendare a aplicării unui text 
de lege şi după abrogarea lui, ceea ce ar fi de neconceput şi inadmisibil.  
    De aceea, nu este posibil să se aplice în prezent nici dispoziţiile de prelungire succesivă a termenelor de 
punere în aplicare a art. 411 alin. 1 din Legea nr. 50/1996, referitoare la prima de concediu de odihnă pentru 
magistraţi şi personalul auxiliar, prin invocarea prevederilor legilor bugetului de stat pe anii 2003, 2004 şi 2005 
[art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002, art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003 şi art. 8 alin. (7) din Legea nr. 
511/2004], pentru că s-ar contraveni principiului neretroactivităţii legii civile, prevăzut în art. 15 alin. (2) din 
Constituţie şi reglementat prin art. 1 din Codul civil.  
    Ca urmare, ordonatorilor principali de credite şi, după caz, ordonatorilor de credite de rang inferior le revine 
obligaţia să plătească magistraţilor şi personalului auxiliar de specialitate, pentru anii 2001 şi 2002, primele de 
concediu de odihnă cuvenite acestora în conformitate cu art. 411 alin. 1 din Legea nr. 50/1996, care a fost în 
vigoare în cei 2 ani şi a produs efecte până la data de 1 ianuarie 2003.  
    În consecinţă, în temeiul dispoziţiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, 
republicată, şi ale art. 329 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă, urmează a se admite recursul în interesul 
legii şi a se stabili că prima de concediu, pe lângă indemnizaţia de concediu, respectiv o sumă egală cu 
indemnizaţia brută sau, după caz, salariul brut din luna anterioară plecării în concediu, pentru magistraţi şi 
personalul auxiliar de specialitate, se acordă numai pentru anii 2001 şi 2002, astfel cum a fost reglementată 
prin art. 411 alin. 1 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele 
autorităţii judecătoreşti, introdus în această lege prin Ordonanţa Guvernului nr. 83/2000.  
 
    PENTRU ACESTE MOTIVE  
 
    În numele legii  
 
    D E C I D:  
 
    Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie.  
    În aplicarea dispoziţiilor art. 411 alin. 1 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului din organele autorităţii judecătoreşti, introdus prin Ordonanţa Guvernului nr. 83/2000, stabilesc:  
    Prima de concediu, pe lângă indemnizaţia de concediu, respectiv o sumă egală cu indemnizaţia brută sau, 
după caz, salariul brut din luna anterioară plecării în concediu, pentru magistraţi şi personalul auxiliar, se 
acordă numai pentru anii 2001 şi 2002, astfel cum a fost reglementată prin dispoziţia legală menţionată.  
    Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă.  
    Pronunţată în şedinţa publică din 12 decembrie 2005.  
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2. ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 

- SECŢIILE UNITE - 
 

DECIZIA Nr. XII 
din 5 februarie 200757 

 
 
 
    Dosar nr. 30/2006  
    Sub preşedinţia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,  
    Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constituită în Secţii Unite în conformitate cu dispoziţiile art. 25 lit. a) din 
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit pentru a examina recursul în interesul 
legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la 
aplicabilitatea dispoziţiilor art. 37 alin. (2) teza I din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte 
drepturi ale poliţiştilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la acordarea primei de concediu de odihnă.  
    Secţiile Unite au fost constituite cu respectarea dispoziţiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind 
prezenţi 87 de judecători din totalul de 116 în funcţie.  
    Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost reprezentat de 
procurorul Antoaneta Florea.  
    Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a susţinut 
recursul în interesul legii, cerând să fie admis în sensul de a se stabili că dispoziţiile art. 37 alin. (2) teza I din 
Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, fiind suspendate, nu pot justifica acordarea sumelor solicitate cu titlu de primă de 
concediu, reglementată prin aceste dispoziţii.  
 
    SECŢIILE UNITE,  
 
    deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:  
    În practica instanţelor judecătoreşti, s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar în aplicarea 
dispoziţiilor art. 37 alin. (2) teza I din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
poliţiştilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  
    Astfel, unele instanţe au respins cererile privind plata primelor de concediu considerând că, deşi prin art. 37 
alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 s-a stabilit că poliţiştii beneficiază, pe perioada concediului de 
odihnă, pe lângă indemnizaţia cuvenită pe timpul concediului, de o primă egală cu salariul de bază din luna 
anterioară plecării în concediu, acest drept nu poate fi valorificat deoarece a fost suspendat, succesiv, 
începând cu anul 2004, când a intrat în vigoare ordonanţa, prin legile bugetului de stat pe anii 2004-2006, 
respectiv prin art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003, art. 8 alin. (7) din Legea nr. 511/2004 şi art. 5 alin. (5) din 
Legea nr. 379/2005.  
    În motivarea acestui punct de vedere s-a arătat că, din moment ce dreptul la prima de concediu a fost 
suspendat prin acte normative succesive, poliţiştii nu mai pot beneficia de acest drept.  
    S-a subliniat că în lipsa unei dispoziţii legale, care să fi fost aplicabilă poliţiştilor, acestora nu li se pot acorda 
sume de bani cu titlu de primă de concediu, atât timp cât o dispoziţie legală este suspendată, întrucât ar 
constitui o nesocotire a voinţei legiuitorului.  
    Alte instanţe, dimpotrivă, au admis cererile, prin care s-a stabilit plata primelor de concediu reţinând că, deşi 
acordarea dreptului a fost succesiv suspendat, aceasta nu echivalează cu stingerea dreptului, ci are ca efect 
numai imposibilitatea realizării acestuia.  
    Aceste din urmă instanţe au interpretat şi aplicat corect dispoziţiile legii.  
    Într-adevăr, în art. 37 alin. (2) teza I din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi 
ale poliţiştilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003, s-a prevăzut că "La plecarea în concediul de 
                                                 
57 Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 733 din 30/10/2007 
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odihnă poliţistul primeşte o primă de concediu egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în 
concediu".  
    Ulterior, prin art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 s-a prevăzut că "Aplicarea 
prevederilor din actele normative [...] referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de 
odihnă, [...] se suspendă până la data de 31 decembrie 2004".  
    De asemenea, prin art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 s-a dispus 
menţinerea în continuare a suspendării dreptului de primă de concediu de odihnă până la data de 31 
decembrie 2005, iar prin art. 5 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 s-a dispus 
prelungirea perioadei de suspendare până la 31 decembrie 2006.  
    Succesiunea în timp a actelor normative la care s-a făcut referire impune a se reţine că dreptul poliţiştilor la 
primă pentru concediul de odihnă, instituit prin art. 37 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 38 din 30 ianuarie 
2003, şi-a produs efectele începând cu data menţionată, suspendarea exerciţiului acestui drept neechivalând 
cu însăşi înlăturarea lui.  
    Prin art. 38 din Codul muncii se prevede, în mod imperativ, că drepturile persoanelor încadrate în muncă nu 
pot face obiectul vreunei tranzacţii, renunţări sau limitări, ele fiind apărate de stat împotriva oricăror încălcări a 
manifestărilor de subiectivism, abuz sau arbitrariu.  
    De aceea, fiind un drept câştigat, derivat dintr-un raport de muncă, prima de concediu nu putea fi anulată 
prin actele normative menţionate.  
    De altfel, aceste dispoziţii legale nu conţin vreo referire la eventualitatea desfiinţării dreptului la prima de 
concediu, ci doar la suspendarea exerciţiului acestui drept ori la prelungirea termenului de punere în aplicare, 
iar prin Decizia nr. 38 din 25 ianuarie 2005 Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor din legile bugetului de stat pe anul 2004-2005, care doar au suspendat acordarea drepturilor 
respective.  
    În atare situaţie, suspendarea exerciţiului dreptului la prima de concediu nu echivalează cu însăşi înlăturarea 
lui, cât timp prin nicio dispoziţie legală nu i-a fost înlăturată existenţa şi nici nu s-a constatat 
neconstituţionalitatea textului de lege ce prevede acest drept.  
    Ca urmare, pentru ca un drept prevăzut să nu devină doar o obligaţie lipsită de conţinut, redusă la nudum 
jus, ceea ce ar constitui o îngrădire nelegitimă a exercitării lui, un atare drept nu poate fi considerat că nu a 
existat în perioada pentru care exerciţiul lui a fost suspendat, iar nu înlăturat.  
    Astfel, s-ar ajunge la situaţia ca un drept patrimonial, a cărei existenţă este recunoscută, să fie vidat de 
substanţa sa şi, practic, să devină lipsit de orice valoare.  
    De aceea respectarea principiului încrederii în statul de drept, care implică asigurarea aplicării legilor 
adoptate în spiritul şi litera lor, concomitent cu eliminarea oricărei tendinţe de reglementare a unor situaţii 
juridice fictive, face necesar ca titularii drepturilor recunoscute să se bucure efectiv de acestea pentru perioada 
în care sunt prevăzute de lege.  
    În atare situaţie, concluzia ce se impune este aceea de a se considera că obligaţiile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, astfel cum a fost aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 353/2003, precum şi cele ale Legii nr. 511/2004 şi nr. 379/2005 au fost numai suspendate, 
amânate prin acte normative temporare, emise datorită unor condiţii financiare deosebite.  
    Aşa fiind, în mod corect au procedat instanţele care au admis cererile, considerând că dreptul la acţiune 
pentru calculul şi plata primei de concediu s-a născut la data de 30 ianuarie 2003, iar suspendarea exerciţiului 
dreptului nu echivalează cu însăşi înlăturarea lui, cât timp prin nicio altă dispoziţie legală nu i-a fost înlăturată 
existenţa.  
    În consecinţă, în temeiul dispoziţiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, 
republicată, şi ale art. 329 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă, urmează a se admite recursul în interesul 
legii şi a se stabili că prima de concediu, respectiv o sumă egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării 
în concediu, pe lângă indemnizaţia de concediu, se cuvine poliţiştilor pentru perioada anilor 2004-2006 astfel 
cum a fost reglementată prin dispoziţiile art. 37 alin. (2) teza I din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
 
    PENTRU ACESTE MOTIVE  
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    În numele legii  
 
    D E C I D:  
 
    Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie.  
    În aplicarea dispoziţiilor art. 37 alin. (2) teza I din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi 
alte drepturi ale poliţiştilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, stabilesc:  
    Prima de concediu, respectiv o sumă egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu, pe 
lângă indemnizaţia de concediu, se cuvine pentru perioada anilor 2004-2006, astfel cum a fost reglementată 
prin dispoziţia legală menţionată.  
    Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă.  
    Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 5 februarie 2007.  
 
 
 
 
3. Prima de concediu acordată magistraţilor şi personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti. Dezlegarea dată acestei probleme de drept prin decizia pronunţată în urma soluţionării 
recursului în interesul legii  

 
Conform prevederilor art. 329 alin. 3 Cod pr. civilă dezlegarea dată problemelor de drept judecate prin 
recursul în interesul legii este obligatorie pentru instanţe.  
 
Acţiunea reclamantei având ca obiect acordarea drepturilor băneşti reprezentând prima de concediu 
pentru perioada 2003-2005 se impune a fi respinsa în condiţiile în care prin Decizia nr. XXIII / 12 dec. 
2005, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea recursului în interesul legii a 
stabilit ca, în aplicarea dispoziţiilor art. 41 indice 1 alin. 1 din Legea nr. 50/1996, introdus prin O.G. nr. 
83/2000, prima de concediu, pe lângă indemnizaţia de concediu, se acordă numai pentru anii 2001 şi 
2002 .  

 
(Curtea de Apel Târgu-Mureş – Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie 

Decizia nr.301/R din 3 mai 2006 
 

 
 
Prin sentinţa  civilă nr. 405/25 ianuarie 2006, Tribunalul Harghita a respins excepţia lipsei calităţii procesuale 
pasive invocata de pârâtul Ministerul Finanţelor Publice şi a admis acţiunea formulată de reclamanta D.M., 
precum şi cererea de chemare în garanţie formulată de pârâtul Ministerul Justiţiei. 
 
Drept consecinţa, pârâţii Ministerul Justiţiei şi Tribunalul Harghita au fost obligaţi să plătească reclamantei 
următoarele sume : pe anul 2003 -7.606.3000'ROL; pentru anul 2004 - 12.083.500 ROL; pentru anul 2005 -
21.161.400 ROL, cu titlu de prima de vacanta pentru perioada 2003 - 2005, actualizate cu indicele de inflaţie, 
calculate până la data plăţii efective. De asemenea, aceiaşi pârâţi au fost obligaţi să efectueze menţiunile 
corespunzătoare în carnetul de muncă al reclamantei, iar pârâtul Ministerul Finanţelor Publice să aloce 
fondurile necesare achitării sumelor menţionate anterior. 
 
Împotriva hotărârii anterior descrise au declarat recurs pârâţii Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor Publice şi 
Direcţia Generala a Finanţelor Publice Harghita. 
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Examinând recursurile deduse judecăţii, prin raportarea la motivele invocate, precum şi din oficiu, în limitele 
prevăzute de art. 3041 şi 306 alin.2 Cod procedură civilă, Curtea a constatat că acestea sunt întemeiate, astfel 
că urmează a fi admise, potrivit următoarelor considerente: 
 
Drepturile pretinse de reclamanta prin demersul juridic în itiat au fost recunoscute prin Dispoziţiile art. 41 alin.l 
din Legea nr. 50/1996, introduse prin art. I pct.38 din O.G. nr. 83/2000, textul menţionat prevăzând că 
„magistraţii şi celelalte categorii de personal salarizate în baza acestei legi au dreptul, pe perioada concediului 
de odihnă, pe lângă indemnizaţia de concediu, la o prima egala cu indemnizaţia bruta sau, după caz, salariul 
de baza brut din luna anterioara plecării în concediu, care se impozitează separat". 
Ulterior, însă, acest drept a fost suspendat succesiv, mai întâi prin art. III alin.2 din O.U.G. nr.33/2001, iar apoi 
prin art. 12 alin. 4 din Legea nr. 743/2001 şi art. 10 alin.3 din Legea nr. 631/2002, până la 31 decembrie 2003, 
pentru ca prin O.U.G. nr. 177/2002, privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor, intrata în vigoare la data 
de 1 ianuarie 2003, să nu se mai prevadă dreptul la prima de concediu. 
 
Prin urmare, la data de 1 ianuarie 2003, când a intrat în vigoare ordonanţa de urgenta menţionata, erau 
abrogate implicit şi Dispoziţiile art. 41 alin.l din Legea nr.50/1996, referitoare la dreptul magistraţilor şi al 
celorlalte categorii de personal salarizate în baza acestei legi, la o prima pentru perioada concediului de 
odihnă. 
 
Or, prin acţiunea formulata, reclamanta a solicitat acordarea acestui drept pentru perioada 2003 - 2005, deci în 
absenta unui cadru legislativ de reglementare. 
 
Este adevărat ca sub acest aspect practica judiciara a fost neunitara, unele instanţe judecătoreşti dispunând 
plata sumelor de bani reprezentând contravaloarea primelor de concediu atât pentru perioada anterioara, cât şi 
pentru cea ulterioara intrării în vigoare a O.U.G. nr. 177/2002, considerând că măsura suspendării dreptului nu 
echivalează cu stingerea acestuia. 
 
Trebuie observat, însă, că la data soluţionării prezentei cauze de către  prima instanţa, era adoptata Decizia nr. 
XXIII/ 12 decembrie 2005, pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea recursului în 
interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
decizie prin care s-a stabilit ca, în aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin.l din Legea nr. 50/1996, introdus prin O.G. 
nr. 83/2000, prima de concediu, pe lângă indemnizaţia de concediu, se acordă numai pentru anii 2001 şi 2002. 
 
Instanţa suprema a statuat în acest fel reţinând că dreptul la prima pentru concediul de odihnă al magistraţilor 
şi al celorlalte categorii de personal salarizate în baza Legii nr. 50/1996, instituit prin art. 41 alin.l, introdus prin 
art. I pct.38 din O.G. nr. 83/2000, şi-a produs efectele începând de la 1 ianuarie 2001, iar în urma abrogării art. 
41 alin.l prin O.U.G. nr. 177/2002, intrata în vigoare la data de 1 ianuarie 2003, acest drept a încetat sa mai 
existe, nemaiputând sa fie pretins. Prin urmare, categoriile de personal menţionate au dreptul la prima de 
concediu doar pentru anii 2001 şi 2002, Dispoziţiile art. III alin.2 din O.U.G. nr. 33/2001 şi ale art. 12 alin.4 din 
Legea nr.743/2001 fiind interpretate în sensul că au avut ca efect doar suspendarea exerciţiului respectivului 
drept, iar nu înlăturarea a însăşi existenţei lui. 
 
Cum potrivit dispoziţiilor art. 329 alin.3 Cod procedură civilă, dezlegarea data problemelor de drept judecate 
prin recursul în interesul legii este obligatorie pentru instanţa, Curtea constata ca acţiunea reclamantei este 
nefondată, aceasta având ca obiect acordarea drepturilor băneşti reprezentând prima de concediu pentru 
perioada 2003 - 2005. 
 
Prin urmare, în baza prevederilor art. 312 alin.l Cod procedură civilă, s-au admis recursurile supuse examinării, 
cu consecinţa modificării în tot a sentinţei atacate, în sensul respingerii integrale a acţiunii reclamantei. 
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Faţă de aceasta soluţie, cererea de chemare în garanţie a Ministerului Finanţelor Publice, formulată de pârâtul 
Ministerul Justiţiei, a rămas fără obiect, iar examinarea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive, invocata de 
Ministerului Finanţelor Publice, a devenit superflua. 
 
 
4. Prima de vacanţă. Funcţionari publici  

 
 
În mod corect a reţinut instanţa de fond lipsa de efecte juridice a normelor prin care au fost 

suspendate succesiv Dispoziţiile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind prima de vacanta, în 
condiţiile în care normele de suspendare contravin prevederilor Constituţiei, referitoare la dreptul de 
remunerare a muncii, care nu poate fi restrâns în mod discriminatoriu, precum şi la neaplicarea 
retroactiva a legii. 

(Curtea de Apel Oradea  
decizia civilă nr. 1202/14 noiembrie 2006 )  

 
 
Prin sentinţa  civilă nr. 629 din 7 iulie 2006, Tribunalul Satu Mare a admis acţiunea formulată de reclamanţii 
B.L. şi alţii, reprezentaţi prin Sindicatul Liber "Dreptatea" - D.G.M.P.S. Satu Mare, împotriva pârâtei Direcţia de 
muncă, Solidaritate Sociala şi Familie Satu Mare, iar pe cale de consecinţa s-a dispus obligarea acesteia sa 
achite reclamanţilor primele de vacanta cuvenite pentru perioada 2003 - 2005, reactualizate la data plăţii, astfel 
cum sunt ele precizate în dispozitivul sentinţei. 

 
Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs intimata, solicitând modificarea în tot a acesteia în sensul 

respingerii acţiunii, cu motivarea ca au fost respectate actele normative în vigoare, prin care anual a fost 
suspendata aplicarea drepturilor privind acordarea primelor de vacanta. 

 
Prin decizia civilă nr. 1202 din 14 noiembrie 2006, Curtea de Apel Oradea a respins ca nefondat recursul 

declarat de către  aceasta, apreciindu-se ca în mod corect a reţinut instanţa de fond lipsa de efecte juridice a 
normelor prin care au fost suspendate succesiv Dispoziţiile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind 
prima de vacanta, în condiţiile în care normele de suspendare contravin prevederilor Constituţiei, referitoare la 
dreptul de remunerare a muncii, care nu poate fi restrâns în mod discriminatoriu, precum şi la neaplicarea 
retroactiva a legii. 

 
5. Prima de vacanta.  Funcţionari publici 

 
C. muncii, art. art. 161 al.4  
 

Suspendarea dreptului funcţionarului public la prima de concediu nu echivalează cu stingerea 
dreptului, ci are ca efect numai imposibilitatea realizării acestuia în perioada în care a fost suspendat. 

 
Daunele interese prevăzute de art. 161 al. 4 din Codul Muncii nu pot cuprinde decât dobânda legală la 
obligaţiile care au ca obiect o sumă oarecare, potrivit art.1088 Cod civil. pentru acest prejudiciu nu se 
pot acorda două modalităţi de acoperire integrala a prejudiciului - actualizare cu indicele de inflaţie şi 
dobânda legală - deoarece o astfel de soluţie ar conduce la o îmbogăţire fără just temei.  

 
(Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a Conflicte de muncă, Asigurări Sociale, Contencios Administrativ şi 

Fiscal 
Decizia civilă nr.559/R/08 martie 2007)  
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Prin sentinţa  civilă nr. 4508/13 octombrie 2006 pronunţată în dosarul nr.21496/3/LM/2006, Tribunalul Bucureşti 
- Secţia a VIII-a Conflicte de muncă, Asigurări Sociale, Contencios Administrativ şi Fiscal, a admis în parte 
acţiunea formulată de reclamantul C.P. în contradictoriu cu pârâta Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de 
Asigurări Sociale (C.N.P.A.S.). 
 
A fost obligată să-i plătească reclamantului suma de 1.077 RON reprezentând prima de concediu aferentă 
anilor 2004 şi 2005, actualizată cu indicele de inflaţie la data plăţii efective. 
 
A fost respinsă ca neîntemeiată cererea de obligare a pârâtei la plata primei de concediu aferenta anului 2003. 
 
A fost respinsă ca neîntemeiată cererea privind obligarea pârâtei plata de daune interese. 
 
Cererea a avut ca obiect obligarea pârâtei la plata sumei reprezentând prima de concediu pe anii 2003, 2004 şi 
2005, actualizata cu indicele de inflaţie, de la data naşterii dreptului la data plăţii efective, la care se adaugă 
daune interese aferente, potrivit art.161 al.4 din Codul Muncii.  
 
Pentru a pronunţa aceasta sentinţa , instanţa de fond a reţinut ca reclamantul este angajatul pârâtei CNPAS în 
calitate de funcţionar public, iar potrivit art. 33 al.2 din Legea nr.188/1999, funcţionarul public are dreptul, pe 
lângă indemnizaţia de concediu, la o prima egala cu salariul de baza din luna anterioara plecării în concediu. 
Aceasta prevedere legală a fost suspendata succesiv până la data de 31 decembrie 2005 prin următoarele 
texte legale: art.3 al.1 din OUG 33/2001; art.12 al.4 din Legea nr.631/2002; art.9 pct.7 din Legea nr.507/2003; 
art.8 al.7 din Legea nr.511/2004.  
 
Deoarece normele legale de suspendare mai sus invocate nu mai sunt în vigoare, fiind abrogate la data 
sesizării instanţei, cenzurarea legalităţii acestor suspendări succesive revine, potrivit art.29 al.1 din Legea 
nr.47/19992, instanţei de fond, şi nu Curţii Constituţionale.  
 
Tribunalul a apreciat ca aceste norme legale de suspendare contravin prevederilor art.41 şi art.53 din 
Constituţie. Astfel, dreptul la prima de concediu constituie un drept de remunerare a muncii, care face parte din 
conţinutul complex al dreptului fundamental al dreptului la munca.Ca atare, acest drept nu poate fi restrâns în 
mod discriminatoriu şi contrar echităţii impuse de o societate democratica, potrivit art.53 din Constituţie.  
 
Totodată, normele legale de suspendare contravin şi art.16 al.1 din Constituţie (reclamantul fiind discriminat 
faţă de celelalte categorii de persoane încadrate în munca), precum şi art.15 al.2 din Constituţie deoarece 
aceste norme legale sunt retroactive, suspendând retroactiv un drept câştigat sub imperiul Legii nr.188/1999.  
Deşi exerciţiul dreptului de a încasa prima de concediu a fost suspendat pentru perioada 2003-2005, aceasta 
suspendare nu echivalează cu stingerea dreptului ci are ca efect numai imposibilitatea realizării acesteia în 
intervalul de timp pentru care a fost suspendat exerciţiul său.  
 
Din moment ce dispoziţiile legale prin care s-a suspendat acordarea primei de concediu au caracter temporar, 
rezulta ca suspendarea dreptului la prima de concediu nu se poate transforma într-o măsură cu caracter 
permanent pentru ca acesta ar însemna însăşi înlăturarea acestui drept.  
 
Pentru aceste considerente, instanţa de fond a apreciat ca lipsita de efecte suspendarea nelegală a acordării 
primei de vacanta pentru anii 2003-2005 şi în consecinţa, a obligat pârâta în temeiul art.155, art.156, art.162-
165 din Codul Muncii, la plata către  reclamant a sumei de 1.077 RON reprezentând prima de concediu 
aferenta anilor 2004, 2005, suma actualizata cu indicele de inflaţie la data plăţii efective, în raport de 
Dispoziţiile art.1073 Cod civil, impunându-se repararea integrala a prejudiciului suferit de reclamant prin 
devalorizarea monedei naţionale de la data naşterii dreptului şi până la achitarea efectiva.  
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Pretenţiile referitoare la prima de concediu aferenta anului 2003 au fost respinse de instanţa de fond ca 
neîntemeiate având în vedere faptul ca, din copia carnetului de muncă depusa la dosar, reiese ca reclamantul 
a fost numit în funcţia publica de execuţie la data de 24 noiembrie 2003, drept pentru care nu este îndreptăţit 
sa solicite acordarea primei de vacanta pentru anul 2003. 
 
Cu privire la cererea de obligare a pârâtei la plata de daune interese s-a reţinut următoarele: 
 
Daunele interese prevăzute de art. 161 al.4 din Codul Muncii nu pot cuprinde decât dobânda legală la 
obligaţiile care au ca obiect o suma oarecare, potrivit art.1088 Cod civil. instanţa a apreciat ca pentru acest 
prejudiciu nu se pot acorda doua modalităţi de acoperire integrala a prejudiciului - actualizare cu indicele de 
inflaţie şi dobânda legală - deoarece o astfel de soluţie ar conduce la o îmbogăţire fără just temei. şi cum în 
cauza instanţa a acordat reclamantului actualizarea sumei cu indicele de inflaţie, a respins cererea privind 
acordarea de daune interese, ca neîntemeiata.  
 
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen legal, Casa de Pensii Naţională de Pensii şi Alte Drepturi 
de Asigurări Sociale, criticând-o pentru netemeinicie şi solicitând modificarea acesteia.  
 
Recurenta arata ca, potrivit art.34 alin. (2) din Legea nr.188/1999, republicata, funcţionarii publici au dreptul pe 
lângă indemnizaţia de concediu, la o prima egala cu salariul de baza din luna anterioara plecării în concediu.  
 
Prin art.III din OUG nr.33/26 februarie 2001, aplicarea prevederilor referitoare la acordarea prime, cu ocazia 
plecării în concediu de odihnă din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, publicată în 
Monitorul Oficial al României, nr.600 din 8 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, au fost 
suspendate până la data de 1 ianuarie 2002.  
 
Acest termen a fost prelungit prin art.12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002, nr.743/2001 şi art.32 
din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002, nr.744/2001, până la 31 decembrie 2002 şi prin 
art.10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003, nr.631/2002 şi art.7 alin.(3) din Legea asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2003, nr.632/2002, până la 31 decembrie 2003.  
 
Mai arata ca, pentru anii 2003-2005, funcţionarii publici nu au beneficiat de prime ce se acorda cu ocazia 
plecării în concediu de odihnă, întrucât Dispoziţiile art.34 al Legii nr.188/1999, republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare, au fost suspendate prin legile bugetare anuale din aceasta perioada.  
Prin urmare, instituţia nu a putut proceda la încălcarea actelor normative referitoare la suspendarea aplicării 
dispoziţiilor privind acordarea primelor de concediu şi a fost obligata greşit la plata primelor de concediu 
prevăzute de art.34 din Legea nr.188/1999.  
 
În drept, cererea de recurs este întemeiată pe Dispoziţiile art.299, art.304 pct.6 şi 9 Cod procedură civilă, şi pe 
Dispoziţiile celorlalte acte normative invocate. 
 
Prin întâmpinarea formulată în recurs, intimatul C.P. a solicitat respingerea recursului ca nefondat, invocând 
apărări de fond la motivele de recurs.  
 
Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de criticile aduse hotărârii fondului, prin cererea de recurs 
formulata, prin prisma apărărilor invocate în întâmpinare, având în vedere şi Dispoziţiile art.3041 Cod 
procedură civilă, Curtea reţine următoarele:  
 
Criticile formulate de recurenta sunt simple afirmaţii formale, lipsite de conţinut juridic, astfel ca vor fi înlăturate 
de către  Curte ca nefondate, din următoarele considerente: 
Legea nr.188/1999, republicată şi modificata constituie legea specială în ceea ce priveşte drepturile salariale 
ale funcţionarilor publici, precum şi alte drepturi izvorâte din raporturile de serviciu, inclusiv dreptul la prima de 
concediu.  
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În raport de acest aspect, Curtea reţine ca Dispoziţiile legilor bugetului de stat invocate de recurenta, respectiv 
Legea nr.743/2001, Legea nr.744/2001, Legea nr.632/2002, nu pot anula Dispoziţiile normei speciale, astfel ca 
instanţa de fond în mod justificat a apreciat ca în speţă, sunt aplicabile Dispoziţiile art.33 al.2 din Legea 
nr.188/1999, potrivit cărora funcţionarul public are dreptul pe lângă indemnizaţia de concediu de odihnă, la o 
prima egala cu salariul de baza din luna anterioara plecării în concediu.  
 
Cât priveşte normele prin care a fost suspendata succesiv prevederea legală menţionata, în mod corect 
acestea au fost cenzurate de către  instanţa de fond, întrucât ei îi revenea aceasta obligaţie, ci nu Curţii 
Constituţionale, conform dispoziţiilor art.29 alin.1 din Legea nr.47/1992, câta vreme normele legale de 
suspendare nu mai erau în vigoare la data analizării acestora.  
 
De asemenea, Curtea îşi însuşeşte concluziile instanţei de fond, rezultate din cenzura dispoziţiilor legale 
succesive de suspendare a dreptului funcţionarilor publici la prima de concediu, suspendare ce a operat în anii 
2003-2005 şi care nu echivalează cu stingerea dreptului, ci are ca efect numai imposibilitatea realizării acestuia 
în perioada în care a fost suspendat.  
 
În raport de acest aspect, Curtea, la rândul ei, reţine ca Dispoziţiile art.3 alin.1 din OUG nr.33/2001, ale art.12 
alin.4 din Legea nr.743/2001, ale art.10 alin.3 din Legea nr.631/2001, de art.9 pct.7 din Legea nr.507/2003 şi 
ale art.8 alin.7 din Legea nr.511/2004, prin care s-a suspendat succesiv dreptul la prima de concediu nu are 
caracter permanent, ci numai temporar aspect reţinut în mod corespunzător şi de instanţa de fond.  
 
De astfel, caracterul permanent al suspendării exerciţiului dreptului la prima de concediu ar conduce chiar la 
înlăturarea acestui drept. 
 
Însă, suspendarea exerciţiului unui drept nu echivalează cu însăşi stingerea (înlăturarea ) dreptului respectiv.  
 
În speţă, suspendarea exerciţiului dreptului funcţionarilor publici la prima de concediu fiind temporara, Curtea 
reţine ca aceasta suspendare este lipsita de efecte pentru anii 2003-2005, aspect în raport de care apreciază 
ca hotărârea fondului este legală şi temeinica urmând a o menţine ca atare. Astfel, în momentul în care 
suspendarea a încetat, dreptul se considera în fiinţă operabil, pentru perioada în care a fost reglementat. 
 
În consecinţa, în temeiul dispoziţiilor art.312 alin.1 Cod procedură civilă, va respinge ca nefondat recursul 
declarat de Casa de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (C.N.P.A.S. ). 
 
 
Partea a II-a – Jurisprudenţă privind raportul de muncă al magistraţilor 
 
1. Magistrat-judecător. Drepturi salariale neplătite integral. Natura raporturilor de muncă ale 

magistratului. Instituţii implicate 
 

 
Legea 54/1993, art. 18 

Legii nr. 92/1992 
 

Existenţa unui carnet de muncă poate induce concluzia că magistraţii îşi desfăşoară activitatea în 
baza unui contract de muncă „atipic”. Această aserţiune este discutabilă dat fiind că în materia acestor 
raporturi de muncă şi salarizare specifice, unice, în sistemul legislativ român, este un vid juridic. 
Totuşi, recunoscând că există un raport de muncă în baza căruia se nasc şi drepturile salariale şi 
celelalte drepturi cuvenite magistraţilor, legea aplicabilă specifică se completează cu legea comună în 
materia dreptului muncii. Astfel, devin aplicabile în speţă dispoziţiile art. 73 lit. a) din Legea nr. 168/1999 
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care dispune că cererile formulate de cei ale căror drepturi privind măsurile unilaterale de executare, 
modificare a contractului de muncă pot fi formulate în 30 zile de la data când cel interesat a luat 
cunoştinţă de măsura dispusă. 
 

 
Curtea de Apel Braşov, 

Decizia civilă nr. 1678/R din 26 noiembrie 2004  
 
 

Prin sentinţa civilă nr. 3268/M/18 iunie 2004 a Tribunalului Braşov s-a admis excepţia lipsei calităţii 
procesuale a Ministerului Finanţelor. 

A fost respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie. 

A fost respinsă excepţia lipsei calităţii de reprezentant al UM 02510 Bucureşti a domnului procuror R. D. 
A admis excepţia tardivităţii formulării acţiunii şi în consecinţă: 
A respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul P.A.M., în contradictoriu cu pârâtele 

Ministerul Apărării Naţionale Bucureşti şi U.M. 02520 Bucureşti (Secţia Parchetelor Militare din cadrul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) Bucureşti, având ca obiect drepturi salariale în 
cuantum de 21.435.495 lei. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerului Finanţelor Publice reprezentată de 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov, instanţa a reţinut că între reclamant având funcţia de procuror 
militar şi Ministerul Finanţelor Publice nu există legături directe întemeiate pe un raport de muncă sau alt raport 
obligaţional, Ministerul Finanţelor având calitatea de terţ faţă de raportul de muncă dintre reclamant şi pârâtele 
M.Ap.N. şi U.M. 02520 Bucureşti. 

Faţă de aceste considerente, instanţa a constatat că excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de 
Ministerul Finanţelor Publice este întemeiată, astfel încât a admis-o, respingând acţiunea faţă de această 
pârâtă. 

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, instanţa a constatat că aceasta este neîntemeiată având în vedere că pârâta UM 02520 – Secţia 
Parchetelor Militare, nu este o instituţie de sine stătătoare, ea fiind integrată Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Potrivit art. 18 din Legea 54/1993 activitatea parchetelor militare se desfăşoară în conformitate cu principiile 
promovate de Legea nr. 92/1992 iar conform prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 54/1993 în măsura în 
care această lege nu a dispus altfel dispoziţiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească erau 
aplicabile instanţelor şi parchetelor militare. 

Pentru aceste considerente, instanţa a respins ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie invocat de reclamant. 

Referitor la excepţia lipsei calităţii de reprezentant al UM 02520 Bucureşti a domnului procuror C. D. al 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, instanţa a reţinut că acestuia i-a fost acordată delegaţia de repre-
zentare (fila 16 dosar fond) de Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
pentru a reprezenta interesele Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Parchetelor 
Militare în dosarul nr. 264/M/2004. 

În virtutea principiului de subordonare ierarhică reglementat de Legea nr. 92/1992, împuternicirea a fost 
emisă de către superiorul procurorului militar şef al Secţiei Parchetelor Militare. 

În acest context, instanţa a constatat că excepţia este neîntemeiată, respingând-o. 
Cât priveşte excepţia tardivităţii formulării acţiunii invocat de reprezentantul pârâtei UM 02520, instanţa a 

reţinut următoarele: 
Reclamantul îndeplineşte funcţia de procuror la un Parchet Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj fiind 

numit în funcţie prin Ordinul Ministerului Justiţiei, iar ulterior prin Decretul prezidenţial. 
În perioada 01.02.2001 şi 31.12.2002, reclamantul a fost delegat prin ordinele procurorului general nr. 

202/01.02.2002, 563/25.04.2001, 18/04.01.2002 şi 251/26.02.2002 să îndeplinească atribuţii pe linie de 
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urmărire penală ale procurorilor militari de la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti 
în circumscripţia juridică a Parchetului Militar Braşov, unde era încadrat. 

Prin cererea de chemare în judecată reclamantul a solicitat plata diferenţei de indemnizaţie pentru perioada 
01.02.2001 – 31.12.2002 dintre indemnizaţia ce i s-ar fi cuvenit pentru activitatea desfăşurată în calitate de 
procuror la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti prin aplicarea coeficientului de 
multiplicare 12,000 şi cea primită efectiv, ca procuror la Parchetul Militar Braşov de pe lângă Tribunalul Militar 
Cluj, aferentă coeficientului de multiplicare 11,500, actualizată cu coeficientul de inflaţie, respectiv suma de 
21.307.649 lei. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 73 lit. a) din Legea nr. 168/1999 cererile pot fi formulate de cei ale căror 
drepturi au fost încălcate, după cum urmează: măsurile unilaterale de executare, modificare, suspendare sau 
încetare a contractului de muncă, inclusiv decizia de imputare sau angajamentele de plată a unor sume de 
bani, pot fi contestate în termen de 30 de zile de la data la care cel interesat a luat cunoştinţă de măsura 
dispusă. 

În acest context, termenul în care reclamantul putea să conteste încadrarea salarială de care a beneficiat în 
perioada 01.02.2001 – 31.12.2002 este de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă de modul de salarizare. 

Cuantumul drepturilor salariale lunare este cunoscut de reclamant prin semnarea statului de plată şi 
încasarea efectivă a drepturilor băneşti. 

Prin urmare, contestarea coeficientului de multiplicare putea fi făcută în termen de 30 de zile de la data 
luării la cunoştinţă a neaplicării corecte a acestuia. 

Acţiunea a fost introdusă cu mult peste termenul de 30 de zile de la data luării măsurii unilaterale de 
salarizare, respectiv la 30.01.2004. 

În cauză nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 73 lit. d) din Legea nr. 168/1999, deoarece sumele solicitate de 
reclamant nu reprezintă nici plată de despăgubiri şi nici restituirea unor plăţi datorate, ci diferenţe salariale care 
decurg din altă încadrare pe care reclamantul pretinde că i s-ar fi cuvenit. 

Pe de altă parte, nu poate fi primită apărarea reclamantului, în sensul că nu îi sunt aplicabile dispoziţiile 
Legii nr. 168/1999, întrucât nu şi-a desfăşurat activitatea în baza unui contract de muncă, fiind numit în funcţii 
prin Ordinul Ministerului Justiţiei, iar ulterior prin decret prezidenţial. 

Este real faptul că reclamantul a fost numit în funcţie, dar această funcţie nu o exercită în baza unui 
mandat, ci în baza unui contract de muncă atipic, dovada fiind carnetul de muncă. 

Faţă de considerentele mai sus arătate, instanţa a admis excepţia tardivităţii formulării acţiunii de către 
reclamant şi pe cale de consecinţă, a respins acţiunea. 

Sentinţa a fost atacată cu recurs de contestatorul P.A.M. considerând-o netemeinică şi nelegală. 
În motivarea recursului s-a susţinut că sentinţa este criticabilă (printre alte motive de recurs), pentru că: 
1. instanţa de fond a admis excepţia tardivităţii acţiunii care a fost ridicată de o persoană lipsită de calitate 

procesuală pasivă printr-un mandatar care nu era reprezentant al pârâtei UM 02520 Bucureşti, căci Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a fost chemat ca pârât în cauză, iar d-l procuror R. D. nu avea 
calitatea legală de reprezentant al UM 02520 Bucureşti. 

2. dispoziţiile art. 73 lit. a) din Legea nr. 168/1999 nu sunt incidente în cauză iar excepţia tardivităţii 
formulării acţiunii a fost greşit admisă, întrucât contestatorul nu este angajat în baza unui contract de muncă, el 
fiind numit prin Ordinul ministerului justiţiei şi ulterior prin decret prezidenţial. 

Curtea a constatat recursul nefondat, în baza următoarelor considerente: 
A.1. Contestatorul a chemat în judecată ca pârâţi, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Finanţelor 

Publice şi UM 02520 Bucureşti iar hotărârea instanţei de fond a fost dată în contradictoriu cu aceste părţi. 
Funcţia îndeplinită de contestator este de procuror militar numit printr-un ordin al Ministerului Justiţiei, 

acesta are calitatea de magistrat şi face parte din corpul magistraţilor conform Legii nr. 92/1992, iar drepturile 
materiale şi băneşti ale acestuia sunt reglementate prin Legea nr. 54/1993. 

Prin legislaţia aplicabilă acestei categorii de persoane nu s-a precizat natura juridică a raportului de muncă 
existent între magistraţi şi instituţiile în cadrul cărora aceştia îşi desfăşoară activitatea şi ca urmare, în literatura 
juridică s-au exprimat mai multe opinii în încercarea de a califica acest raport de muncă. 

Instanţa de fond a apreciat că existenţa unui carnet de muncă poate induce concluzia că magistraţii îşi 
desfăşoară activitatea în baza unui contract de muncă „atipic”. Această aserţiune este discutabilă şi a fost 
criticată de contestator, critica putând fi justificată într-adevăr, dat fiind că în materia acestor raporturi de muncă 
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şi salarizare specifice, unice, în sistemul legislativ român, este un vid juridic. Totuşi, recunoscând că există un 
raport de muncă în baza căruia se nasc şi drepturile salariale şi celelalte drepturi cuvenite magistraţilor, legea 
aplicabilă specifică se completează cu legea comună în materia dreptului muncii. 

Astfel, devin aplicabile în speţă dispoziţiile art. 73 lit. a) din Legea nr. 168/1999 care dispune că cererile 
formulate de cei ale căror drepturi privind măsurile unilaterale de executare, modificare a contractului de muncă 
pot fi formulate în 30 zile de la data când cel interesat a luat cunoştinţă de măsura dispusă. 

Ca urmare, instanţa de fond, făcând aplicaţiunea dispoziţiilor art. 73 lit. a) din Legea nr. 168/1999 a dat o 
soluţie corectă admiţând excepţia tardivităţii formulării acţiunii şi pe cale de consecinţă a respins acţiunea. 
 

2. Detaşare magistrat intr-o funcţie de demnitate publică. Drepturi salariale 
 

 
Legea nr. 92/1992, art. 96 

Legea nr. 50/1996 
 
 

Având în vedere faptul că reclamanta este doar detaşată în funcţia de demnitate publică, acesteia îi 
sunt aplicabile atât prevederile legale referitoare la personalul detaşat cât şi cele ale art. 96 din Legea 
nr. 92/1992 republicată care prevăd faptul că atunci când salariul şi celelalte drepturi băneşti prevăzute 
pentru funcţia în care este detaşat magistratul sunt inferioare celor de care acesta beneficiază în 
calitatea sa de magistrat el îşi păstrează salariul şi celelalte drepturi băneşti ale funcţiei de magistrat pe 
care o deţine. 

 
Întrucât prin detaşarea într-o funcţie publică reclamanta nu şi-a pierdut calitatea de magistrat iar 

conform Legii nr. 50/1996 aplicabilă în speţă personalul detaşat îşi păstrează funcţia, gradul sau treapta 
profesională şi salariul avute anterior şi având în vedere şi faptul că, începând cu 1 ianuarie 2003 
indemnizaţiile magistraţilor au crescut comparativ cu anul 2002, drepturile salariale ale acesteia au 
devenit superioare celor pentru funcţia în care a fost detaşată, tribunalul a apreciat că reclamanta este 
îndreptăţită să beneficieze de drepturile salariale cuvenite în calitate de magistrat potrivit art. 96 din 
Legea nr. 92/1992 

 
(Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale, 

 decizia civilă nr. 864/2004) 
 

Prin sentinţa civilă nr. 1770/30.04.2004, Tribunalul Bucureşti - Secţia a Vlll-a pentru conflicte de muncă şi litigii 
de muncă, a admis în parte acţiunea formulată de către reclamanta V. S. B., în contradictoriu cu pârâta 
A.N.P.C.A.. A obligat pârâta să plătească reclamantei diferenţa dintre drepturile salariale cuvenite pentru 
funcţia de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi cele efective încasate 
aferent anului 2003 şi plata primei anuale aferente anului 2003. 

A respins cererile privind plata celui de al 13-lea salariul pentru anii 2001 şi 2002, ca neîntemeiate. 
Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că reclamanta a fost procuror la Parchetul de 

pe lângă Tribunalul Bucureşti, iar prin decizia nr. 327/22.06.2001 a fost numită în funcţia de Subsecretar de 
Stat la A.N.P.C.A. începând cu 25 iunie 2001. Prin Ordinul 1419/C/9.07.2001 Ministrul Justiţiei a dispus 
detaşarea reclamantei pe o perioadă de 3 ani în funcţia de Subsecretar de Stat la A.N.P.C.A. cu păstrarea 
statutului de magistrat şi beneficierea de toate drepturile prevăzute de lege pentru personalul detaşat. La 
1.09.2001 reclamanta a fost promovată în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de 
Justiţie iar prin Ordinul MJ. nr. 1077/ 10.08.2001 i s-a stabilit indemnizaţia de încadrare lunară, sporul de 
vechime efectivă şi sporul pentru condiţii deosebite de muncă. 

Având în vedere faptul că reclamanta este doar detaşată în funcţia de demnitate publică, acesteia îi sunt 
aplicabile atât prevederile legale referitoare la personalul detaşat cât şi cele ale art. 96 din Legea nr. 92/1992 
republicată care prevăd faptul că atunci când salariul şi celelalte drepturi băneşti prevăzute pentru funcţia în 
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care este detaşat magistratul sunt inferioare celor de care acesta beneficiază în calitatea sa de magistrat el îşi 
păstrează salariul şi celelalte drepturi băneşti ale funcţiei de magistrat pe care o deţine. 

Întrucât prin detaşarea într-o funcţie publică reclamanta nu şi-a pierdut calitatea de magistrat iar conform 
Legii nr. 50/1996 aplicabilă în speţă personalul detaşat îşi păstrează funcţia, gradul sau treapta profesională şi 
salariul avute anterior şi având în vedere şi faptul că, începând cu 1 ianuarie 2003 indemnizaţiile magistraţilor 
au crescut comparativ cu anul 2002, drepturile salariale ale acesteia au devenit superioare celor pentru funcţia 
în care a fost detaşată, tribunalul a apreciat că reclamanta este îndreptăţită să beneficieze de drepturile 
salariale cuvenite în calitate de magistrat potrivit art. 96 din Legea nr. 92/1992. 
Referitor la ce de al 13-lea salariu aferent anilor 2001 şi 2002 s-a reţinut că, până la sfârşitul anului 2002, 
reclamanta a încasat indemnizaţia lunară cuvenită pentru funcţiile de demnitate publică care potrivit art. 20 din 
Legea nr. 154/1998 este unica formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei, neprevăzându-se şi 
acordarea celui de-al 13-lea salariu. 

Prima anuală i se cuvine începând cu 2003 când reclamanta a optat pentru indemnizaţia şi drepturile 
băneşti mai favorabile, în condiţiile art. 96 din Legea nr. 92/1992. 

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs recurenta A.N.P.C.A. 
Potrivit art. 43 din Legea nr. 50/1996 în cazul în care detaşarea sau trecerea temporară într-o altă muncă 

se face într-o funcţie la care este stabilit un salariu de bază mai mare, persoana respectivă are dreptul la 
acest salariu precum şi la celelalte drepturi cuvenite potrivit acestei funcţii. 

Numirea în funcţia de demnitate publică poate fi privită ca o trecere temporară în altă muncă, astfel încât 
devin aplicabile dispoziţiile art. 43 din actul normativ mai sus menţionat iar persoana în cauză îşi păstrează 
calitatea de magistrat, salarizarea realizându-se însă în conformitate cu Legea nr. 154/1998 privind sistemul 
de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar pentru cel care ocupă o funcţie de demnitate publică. 

Coroborând dispoziţiile art. 19 al Legii nr. 1541 1998 cu cele ale art. 20 alin. 1 şi art. 28 lit. a ale aceleiaşi 
legi rezultă că, atunci când se pune problema drepturilor salariale cuvenite demnitarilor sunt incidente 
prevederile Legii nr. 154/1998. 

Analizând sentinţa recurată prin prisma motivelor de recurs invocate precum şi din oficiu potrivit art. 
304/1 C.pr.civ., Curtea apreciază că recursul nu este fondat. 

În mod corect instanţa de fond a apreciat că în speţă îşi au incidenţă dispoziţiile legale privind 
personalul detaşat prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 543/1995 republicată precum şi cele ale art. 43 din 
Legea nr. 50 din 21 iunie 1996 republicată care prevăd faptul că, atunci când detaşarea sau trecerea 
temporară într-o altă muncă se face într-o funcţie la care este stabilit un salariu de bază mai mare, persoana 
respectivă are dreptul la acest salariu, precum şi la celelalte drepturi cuvenite potrivit acestei funcţii. 

Nu poate fi reţinut motivul invocat de recurentă precum că, potrivit art. 28 lit. a din Legea nr. 154/ 1998, 
reclamantei, în calitatea sa de demnitarii sunt aplicabile doar prevederile acestei legi, atât timp cât, potrivit art. 
96 alin. ultim din Legea nr. 1992 republicată, pe perioada detaşării judecătorii şi procurorii îşi păstrează statutul 
de magistraţi şi beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru personalul detaşat care se coroborează cu 
prevederile art. 43 alin. 3 din Legea nr. 50/1996 care prevăd că, pe durata delegării, detaşării sau trecerii 
temporare într-o altă muncă în interes de serviciu, persoana în cauză îşi păstrează funcţia, gradul sau treapta 
profesională şi salariul avute anterior. 

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177 din 6 decembrie 2002 privind salarizarea şi alte 
drepturi ale magistraţilor care a intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2003 salariile magistraţilor au crescut 
comparativ cu anul 2002, astfel încât reclamanta, în calitate de procuror la Parchetul de pe lângă înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie ar fi beneficiat de o indemnizaţie mai mare decât cea prevăzută pentru funcţia de 
Subsecretar de Stat. 

Faţă de cele mai sus arătate, în temeiul art. 312 C.pr.civ., se va respinge recursul ca nefondat. 
 

3. Prima de concediu acordată magistraţilor şi personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti. Dezlegarea dată acestei probleme de drept prin decizia pronunţată în urma soluţionării 
recursului în interesul legii  

 
Legea nr. 50/1996, art. 411 alin. 1  

Cod pr. Civilă, art. 329 alin. 3 
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Conform prevederilor art. 329 alin. 3 Cod pr. civilă dezlegarea dată problemelor de drept judecate prin 
recursul în interesul legii este obligatorie pentru instanţe.  
 
Acţiunea reclamantei având ca obiect acordarea drepturilor băneşti reprezentând prima de concediu 
pentru perioada 2003-2005 se impune a fi respinsa în condiţiile în care prin Decizia nr. XXIII / 12 dec. 
2005, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea recursului în interesul legii a 
stabilit ca, în aplicarea dispoziţiilor art. 41 indice 1 alin. 1 din Legea nr. 50/1996, introdus prin O.G. nr. 
83/2000, prima de concediu, pe lângă indemnizaţia de concediu, se acordă numai pentru anii 2001 şi 
2002 .  

 
(Curtea de Apel Târgu-Mureş – Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie 

Decizia nr.301/R din 3 mai 2006 
 

 
 
 
Prin sentinţa  civilă nr. 405/25 ianuarie 2006, Tribunalul Harghita a respins excepţia lipsei calităţii procesuale 
pasive invocata de pârâtul Ministerul Finanţelor Publice şi a admis acţiunea formulată de reclamanta D.M., 
precum şi cererea de chemare în garanţie formulată de pârâtul Ministerul Justiţiei. 
 
Drept consecinţa, pârâţii Ministerul Justiţiei şi Tribunalul Harghita au fost obligaţi să plătească reclamantei 
următoarele sume : pe anul 2003 -7.606.3000'ROL; pentru anul 2004 - 12.083.500 ROL; pentru anul 2005 -
21.161.400 ROL, cu titlu de prima de vacanta pentru perioada 2003 - 2005, actualizate cu indicele de inflaţie, 
calculate până la data plătii efective. De asemenea, aceiaşi pârâţi au fost obligaţi sa efectueze menţiunile 
corespunzătoare în carnetul de muncă al reclamantei, iar pârâtul Ministerul Finanţelor Publice sa aloce 
fondurile necesare achitării sumelor menţionate anterior. 
 
Împotriva hotărârii anterior descrise au declarat recurs pârâţii Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor Publice şi 
Direcţia Generala a Finanţelor Publice Harghita. 
 
Examinând recursurile deduse judecăţii, prin raportarea la motivele invocate, precum şi din oficiu, în limitele 
prevăzute de art. 3041 şi 306 alin.2 Cod procedură civilă, Curtea a constatat ca acestea sunt întemeiate, astfel 
ca urmează a fi admise, potrivit următoarelor considerente: 
 
Drepturile pretinse de reclamanta prin demersul juridic iniţiat au fost recunoscute prin Dispoziţiile art. 41 alin.l 
din Legea nr. 50/1996, introduse prin art. I pct.38 din O.G. nr. 83/2000, textul menţionat prevăzând că 
„magistraţii şi celelalte categorii de personal salarizate în baza acestei legi au dreptul, pe perioada concediului 
de odihnă, pe lângă indemnizaţia de concediu, la o prima egala cu indemnizaţia bruta sau, după caz, salariul 
de baza brut din luna anterioara plecării în concediu, care se impozitează separat". 
Ulterior, însă, acest drept a fost suspendat succesiv, mai întâi prin art. III alin.2 din O.U.G. nr.33/2001, iar apoi 
prin art. 12 alin. 4 din Legea nr. 743/2001 şi art. 10 alin.3 din Legea nr. 631/2002, până la 31 decembrie 2003, 
pentru ca prin O.U.G. nr. 177/2002, privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor, intrata în vigoare la data 
de 1 ianuarie 2003, să nu se mai prevadă dreptul la prima de concediu. 
 
Prin urmare, la data de 1 ianuarie 2003, când a intrat în vigoare ordonanţa de urgenta menţionata, erau 
abrogate implicit şi Dispoziţiile art. 41 alin.l din Legea nr.50/1996, referitoare la dreptul magistraţilor şi al 
celorlalte categorii de personal salarizate în baza acestei legi, la o prima pentru perioada concediului de 
odihnă. 
 
Or, prin acţiunea formulata, reclamanta a solicitat acordarea acestui drept pentru perioada 2003 - 2005, deci în 
absenta unui cadru legislativ de reglementare. 
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Este adevărat ca sub acest aspect practica judiciara a fost neunitara, unele instanţe judecătoreşti dispunând 
plata sumelor de bani reprezentând contravaloarea primelor de concediu atât pentru perioada anterioara, cât şi 
pentru cea ulterioara intrării în vigoare a O.U.G. nr. 177/2002, considerând că măsura suspendării dreptului nu 
echivalează cu stingerea acestuia. 
 
Trebuie observat, însă, ca la data soluţionării prezentei cauze de către  prima instanţa, era adoptata Decizia nr. 
XXIII/ 12 decembrie 2005, pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea recursului în 
interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
decizie prin care s-a stabilit ca, în aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin.l din Legea nr. 50/1996, introdus prin O.G. 
nr. 83/2000, prima de concediu, pe lângă indemnizaţia de concediu, se acorda numai pentru anii 2001 şi 2002. 
 
Instanţa suprema a statuat în acest fel reţinând ca dreptul la prima pentru concediul de odihnă al magistraţilor 
şi al celorlalte categorii de personal salarizate în baza Legii nr. 50/1996, instituit prin art. 41 alin.l, introdus prin 
art. I pct.38 din O.G. nr. 83/2000, si-a produs efectele începând de la 1 ianuarie 2001, iar în urma abrogării art. 
41 alin.l prin O.U.G. nr. 177/2002, intrata în vigoare la data de 1 ianuarie 2003, acest drept a încetat sa mai 
existe, nemaiputând sa fie pretins. Prin urmare, categoriile de personal menţionate au dreptul la prima de 
concediu doar pentru anii 2001 şi 2002, Dispoziţiile art. III alin.2 din O.U.G. nr. 33/2001 şi ale art. 12 alin.4 din 
Legea nr.743/2001 fiind interpretate în sensul ca au avut ca efect doar suspendarea exerciţiului respectivului 
drept, iar nu înlăturarea a însăşi existenţei lui. 
 
Cum potrivit dispoziţiilor art. 329 alin.3 Cod procedură civilă, dezlegarea data problemelor de drept judecate 
prin recursul în interesul legii este obligatorie pentru instanţa, Curtea constata ca acţiunea reclamantei este 
nefondată, aceasta având ca obiect acordarea drepturilor băneşti reprezentând prima de concediu pentru 
perioada 2003 - 2005. 
 
Prin urmare, în baza prevederilor art. 312 alin.l Cod procedură civilă, s-au admis recursurile supuse examinării, 
cu consecinţa modificării în tot a sentinţei atacate, în sensul respingerii integrale a acţiunii reclamantei. 
 
Faţă de aceasta soluţie, cererea de chemare în garanţie a Ministerului Finanţelor Publice, formulată de pârâtul 
Ministerul Justiţiei, a rămas fără obiect, iar examinarea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive, invocata de 
Ministerului Finanţelor Publice, a devenit superflua. 
 
4. Plata îndemnizaţiei de concediu pentru creşterea copilului precum şi a decontării cheltuielilor de 
transport în temeiul legii 303/2005. Admisibilitate  

 
 

Legea 19/2000, art. 79 alin. 4 
 

 
Legea aplicabilă în cazul succesiuni în timp a reglementărilor privind plata îndemnizaţiei 

concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, este legea în 
vigoare la data deschiderii dreptului. 

 
(Curtea de Apel Braşov - Secţia Conflicte de Muncă  

decizia nr. 4 (04 ianuarie 2006) 
 

 
 
Prin sentinţa civilă nr.441/3.XI.2005 a Tribunalului Braşov s-a admis în parte acţiunea formulată de reclamantă 
şi a obligat pârâţii la achitarea către reclamantă a sumei de 250 RON cu titlu de cheltuieli de transport 
efectuate în luna iulie 2005, respingând pretenţii privind diferenţă indemnizaţie concediu de maternitate. 
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Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut următoarele: 
 
Conform deciziei nr. 75/30 mai 2005 emisă de Preşedinte, începând cu data de 3 iunie 2005, activitatea 
reclamantei a încetat temporar, aceasta beneficiind de concediu pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 
doi ani, în temeiul art. 78 alin. 4 din Legea 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, astfel cum a 
fost modificat, din Legea nr. 247/2005, coroborate cu dispoziţiile art. 21 din Regulamentul privind concediile 
judecătorilor şi procurorilor, aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/24 august 
2005. 
 
Ulterior, cu ocazia susţinerii pe fond a acţiunii, cuantumul acesteia a fost majorat la 2771 RON ca apoi, prin 
concluziile scrise depuse la fila 20 din dosar, suma solicitată să fie de 2079 RON lunar, începând din 22 iulie 
2005 şi până la 24.I.2007. 
 
Potrivit art. 21 alin. 3 din Regulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005, de indemnizaţiile prevăzute la alin. 2 ( pentru creşterea 
copilului în vârstă de până la doi ani), în cuantum de 75% beneficiază şi judecătorii şi procurorii care, la data 
intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005, se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de doi ani. 
 
În privinţa cuantumului lunar al acestei indemnizaţii, se reţine că, potrivit Hotărârii Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 359/8 septembrie 2005, "începând cu data de 25 iulie 2005 ( şi nu 22 iulie cum susţine 
reclamanta ) data intrării în vigoare a dispoziţiilor Legii 247/2005, judecătorii şi procurorii aflaţi în concediu de 
creştere a copilului în vârstă de până la doi ani, au dreptul la o indemnizaţie în cuantum de 75% din media 
veniturilor nete realizate în ultimele 6 luni, anterioare datei la care se acordă acest concediu ". 
 
Prin urmare, începând din 25 iulie 2005, reclamanta este îndreptăţită la plata sumei de 2079 RON lunar, cu titlu 
de indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de 2 ani, sumă reprezentând 75% din venitul net realizat în 
ultimele 6 luni de la data acordării concediului. 
De asemenea, operaţiunile de regularizare a diferenţelor s-au efectuat în luna august, reclamanta încasând 
diferenţele aferente lunii iulie şi august 2005. 
 
In privinţa datei până la care să fie obligaţi, respectiv 24 ianuarie 2007, solicitarea reclamantei este 
neîntemeiată având în vedere că, obiectul cererii îl reprezintă o obligaţie succesivă, cu scadenţă lunară. 
Deci, obligaţia pârâţilor la achitarea îndemnizaţiei până la data de 24 ianuarie 2005, nu are un suport legal, 
urmând a fi respinsă ca atare. 
 
În schimb, instanţa a admis petitul privind plata cheltuielilor de transport, în cuantum de 250 RON, efectuate de 
reclamantă în perioada 9-25 iulie 2005, aceasta fiind îndreptăţită la decontarea lor, în baza art. 79 din legea nr. 
303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, modificată şi completată ulterior.  
Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs reclamanta şi pârâta. 
 
Examinând sentinţa atacată în raport cu motivele de recurs, Curtea constată că recursul declarat de 
reclamantă este nefondat. 
 
Recurenta reclamantă a beneficiat de indemnizaţia prevăzută la alin. 2 din art. 21 din Regulamentul privind 
concediile judecătorilor şi procurorilor aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 325/2005, în sensul că suma de 2079 
RON astfel cum a fost calculată a reprezentat 75% din venitul net realizat în ultimele 6 luni de la data acordării 
concediului. 
 
Operaţiunile de regularizare s-au efectuat în lunile august şi septembrie în conformitate cu prevederea legală 
menţionată, achitarea îndemnizaţiei efectuându-se în luna octombrie, astfel cum rezultă din statul de plată şi 
funcţiuni depus în copie la dosarul cauzei. 
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Sub aspectul cuantumului, al datei de la care s-a datorat indemnizaţia şi a diferenţelor neîncasate, în mod 
întemeiat prima instanţă a respins pretenţia formulată ca rămasă fără obiect. 
 
Începând cu luna noiembrie 2005, în baza dispoziţiilor art. 38 din Hotărârea nr. 1275/3 noiembrie 2005 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 şi ale Legii nr. 47/1992 
republicată referitoare la pensiile de serviciu şi la acordarea îndemnizaţiei pentru creşterea copilului în vârstă 
de până la 2 ani, pentru persoanele care se află în concediu de creştere a copilului la data intrării în vigoare a 
Legii 247/2005 rămân aplicabile dispoziţiile în vigoare la data deschiderii dreptului. 
 
Cum activitatea recurentei reclamante a încetat temporar începând cu data de 3 iunie 2005, cuantumul 
îndemnizaţiei pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani este cel prevăzut la art. 79 alin. 4 din Legea 
19/2000. 
 
În considerarea celor expuse, recursul declarat de reclamantă urmează să fie respins. 
 
Motivul de recurs al pârâtei Curtea de Apel Braşov, fundamentat pe dispoziţiile art. 79 din Legea nr. 303/2004, 
astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 247/2005 este întemeiat. 
 
Potrivit dispoziţiilor legale menţionate, magistraţii beneficiază anual de şase călătorii în ţară dus - întors în cazul 
în care deplasarea se face cu autoturismul, în condiţiile în care se decontează 7,5 l combustibil la suta de 
kilometri. Conform calculului efectuat de recurenta pârâtă, a rezultat suma de 199 RON, calculată la preţul de 
3,35 RON, pe distanţa Braşov - Constanţa. 
 
Prin dispoziţia nr. 170/18 mai 2005 suma de 199 RON reprezentând contravaloarea cheltuielilor de transport în 
perioada concediului de odihnă a fost achitată integral reclamantei, suma fiind încasată fără obiecţiuni sau 
efectuarea unui contractul din care să rezulte valoarea pretinsă prin cererea de chemare în judecată. 
 
În condiţiile arătate, recursul pârâtei a fost admis, în temeiul art. 312 pct. 1 Cod procedură civilă, în sensul 
respingerii acţiunii formulate de reclamantă şi a fost modificată sub acest aspect sentinţa atacată prin 
înlăturarea dispoziţiei privind obligarea pârâtei la plata sumei de 250 RON cu titlu de cheltuieli de transport. 
 
 
5. Prescripţia dreptului la acţiune în  cauzele având ca obiect plata sporului de coruptie către  
magistrati  
 

 
C. muncii, art.  283 alin. 1 lit. c) 

 
Potrivit art. 3, 7 din Decretul nr. 167/1968, termenul general de prescripţie este de 3 ani şi începe să 
curgă de la data când se naşte dreptul la acţiune. Prin dispoziţiile art. 283 alin. 1 lit. „c” Codul muncii, 
se prevede că cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate în termen de 3 ani 
de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă 
constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat. 

 
(CURTEA DE APEL GALAŢI - SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ  

Decizia nr. 160 din 05 martie 2007) 
 
Prin sentinţa civilă nr. 1080/16 noiembrie 2006 pronunţată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 2552/91/2006 
au fost respinse ca neîntemeiate excepţiile necompetenţei materiale a instanţei, prescripţiei dreptului la acţiune 
şi excepţia calităţii procesuale pasive a pârâtului Ministerul Justiţiei. 
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A fost admisă acţiunea civilă privind conflictul de muncă intervenit între reclamanta P. E. şi pârâţii Ministerul 
Justiţiei, Curtea de Apel Galaţi şi Tribunalul Vrancea. 
 
Au fost obligaţi pârâţii să plătească reclamantei P. E. drepturile salariale reprezentând 30 % din îndemnizaţia 
de încadrare brută lunară pentru perioada noiembrie 2002 – aprilie 2004 şi 40 % pentru perioada mai 2004 – 
noiembrie 2004, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective precum şi înscrierea menţiunilor în 
carnetul de muncă. 
 
Împotriva acestei sentinţei civile a declarat recurs pârâtul Ministerul Justiţiei criticând-o ca fiind nelegală şi 
netemeinică, sub aspectul intervenirii prescripţiei dreptului la acţiune în termen de 3 ani care a început să curgă 
de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă,respectiv 4 aprilie 2002,aceasta reprezentând data 
săvârşirii faptei adică a discriminării; 
 
Prin decizia civilă nr. 160/R/05 martie 2007 a Curţii de apel Galaţi, s-a admis recursul declarat de pârâtul 
MINISTERUL JUSTIŢIEI, împotriva sentinţei civile nr. 1080/16 noiembrie 2006 pronunţată de Tribunalul 
Vrancea în dosarul nr. 2552/91/2006. 
 
S-a modificat în parte sentinţa civilă nr. 1080/16 noiembrie 2006 pronunţată de Tribunalul Vrancea şi în 
rejudecare: 
 
S-a constatat ca fiind prescrise drepturile salariale solicitate de reclamanta P. E., pe perioada noiembrie 2002 – 
15 octombrie 2003 în forma actualizată cu indicele de inflaţie. 
 
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de recurs a reţinut următoarele: 
 
Potrivit art. 3, 7 din Decretul nr. 167/1968, termenul general de prescripţie este de 3 ani şi începe să curgă de 
la data când se naşte dreptul la acţiune. 
 
Şi prin dispoziţiile art. 283 alin. 1 lit. „c” Codul muncii, se prevede că cererile în vederea soluţionării unui conflict 
de muncă pot fi formulate în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul 
conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către 
salariat. 
 
Raportat la obiectul litigiului de faţă reprezentând despăgubiri cuvenite cu titlu de drepturi salariale 
reprezentând 30 % din îndemnizaţia de încadrare brută lunară conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
43/2002 pe perioada noiembrie 2002 – aprilie 2004 şi 40 % pentru perioada mai 2004 – noiembrie 2004 din 
îndemnizaţia brută lunară, în baza Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2004, sume actualizate cu 
indicele de inflaţie la data efectuării plăţii, dreptul la acţiune s-a născut la data de 11 aprilie 2002 reprezentând 
data intrării în vigoare a Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 care a generat o situaţie de 
discriminare în ceea ce-i priveşte pe magistraţi. 
 
Ca atare, adoptarea Hotărârii nr. 185/12 iulie 2005 de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 
nu a avut ca efect naşterea dreptului la acţiune, ci doar constatarea existenţei discriminării odată cu adoptarea 
actului normativ în discuţie. 
 
Cu această decizie s-a recomandat Ministerului Justiţiei iniţierea unui proiect de act normativ în vederea 
eliminării situaţiei de discriminare intervenită între magistraţi. 
 
Prin urmare, recurentul a iniţiat un proiect de act normativ concretizat ulterior în Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de 
personal din sistemul justiţiei, din expunerea motivelor actului normativ rezultând că s-a ţinut seama şi de 
Hotărârea nr. 185/22 iulie 2005 a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. 
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Un asemenea recurs înaintat de recurentul Ministerul Justiţiei nu reprezintă în mod necesar o recunoaştere a 
dreptului în sensul prevederilor art. 16 lit. „a” din Decretul nr. 167/1968 privind prescripţia extinctivă, 
reprezentând în fapt o aplicare a dispoziţiilor art. 19 indice 5 alin. 8 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
137/2000 privind promovarea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. 
 
O atare concepţie se impune întrucât recunoaşterea la care se referă textul de lege presupune părăsirea de 
către debitor a faptei sale de împotrivire faţă de dreptul subiectiv corelativ şi trebuie să fie neîndoielnică 
 
 
 
6. Stabilirea vechimii în magistratură în ipoteza pensionării unui judecător sau procuror la cerere 
înainte de împlinirea vârstei prevăzute de lege.  

 
C. muncii, art. 5 

Legea nr.303/2004, art. 82 alin. 2 
O.G. nr. 137/2000, art. 2 

 
În raport de dispoziţiile art. 86 coroborate ce cele ale art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, 
împrejurarea că, în cazul pensionării „la cerere”, la stabilirea vechimii în magistratură, nu se ia în calcul 
şi perioada în care magistratul a funcţionat ca jurisconsult, respectiv consilier juridic, ci doar aceea în 
care a exercitat profesia de avocat, creează o discriminare în sensul art. 2 din O.G. nr. 137/2000, 
republicată. O astfel de discriminare nu poate fi înlăturată decât prin recunoaşterea dreptului la pensie, 
în condiţiile art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, magistraţilor care au o vechime în 
magistratură de cel puţin 25 de ani în magistratură, din care cel mult 10 ani în funcţia de jurisconsult, 
respectiv de consilier juridic. 

 
 
 

Curtea de Apel Timişoara, secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale,  
decizia civilă nr. 562 din 13 iunie 2007 

 
Prin sentinţa civilă nr. 1028/PI/10 mai 2007, Tribunalul Timiş a admis acţiunea civilă promovată de reclamanta 
C.M. împotriva pârâţilor Casa Judeţeană de Pensii Timiş şi Curtea de Apel Timişoara, a dispus anularea actului 
nr.2002/03 aprilie 2007, emis de intimata 1, cu consecinţa anulării înscrierilor efectuate în cartea de muncă a 
reclamantei, în baza acestui act, şi a obligat intimata pârâta Casa Judeţeană de Pensii Timiş să emită o decizie 
de acordare reclamantei a pensiei de serviciu, începând cu data de 01 aprilie 2007, luând în considerare o 
vechime în magistratură de 26 ani, 7 luni şi 20 zile, pensie ce va reprezenta 80% din media veniturilor brute 
realizate în ultimele 12 luni de activitate, fără cheltuieli de judecată. 
 
Pentru a hotărî astfel instanţa de fond a reţinut că, potrivit probatoriului administrat în cauză, reclamanta este 
angajata Curţii de apel Timişoara, în funcţia de judecător, având o vechime în magistratură de 26 ani, 7 luni şi 
20 zile, respectiv 19 ani ca judecător, 1 an şi 2 luni ca avocat şi 6 ani, 7 luni şi 20 zile ca jurisconsult. 
 
Conform, art. 86 din Legea nr. 303/2004, republicată, „constituie vechime în magistratură perioada în care 
judecătorul, procurorul, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. 1 sau magistratul asistent a 
îndeplinit funcţiile de judecător, procuror, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, magistrat 
asistent, auditor de justiţie, judecător financiar, judecător financiar inspector, procuror financiar şi consilier în 
secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi, grefier cu studii superioare juridice sau personal de specialitate juridică 
prevăzut la art.87 alin. 1, precum şi perioada în care a fost avocat, notar, asistent judiciar, jurisconsult, consilier 
juridic ...". Aplicarea acestor dispoziţii nu poate fi limitată doar la pensionarea pentru limita de vârstă, pentru că 
s-ar crea un regim discriminatoriu. 
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C.E.D.O. a statuat, în repetate rânduri, faptul că statele membre pot, prin legislaţia internă, să aducă limitării 
drepturilor recunoscute de convenţia europeană, numai dacă acestea sunt justificate de necesitatea unui în 
teres legitim, determinat de ordinea publică, siguranţa naţională, morala publică, apărarea ordinii publice sau 
securităţii naţionale.  
 
De asemenea, art.16 alin. 1 din Constituţia României prevede că: „cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a 
autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări".  
 
Conform art. 1 alin. 2 lit. e pct. i din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, cu modificările ulterioare, principiul egalităţii între cetăţeni, respectiv al excluderii privilegiilor şi 
discriminării, sunt garantate în ceea ce priveşte exercitarea dreptului: la muncă, la libera alegere a ocupaţiei, la 
condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare, la protecţia împotriva şomajului, la un salariu egal pentru muncă 
egală, la o remuneraţie echitabila şi satisfăcătoare.  
 
Sunt discriminatorii, potrivit acestei ordonanţe, prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care 
dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la art.2 alin. 1, faţă de alte persoane. în afara 
cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de 
atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare. 
 
Art. 5 alin. 1 – alin. 4 din Codul muncii statuează că: „în cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul 
egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii.  
 
Orice discriminare directă sau în directă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, 
caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine 
socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă. 
Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă. întemeiate pe 
unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, 
restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii. 
Constituie discriminare în directă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele 
prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe".  
 
Comparând actele normative care au reglementat activitatea celor doua profesii juridice, şi anume Decretul nr. 
143/1955 privitor la organizarea şi funcţionarea Oficiilor juridice, în vigoare până în anul 2003, când a fost 
abrogat prin art.27 din Legea nr. 514/2003, şi Decretul nr. 281/1954 pentru organizarea şi funcţionarea 
avocaturii în R.P.R, în vigoare până în anul 1995, când a fost abrogat prin art. 79 din Legea nr. 51/1995, se 
poate observa o similitudine existentă între cele două activităţi: de avocat şi de jurisconsult, respectiv de 
consilier juridic, astfel că, prin extinderea beneficiului dispoziţiilor art. 82 alin. 2 din Legea nr. 303/2004, 
republicată, doar asupra profesiei de „avocat", s-a creat o reală discriminare în privinţa profesiei de jurisconsult, 
respectiv de consilier juridic, fără a exista vreo justificare a acestei distincţii, prin raportare la întreg sistemul 
normativ al Constituţiei, distincţie ce are drept criteriu unic categoria socială, ţinându-se cont de locul de 
muncă. În această situaţie se face o diferenţiere între cele doua corpuri de apărători.  
 
Acordarea pensiei de serviciu la cerere, în cazul solicitării acesteia înainte de împlinirea vârstei prevăzute de 
lege, însă cu condiţia unei vechimi în magistratură de cel puţin 25 de ani în funcţia de judecător sau procuror, 
cu includerea doar a perioadelor în care s-a exercitat funcţia de avocat, nu poate fi reţinuta ca justificata 
obiectiv prin excluderea implicită a perioadelor în care s-a exercitat profesia de jurisconsult sau consilier juridic. 
Sub acest aspect nu se poate reţine nici un criteriu pentru care legiuitorul a optat asupra unei singure profesii 
juridice, cea de „avocat", cu excluderea celei de jurisconsult, respectiv de consilier juridic, având în vedere 
situarea acestora în regim de comparabilitate, ceea ce poate atrage după sine aplicarea principiului privind 
instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite.  
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În speţă, situaţia este diferită doar sub aspectul îndeplinirii vârstei prevăzute de lege. În privinţa vechimii în 
magistratură, în ambele situaţii, trebuie îndeplinită condiţia perioadei de timp exercitată în magistratură de cel 
puţin 25 de ani, criteriu obiectiv şi rezonabil. Excepţia includerii ca vechime doar a perioadelor în care s-a 
exercitat profesia de avocat şi doar pentru situaţia pensionarii la cerere, cu excluderea profesiei de jurisconsult, 
respectiv de consilier juridic, nu poate atinge un grad de rezonabilitate suficient, raportat la comparabilitatea 
profesiilor juridice în cauza şi la prevederile art. 86 din Legea nr. 303/2004, republicată. 
 
Având în vedere motivele expuse mai sus şi dispoziţiile art. 2 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare, instanţa de fond a 
constatat existenţa unei situaţii de diferenţiere, din perspectiva principiului egalităţii şi al nediscriminării, creată 
prin art. 82 alin. 2 din Legea nr. 303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată. 
 
Pârâta Casa Judeţeană de Pensii Timiş a declarat recurs împotriva sentinţei civile nr. 1028/PI/10 mai 2007 a 
Tribunalului Timiş, solicitând, în baza art. 304 pct. 9 C. pr. civ., admiterea recursului, modificarea sentinţei şi 
respingerea acţiunii reclamantei, invocând şi dispoziţiile art. 82 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, republicată, ale art. 4 lit. b şi art. 6 alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 303/2004. 
 
În motivarea recursului a arătat că prin adresa nr. 2002/03 aprilie 2007 a fost respinsă cererea petentei C.M., 
întrucât nu îi erau aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 din Legea nr. 303/2004, republicată, coroborate cu cele 
ale art. 4 lit. b şi art. 6 alin. 2 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004, aprobate 
prin H.G. nr. 1275/2005, şi ale art. 41 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 19/2000. 
 
Astfel, vârsta standard de pensionare a reclamantei este de 60 de ani, deoarece luna şi anul naşterii 
reclamantei, respectiv decembrie 1955, nu se regăsesc în anexa 9 din Normele de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 19/2000. Potrivit art. 86 din Legea nr. 303/2004, vechimea în profesia de jurisconsult constituie doar 
vechime în magistratură. 
 
Pe de altă parte, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor 
art. 82 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, prin decizia nr. 385/2006, în 
sensul respingerii acesteia. 
 
Examinând recursul prin prisma criticilor formulate, a dispoziţiilor legale aplicabile în materie şi ale art. 3041 C. 
pr. civ., Curtea a constatat că, în speţă, nu sunt incidente dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. pr. civ coroborate ce cele 
ale art. 3041 C. pr. civ. pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare. 
 
Dispoziţiile art. 82 alin 2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor prevăd că 
judecătorii şi procurorii sunt pensionaţi la cerere înainte de împlinirea vârstei prevăzute de lege şi beneficiază 
de pensiile prevăzute la aliniatul (1), dacă au o vechime de cel puţin 25 de ani numai în această funcţie, 
luându-se în considerare la calculul vechimii şi perioada în care judecătorul sau procurorul a exercitat profesia 
de avocat, fără ca aceasta să fie mai mare de 10 ani. 
 
Potrivit art. 86 din aceiaşi lege, constituie vechime în magistratură şi perioada în care judecătorul sau 
procurorul a fost jurisconsult.  
 
Pe cale de consecinţă, prin faptul că, în cazul pensionării „la cerere”, la stabilirea vechimii în magistratură nu se 
ia în calcul şi perioada în care magistratul a funcţionat ca jurisconsult, respectiv consilier juridic, se creează un 
regim discriminatoriu, în sensul că beneficiază de dispoziţiile legii doar cei care au exercitat profesia de avocat, 
fiind excluse profesiile de jurisconsult sau consilier juridic. 
 
Astfel, nu se pot corobora aceste dispoziţii cu cele ale art. 4 lit. b din Normele Metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 303/2004, aprobate prin H.G. nr. 1275/2005, şi ale art. 41, alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 
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19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, întrucât reclamanta beneficiază de 
dispoziţiile art. 82 alin. 2 din Legea nr. 303/2004.  
 
În caz contrar, i s-ar aplica un tratament discriminatoriu, cum, de altfel, a statuat Curtea Constituţională prin 
deciziile nr. 684/2005, 1/1994, 135/1996 şi 345/1996, în care a reţinut că: „principiul egalităţii în faţa legii 
presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite”. 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 385/2006 nu dispune asupra fondului şi nu s-a pronunţat asupra situaţiei de 
discriminare.  
 
Prin Hotărârea nr. 273/06 iunie 2006 a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării s-a reţinut că 
faptele prezentate în petiţiile adresate de petenţii C.M., L.C., D.I. şi R.V. constituie tratament diferenţiat din 
perspectiva principiului egalităţii şi al nediscriminării, recomandând modificarea prevederilor art. 82 alin. 2 din 
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, raportat la principiul egalităţii şi al 
nediscriminării. 
 
Potrivit art. 16 alin. 1 din Constituţia României, „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără 
principii şi fără discriminare”. Art. 1 alin. 2 lit. e pct. i din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare, modificată, a consacrat principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii 
privilegiilor şi discriminării în garantarea exercitării drepturilor economice, sociale şi culturale, în special a 
dreptului la un salariu egal pentru o muncă egală ş.a. 
 
Totodată, dispoziţiile art. 7 şi art. 23 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, semnată de România la 14 
decembrie 1955, prevăd că toţi oamenii sunt egali în faţa legii şi au dreptul, fără deosebire, la o protecţie egală 
a legii, împotriva oricărei discriminări şi împotriva oricărei provocări la o astfel de discriminare. 
 
Principiile enumerate mai sus se regăsesc şi în prevederile art. 7 din Pactul internaţional cu privire la drepturile 
economice, sociale şi culturale, ratificat de România prin Decretul nr. 212/1974, ale art. 14 din Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului, ratificată de România prin Legea nr. 30/1994, ale art. 1 din Protocolul nr. 12 la 
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la 4 noiembrie 2000 şi 
ratificat de România prin Legea nr. 103/2006, şi ale art. 4 din Carta socială europeană revizuită, adoptată la 
Strasbourg la 3 mai 1996 şi ratificată de România prin Legea nr. 74/1999. 
 
Aşa fiind, în baza art. 312 alin. 1 C. pr. civ., Curtea a respins recursul ca nefondat. 
 
 
7. Drepturi decurgând din exercitarea funcţiei de magistrat – c/val asigurare facultativă 
 

 
Legea nr. 92/1992, art. 100 
Legea nr. 303/2004, art. 78 

 
De la intrarea în vigoare a Legii nr. 303/2004 (septembrie 2004), legiuitorul a limitat asigurarea la 

riscul profesional şi nu mai există temei juridic pentru a se proceda la decontarea primelor de asigurare 
plătite de magistraţi, în baza unor contracte de asigurare încheiate individual de aceştia cu diverse 
societăţi de asigurare. 

Curtea de Apel Ploieşti, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, 
Decizia nr. 385 din 3 mai 2006 

 
Reclamanta D.C.I. a chemat în judecată pe pârâţii M.J., Curtea de Apel Ploieşti şi Tribunalul 

Dâmboviţa, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligaţi la restituirea sumei de 48.523.525 
ROL reprezentând c/val asigurării CASCO pentru autoturismele F.F. proprietatea sa şi F.M.G. proprietatea 
soţului său, precum şi c/val asigurării complexe a locuinţei. 



Capitolul III . Drept intern 

Revista de dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale               Pag 74 

În motivarea cererii se arată că în baza prevederilor art. 100 din Legea nr. 92/1992 şi art. 78 din Legea 
nr. 303/2004 a asigurat CASCO autoturismele şi facultativ locuinţa pe perioada 2003-2005, sumele plătite fiind: 
1.172.000 lei pentru lucrări de construcţii montaj până la 13 mai 2003; 8.037.000 lei pentru perioada 14 mai 
2003 - 13 mai 2004; 4.822.000 lei pentru 14 mai 2004 - 13 mai 2005 şi 4.018.325 lei pentru perioada 14 mai 
2005 - 13 mai 2006, toate aceste sume fiind plătite către BCR A. şi, în plus, a mai plătit sumele de 20.712.200 
lei la 2 noiembrie 2005 reprezentând CASCO F.F. şi 9.762.000 lei CASCO F.M. 

Pârâta Curtea de Apel Ploieşti a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii, motivat 
de faptul că până la abrogarea art. 100 din Legea nr. 92/1992 de Legea nr. 303/2004 nu s-au alocat fonduri 
bugetare pentru încheierea acestor asigurări, iar în actuala redactare, în urma modificării Legii nr. 303/2004 se 
prevede că judecătorii şi procurorii beneficiază de asigurare pentru risc profesional, pentru viaţă, sănătate şi 
bunuri dacă sunt afectaţi în exercitarea atribuţiunilor de serviciu sau în legătură cu acestea. 

Prin întâmpinarea formulată de pârâtul Ministerul Justiţiei se solicită respingerea cererii reclamantului 
motivat de faptul că perioada în care au fost incidente prevederile Legii nr. 92/1992, Ministrul Justiţiei a aprobat 
instrucţiunile nr. 761/1999 conform cărora ordonatorii de credite vor plăti direct despăgubirea prevăzută de 
articolul de lege menţionat numai în situaţia în care s-ar produce un eveniment care să dea dreptul 
magistratului la această plată, eveniment ce urmează a fi constatat de instituţiile publice competente. 

Mai arata Ministerul Justiţiei că ar acorda despăgubiri numai în situaţia în care s-ar produce un 
eveniment, iar prin modificarea Legii nr. 303/2004 se prevede că numai pentru risc profesional judecătorii şi 
procurorii beneficiază de prime de asigurare. 

Prin sentinţa civilă nr. 126/2006, Tribunalul Dâmboviţa a admis în parte acţiunea şi a obligat pârâţii la 
plata sumei de 13.528.700 ROL, reprezentând c/val prime de asigurare. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut că potrivit dispoziţiilor art. 100 din Legea nr. 
92/1992 magistraţii beneficiază de asigurare realizată din fondurile bugetare pentru viaţă, sănătate şi bunuri în 
limita veniturilor pentru 15 ani de activitate. 

Mai reţine tribunalul că susţinerile potrivit cărora nu au existat fonduri la dispoziţia angajatorului apar ca 
fiind nefondate. 

De asemenea, se arată că prin apariţia Legii nr. 303/2004 prevederile art. 100 din Legea nr. 92/1992 
nu au fost modificate în substanţă, acest lucru producându-se abia la 25.07.2005 când a fost modificată Legea 
nr. 303/2004 şi s-a prevăzut la art. 78 că judecătorii şi procurorii beneficiază de asigurare de risc profesional 
pentru viaţă, sănătate şi bunuri dacă sunt afectaţi în exercitarea atribuţiunilor de serviciu sau în legătură cu 
acestea. 

Astfel, instanţa de fond a constatat că dreptul de a solicita plata primelor de asigurare subzistă până la 
25.07.2005. 

S-a considerat de către tribunal că excepţia necompetenţei materiale invocată de pârâtul Ministerul 
Justiţiei, motivat de faptul că litigiul de faţă ar fi un litigiu de drept comun în care competenţa se stabileşte după 
valoare, este neîntemeiată, fiind vorba de un drept stabilit printr-o lege care reglementează raporturile de 
serviciu, respectiv drepturile şi obligaţiile părţilor rezultate din prestarea activităţii de magistrat. 

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs pârâţii Ministerul Justiţiei şi Curtea de Apel Ploieşti. 
În recursul declarat de pârâtul Ministerul Justiţiei se critică sentinţa ca fiind netemeinică şi nelegală, 

prin prisma motivelor de recurs prevăzute de art. 304 pct. 3, 7 şi 9 C.proc.civ., în sensul că în raport cu obiectul 
acţiunii competentă în soluţionarea cauzei era judecătoria, fiind vorba de o acţiune de drept comun în care 
competenţa se stabileşte după valoarea obiectului cauzei, astfel că în mod greşit excepţia de necompetenţă a 
fost respinsă, iar pe fond se susţine că angajarea răspunderii patrimoniale a recurentului nu se putea face 
decât în cazul producerii evenimentului asigurat, considerentele sentinţei sub acest aspect fiind contradictorii. 

În fine, se susţine de către recurent şi faptul că la soluţionarea cauzei au fost ignorate dispoziţiile 
instrucţiunilor nr. 761/1999 în care se stabilea în mod clar că dreptul la despăgubire se naşte numai în ipoteza 
producerii evenimentului asigurat, determinat de exercitarea funcţiei de magistrat. 

În recursul declarat de pârâta Curtea de Apel Ploieşti se arată că nu au fost alocate fonduri bugetare 
pentru încheierea acestor asigurări şi această împrejurare nu constituie un temei pentru promovarea unor 
acţiuni în recuperarea primelor de asigurare plătite de magistraţi. 

Singurele sume ce pot fi pretinse, susţine recurenta, sunt despăgubirile propriu-zise în caz de 
producere a unei daune. 
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Mai susţine recurenta că Legea nr. 303/2004 restrânge sfera asigurărilor numai la riscul profesional. 
Examinând soluţia, prin prisma actelor şi lucrărilor de la dosar, a criticilor formulate de recurenţi, 

precum şi a temeiurilor de casare prevăzute de art. 304 şi 3041 C.proc.civ., curtea a constatat că este afectată 
legalitatea şi temeinicia acesteia, aşa după cum se va arăta în continuare. 

Potrivit dispoziţiile art. 100 din Legea nr. 92/1992, magistraţii beneficiau de asigurare, realizată din 
fondurile bugetare, pentru viaţă, sănătate şi bunuri în limita veniturilor pentru 15 ani de activitate, textul de lege 
nefăcând nicio distincţie în ceea ce priveşte asigurarea. 

Pentru perioada cât acest text de lege a fost în vigoare magistraţii aveau dreptul la decontarea primelor 
de asigurare plătite pentru viaţă, sănătate şi bunuri, aşa cum corect a reţinut şi instanţa de fond acest aspect. 

Odată însă cu adoptarea Legii nr. 303/2004 prevederile art. 100 din Legea nr. 92/1992 au fost 
modificate, precizându-se în mod clar de legiuitor că asigurarea de care beneficiază judecătorii şi procurorii 
este aceea pentru risc profesional. 

Prin urmare, de la intrarea în vigoare a Legii nr. 303/2004 (septembrie 2004), legiuitorul a limitat 
asigurarea la riscul profesional şi nu mai există temei juridic pentru a se proceda la decontarea primelor de 
asigurare plătite de magistraţi, în baza unor contracte de asigurare încheiate individual de aceştia cu diverse 
societăţi de asigurare. 

Faptul că prin Legea nr. 247/2005 se precizează cu mai mare rigoare sfera asigurărilor de care 
beneficiază judecătorii şi procurorii, în virtutea statutului lor, nu face decât să lămurească o dată în plus care a 
fost intenţia legiuitorului şi sensul legii. 

Mai mult, art. 77 (devenit apoi art. 78 după modificările aduse prin Legea nr. 247/2005) din Legea nr. 
303/2004 stabileşte la alin. (3) că asigurările de risc profesional prevăzute la alin. (1) se realizează în condiţiile 
stabilite prin hotărâre a Guvernului, act normativ ce nu a fost elaborat, astfel că nu există baza legală completă 
pentru a se solicita şi acorda un asemenea drept. 

Pentru considerentele expuse mai sus, curtea a apreciat că reclamanta-intimată este îndreptăţită la 
plata primelor de asigurare achitate pentru asigurarea bunurilor (autoturisme şi locuinţă) numai până în 
septembrie 2004 inclusiv, moment de la care a intrat în vigoare Legea nr. 303/2004. 

Astfel, curtea, văzând şi dispoziţiile art. 304 pct. 9 şi 312 alin. (1) C.proc.civ. a admis ambele recursuri, 
a modificat în parte sentinţa, în sensul că a obligat pârâţii la plata sumei de 12.859.000 ROL reprezentând c/val 
prime de asigurare, în loc de 13.528.700 ROL cât s-a prevăzut în sentinţă, menţinând celelalte dispoziţii ale 
acesteia.  
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Legislaţie 
 
 
A. Apariţii legislative în decembrie 2007 
 
Dreptul muncii 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 146 din 19 decembrie 2007 
pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001 - 2006 

Dreptul unor categorii de salariaţi din sectorul bugetar de a li se acorda o primă cu ocazia plecării în concediul 
de odihnă a fost instituit în baza prevederilor art. 41^1 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte 
drepturi ale personalului din  organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, ale art. 
37 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 21 din Legea nr. 495/2004 
privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor 
Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 34 lit. f) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor 
publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a 
prevederilor referitoare la acordarea primei respective din alte acte normative privind salarizarea unor categorii 
de personal. 
Constrângerile bugetare din perioada 2001 - 2006, impuse anual de organismele financiare internaţionale, nu 
au permis acordarea primelor de concediu de odihnă, prevederile din actele normative prin care au fost 
aprobate fiind suspendate prin legi bugetare anuale succesive şi acte normative anuale de salarizare. 
Prin majoritatea hotărârilor instanţelor de judecată ordonatorii de credite au fost obligaţi să acorde primele de 
concediu de odihnă pentru perioada cât acestea au fost suspendate. În acest sens s-a pronunţat inclusiv Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţiile Unite prin Decizia nr. XXIII din 12 decembrie 2005, Decizia nr. XII din 5 
februarie 2007 şi Decizia nr. LXXVII din 5 noiembrie 2007. 
Neacordarea primelor de concediu de odihnă pentru perioada aferentă anilor în care au fost suspendate ar 
conduce la obligarea ordonatorilor de credite de a achita, în temeiul unor hotărâri ale instanţelor, atât sumele 
aferente, actualizate, cât şi cheltuielile de judecată, ceea ce ar conduce la sporirea efortului bugetar. 
Având în vedere necesitatea reducerii cheltuielilor bugetare, a înlăturării inechităţilor dintre persoanele care au 
obţinut primele de concediu de odihnă în baza unor hotărâri ale instanţelor şi persoanele care nu au primit încă 
primele respective, elemente ce vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară, precum şi 
necesitatea cuprinderii în bugetul pe anul 2008 a sumelor necesare acordării primelor de concediu pentru anii 
în care acestea au fost suspendate, 
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

ART. 1 
(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modalitatea de plată a primelor acordate cu ocazia plecării 
în concediul de odihnă, în baza prevederilor din actele normative a căror aplicare a fost suspendată prin legile 
bugetare anuale succesive şi actele normative anuale de salarizare, în perioada 2001 - 2006. 

(2) Intră în categoria personalului căruia îi sunt aplicabile prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, conform 
alin. (1): funcţionarii publici, funcţionarii publici cu statut special, personalul auxiliar din sistemul justiţiei, 
membrii corpului diplomatic şi consular al României, precum şi alte categorii de personal care beneficiază de 
prima de concediu de odihnă în baza legilor speciale. 
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ART. 2 
(1) Personalul din sectorul bugetar căruia până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu i 
s-au acordat primele de concediu de odihnă pentru perioada 2001 - 2006 urmează să primească aceste 
drepturi în anul 2008, în mod eşalonat, în 3 tranşe, după cum urmează: 
a) în luna martie - pentru anii 2001 şi 2002; 
b) în luna iunie - pentru anii 2003 şi 2004; 
c) în luna octombrie - pentru anii 2005 şi 2006. 
(2) Drepturile stabilite prin hotărâri judecătoreşti executorii, neplătite până la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, se plătesc într-o singură tranşă. 
(3) Drepturile stabilite după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă prin hotărâri judecătoreşti 
executorii se plătesc într-o singură tranşă. 
ART. 3 
Pentru personalul angajat care a obţinut hotărâri judecătoreşti executorii privind acordarea primelor de 
concediu de odihnă pentru perioade mai scurte decât cea prevăzută la art. 1, plata primelor de concediu de 
odihnă pentru perioada necuprinsă în aceste hotărâri se face eşalonat, conform art. 2 alin. (1). 
ART. 4 
(1) Pentru personalul pensionat înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care este 
îndreptăţit să primească prime de concediu de odihnă pentru perioada prevăzută la art. 1, plata acestora se 
face într-o singură tranşă. 
(2) Pentru personalul care se pensionează înainte de a primi integral primele de concediu de odihnă, potrivit 
eşalonării prevăzute la art. 2 alin. (1), plata primelor se face într-o singură tranşă. 
(3) Pentru persoanele decedate în perioada prevăzută la art. 1, plata primelor de concediu de odihnă se acordă 
într-o singură tranşă moştenitorilor de drept ai acestora. În cazul în care există mai mulţi moştenitori, aceştia 
transmit, în original, procura notarială prin care împuternicesc pe unul dintre ei să primească plata, împreună 
cu numărul de cont al acestuia, precum şi copie legalizată a certificatului de moştenitor. 
(4) În situaţia în care în perioada prevăzută la art. 1 au intervenit modificări ale raporturilor de serviciu ale 
persoanelor îndreptăţite să primească prime de concediu de odihnă, plata acestor drepturi urmează să se 
efectueze de către instituţiile la care acestea au fost angajate în perioada respectivă. 
(5) Plata drepturilor prevăzute la alin. (1) - (4) se face la cererea beneficiarilor acestor drepturi. 
ART. 5 
(1) Primele de concediu de odihnă plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă se actualizează cu indicele 
de inflaţie publicat în luna în care se face plata faţă de luna pentru care se calculează, pe baza datelor 
comunicate de Institutul Naţional de Statistică. 
(2) Persoanele prevăzute la art. 4 care solicită acordarea primelor de concediu de odihnă ulterior datei de 31 
octombrie 2008 vor primi sumele restante actualizate cu indicele de inflaţie publicat pentru luna octombrie 
2008, indiferent de data la care se face cererea. 
ART. 6 
Calculul impozitelor şi contribuţiilor datorate de angajat şi angajator, aferente primelor de concediu de odihnă, 
se face în baza reglementărilor legale în vigoare la data efectuării plăţilor. 
ART. 7 
Ordonatorii principali de credite au obligaţia să asigure aplicarea prevederilor prezenei ordonanţe de urgenţă 
cu prioritate, din economiile obţinute la cheltuielile de personal din posturile vacante. 

  
 

1. Legile bugetului 
 

 388. — Legea bugetului de stat pe anul 2008 
 

 387. — Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 
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2. Salarizare 
 

 334. — Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte 
drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi 
de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate 
 

 140. — Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 495/2004 
privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului 
Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din 
străinătate 
 

 142. — Ordonanţă de urgenţă privind indemnizaţia acordată membrilor din România în 
Parlamentul European 
 

 152. — Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei 
pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi 
recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică 

 2.293. — Ordin al ministrului economiei şi finanţelor pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
fişei fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii 
 

3. Stabilirea unei zile libere 
 

 1.511. — Hotărâre pentru stabilirea zilei de 24 decembrie 2007 ca zi liberă 
 

 
 
Dreptul securităţii sociale 
 
 

1. Pensie 
 

 1.019. — Ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse pentru modificarea Normelor 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi 
solidarităţii sociale nr. 340/2001 
 

 1.026. — Ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse pentru modificarea Ordinului 
ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 407/2004 privind dovedirea, în vederea recalculării 
pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar 
 
 
2. Protecţie socială 

 150. — Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 
3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale  
 

 1.556. — Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din 
costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice cuvenit veteranilor de război, 
văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat 
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3. Grad de handicap 
 762/1.992. — Ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii 

publice pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în 
grad de handicap 

 
 
B. Decizii ale Curţii Constituţionale 
 

 Decizia nr. 1.071 din 20 noiembrie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor 
art. 91 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 
 

 
 Decizia nr. 960 din 30 octombrie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 

III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la 
salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a 
personalului din organele autorităţii judecătoreşti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 
2002 nr. 743/2001, ale art.10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 şi ale art. 9 
alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 
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IV. DREPT EUROPEAN 
 
 
Jurisprudenţă 
 
 
1. Principiul egalităţii de remunerare între lucrătorii de sex masculin şi cei de sex feminin. Funcţionari.  
Prestare de ore suplimentare. Discriminare indirectă a lucrătorilor de sex feminin angajaţi cu fracţiune 
de normă 
 

Cauza C�300/06, Ursula Voß / Land Berlin, 6 decembrie 2007(*) 
 

 
 
Cadrul juridic 
 
 Reglementarea comunitară 
 
3        Articolul 141 alineatele (1) şi (2) CE prevede: 
 
„(1)      Fiecare stat membru asigură aplicarea principiului egalităţii de remunerare între lucrătorii de sex 
masculin şi cei de sex feminin, pentru aceeaşi muncă sau pentru o muncă de aceeaşi valoare. 
 
(2)      În sensul prezentului articol, prin remuneraţie se înţelege salariul sau suma obişnuite de bază sau 
minime, precum şi toate celelalte drepturi plătite, direct sau indirect, în numerar sau în natură, de către 
angajator lucrătorului pentru munca prestată de acesta. 
 
Egalitatea de remunerare, fără discriminare pe motiv de sex, presupune ca: 
 
(a)      remuneraţia acordată pentru aceeaşi muncă plătită la normă să fie stabilită pe baza aceleiaşi unităţi de 
măsură; 
 
(b)      remuneraţia acordată pentru aceeaşi muncă plătită cu ora să fie aceeaşi pentru locuri de muncă 
echivalente”. 
 
 Reglementarea naţională 
 
4        Articolul 35 alineatul 2 din Legea landului privind funcţionarii (Landesbeamtengesetz), în versiunea sa 
modificată din 20 februarie 1979 (GVBl BE, p. 368), are următorul cuprins: 
 
„Funcţionarul este obligat să efectueze serviciul fără a fi remunerat, în afara timpului de muncă săptămânal, 
atunci când cerinţe imperative de serviciu o impun, iar munca suplimentară se limitează la cazuri de excepţie. 
Dacă funcţionarului i se solicită să efectueze munca suplimentară mai mult de cinci ore pe lună, prin dispoziţie 
oficială sau autorizare, acesta trebuie să beneficieze de odihnă compensatorie în termen de trei luni. Dacă 
acordarea odihnei compensatorii nu este posibilă din motive imperative privind serviciul, funcţionarii încadraţi în 
grade cu creştere de salariu pot obţine în schimb o remuneraţie în limita a 480 de ore pe an”. 
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5        Legea federală privind remunerarea (Bundesbesoldungsgesetz, denumită în continuare „BBesG”), care, 
potrivit articolului 1 alineatul 1 punctul 1, reglementează de asemenea remunerarea funcţionarilor regionali, 
prevede la articolul 6 alineatul 1: 
 
„În caz de lucru cu fracţiune de normă, remuneraţia şi timpul de muncă se reduc în aceleaşi proporţii”. 
 
6        Articolul 48 din BBesG abilitează guvernul federal să adopte prin regulament modalităţile de remunerare 
a orelor suplimentare în măsura în care acestea nu sunt compensate printr�o odihnă compensatorie. 
 
7        Potrivit articolului 2 alineatul 1 din Regulamentul privind acordarea remuneraţiei de muncă suplimentară 
pentru funcţionari (Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte) din 13 martie 1992 
(BGBl. 1992 I, p. 528), astfel cum a fost revizuit la 3 decembrie 1998 (BGBl. 1998 I, p. 3494, denumit în 
continuare „MVergV”), adoptat în temeiul articolului 48 alineatul 1 din BBesG: 
 
„Funcţionarii încadraţi în grade cu creştere de salariu pot obţine o remunerare a muncii suplimentare în 
următoarele domenii: 
 
[...] 
 
6. în învăţământ în calitate de cadru didactic”. 
 
8        Articolul 3 alineatul 1 din MVergV prevede: 
 
„Remuneraţia este acordată doar în cazul în care munca suplimentară a fost efectuată de către un funcţionar 
căruia îi este aplicabil regimul de timp de muncă al funcţionarilor şi pentru care munca suplimentară: 
 
1)      a fost dispusă sau autorizată în scris, 
 
2)      depăşeşte cu mai mult de cinci ore pe lună calendaristică timpul normal de muncă lunar sau, în măsura 
în care funcţionarul nu a lucrat decât în cursul unei părţi a lunii calendaristice, cota parte a timpului de muncă 
lunar, şi 
 
3)      nu poate fi compensată, din motive imperative privind serviciul, printr�o odihnă compensatorie acordată în 
termen de trei luni”. 
 
9        Potrivit articolului 4 din MVergV, cuantumul remuneraţiei acordate pentru munca suplimentară efectuată 
variază în funcţie de gradul funcţionarului. 
 
10      Articolul 5 alineatul 2 din MVergV prevede: 
 
„În cazul în care munca suplimentară se efectuează în învăţământ, 
 
1)      trei ore de curs echivalează cu cinci ore în aplicarea articolului 3 alineatul 1 punctul 2 [din respectivul 
regulament]; 
 
[...]” 
 
11      Din decizia de trimitere reiese că, în conformitate cu MVergV, remunerarea orelor suplimentare este 
inferioară remunerării orelor de muncă efectuate în cadrul orarului individual de lucru. 
 
 Acţiunea principală şi întrebarea preliminară 
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12      Doamna Voß este o funcţionară angajată a landului Berlin în calitate de cadru didactic. În perioada 15 
iulie 1999-29 mai 2000, aceasta şi�a exercitat activitatea profesională cu fracţiune de normă, reprezentând 23 
de ore de curs pe săptămână. Numărul de ore de curs pe care trebuia să le efectueze un cadru didactic 
angajat cu normă întreagă se ridica în acea perioadă la 26,5 ore. 
 
13      Între 11 ianuarie şi 23 mai 2000, doamna Voß a efectuat în fiecare lună între 4 şi 6 ore de curs 
suplimentare în raport cu orarul său individual de lucru. 
 
14      Remuneraţia încasată de doamna Voß pentru această perioadă s�a ridicat la 1075,14 DM. Potrivit 
instanţei de trimitere, remuneraţia încasată pentru acelaşi număr de ore de muncă de un cadru didactic angajat 
cu normă întreagă se ridica în aceeaşi perioadă la 1616,15 DM. 
 
15      Instanţa de trimitere explică acest rezultat prin faptul că orele de muncă efectuate de reclamanta din 
acţiunea principală în afara orarului său individual de lucru şi în limita duratei normale de muncă cu normă 
întreagă, care au statutul de ore suplimentare, au fost plătite la un tarif orar inferior celui aplicabil orele de 
muncă corespunzătoare efectuate de un cadru didactic cu normă întreagă, care sunt cuprinse în orarul 
individual de lucru al acestuia. 
 
16      Instanţa de trimitere a constatat astfel că, în cursul lunilor ianuarie-mai ale anului 2000, la acelaşi volum 
de muncă, reclamanta din acţiunea principală a fost remunerată la un nivel mai scăzut decât un cadru didactic 
angajat cu normă întreagă. 
 
17      Doamna Voß a solicitat, pentru calcularea remuneraţiei orelor suplimentare pe care le�a efectuat în limita 
a 26,5 de ore de curs săptămânal, aplicarea aceluiaşi tarif orar precum cel corespunzător orelor efectuate de 
cadrele didactice cu normă întreagă în cadrul orarului lor normal de lucru, în locul tarifului orar prevăzut de 
MVergV pentru orele suplimentare. 
 
18      Întrucât această cerere a fost respinsă de landul Berlin, doamna Voß a introdus o acţiune împotriva 
acestei decizii de respingere în faţa Verwaltungsgericht, acţiune admisă de această instanţă. Landul Berlin a 
formulat recurs în faţa Bundesverwaltungsgericht împotriva hotărârii prin care a fost admisă acţiunea 
respectivă. 
 
19      Potrivit Bundesverwaltungsgericht, întrebarea care se pune în litigiul cu care a fost sesizată este aceea 
dacă remunerarea la un tarif inferior a orelor de curs efectuate de cadrele didactice cu fracţiune de normă ca 
ore suplimentare reprezintă, în raport cu partea de salariu primită de cadrele didactice cu normă întreagă 
pentru acelaşi număr de ore în cadrul timpului lor de muncă normal, o discriminare a cadrelor didactice de sex 
feminin interzisă de dreptul comunitar. Potrivit aceleiaşi instanţe, răspunsul la această întrebare depinde de 
chestiunea de a şti dacă articolul 141 alineatul (2) al doilea paragraf CE impune ca orele suplimentare 
efectuate de un angajat cu fracţiune de normă în limita celor pe care trebuie să le efectueze un cadru didactic 
care lucrează cu normă întreagă să nu fie remunerate la un nivel mai scăzut decât serviciul având aceeaşi 
durată al unui angajat cu normă întreagă în cadrul timpului său de muncă normal. 
 
20      În aceste condiţii, Bundesverwaltungsgericht a decis să suspende judecarea cauzei şi să adreseze Curţii 
următoarea întrebare preliminară: 
 
„Articolul 141 CE se opune unei reglementări naţionale potrivit căreia nivelul de remunerare a orelor 
suplimentare este acelaşi pentru funcţionarii care lucrează cu normă întreagă şi cei care lucrează cu fracţiune 
de normă, această remuneraţie fiind inferioară părţii din salariul unui funcţionar cu normă întreagă 
corespunzătoare unei durate de muncă identice, efectuate în cadrul timpului său de muncă normal, atunci când 
angajaţii cu fracţiune de normă sunt în majoritate femei?” 
 
 Cu privire la întrebarea preliminară 
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21      Prin intermediul întrebării sale, instanţa de trimitere solicită, în esenţă, să se stabilească dacă articolul 
141 CE trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naţionale în materie de remunerare a 
funcţionarilor, precum cea în cauză în acţiunea principală, care, pe de o parte, defineşte orele suplimentare 
efectuate atât de funcţionarii angajaţi cu normă întreagă, cât şi de cei angajaţi cu fracţiune de normă ca orele 
pe care aceştia le efectuează în afara orarului lor individual de lucru şi, pe de altă parte, stabileşte o 
remuneraţie pentru aceste ore la un tarif inferior tarifului orar aplicat orelor efectuate în limita orarului individual 
de lucru, astfel încât funcţionarii cu fracţiune de normă sunt remuneraţi la un nivel mai scăzut decât funcţionarii 
cu normă întreagă în ceea ce priveşte orele pe care aceştia le efectuează în afara orarului lor individual şi în 
limita numărului de ore care trebuie efectuate de un funcţionar cu normă întreagă în cadrul orarului său, atunci 
când funcţionarii care lucrează cu fracţiune de normă sunt în majoritate femei. 
 
22      Reclamanta din acţiunea principală şi Comisia Comunităţilor Europene arată că remunerarea acestor ore 
suplimentare, dat fiind că este inferioară celei aferente orelor efectuate în cadrul orarului individual de lucru, 
determină o discriminare indirectă, întrucât are drept consecinţă încasarea de către cadrele didactice angajate 
cu fracţiune de normă, care sunt în majoritate femei, atunci când efectuează ore în afara orarului lor individual 
şi până la limita numărului de ore care trebuie efectuate în cadrul unui post cu normă întreagă, a unei 
remuneraţii inferioare, pentru acelaşi număr de ore lucrate, faţă de cea a cadrelor didactice care lucrează cu 
normă întreagă. 
 
23      Guvernul german susţine că în cauza principală nu există inegalitate de tratament în ceea ce priveşte 
orele suplimentare întrucât cadrelor didactice angajate cu normă întreagă şi celor angajate cu fracţiune de 
normă li se aplică acelaşi tarif orar de remunerare, prevăzut de articolul 4 alineatul 3 din MVergV, pentru 
retribuirea orelor suplimentare pe care le efectuează. 
 
24      În acest sens, trebuie amintit că articolul 141 CE instituie principiul egalităţii de remunerare între lucrătorii 
de sex masculin şi lucrătorii de sex feminin pentru aceeaşi muncă. Acest principiu face parte din fundamentele 
Comunităţii Europene (a se vedea hotărârea din 8 aprilie 1976, Defrenne, 43/75, Rec., p. 455, punctul 12). 
 
25      Principiul egalităţii de remunerare se opune nu numai aplicării unor dispoziţii care stabilesc discriminări 
întemeiate direct pe sex, ci şi aplicării unor dispoziţii care menţin diferenţe de tratament între lucrătorii de sex 
masculin şi lucrătorii de sex feminin în aplicarea unor criterii care nu se întemeiază pe sex, din moment ce 
aceste diferenţe de tratament nu pot fi explicate prin factori justificaţi în mod obiectiv şi străini oricărei 
discriminări pe motiv de sex (hotărârea din 13 mai 1986, Bilka-Kaufhaus, 170/84, Rec., p. 1607, punctele 29 şi 
30, hotărârea din 15 decembrie 1994, Helmig şi alţii, C�399/92, C�409/92, C�425/92, C�34/93, C�50/93 şi 
C�78/93, Rec., p. I�5727, punctul 20, precum şi hotărârea din 27 mai 2004, Elsner-Lakeberg, C�285/02, Rec., p. 
I�5861, punctul 12). 
 
26      În ceea ce priveşte reglementarea în cauză în acţiunea principală, este cert că aceasta nu stabileşte 
nicio discriminare întemeiată direct pe sex. Trebuie aşadar să se verifice dacă o astfel de reglementare poate 
institui o discriminare indirectă contrară articolului 141 CE. 
 
27      În acest scop, trebuie să se stabilească în primul rând, pe de o parte, dacă respectiva reglementare 
instituie o diferenţă de tratament între lucrătorii cu normă întreagă şi lucrătorii cu fracţiune de normă şi, pe de 
altă parte, dacă această diferenţă de tratament afectează un număr considerabil mai ridicat de femei decât de 
bărbaţi. 
 
28      În cazul unui răspuns pozitiv la aceste două întrebări, în al doilea rând s�ar pune întrebarea existenţei 
unor factori obiectivi şi străini oricărei discriminări pe motiv de sex care pot justifica diferenţa de tratament astfel 
constatată. 
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29      În această privinţă, trebuie să se considere că există inegalitate de tratament de fiecare dată când 
remuneraţia plătită lucrătorilor cu normă întreagă este mai ridicată decât cea plătită lucrătorilor cu fracţiune de 
normă, la un număr de ore egal pentru aceeaşi muncă, efectuate în temeiul existenţei unui raport de muncă 
salarizat (hotărârea Helmig şi alţii, citată anterior, punctul 26). 
 
30      Curtea a avut deja două ocazii de a se pronunţa cu privire la chestiunea existenţei unei diferenţe de 
tratament între lucrătorii cu fracţiune de normă şi lucrătorii cu normă întreagă în ceea ce priveşte remunerarea 
orelor suplimentare. 
 
31      La punctele 26-30 din hotărârea Helmig şi alţii, citată anterior, Curtea a hotărât că nu există diferenţă de 
tratament între lucrătorii cu fracţiune de normă şi lucrătorii cu normă întreagă atunci când dispoziţiile naţionale 
aplicabile nu prevăd plata unor majorări de salariu pentru orele suplimentare decât în caz de depăşire a duratei 
normale de muncă, astfel cum a fost stabilită printr�o convenţie colectivă, şi nu în caz de depăşire a orarului 
individual de lucru. Curtea a constatat, în astfel de circumstanţe, că lucrătorii cu fracţiune de normă primesc, 
pentru acelaşi număr de ore efectuate, aceeaşi remuneraţie cu cea încasată de lucrătorii cu normă întreagă 
atât în cazul în care nu este depăşită durata normală de muncă, astfel cum este stabilită prin convenţiile 
colective, cât şi atunci când se efectuează ore în afara acesteia, în a doua ipoteză, ambele categorii de 
lucrători profitând de majorările pentru ore suplimentare. 
 
32      În schimb, la punctul 27 din hotărârea Elsner-Lakeberg, citată anterior, Curtea a considerat că există o 
diferenţă de tratament între lucrătorii cu fracţiune de normă şi lucrătorii cu normă întreagă atunci când 
dispoziţiile naţionale aplicabile prevăd că toţi lucrătorii sunt obligaţi să efectueze minimum trei ore de curs pe 
lună în afara orarului lor individual de lucru pentru a putea solicita o remuneraţie pentru ore suplimentare. 
 
33      În această cauză, doamna Elsner-Lakeberg, care era cadru didactic, efectua 15 ore de curs pe 
săptămână, în timp ce cadrele didactice cu normă întreagă efectuau 24 de ore şi jumătate de curs săptămânal. 
Doamna Elsner-Lakeberg efectuase 2,5 ore de curs suplimentare timp de o lună. Prin urmare, aceasta nu 
putea solicita o remuneraţie pentru aceste ore suplimentare. Rezultă că doamna Elsner-Lakeberg era 
remunerată la nivelul a 15 ore de curs, deşi efectuase 17,5 ore. În schimb, un cadru didactic cu normă întreagă 
care ar fi efectuat 17,5 ore de curs ar fi fost remunerat pentru 17,5 ore de curs, dat fiind că nu şi�ar fi depăşit 
orarul individual de lucru săptămânal. Curtea a apreciat că de aici rezultă o diferenţă de tratament în ceea ce 
priveşte remunerarea, dat fiind că pentru acelaşi număr de ore de curs efectuate, lucrătorii cu fracţiune de 
normă erau remuneraţi la un nivel mai scăzut decât cei cu normă întreagă. 
 
34      În cauza principală, din decizia de trimitere reiese că doamna Voß, care lucrează cu fracţiune de normă, 
încasează o remuneraţie care, pentru acelaşi număr de ore efectuate, este inferioară celei plătite unui cadru 
didactic care îşi exercită activitatea profesională cu normă întreagă în ceea ce priveşte orele pe care aceasta 
le�a efectuat în afara orarului său individual de lucru şi în limita duratei normale de muncă cu normă întreagă. 
 
35      Astfel, un cadru didactic cu fracţiune de normă al cărui orar individual de lucru este de 23 de ore de curs 
pe săptămână încasează, dacă efectuează 3,5 ore de curs în afara orarului său individual definit prin contract, 
o remuneraţie inferioară celei obţinute de un cadru didactic cu normă întreagă pentru 26,5 ore de curs 
efectuate. 
 
36      O analiză a elementelor remuneraţiei arată că această situaţie decurge din faptul că orele suplimentare, 
care sunt remunerate la un nivel mai scăzut decât orele aşa�zis „normale”, sunt definite ca fiind orele efectuate 
în afara duratei normale de muncă, astfel cum a fost stabilită prin orarul individual al cadrului didactic, orar care 
variază, evident, după cum salariatul lucrează cu fracţiune de normă sau cu normă întreagă. Rezultă că tariful 
de remunerare inferior al orelor suplimentare nu este aplicat cadrelor didactice cu normă întreagă decât în 
afara a 26,5 ore de curs pe săptămână, pe când, în ceea ce îi priveşte pe lucrătorii cu fracţiune de normă, 
acest tarif este aplicat imediat ce aceştia îşi depăşesc orarul individual de lucru, care este, prin definiţie, inferior 
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la 26,5 ore. În cazul doamnei Voß, tariful de remunerare inferior este aplicat pentru orele efectuate în afara a 
23 de ore de curs pe săptămână. 
 
37      Prin urmare, trebuie concluzionat că reglementarea naţională în cauză în acţiunea principală, potrivit 
căreia remunerarea orelor de muncă suplimentare efectuate de funcţionarii cu fracţiune de normă în afara 
orarului lor individual de lucru şi în limita duratei normale de muncă cu normă întreagă este inferioară celei 
corespunzătoare orelor efectuate de funcţionarii cu normă întreagă, determină o diferenţă de tratament între 
aceste două categorii de funcţionari în detrimentul celor care lucrează cu fracţiune de normă. 
 
38      În ipoteza în care această diferenţă de tratament ar afecta un număr în mod considerabil mai ridicat de 
femei decât de bărbaţi şi în măsura în care nu ar exista factori obiectivi străini oricărei discriminări pe motiv de 
sex care pot justifica o astfel de diferenţă de tratament, articolul 141 CE s�ar opune respectivei reglementări 
naţionale. 
 
39      Potrivit instanţei de trimitere, aproximativ 88 % din cadrele didactice încadrate cu fracţiune de normă de 
landul Berlin în primăvara anului 2000 erau femei. 
 
40      Totuşi, pentru a verifica dacă diferenţa de tratament constatată între lucrătorii cu normă întreagă şi 
lucrătorii cu fracţiune de normă afectează un număr considerabil mai ridicat de femei decât de bărbaţi, îi revine 
instanţei de trimitere să ia în considerare ansamblul lucrătorilor cărora li se aplică reglementarea naţională din 
care decurge diferenţa de tratament constată la punctul 37 din prezenta hotărâre. În acest sens, îi revine 
instanţei să stabilească dacă respectiva diferenţă de tratament provine din BBesG şi/sau MVergV, întrucât, în 
principiu, domeniul de aplicare al reglementării în cauză este cel care determină cercul de persoane care pot fi 
incluse în comparaţie (hotărârea din 13 ianuarie 2004, Allonby, C�256/01, Rec., p. I�873, punctul 73). 
 
41      De asemenea, trebuie amintit, aşa cum a apreciat Curtea la punctul 59 din hotărârea din 9 februarie 
1999, Seymour Smith şi Perez (C�167/97, Rec., p. I�623), că metoda cea mai bună de comparare a statisticilor 
constă în a compara proporţia de lucrători afectaţi de diferenţa de tratament, pe de o parte, în cadrul forţei de 
muncă masculine şi, pe de altă parte, în cadrul forţei de muncă feminine. 
 
42      Dacă datele statistice disponibile indică faptul că procentul de lucrători cu fracţiune de normă în cadrul 
grupului lucrătorilor de sex feminin este în mod considerabil mai ridicat decât procentul de lucrători cu fracţiune 
de normă în cadrul grupului lucrătorilor de sex masculin, va trebui să se considere că o astfel de situaţie arată 
o aparenţă de discriminare pe motiv de sex, cu excepţia cazului în care reglementarea în cauză în acţiunea 
principală este justificată de factori obiectivi şi străini de orice discriminare pe motiv de sex (a se vedea în acest 
sens hotărârea Seymour-Smith şi Perez, citată anterior, punctele 60-63). 
 
43      În cauza principală, din decizia de trimitere nu reiese că remunerarea inferioară a orelor suplimentare 
efectuate de lucrătorii cu fracţiune de normă s�ar întemeia pe factori justificaţi în mod obiectiv de motive străine 
oricărei discriminări pe motiv de sex. Totuşi, trebuie ca instanţa de trimitere să verifice acest aspect. 
 
44      Prin urmare, trebuie să se răspundă la întrebarea adresată că articolul 141 CE trebuie interpretat în 
sensul că se opune unei reglementări naţionale în materie de remunerare a funcţionarilor, de natura celei în 
cauză în acţiunea principală, care, pe de o parte, defineşte orele suplimentare efectuate atât de funcţionarii 
angajaţi cu normă întreagă, cât şi de cei angajaţi cu fracţiune de normă ca orele pe care aceştia le efectuează 
în afara orarului lor individual de lucru şi, pe de altă parte, stabileşte o remuneraţie pentru aceste ore la un tarif 
inferior tarifului orar aplicat orelor efectuate în limita orarului individual de lucru, astfel încât funcţionarii cu 
fracţiune de normă sunt remuneraţi la un nivel mai scăzut decât funcţionarii cu normă întreagă în ceea ce 
priveşte orele pe care aceştia le efectuează în afara orarului lor individual şi în limita numărului de ore care 
trebuie efectuate de un funcţionar cu normă întreagă în cadrul orarului său în cazul în care: 
 



Capitolul IV . Drept european 

Revista de dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale               Pag 86 

–        din ansamblul lucrătorilor cărora li se aplică reglementarea respectivă este afectat un procent 
considerabil mai ridicat de lucrători de sex feminin 
 
şi 
 
–        diferenţa de tratament nu este justificată de factori obiectivi şi străini oricărei discriminări pe motiv de sex. 
 
 Cu privire la cheltuielile de judecată 
 
45      Întrucât, în privinţa părţilor din acţiunea principală, procedura are caracterul unui incident survenit la 
instanţa de trimitere, este de competenţa acesteia să se pronunţe cu privire la cheltuielile de judecată. 
Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observaţii Curţii, altele decât cele ale părţilor menţionate, nu pot face 
obiectul unei rambursări. 
 
Pentru aceste motive, Curtea (Camera întâi) declară: 
 
Articolul 141 CE trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naţionale în materie de 
remunerare a funcţionarilor, de natura celei în cauză în acţiunea principală, care, pe de o parte, 
defineşte orele suplimentare efectuate atât de funcţionarii angajaţi cu normă întreagă, cât şi de cei 
angajaţi cu fracţiune de normă ca orele pe care aceştia le efectuează în afara orarului lor individual de 
lucru şi, pe de altă parte, stabileşte o remuneraţie pentru aceste ore la un tarif inferior tarifului orar 
aplicat orelor efectuate în limita orarului individual de lucru, astfel încât funcţionarii cu fracţiune de 
normă sunt remuneraţi la un nivel mai scăzut decât funcţionarii cu normă întreagă în ceea ce priveşte 
orele pe care aceştia le efectuează în afara orarului lor individual şi în limita numărului de ore care 
trebuie efectuate de un funcţionar cu normă întreagă în cadrul orarului său în cazul în care: 
 
–        din ansamblul lucrătorilor cărora li se aplică reglementarea respectivă este afectat un procent 
considerabil mai ridicat de lucrători de sex feminin 
 
şi 
 
–        diferenţa de tratament nu este justificată de factori obiectivi şi străini oricărei discriminări pe 
motiv de sex. 
 
 
 
 
2. Egalitate de tratament în materie de încadrare în muncă şi de muncă. Domeniul de aplicare. 
Convenţie colectivă care prevede încetarea de drept a raporturilor de muncă atunci când lucrătorul 
împlineşte 65 de ani şi beneficiază de o pensie pentru limită de vârstă. Discriminare pe motive de 
vârstă. Justificare Directiva 2000/78/CE 
 
În cauza C�411/05, Félix Palacios de la Villa/Cortefiel Servicios SA, 16 octombrie 2007 
 
 
Hotărâre 
 
1        Cererea de pronunţare a unei hotărâri preliminare se referă la interpretarea articolului 13 CE, precum şi 
a articolului 2 alineatul (1) şi a articolului 6 din Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de 
creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi 
ocuparea forţei de muncă (JO L 303, p. 16, Ediţie specială, 05/vol. 06, p. 7). 
 



Capitolul IV . Drept european 

Revista de dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale               Pag 87 

2        Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între domnul Palacios de la Villa şi angajatorul său, 
Cortefiel Servicios SA (denumit în continuare „Cortefiel”), în legătură cu încetarea de drept a contractului său 
de muncă pentru motivul că acesta împlinise limita de vârstă, stabilită de reglementarea naţională la 65 de ani, 
pentru pensionarea obligatorie a unui lucrător. 
 
 Cadrul juridic 
 
 Reglementarea comunitară 
 
3        Directiva 2000/78 a fost adoptată în temeiul articolului 13 CE. Considerentele (4), (6), (8), (9), (11)�(14), 
(25), (36) ale acesteia prevăd: 
 
(4)      Dreptul fiecărei persoane la egalitate în faţa legii şi la protecţie împotriva discriminării constituie un drept 
universal recunoscut prin Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, prin Convenţia Organizaţiei Naţiunilor 
Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei, prin pactele Organizaţiei Naţiunilor Unite 
privind drepturile civile şi politice şi, respectiv, drepturile economice, sociale şi culturale şi prin Convenţia 
europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnate de toate statele membre; 
Convenţia nr. 111 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii interzice discriminarea în ceea ce priveşte încadrarea 
în muncă şi ocuparea forţei de muncă. 
 
[…] 
 
(6)      Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor recunoaşte importanţa combaterii 
discriminărilor sub toate formele, inclusiv necesitatea luării de măsuri corespunzătoare în favoarea integrării 
sociale şi economice a persoanelor în vârstă şi a persoanelor cu handicap. 
 
[…] 
 
(8)      Liniile directoare pentru ocuparea forţei de muncă în 2000, aprobate de Consiliul European de la 
Helsinki la 10 şi 11 decembrie 1999, subliniază necesitatea de a promova o piaţă a muncii favorabilă integrării 
sociale, formulând un ansamblu coerent de politici destinate combaterii discriminării faţă de unele grupuri de 
persoane, cum ar fi persoanele cu handicap; se subliniază, deopotrivă, necesitatea de a acorda o atenţie 
deosebită sprijinirii lucrătorilor în vârstă, pentru ca aceştia să se implice mai mult în viaţa profesională. 
 
(9)      Încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă reprezintă elementele esenţiale care creează 
premisele garantării şanselor egale pentru toţi şi contribuie într�o mare măsură la deplina participare a 
cetăţenilor la viaţa economică, culturală şi socială, precum şi la dezvoltarea personală. 
 
[…] 
 
(11)      Discriminarea pe motive de apartenenţă religioasă sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală poate compromite realizarea obiectivelor Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, cum ar fi: un 
nivel al ocupării forţei de muncă şi de protecţie socială ridicat, creşterea nivelului de trai şi a calităţii vieţii, 
coeziunea economică şi socială, solidaritatea şi libera circulaţie a persoanelor. 
 
(12)      În acest scop, orice discriminare directă sau indirectă pe motive de apartenenţă religioasă sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală în domenii reglementate de prezenta directivă trebuie să fie 
interzisă în Comunitate; […] 
 
(13)      Prezenta directivă nu se aplică regimurilor de securitate socială şi de protecţie socială ale căror 
avantaje nu sunt asimilate unei remuneraţii în sensul atribuit acestui termen în aplicarea articolului 141 din 
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Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi nici plăţilor de orice natură efectuate de către stat, care au ca 
obiectiv accesul la încadrare în muncă sau menţinerea lucrătorilor în funcţie. 
 
(14)      Prezenta directivă nu aduce atingere dispoziţiilor naţionale de stabilire a vârstei de pensionare. 
 
[…] 
 
(25)      Interzicerea discriminărilor pe criterii de vârstă constituie un element esenţial pentru atingerea 
obiectivelor stabilite în liniile directoare privind ocuparea forţei de muncă şi încurajarea diversităţii la încadrarea 
în muncă; cu toate acestea, diferenţele de tratament legate de vârstă pot fi justificate în anumite împrejurări şi 
necesită dispoziţii specifice care pot varia în funcţie de situaţia statelor membre; este aşadar esenţial să se 
facă distincţie între diferenţele de tratament care sunt justificate, îndeosebi prin obiective legitime de politică a 
ocupării forţei de muncă, a pieţei muncii şi a formării profesionale, şi discriminările care trebuie să fie interzise. 
 
[…] 
 
(36)      Statele membre pot să încredinţeze partenerilor sociali, la cererea lor, punerea în aplicare a prezentei 
directive, în ceea ce priveşte dispoziţiile referitoare la convenţii colective, cu condiţia de a adopta toate 
dispoziţiile necesare care le permit să fie în orice moment în măsură să garanteze rezultatele impuse de 
prezenta directivă.” 
 
4        Potrivit articolului 1, Directiva 2000/78 „are ca obiectiv stabilirea unui cadru general de combatere a 
discriminării pe motive de apartenenţă religioasă sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, în 
ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă, în vederea punerii în aplicare, în statele 
membre, a principiului egalităţii de tratament”. 
 
5        Articolul 2 din Directiva 2000/78, intitulat „Conceptul de discriminare”, prevede la alineatul (1) şi la 
alineatul (2) litera (a): 
 
„(1)      În sensul prezentei directive, prin principiul egalităţii de tratament se înţelege absenţa oricărei 
discriminări directe sau indirecte, bazate pe unul din motivele menţionate la articolul 1. 
 
(2)      În sensul alineatului (1): 
 
(a)      o discriminare directă se produce atunci când o persoană este tratată într�un mod mai puţin favorabil 
decât este, a fost sau va fi tratată într�o situaţie asemănătoare o altă persoană, pe baza unuia dintre motivele 
menţionate la articolul 1”. 
 
6        Articolul 3 din directiva menţionată, intitulat „Domeniul de aplicare”, prevede la alineatul (1): 
 
„În limitele competenţelor conferite Comunităţii, prezenta directivă se aplică tuturor persoanelor, atât în sectorul 
public, cât şi în cel privat, inclusiv organismelor publice, în ceea ce priveşte: 
 
[…] 
 
(c)      condiţiile de încadrare şi de muncă, inclusiv condiţiile de concediere şi de remunerare; 
 
[…]” 
 
7        Potrivit articolului 6 din aceeaşi directivă, intitulat „Justificarea unui tratament diferenţiat pe motive de 
vârstă”: 
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„(1)      Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 2 alineatul (2), statele membre pot prevedea că un 
tratament diferenţiat pe motive de vârstă nu constituie o discriminare atunci când este justificat în mod obiectiv 
şi rezonabil, în cadrul dreptului naţional, de un obiectiv legitim, în special de obiective legitime de politică a 
ocupării forţei de muncă, a pieţei muncii şi a formării profesionale, iar mijloacele de realizare a acestui obiectiv 
sunt corespunzătoare şi necesare. 
 
Tratamentul diferenţiat se poate referi în special la: 
 
(a)      aplicarea unor condiţii speciale de acces la un loc de muncă şi la formarea profesională, de încadrare şi 
de muncă, inclusiv a condiţiilor de concediere şi de remunerare, pentru tineri, lucrători în vârstă şi pentru cei 
care au persoane în întreţinere, pentru a favoriza integrarea lor profesională sau pentru a le asigura protecţia; 
 
(b)      stabilirea unor condiţii minime de vârstă, de experienţă profesională sau de vechime în muncă, pentru 
accesul la încadrare în muncă sau pentru anumite avantaje legate de încadrarea în muncă; 
 
(c)      stabilirea unei vârste maxime pentru încadrare, bazată pe formarea necesară pentru postul respectiv sau 
pe necesitatea unei perioade de încadrare rezonabile înaintea pensionării. 
 
(2)      Fără a aduce atingere articolului 2 alineatul (2), statele membre pot să prevadă că nu constituie 
discriminare luarea în considerare a criteriului vârstei la stabilirea, pentru regimurile profesionale de securitate 
socială, a unei vârste pentru aderare sau admitere la prestaţiile de pensie sau invaliditate, inclusiv la fixarea, 
pentru aceste regimuri, a unor vârste diferite pentru lucrători sau pentru categorii de lucrători şi la utilizarea, în 
cadrul acestor regimuri, a criteriilor de vârstă în calculele actuariale, cu condiţia ca acestea să nu se traducă 
prin discriminări pe motive de sex”. 
 
8        Articolul 8 din Directiva 2000/78, intitulat „Cerinţe minime”, are următorul cuprins: 
 
„(1)      Statele membre pot adopta sau menţine dispoziţii mai favorabile respectării principiului egalităţii decât 
cele prevăzute în prezenta directivă. 
 
(2)      Aplicarea prezentei directive nu poate în nici un caz să constituie un motiv de diminuare a nivelului 
protecţiei împotriva discriminării deja acordate de statele membre în domeniile reglementate de prezenta 
directivă.” 
 
9        Articolul 16 din directiva menţionată, intitulat „Conformitatea”, prevede: 
 
„Statele membre iau măsurile necesare: 
 
(a)      anulării actelor cu putere de lege şi actelor administrative care contravin principiului egalităţii de 
tratament; 
 
(b)      declarării drept nule şi neavenite sau modificării dispoziţiilor care contravin principiului egalităţii de 
tratament, prevăzute în contractele sau convenţiile colective, în regulamentele interne ale întreprinderilor, 
precum şi în statutele profesiilor independente şi ale organizaţiilor lucrătorilor şi angajatorilor.” 
 
10      Potrivit articolului 18 primul paragraf din Directiva 2000/78, statele membre trebuiau să adopte actele cu 
putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma acesteia până la 2 decembrie 2003 sau 
puteau încredinţa partenerilor sociali punerea în aplicare a acestei directive pentru acele dispoziţii care privesc 
acordurile colective. Totuşi, în acest caz, statele membre trebuiau să se asigure că, până la 2 decembrie 2003, 
partenerii sociali au pus în aplicare dispoziţiile necesare prin intermediul unui acord, statele membre respective 
trebuind să ia toate măsurile necesare care să le permită să fie în orice moment în măsură să garanteze 
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rezultatele impuse de respectiva directivă. În plus, statele membre trebuiau să informeze de îndată Comisia 
Comunităţilor Europene cu privire la dispoziţiile menţionate. 
 
 Reglementarea naţională 
 
11      Între 1980 şi 2001, legiuitorul spaniol a utilizat mecanismul pensionării obligatorii a lucrătorilor care au 
împlinit o anumită vârstă în scopul eliminării şomajului. 
 
12      Astfel, a cincea dispoziţie adiţională din Legea 8/1980 privind statutul lucrătorilor (Ley 8/1980 del 
Estatuto de los Trabajadores) din 10 martie 1980 prevedea: 
 
„Capacitatea de muncă, precum şi încetarea contractelor de muncă depind de limita de vârstă stabilită de 
guvern în funcţie de resursele fondurilor securităţii sociale şi ale pieţei muncii. În orice caz, se stabileşte vârsta 
limită la 69 de ani, fără a aduce atingere posibilităţii de a completa perioadele de stagiu lipsă în vederea 
obţinerii pensiei pentru limită de vârstă. 
 
În cadrul negocierii colective, se poate conveni în mod liber cu privire la vârstele de pensionare, fără a se 
aduce atingere dispoziţiilor prevăzute în acest sens în materie de securitate socială.” 
 
13      Decretul regal legislativ 1/1995 din 24 martie 1995 (BOE nr. 75 din 29 martie 1995, p. 9654) a aprobat 
textul reformat al Legii 8/1980 privind statutul lucrătorilor, a cărei a zecea dispoziţie adiţională (denumită în 
continuare „a zecea dispoziţie adiţională”) a reluat în esenţă a cincea dispoziţie adiţională din legea 
menţionată, permiţând utilizarea pensionării obligatorii ca instrument al politicii ocupării forţei de muncă. 
 
14      Decretul�lege 5/2001 din 2 martie 2001 privind adoptarea de măsuri urgente de reformă a pieţei muncii în 
vederea creşterii numărului de locuri de muncă şi ameliorării calităţii acestora, aprobat prin Legea 12/2001 din 
9 iulie 2001, a abrogat, începând cu 11 iulie 2001, a zecea dispoziţie adiţională. 
 
15      Instanţa de trimitere arată în acest sens că, datorită ameliorării situaţiei economice, legiuitorul spaniol nu 
a mai conceput pensionarea obligatorie ca un instrument de favorizare a politicii ocupării forţei de muncă şi, 
ulterior, a considerat această măsură ca o povară pentru securitatea socială, astfel încât acesta a decis să 
înlocuiască politica de încurajare a pensionării obligatorii cu măsuri destinate să încurajeze aplicarea unui 
sistem de pensionare flexibil. 
 
16      Articolele 4 şi 17 din Legea 8/1980, în versiunea acestora modificată, după cum rezultă din Legea 
62/2003 din 30 decembrie 2003 de stabilire a unor măsuri fiscale, administrative şi de ordin social (BOE nr. 313 
din 31 decembrie 2003, p. 46874, denumită în continuare „statutul lucrătorilor”), care are ca obiectiv 
transpunerea Directivei 2000/78 în ordinea juridică spaniolă şi care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2004, se 
referă la principiul nediscriminării, în special pe motive de vârstă. 
 
17      Potrivit articolului 4 alineatul 2 din statutul lucrătorilor: 
 
„În cadrul relaţiilor de muncă, lucrătorii au dreptul: 
 
[…] 
 
c)      de a nu suferi discriminări directe sau indirecte la încadrarea în muncă sau în raporturile de muncă pe 
teritoriul spaniol pe motive de sex, de stare civilă, de vârstă în limitele stabilite de prezenta lege, de origine 
rasială sau etnică, de condiţie socială, de religie sau de convingeri, de idei politice, de orientare sexuală, de 
afiliere sau neafiliere la un sindicat, precum şi pe motive de limbă. Lucrătorii nu suferă nicio discriminare pe 
motive de incapacitate, în măsura în care sunt apţi să efectueze munca sau să exercite atribuţiile postului în 
cauză. 
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[…]” 
 
18      Articolul 17 alineatul 1 din statutul lucrătorilor prevede: 
 
„Se consideră nule şi lipsite de orice efect dispoziţiile reglementare, clauzele convenţiilor colective, contractele 
individuale şi deciziile unilaterale ale angajatorului care creează direct sau indirect discriminări negative pe 
motive de vârstă […]” 
 
19      Potrivit instanţei de trimitere, abrogarea celei de a zecea dispoziţii adiţionale din statutul lucrătorilor a 
generat numeroase litigii privind chestiunea validităţii clauzelor din convenţiile colective care autorizează 
pensionarea obligatorie a lucrătorilor. 
 
20      Ulterior, legiuitorul spaniol a adoptat Legea 14/2005 privind clauzele convenţiilor colective care prevăd 
împlinirea vârstei normale de pensionare (Ley 14/2005 sobre las cláusulas de los convenios colectivos 
referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación) din 1 iulie 2005 (BOE nr. 157 din 2 iulie 2005, p. 
23634), care a intrat în vigoare la 3 iulie 2005. 
 
21      Această din urmă lege a reintrodus mecanismul pensionării obligatorii, prevăzând totodată în acest sens 
condiţii diferite, după cum este vorba despre regimul definitiv sau despre regimul tranzitoriu al acestei legi. 
 
22      Astfel, în ceea ce priveşte convenţiile colective încheiate după intrarea în vigoare a legii menţionate, 
articolul unic din această lege restabileşte a zecea dispoziţie adiţională în următorii termeni: 
 
„Convenţiile colective pot prevedea clauze care autorizează încetarea contractului de muncă datorită împlinirii, 
de către lucrător, a vârstei normale de pensionare stabilite de legislaţia în materie de securitate socială, sub 
rezerva îndeplinirii următoarelor condiţii: 
 
a)      această măsură trebuie să corespundă unor obiective formulate în convenţia colectivă şi care sunt 
compatibile cu politica ocupării forţei de muncă, precum stabilitatea sporită a locurilor de muncă, transformarea 
contractelor temporare în contracte pe durată nedeterminată, facilitarea angajării, încadrarea în muncă de noi 
lucrători, sau oricărui alt obiectiv menit să ducă la ameliorarea calităţii muncii; 
 
b)      lucrătorul al cărui contract de muncă încetează trebuie să fi încheiat stagiul minim de cotizare sau o 
perioadă mai lungă, dacă convenţia colectivă prevede astfel, şi să îndeplinească celelalte condiţii impuse de 
legislaţia în materie de securitate socială pentru a avea dreptul la o pensie pentru limită de vârstă de tip 
contributiv.” 
 
23      În schimb, în ceea ce priveşte convenţiile colective încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii 
14/2005, dispoziţia tranzitorie unică din aceasta (denumită în continuare „dispoziţia tranzitorie unică”) nu o 
impune decât pe cea de a doua dintre cele două condiţii prevăzute de dispoziţia citată la punctul precedent, 
excluzând orice trimitere la urmărirea unui obiectiv privind politica de ocupare a forţei de muncă. 
 
24      Într�adevăr, dispoziţia tranzitorie unică are următorul cuprins: 
 
„Clauzele convenţiilor colective încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, care prevăd încetarea 
contractului de muncă pentru lucrătorii care au împlinit vârsta normală de pensionare, sunt considerate ca fiind 
valabile, cu condiţia ca lucrătorul respectiv să fi încheiat stagiul minim de cotizare şi să fi împlinit celelalte 
condiţii impuse de legislaţia în materie de securitate socială pentru a avea dreptul la o pensie pentru limită de 
vârstă de tip contributiv. 
 
Paragraful precedent nu se aplică situaţiilor juridice rămase definitive înainte de intrarea în vigoare a legii.” 
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25      Raporturile dintre părţile din acţiunea principală sunt guvernate de Convenţia colectivă privind sectorul 
comerţului cu textile al Comunităţii Autonome Madrid (denumită în continuare „convenţia colectivă”). 
 
26      Convenţia colectivă a fost încheiată la 10 martie 2005 şi publicată la 26 mai acelaşi an. Potrivit articolului 
3, aceasta rămânea în vigoare până la 31 decembrie 2005. Întrucât această convenţie este anterioară intrării în 
vigoare a Legii 14/2005, dispoziţia tranzitorie unică îi este aplicabilă. 
 
27      De asemenea, articolul 19 al treilea paragraf din convenţia colectivă prevede: 
 
„În vederea încurajării creării de locuri de muncă, se stabileşte vârsta de pensionare la 65 de ani, cu excepţia 
cazului în care lucrătorul interesat nu a completat perioada de stagiu lipsă necesară pentru a beneficia de o 
pensie pentru limită de vârstă; în astfel de cazuri, acesta poate continua să lucreze până la completarea 
acestei perioade.” 
 
 Litigiul din acţiunea principală şi întrebările preliminare 
 
28      Din dosarul transmis Curţii de către instanţa de trimitere reiese că domnul Palacios de la Villa, născut la 
3 februarie 1940, a lucrat în cadrul Cortefiel de la 17 august 1981 în calitate de director responsabil cu 
organizarea. 
 
29      Prin scrisoarea din 18 iulie 2005, Cortefiel i�a notificat încetarea de drept a relaţiilor de muncă pe motiv 
că acesta împlinise vârsta de pensionare obligatorie prevăzută de articolul 19 al treilea paragraf din convenţia 
colectivă şi că, la 2 iulie 2005, fusese publicată Legea 14/2005 care, în dispoziţia sa tranzitorie unică, 
autorizează o astfel de măsură. 
 
30      Este cert că, la data la care i�a fost notificată de către Cortefiel încetarea contractului său de muncă 
încheiat cu aceasta, domnul Palacios de la Villa încheiase perioadele de activitate necesare pentru a beneficia 
de o pensie pentru limită de vârstă plătită din fondurile asigurării sociale şi corespunzând nivelului de 100 % din 
baza proprie de cotizare stabilită la 2 347,78 euro, fără a aduce atingere plafoanelor prevăzute de 
reglementarea naţională. 
 
31      La 9 august 2005, domnul Palacios de la Villa, considerând că respectiva notificare echivalează cu o 
concediere, a introdus o acţiune împotriva acesteia în faţa Juzgado de lo Social nº 33 din Madrid. În cadrul 
acestei acţiuni, reclamantul solicită ca măsura care i�a fost aplicată să fie declarată nulă şi neavenită, pentru 
motivul că încalcă drepturile sale fundamentale şi, mai precis, dreptul său la nediscriminare pe motive de 
vârstă, întrucât respectiva măsură se întemeiază exclusiv pe împrejurarea că împlinise vârsta de 65 de ani. 
 
32      În schimb, Cortefiel susţine că încetarea contractului de muncă al domnului Palacios de la Villa este 
conformă articolului 19 al treilea paragraf din convenţia colectivă, precum şi dispoziţiei tranzitorii unice şi că, pe 
de altă parte, aceasta nu este incompatibilă cu cerinţele dreptului comunitar. 
 
33      Instanţa de trimitere declară că are îndoieli serioase cu privire la conformitatea primului paragraf din 
dispoziţia tranzitorie unică cu dreptul comunitar, în măsura în care acest paragraf autorizează menţinerea 
clauzelor convenţiilor colective existente la data intrării în vigoare a Legii 14/2005, care prevăd pensionarea 
obligatorie a lucrătorilor cu condiţia ca aceştia să fi împlinit vârsta prevăzută pentru pensionare şi să 
îndeplinească celelalte condiţii impuse de legislaţia naţională în materie de securitate socială pentru a avea 
dreptul la o pensie pentru limită de vârstă de tip contributiv. Într�adevăr, această dispoziţie nu impune ca 
încetarea raporturilor de muncă datorită împlinirii vârstei de pensionare să fie motivată de politica în materie de 
ocupare a forţei de muncă promovată de statul membru interesat, în timp ce convenţiile negociate după 
intrarea în vigoare a legii menţionate nu ar putea conţine clauze de pensionare obligatorie decât dacă, în plus 
faţă de condiţia privind beneficiul unei pensii acordate lucrătorilor interesaţi, această măsură urmăreşte 
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obiective, formulate în convenţia colectivă, asociate politicii naţionale privind ocuparea forţei de muncă, precum 
stabilitatea sporită a locurilor de muncă, transformarea contractelor temporare în contracte cu durată 
nedeterminată, susţinerea angajării, încadrarea în muncă de noi lucrători sau ameliorarea condiţiilor de muncă. 
 
34      În aceste condiţii, în aplicarea aceleiaşi legi şi în aceleaşi circumstanţe economice, lucrătorii care au 
împlinit vârsta de 65 de ani ar beneficia de un tratament diferit exclusiv datorită împrejurării că acea convenţie 
colectivă care li se aplică a intrat în vigoare înainte sau după data publicării Legii 14/2005, şi anume 2 iulie 
2005, totodată fiind cunoscut faptul că, în cazul în care această convenţie ar fi fost în vigoare înainte de data 
respectivă, nu s�ar ţine deloc cont de cerinţele politicii de ocupare a forţei de muncă, deşi acestea sunt impuse 
de Directiva 2000/78, al cărei termen pentru transpunere a expirat la 2 decembrie 2003. 
 
35      Desigur, articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2000/78 autorizează o excepţie de la principiul 
nediscriminării pe motive de vârstă în scopul urmăririi anumitor obiective legitime, cu condiţia ca mijloacele 
pentru realizarea acestora să fie corespunzătoare şi necesare şi, potrivit instanţei de trimitere, regimul definitiv 
prevăzut de cea de a zecea dispoziţie adiţională este fără îndoială de natură să intre în sfera de aplicare a 
articolului 6 alineatul (1), dat fiind că impune existenţa unei legături concrete între pensionarea lucrătorilor şi 
obiective legitime în materie de politică a ocupării forţei de muncă. 
 
36      În schimb, primul paragraf din dispoziţia tranzitorie unică nu impune existenţa unei astfel de legături şi, 
din acest motiv, acesta nu pare a se conforma condiţiilor prevăzute de articolul 6 alineatul (1) din Directiva 
2000/78. De altfel, începând cu anul 2001, evoluţia pieţei muncii ar fi fost net favorabilă, iar decizia legiuitorului 
spaniol de a introduce respectiva dispoziţie tranzitorie, influenţată de partenerii sociali, nu ar fi urmărit alt scop 
decât acela de a modifica jurisprudenţa Tribunal Supremo. În fine, Tribunal Constitucional nu ar fi admis 
niciodată că negocierea colectivă poate reprezenta în sine o justificare obiectivă şi rezonabilă a pensionării 
obligatorii a unui lucrător care a împlinit o anumită vârstă. 
 
37      Instanţa de trimitere adaugă că articolul 13 CE şi articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2000/78 reprezintă 
reguli precise şi necondiţionate care obligă instanţa naţională, conform principiului supremaţiei dreptului 
comunitar, să înlăture aplicarea dreptului intern care îi este contrar, precum ar fi cazul dispoziţiei tranzitorii 
unice. 
 
38      De altfel, în hotărârea sa din 15 ianuarie 1998, Schöning�Kougebetopoulou (C�15/96, Rec., p. I�47), 
Curtea ar fi declarat deja contrară dreptului comunitar o clauză cuprinsă într�o convenţie colectivă pentru 
motivul că aceasta admitea o discriminare, considerând că instanţa naţională este ţinută, fără a solicita sau a 
aştepta eliminarea prealabilă a acestei clauze prin negocierea colectivă sau prin orice alt procedeu, să aplice 
membrilor grupului defavorizat prin această discriminare acelaşi regim cu cel de care beneficiază ceilalţi 
lucrători. 
 
39      Ar rezulta că, dacă dreptul comunitar trebuie interpretat în sensul că se opune efectiv aplicării primului 
paragraf din dispoziţia tranzitorie unică în cazul din speţă, articolul 19 al treilea alineat din convenţia colectivă 
ar fi lipsit de temei legal şi nu ar putea, din acest motiv, să se aplice în cauza principală. 
 
40      În aceste condiţii, Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid a hotărât să suspende judecata şi să adreseze 
Curţii următoarele întrebări preliminare: 
 
„1)      Principiul egalităţii de tratament, care interzice orice discriminare pe motive de vârstă şi care este 
consacrat de articolul 13 CE şi de articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2000/78, se opune unei legi naţionale 
(mai precis primul paragraf din dispoziţia tranzitorie unică […]) în temeiul căreia sunt considerate valabile 
clauzele de pensionare obligatorie care figurează în convenţiile colective şi care impun, ca unice condiţii, ca 
lucrătorul să fi împlinit vârsta normală de pensionare şi să îndeplinească celelalte criterii prevăzute de legislaţia 
spaniolă în materie de securitate socială pentru a avea dreptul la o pensie pentru limită de vârstă de tip 
contributiv? 



Capitolul IV . Drept european 

Revista de dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale               Pag 94 

 
În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare: 
 
2)      Principiul egalităţii de tratament, care interzice orice discriminare pe motive de vârstă şi care este 
consacrat de articolul 13 CE şi de articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2000/78, obligă instanţa naţională să 
înlăture, în prezenta cauză, aplicarea respectivei dispoziţii tranzitorii unice […]?” 
 
 Cu privire la întrebările preliminare 
 
 Cu privire la prima întrebare 
 
41      Pentru a răspunde în mod util la această întrebare trebuie să se stabilească, în primul rând, dacă 
Directiva 2000/78 se aplică unei situaţii precum cea care face obiectul litigiului din acţiunea principală pentru a 
analiza, în al doilea rând şi dacă este cazul, dacă şi în ce măsură această directivă este de natură să se opună 
unei reglementări precum cea menţionată de instanţa de trimitere. 
 
 Cu privire la aplicabilitatea Directivei 2000/78 
 
42      După cum rezultă atât din titlul şi din preambulul său, cât şi din conţinutul şi finalitatea sa, Directiva 
2000/78 tinde să stabilească un cadru general pentru a asigura oricărei persoane egalitatea de tratament „în 
materie de încadrare în muncă şi ocupare a forţei de muncă”, oferindu-i o protecţie eficace împotriva 
discriminărilor bazate pe unul dintre motivele menţionate de articolul 1, printre care figurează şi vârsta. 
 
43      Mai precis, din articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2000/78 reiese că aceasta se aplică, în 
cadrul competenţelor transmise Comunităţii, „tuturor persoanelor […] în ceea ce priveşte […] condiţiile de 
încadrare şi de muncă, inclusiv condiţiile de concediere şi de remunerare”. 
 
44      Desigur, potrivit considerentului (14), Directiva 2000/78 nu aduce atingere dispoziţiilor naţionale care 
stabilesc vârstele de pensionare. Totuşi, acest considerent se limitează la a preciza că respectiva directivă nu 
afectează competenţa statelor membre de a stabili vârstele de pensionare şi nu se opune în nici un caz 
aplicării acestei directive măsurilor naţionale care guvernează condiţiile de încetare a unui contract de muncă 
atunci când este împlinită vârsta pensionării astfel stabilită. 
 
45      Or, reglementarea în cauză în acţiunea principală, care consideră ca fiind valabilă încetarea de drept a 
raporturilor de muncă încheiate între un angajator şi un lucrător la împlinirea, de către acesta din urmă, a 
vârstei de 65 de ani, afectează durata raporturilor de muncă ce leagă părţile, precum şi, în mod mai general, 
exercitarea de către lucrătorul respectiv a activităţii sale profesionale, împiedicând participarea viitoare a 
acestuia la viaţa activă. 
 
46      În consecinţă, o reglementare de această natură trebuie considerată ca stabilind norme privind 
„condiţii[le] de încadrare şi de muncă, inclusiv […] de concediere şi de remunerare” în sensul articolului 3 
alineatul (1) litera (c) din Directiva 2000/78. 
 
47      În aceste condiţii, respectiva directivă se aplică unei situaţii precum cea care a dat naştere litigiului cu 
care este sesizată instanţa de trimitere. 
 
 Cu privire la interpretarea articolelor 2 şi 6 din Directiva 2000/78 
 
48      Prin prima sa întrebare, instanţa de trimitere solicită, în esenţă, să se stabilească dacă interzicerea 
oricărei discriminări pe motive de vârstă în materie de condiţii de încadrare în muncă şi de muncă trebuie 
interpretată în sensul că se opune unei reglementări naţionale precum cea în cauză în acţiunea principală, în 
temeiul căreia sunt considerate ca fiind valabile clauzele de pensionare obligatorie care figurează în convenţiile 
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colective şi care impun, ca unice condiţii, ca lucrătorul să fi împlinit limita de vârstă pentru pensionare, stabilită 
la 65 de ani de către reglementarea naţională, şi să îndeplinească celelalte criterii în materie de securitate 
socială pentru a putea avea dreptul la o pensie pentru limită de vârstă de tip contributiv. 
 
49      În acest sens, este important să se amintească de la bun început că, potrivit articolului 1, directiva 
2000/78 are ca obiectiv combaterea, în materie de încadrare în muncă şi de muncă, a anumitor tipuri de 
discriminări, printre care figurează cea pe motive de vârstă, în vederea aplicării, în statele membre, a 
principiului egalităţii de tratament. 
 
50      Potrivit articolului 2 alineatul (1) din Directiva 2000/78, în sensul acesteia, prin „principiul egalităţii de 
tratament” se înţelege absenţa oricărei discriminări directe sau indirecte, bazate pe unul dintre motivele 
menţionate la articolul 1 din această directivă. Articolul 2 alineatul (2) litera (a) din aceasta precizează că, în 
sensul alineatului (1), o discriminare directă se produce atunci când o persoană este tratată într�un mod mai 
puţin favorabil decât este tratată într�o situaţie asemănătoare o altă persoană, pe baza unuia dintre motivele 
menţionate la articolul 1 din aceeaşi directivă. 
 
51      Or, o reglementare naţională precum cea în cauză în acţiunea principală, potrivit căreia împlinirea de 
către lucrător a vârstei de pensionare stabilite de această reglementare presupune încetarea de drept a 
contractului de muncă, trebuie considerată ca impunând, în mod direct, un tratament mai puţin favorabil 
lucrătorilor care au împlinit această vârstă în raport cu ansamblul celorlalte persoane în activitate. Prin urmare, 
o astfel de reglementare instituie o diferenţă de tratament fondată în mod direct pe vârstă, precum cea 
menţionată de articolul 2 alineatul (1) şi alineatul (2) litera (a) din Directiva 2000/78. 
 
52      Cu toate acestea, tocmai în ceea ce priveşte tratamentul diferenţiat pe motive de vârstă, din articolul 6 
alineatul (1) primul paragraf din respectiva directivă rezultă că o astfel de inegalitate nu reprezintă o 
discriminare interzisă în temeiul articolului 2 din aceeaşi directivă „atunci când este justificat[ă] în mod obiectiv 
şi rezonabil, în cadrul dreptului naţional, de un obiectiv legitim, în special de obiective legitime de politică a 
ocupării forţei de muncă, a pieţei muncii şi a formării profesionale, iar mijloacele de realizare a acestui obiectiv 
sunt corespunzătoare şi necesare”. Al doilea paragraf din acelaşi alineat enumeră mai multe exemple de 
tratamente diferenţiate care au aceleaşi caracteristici precum cele menţionate în primul paragraf şi care sunt, 
prin urmare, compatibile cu cerinţele dreptului comunitar. 
 
53      În speţă, este important să se observe faptul că, după cum a arătat avocatul general la punctul 71 din 
concluziile sale, dispoziţia tranzitorie unică prin care s�a permis inserarea în convenţiile colective de clauze de 
pensionare obligatorie a lucrătorilor a fost adoptată la cererea partenerilor sociali în cadrul unei politici 
naţionale care vizează promovarea accesului la locuri de muncă printr�o mai bună distribuire a acestora între 
generaţii. 
 
54      Desigur, instanţa de trimitere a subliniat că respectiva dispoziţie nu face referire în mod formal la un 
obiectiv de această natură. 
 
55      Totuşi, această simplă împrejurare nu este hotărâtoare. 
 
56      Într�adevăr, din articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2000/78 nu se poate deduce că o lipsă de precizie a 
reglementării naţionale în cauză cu privire la obiectivul urmărit ar avea ca efect excluderea automată a 
posibilităţii justificării sale în temeiul acestei dispoziţii. 
 
57      În lipsa unei astfel de precizii, este totuşi important ca alte elemente, deduse din contextul general al 
măsurii respective, să permită identificarea obiectivului pe care se întemeiază aceasta din urmă în scopul 
exercitării unui control judiciar cu privire la legitimitatea sa, precum şi cu privire la caracterul corespunzător şi 
necesar al mijloacelor utilizate pentru realizarea acestui obiectiv. 
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58      În cazul de faţă, din explicaţiile instanţei de trimitere reiese că, în primul rând, pensionarea obligatorie a 
lucrătorilor care au împlinit o anumită vârstă a fost introdusă în reglementarea spaniolă în cursul anului 1980, 
într�un context economic caracterizat printr�un nivel ridicat al şomajului, în scopul de a oferi, în cadrul politicii 
naţionale a ocupării forţei de muncă, oportunităţi pe piaţa muncii persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă. 
 
59      În al doilea rând, un astfel de obiectiv era prevăzut în mod expres de cea de a zecea dispoziţie 
adiţională. 
 
60      În al treilea rând, după abrogarea, în cursul anului 2001, a acestei dispoziţii adiţionale şi în urma 
semnării de către guvernul spaniol, precum şi de către organizaţiile patronale şi sindicale a „Declaraţiei pentru 
dialogul social 2004 privind competitivitatea, stabilitatea locurilor de muncă şi coeziunea socială”, legiuitorul 
spaniol a reintrodus mecanismul de pensionare obligatorie prin Legea 14/2005. Or, aceasta are ea însăşi ca 
obiectiv oferirea de oportunităţi pe piaţa muncii persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Articolul său 
unic condiţionează astfel posibilitatea de a prevedea în convenţiile colective clauze care permit încetarea 
contractului de muncă datorită împlinirii vârstei pensionării de îndeplinirea cerinţei ca această măsură să fie 
„legată de obiective formulate în convenţia colectivă şi compatibile cu politica ocupării forţei de muncă”, precum 
„transformarea unor contracte temporare în contracte pe durată nedeterminată, facilitarea angajării [sau] 
încadrarea în muncă de noi lucrători”. 
 
61      În acest context şi ţinând cont de numeroasele litigii privind finalitatea rezervată, după abrogarea celei de 
a zecea dispoziţii adiţionale, clauzelor de pensionare obligatorie ce figurează în convenţiile colective încheiate 
sub imperiul Legii 8/1980, atât în versiunea sa originală, cât şi în aceea aprobată prin Decretul regal legislativ 
1/1995, precum şi de insecuritatea juridică ce rezultă pentru partenerii sociali din acestea, dispoziţia tranzitorie 
unică a confirmat posibilitatea de a stabili o vârsta limită de pensionare în aplicarea respectivelor convenţii 
colective. 
 
62      Replasată astfel în contextul său, dispoziţia tranzitorie unică vizează aşadar să normalizeze piaţa 
naţională a ocupării forţei de muncă, în special în scopul eliminării şomajului. 
 
63      Această apreciere mai este susţinută de împrejurarea că, în cazul de faţă, articolul 19 al treilea paragraf 
din convenţia colectivă menţionează în mod expres, ca finalitate a măsurii instituite de această dispoziţie, 
„obiectivul de a încuraja ocuparea forţei de muncă”. 
 
64      Or, legitimitatea unui astfel de obiectiv de interes general nu poate fi pusă la îndoială în mod raţional, 
politica de ocupare a forţei de muncă, precum şi situaţia pe piaţa muncii figurând printre obiectivele enunţate în 
mod expres în articolul 6 alineatul (1) primul paragraf din Directiva 2000/78, iar, potrivit articolului 2 primul 
paragraf prima liniuţă UE şi articolului 2 CE, promovarea unui nivel de ocupare a forţei de muncă ridicat 
reprezentând una dintre finalităţile urmărite atât de către Uniunea Europeană, cât şi de Comunitate. 
 
65      În plus, Curtea a apreciat deja că promovarea încadrării în muncă reprezintă în mod incontestabil un 
obiectiv legitim al politicii sociale sau al politicii de ocupare a forţei de muncă a statelor membre (a se vedea în 
special hotărârea din 11 ianuarie 2007, ITC, C�208/05, Rec., p. I�181, punctul 39) şi această apreciere trebuie 
în mod cert să se aplice unor instrumente ale politicii pieţei naţionale a muncii, care au ca obiectiv ameliorarea 
şanselor de acces la viaţa activă a anumitor categorii de lucrători. 
 
66      Prin urmare, un obiectiv de natura celui avut în vedere de reglementarea în cauză în acţiunea principală 
trebuie, în principiu, să fie considerat ca justificând „în mod obiectiv şi rezonabil”, „în cadrul dreptului naţional”, 
după cum prevede articolul 6 alineatul (1) primul paragraf din Directiva 2000/78, un tratament diferenţiat bazat 
pe vârstă, stipulat de statele membre. 
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67      Mai trebuie însă verificat, potrivit aceloraşi termeni ai respectivei dispoziţii, dacă mijloacele puse în 
aplicare pentru realizarea unui astfel de obiectiv legitim sunt „corespunzătoare şi necesare”. 
 
68      În acest context, se cuvine amintit faptul că, în stadiul actual al dreptului comunitar, statele membre, 
precum şi, dacă este cazul, partenerii sociali la nivel naţional dispun de o amplă marjă de apreciere nu numai 
în alegerea urmăririi unui obiectiv determinat printre alte obiective în materie de politică socială şi de ocupare a 
forţei de muncă, ci şi în definirea măsurilor susceptibile de a realiza acest obiectiv (a se vedea în acest sens 
hotărârea din 22 noiembrie 2005, Mangold, C�144/04, Rec., p. I�9981, punctul 63). 
 
69      După cum reiese deja din termenii „dispoziţii specifice care pot varia după situaţia statelor membre”, care 
figurează în considerentul (25) din Directiva 2000/78, aceasta este în special situaţia în ceea ce priveşte 
alegerea, pe care autorităţile naţionale interesate o pot efectua, de a prelungi durata vieţii active a lucrătorilor 
sau, dimpotrivă, de a prevedea ieşirea la pensie mai rapidă a acestora, în funcţie de considerente de ordin 
politic, economic, social, demografic şi/sau bugetar şi, având în vedere situaţia, astfel cum se prezintă aceasta 
în concret, pe piaţa muncii dintr�un anumit stat membru. 
 
70      Pe de altă parte, autorităţile competente la nivel naţional, regional sau de sector trebuie să beneficieze 
de posibilitatea de a modifica mijloacele utilizate în serviciul unui obiectiv legitim de interes general, de 
exemplu, adaptându�le evoluţiei situaţiei ocupării forţei de muncă în statul membru respectiv. Faptul că, în 
cazul de faţă, procedura de pensionare obligatorie a fost reintrodusă în Spania după ce fusese abrogată timp 
de mai mulţi ani este, prin urmare, lipsit de pertinenţă. 
 
71      Astfel, le revine autorităţilor competente ale statelor membre să găsească un echilibru adecvat între 
diferitele interese implicate. Totuşi, este important să se asigure că măsurile naţionale prevăzute în acest 
context nu depăşesc ceea ce este corespunzător şi necesar pentru atingerea obiectivului urmărit de statul 
membru respectiv. 
 
72      Or, nu pare iraţional ca autorităţile unui stat membru să aprecieze că o măsură precum cea în cauză în 
acţiunea principală poate fi corespunzătoare şi necesară pentru atingerea obiectivului legitim invocat în cadrul 
politicii naţionale de ocupare a forţei de muncă şi constând în promovarea ocupării integrale a forţei de muncă 
prin favorizarea accesului la piaţa de muncă. 
 
73      În plus, respectiva măsură nu poate fi privită ca aducând o atingere excesivă pretenţiilor legitime ale 
lucrătorilor pensionaţi obligatoriu datorită faptului că au împlinit limita de vârstă prevăzută, dat fiind că 
reglementarea pertinentă nu se întemeiază numai pe o anumită vârstă, ci ia în considerare, de asemenea, 
împrejurarea că persoanele interesate beneficiază la sfârşitul carierei lor profesionale de o compensaţie 
financiară prin acordarea unei pensii pentru limită de vârstă, precum cea prevăzută de regimul naţional în 
cauză în acţiunea principală, al cărei nivel nu poate fi considerat ca fiind necorespunzător. 
 
74      În fine, reglementarea naţională pertinentă oferă partenerilor sociali posibilitatea de a utiliza, prin 
intermediul convenţiilor colective – şi, prin urmare, cu o flexibilitate importantă –, mecanismul de pensionare 
obligatorie, astfel încât se poate ţine cont nu numai de situaţia globală a pieţei de muncă respective, ci şi de 
caracteristicile proprii locurilor de muncă în cauză. 
 
75      Având în vedere aceste elemente, nu se poate susţine în mod valabil că o reglementare naţională 
precum cea în cauză în acţiunea principală este incompatibilă cu cerinţele Directivei 2000/78. 
 
76      Ţinându-se cont de interpretarea care precedă a Directivei 2000/78, Curtea nu mai trebuie să se 
pronunţe în privinţa articolului 13 CE, vizat de asemenea în cadrul primei întrebări preliminare adresate şi în 
temeiul căruia această directivă a fost adoptată. 
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77      Având în vedere ansamblul considerentelor care precedă, se cuvine să se răspundă la prima întrebare 
adresată că interzicerea oricărei discriminări pe motive de vârstă, precum cea instituită de Directiva 2000/78, 
trebuie interpretată în sensul că nu se opune unei reglementări naţionale precum cea în cauză în acţiunea 
principală, în temeiul căreia sunt considerate valabile clauzele de pensionare obligatorie care figurează în 
convenţii colective şi care impun, ca unice condiţii, ca lucrătorul să fi împlinit limita de vârstă pentru pensionare, 
stabilită la 65 de ani prin reglementarea naţională, şi să îndeplinească celelalte criterii în materie de securitate 
socială pentru a avea dreptul la o pensie pentru limită de vârstă de tip contributiv, atunci când 
 
–  respectiva măsură, deşi întemeiată pe vârstă, este justificată în mod obiectiv şi rezonabil, în cadrul legislaţiei 
naţionale, de un obiectiv legitim privind politica de ocupare a forţei de muncă şi piaţa muncii, şi 
 
–  mijloacele puse în aplicare pentru realizarea acestui obiectiv de interes general nu par necorespunzătoare şi 
inutile în acest sens. 
 
 Cu privire la a doua întrebare 
 
78      Dat fiind răspunsul negativ dat la prima întrebare adresată de către instanţa de trimitere, nu este necesar 
să se răspundă la a doua întrebare preliminară. 
 
 Cu privire la cheltuielile de judecată 
 
79      Întrucât procedura are, în raport cu părţile din acţiunea principală, caracterul unui incident invocat în faţa 
instanţei de trimitere, este de competenţa acesteia să se pronunţe cu privire la cheltuielile de judecată. 
Cheltuielile efectuate pentru a depune observaţii în faţa Curţii, altele decât cele ale părţilor, nu pot face obiectul 
unei rambursări. 
 
Pentru aceste motive, Curtea (Marea Cameră) declară: 
 
Interzicerea oricărei discriminări pe motive de vârstă, precum cea instituită de Directiva 2000/78/CE a 
Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în 
ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă, trebuie interpretată în sensul că nu 
se opune unei reglementări naţionale precum cea în cauză în acţiunea principală, în temeiul căreia sunt 
considerate valabile clauzele de pensionare obligatorie care figurează în convenţii colective şi care 
impun, ca unice condiţii, ca lucrătorul să fi împlinit limita de vârstă pentru pensionare, stabilită la 65 de 
ani prin reglementarea naţională, şi să îndeplinească celelalte criterii în materie de securitate socială 
pentru a avea dreptul la o pensie pentru limită de vârstă de tip contributiv, atunci când 
 
–      respectiva măsură, deşi întemeiată pe vârstă, este justificată în mod obiectiv şi rezonabil, în cadrul 
legislaţiei naţionale, de un obiectiv legitim privind politica de ocupare a forţei de muncă şi piaţa muncii, 
şi 
 
–  mijloacele puse în aplicare pentru realizarea acestui obiectiv de interes general nu par 
necorespunzătoare şi inutile în acest sens 
 
 
3. Egalitate de tratament între bărbaţi şi femei. Protecţia lucrătoarelor gravide. Articolul 2 din Directiva 
76/207/CEE- Dreptul la concediul de maternitate. Articolele 8 şi 11 din Directiva 92/85/CEE . Consecinţe 
asupra dreptului de a obţine o modificare a duratei unui «concediu pentru educare 
 
În cauza C�116/06, Sari Kiiski Tampereen kaupunki, 
 
 



Capitolul IV . Drept european 

Revista de dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale               Pag 99 

 
 Cadrul juridic 
 
 Reglementarea comunitară 
 
3        Potrivit articolului 2 din Directiva 76/207: 
 
„(1) În sensul următoarelor dispoziţii, principiul egalităţii de tratament presupune inexistenţa oricărei discriminări 
pe criterii de sex legată, direct sau indirect, în special de starea civilă sau familială. 
 
(2) În sensul prezentei directive, prin termenii de mai jos se înţelege: 
 
–        «discriminare directă»: situaţia în care o persoană este tratată mai puţin favorabil, pe criterii de sex, 
decât este, a fost sau ar fi tratată altă persoană într-o situaţie comparabilă; 
 
–        «discriminare indirectă»: situaţia în care o dispoziţie, un criteriu sau o practică aparent neutră ar 
dezavantaja în special persoanele de un anumit sex în raport cu persoanele de alt sex, cu excepţia cazului în 
care această dispoziţie, acest criteriu sau această practică este justificată obiectiv de un scop legitim, iar 
mijloacele de atingere a acestui scop sunt corespunzătoare şi necesare; 
 
[...] 
 
(7) Prezenta directivă nu aduce atingere dispoziţiilor privind protecţia femeii, în special în ceea ce priveşte 
sarcina şi maternitatea. 
 
O femeie aflată în concediu de maternitate are dreptul, la încheierea concediului de maternitate, să revină la 
locul său de muncă sau la un loc de muncă echivalent în condiţii care nu sunt mai puţin favorabile şi să 
beneficieze de orice îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absenţei sale. 
 
Orice tratament mai puţin favorabil al unei femei legat de sarcină sau de concediul de maternitate, în sensul 
Directivei 92/85/CEE, constituie discriminare în sensul prezentei directive.” 
 
4        În temeiul articolului 8 din Directiva 92/85, denumit „Concediul de maternitate”: 
 
„(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru ca lucrătoarele, în sensul articolului 2, să beneficieze de un 
concediu de maternitate de cel puţin 14 săptămâni consecutive, repartizat înainte şi/sau după naştere, în 
conformitate cu legislaţiile şi/sau practicile naţionale. 
 
(2) Concediul de maternitate prevăzut la alineatul (1) trebuie să includă un concediu de maternitate obligatoriu 
de cel puţin două săptămâni, repartizat înainte şi/sau după naştere, în conformitate cu legislaţiile şi/sau 
practicile naţionale.” 
 
5        Articolul 11 din Directiva 92/85, intitulat „Drepturi legate de contractul de muncă”, prevede: 
 
„Pentru a garanta lucrătoarelor, în sensul articolului 2, exercitarea drepturilor privind protecţia sănătăţii şi 
securităţii, recunoscute în prezentul articol, se prevăd următoarele: 
 
1.      în cazurile menţionate la articolele 5, 6 şi 7, trebuie asigurate, în conformitate cu legislaţiile şi practicile 
naţionale, drepturile legate de contractul de muncă, inclusiv menţinerea unei remuneraţii şi/sau dreptul 
lucrătoarelor, în sensul articolului 2, de a beneficia de o prestaţie adecvată; 
 
2.      în cazul menţionat la articolul 8, trebuie asigurate următoarele: 
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(a) drepturile legate de contractul de muncă al lucrătoarelor, în sensul articolului 2, altele decât cele prevăzute 
la litera (b); 
 
(b) menţinerea unei remuneraţii şi/sau dreptul lucrătoarelor, în sensul articolului 2, de a beneficia de o prestaţie 
adecvată; 
 
3.      prestaţia prevăzută la punctul 2 litera (b) este considerată ca fiind adecvată dacă garantează un venit cel 
puţin echivalent cu cel pe care lucrătoarea respectivă l-ar primi în cazul întreruperii activităţii din motive legate 
de starea sănătăţii sale, în limita unui plafon stabilit de legislaţiile naţionale; 
 
4.      statele membre pot condiţiona dreptul la remuneraţia sau prestaţia menţionate la punctul 1 şi la punctul 2 
litera (b) de îndeplinirea de către lucrătoarea în cauză a condiţiilor legale de acordare a acestor prestaţii în 
temeiul legislaţiei naţionale. 
 
Aceste condiţii nu pot include, în niciun caz, perioade anterioare de muncă mai mari de 12 luni anterioare datei 
la care se presupune că va avea loc naşterea.” 
 
6        Directiva 96/34/CE a Consiliului din 3 iunie 1996 privind acordul-cadru referitor la concediul pentru 
creşterea copilului încheiat de UNICE, CEEP şi CES (JO L 145, p. 4, Ediţie specială, 05/vol. 3, p. 160) pune în 
aplicare acordul-cadru referitor la concediul pentru creşterea copilului încheiat la 14 decembrie 1995 de către 
aceste organizaţii de tip confederativ (denumit în continuare „acordul�cadru”). 
 
7        Conform acordului-cadru: 
 
„[...] 
 
(9)       întrucât prezentul acord este un acord-cadru care stabileşte cerinţe şi prevederi minime privind 
concediul de creştere a copilului, separat de concediul de maternitate al mamei […]; 
 
[...] 
 
Clauza 1: Obiectul şi domeniul de aplicare 
 
(1)       Prezentul acord enunţă cerinţele minime menite să faciliteze concilierea responsabilităţilor profesionale 
şi familiale pentru părinţii care lucrează. 
 
(2)       Prezentul acord se aplică tuturor lucrătorilor, bărbaţi şi femei, care au un contract sau o relaţie de 
muncă definită în legislaţie, convenţiile colective sau practicile în vigoare în fiecare stat membru. 
 
Clauza 2: Concediul pentru creşterea copilului 
 
(1)      În temeiul prezentului acord, sub rezerva clauzei 2.2, se acordă lucrătorilor, bărbaţi şi femei, un drept 
individual la concediu pentru creşterea copilului, pe baza naşterii sau adopţiei unui copil, pentru a le da 
posibilitatea să îngrijească acel copil, pe o perioadă de cel puţin trei luni, până la o vârstă dată de maximum 
opt ani care urmează să fie stabilită de statele membre şi/sau de partenerii sociali. 
 
(2)       Pentru a promova şansele egale şi egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei, părţile semnatare ale 
prezentului acord consideră că dreptul la concediu pentru creşterea copilului prevăzut la clauza 2.1 ar trebui, în 
principiu, acordat pe bază netransferabilă. 
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(3)       Condiţiile de acces şi modalităţile de aplicare a concediului pentru creşterea copilului sunt definite de 
lege şi/sau de convenţiile colective din statele membre, cu respectarea cerinţelor minime ale prezentului acord. 
Statele membre şi/sau partenerii sociali pot, în special: 
 
[...] 
 
(d)       să stabilească perioadele de notificare a angajatorilor de către lucrători atunci când aceştia îşi exercită 
dreptul la concediu pentru creşterea copilului, cu specificarea începutului şi sfârşitului perioadei de concediu; 
 
[...] 
 
[...] 
 
(7)       Statele membre şi/sau partenerii sociali definesc regimul contractului sau al relaţiei de muncă pe 
perioada concediului pentru creşterea copilului. 
 
[...]” 
 
 Reglementarea naţională 
 
8        Potrivit Capitolului 4 alineatul 3 din Legea privind contractul individual de muncă [Työsopimuslaki 
(26.1.2001/55)], din motive justificate, lucrătorul poate să modifice data şi durata concediului pentru educare, 
înştiinţând despre aceasta angajatorul cu cel puţin o lună înaintea modificării.  
 
9        În temeiul articolelor 11 şi 12 din Titlul V al contractului colectiv de muncă la nivel local care 
reglementează condiţiile de muncă ale funcţionarilor şi personalului contractual pentru perioada 2003-2004 
(Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2003-2004, denumită în continuare „contractul colectiv de 
muncă”), din motive imprevizibile şi întemeiate, funcţionarul are dreptul să obţină, la cerere, o schimbare a 
datei şi duratei concediului pentru educare ce i-a fost acordat. Sunt considerate ca fiind motive întemeiate orice 
modificări imprevizibile şi esenţiale ale posibilităţilor practice de a se îngriji de un copil, modificări pe care 
funcţionarul nu le-a putut lua în calcul la data la care a solicitat concediul pentru educare. 
 
10      Potrivit circularelor de aplicare a contractului colectiv de muncă, între motivele întemeiate se înscriu, spre 
exemplu, boala gravă sau decesul copilului ori al celuilalt părinte, precum şi divorţul. În schimb, în principiu, nu 
se consideră a fi motive întemeiate mutarea într-o altă localitate, apariţia unui alt raport de muncă sau o nouă 
sarcină. Întreruperea concediului pentru educare presupune reluarea activităţii de către funcţionar. 
 
 Litigiul din acţiunea principală şi întrebările preliminare 
 
11      Doamna Kiiski este profesoară la Tampereen Lyseon Lukio (un liceu din Tampere). Angajatorul său este 
Tampereen kaupunki, cu care a încheiat un raport de muncă de drept public supus prevederilor contractului 
colectiv de muncă. La 3 mai 2004, directorul liceului i-a acordat concediul pentru educare solicitat pentru a se 
putea îngriji de copilul său, născut în 2003, pentru perioada cuprinsă între 11 august 2004 şi 4 iunie 2005. 
 
12      Fiind din nou gravidă, doamna Kiiski a solicitat, la 1 iulie 2004, modificarea deciziei privind concediul 
pentru educare sus-menţionat, astfel încât acesta să includă numai perioada cuprinsă între 11 august 2004 şi 
22 decembrie 2004. 
 
13      Directorul liceului i-a comunicat însă că solicitarea sa nu menţiona niciun motiv imprevizibil şi întemeiat 
care să permită modificarea duratei concediului pentru educare, în conformitate cu prevederile contractului 
colectiv de muncă. La 9 august 2004, doamna Kiiski şi-a completat cererea indicând faptul că era gravidă în 
cea de a cincea săptămână şi sarcina determina o modificare esenţială a posibilităţilor practice de a se îngriji 
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de copilul său. Aceasta indica intenţia de a relua lucrul cu începere de la 23 decembrie 2004, întrucât 
considera că respectivul concediu pentru educare nu putea fi anulat în totalitate. Tatăl copilului intenţiona să ia, 
el însuşi, un astfel de concediu în primăvara anului 2005.  
 
14      Directorul liceului a respins această cerere prin decizia din 19 august 2004, în cadrul căreia susţinea, 
invocând circularele de aplicare a contractului colectiv de muncă şi jurisprudenţa finlandeză, că o nouă sarcină 
nu constituia un motiv legitim de modificare a duratei unui concediu pentru educare.  
 
15      Tatăl copilului nu a obţinut concediu pentru educare în primăvara anului 2005, întrucât, potrivit 
contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional încheiat de funcţionari şi personalul contractual cu statul 
(valtion yleinen virka- ja työehtosopimus), într-o perioadă determinată, un singur părinte poate să aibă dreptul 
la acest concediu. Ca urmare, doamna Kiiski a declarat că doreşte să îşi întrerupă concediul pentru educare la 
31 ianuarie 2005 pentru a lua concediu de maternitate începând cu această dată, astfel încât soţul său să 
poată obţină un concediu pentru educare. Directorul liceului a respins, cu toate acestea, noua solicitare la 10 
decembrie 2004, pentru motivul că decizia angajatorului soţului reclamantei de refuz al concediului pentru 
educare nu constituia un motiv întemeiat în sensul contractului colectiv de muncă sau al legii finlandeze. 
 
16      Considerându-se victimă a unei discriminări ilegale, doamna Kiiski a sesizat Tampereen käräjäoikeus 
(Judecătoria Tampere) cu o acţiune împotriva angajatorului său, în vederea obţinerii reparării prejudiciului 
material şi moral pe care susţinea că l-a suferit. În sprijinul acţiunii sale, aceasta a invocat, în special, hotărârea 
din 27 februarie 2003, Busch (C�320/01, Rec., p. I�2041). Aceasta a considerat că a făcut obiectul unei 
discriminări directe şi indirecte pe criterii de sex, în raport cu noua sarcină, întrucât angajatorul său, 
nerecunoscând noua sarcină ca fiind un motiv suficient, a refuzat orice modificare a perioadei concediului său 
pentru educare şi astfel a împiedicat-o să îşi reia activitatea, precum şi să beneficieze de un concediu de 
maternitate. 
 
17      Din punctul de vedere al Tampereen kaupunki, întreruperea concediului pentru educare nu a fost 
refuzată din cauza noii sarcini, ci întrucât aceasta, potrivit contractului colectiv de muncă şi jurisprudenţei 
finlandeze aplicabile, nu constituia un motiv imprevizibil şi întemeiat de natură să justifice o astfel de 
întrerupere. Noua sarcină nu ar fi produs modificări esenţiale şi imprevizibile ale posibilităţilor practice de a se 
îngriji de primul său copil, care să o împiedice pe reclamantă să realizeze acest lucru pentru o perioadă 
îndelungată. 
 
18      Tampereen kaupunki a considerat, pe de altă parte, că hotărârea Busch, citată anterior, nu era relevantă 
în speţă. În orice caz, indiferent de prezumţia de discriminare care ar putea exista, răspunsul său ar fi fost 
bazat pe motive obiective şi întemeiate. Din perspectiva sa, reluarea anticipată a activităţii de către un lucrător 
ce beneficiază de un concediu pentru educare nu este niciodată lipsită de consecinţe pentru ceilalţi lucrători şi, 
mai cu seamă, pentru înlocuitorul său. 
 
19      În aceste condiţii, Tampereen käräjäoikeus a hotărât să suspende procedura şi să adreseze Curţii 
următoarele întrebări preliminare: 
 
„1) Reprezintă o discriminare directă sau indirectă contrară articolului 2 din Directiva 76/2007 […] refuzul unui 
angajator de a modifica data sau de a întrerupe concediul pentru educare acordat unei lucrătoare pentru 
motivul apariţiei unei noi sarcini despre care lucrătoarea avea cunoştinţă înainte de momentul începerii 
concediului menţionat, în aplicarea unei interpretări constante a dispoziţiilor de drept intern potrivit căreia, în 
general, o nouă sarcină nu constituie un motiv imprevizibil şi întemeiat pe baza căruia data şi durata 
concediului pentru educare ar putea fi modificate? 
 
2) Ar putea un angajator să justifice în mod suficient conduita descrisă [în cadrul primei întrebări], care, 
potenţial, prin prisma Directivei [76/207], reprezintă o discriminare indirectă, prin faptul că modificarea 
organizării muncii profesorilor şi continuitatea activităţii de învăţământ ar conduce la apariţia de probleme ce 
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implică o serie de inconveniente comune şi lipsite de gravitate sau prin faptul că angajatorul ar avea obligaţia, 
pe baza dispoziţiilor de drept intern, să despăgubească pentru pierderea salarială suferită persoana care 
înlocuieşte profesorul aflat în concediu pentru educare în cazul în care acesta din urmă s-ar reîntoarce la lucru 
înainte de încheierea concediului pentru educare? 
 
3) Sunt dispoziţiile Directivei 92/85 [...] aplicabile în speţă şi, dacă da, este conduita angajatorului descrisă [în 
cadrul primei întrebări] contrară articolelor 8 şi 11 din directiva menţionată, în cazul în care, continuându-şi 
concediul pentru educare, lucrătoarea a pierdut posibilitatea de a obţine avantajele salariale asociate 
concediului de maternitate derivate din raportul său de muncă în cadrul sectorului public?” 
 
 Cu privire la întrebările preliminare 
 
 Cu privire la prima şi la cea de a treia întrebare 
 
20      Cu titlu preliminar, este necesar să se remarce, pe de o parte, faptul că, potrivit indicaţiilor oferite de 
către instanţa de trimitere, ceea ce a privat-o pe doamna Kiiski de avantajele asociate concediului de 
maternitate prevăzute de Directiva 92/85 a fost refuzul angajatorului acesteia de a întrerupe concediul pentru 
educare de care beneficia. Pe de altă parte, dacă angajatorul doamnei Kiiski a hotărât, din diferite 
considerente, să nu dea curs celor trei cereri formulate de către aceasta succesiv, refuzul său s-a bazat de 
fiecare dată, cel puţin indirect şi implicit, pe aplicarea dispoziţiilor de drept intern care guvernează concediul 
pentru educare şi care exclud de principiu sarcina dintre motivele legitime care permit modificarea perioadei 
acestui concediu. În fine, înscrisurile din dosarul înaintat Curţii nu permit să se considere că respectivul 
concediu pentru educare nu face parte dintre cele cărora li se aplică regimul concediului pentru creşterea 
copilului prevăzut de acordul-cadru. 
 
21      În acest context, se cuvine să constatăm că, prin intermediul primei şi celei de a treia întrebări, instanţa 
de trimitere doreşte să afle, în esenţă, dacă articolul 2 din Directiva 76/207, care interzice orice discriminare 
directă sau indirectă pe criterii de sex în ceea ce priveşte condiţiile de muncă, precum şi articolele 8 şi 11 din 
Directiva 92/85, privitoare la concediul de maternitate, se opun prevederilor de drept intern care guvernează 
concediul pentru educare şi care exclud de principiu sarcina, inclusiv în ultimul stadiu al acesteia, care 
corespunde perioadei concediului de maternitate, dintre motivele întemeiate care permit modificarea perioadei 
concediului pentru educare menţionat. 
 
22      Răspunsul solicitat astfel presupune ca, întru început, unei persoane care, precum doamna Kiiski, 
solicită acordarea beneficiului drepturilor direct asociate concediului de maternitate, să îi fie aplicabile 
prevederile Directivei 92/85, mai exact ca aceasta să fie considerată o „lucrătoare gravidă” în sensul articolului 
2 litera (a) din această directivă. 
 
23      Potrivit acestei prevederi, prin „lucrătoare gravidă” se înţelege „orice lucrătoare gravidă care îşi 
informează angajatorul despre starea sa, în conformitate cu legislaţiile şi/sau practicile naţionale”. 
 
24      Rezultă astfel că, în vederea aplicării prevederilor Directivei 92/85, legiuitorul comunitar a înţeles să 
ofere o definiţie comunitară noţiunii de „lucrătoare gravidă”, chiar dacă a făcut trimitere la legislaţiile şi/sau 
practicile naţionale în privinţa unuia dintre aspectele acestei definiţii, şi anume a aceluia care se referă la 
modalităţile în care lucrătoarea îşi informează angajatorul despre starea sa. 
 
25      În privinţa noţiunii de lucrător, este important a reaminti că, în temeiul unei jurisprudenţe constante, 
aceasta nu poate fi interpretată în mod diferit în funcţie de sistemele de drept naţional, ci dobândeşte o 
semnificaţie comunitară. Această noţiune trebuie definită potrivit unor criterii obiective ce caracterizează 
raportul de muncă, ţinându-se cont de drepturile şi obligaţiile persoanelor implicate. Or, caracteristica esenţială 
a raportului de muncă o constituie circumstanţa că o persoană îndeplineşte într-o anumită perioadă de timp, în 
favoarea unei alte persoane şi sub îndrumarea acesteia, prestaţii în contrapartida cărora primeşte o 
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remuneraţie (a se vedea, în special, hotărârea din 3 iulie 1986, Lawrie-Blum, 66/85, Rec., p. 2121, punctele 16 
şi 17, hotărârea din 13 aprilie 2000, Lehtonen şi Castors Braine, C�176/96, Rec., p. I�2681, punctul 45, 
hotărârea din 23 martie 2004, Collins, C�138/02, Rec., p. I�2703, punctul 26, hotărârea din 7 septembrie 2004, 
Trojani, C�456/02, Rec., p. I�7573, punctul 15, şi hotărârea din 26 aprilie 2007, Alevizos, C�392/05, nepublicată 
încă în Repertoriu, punctul 67). 
 
26      În plus, Curtea a considerat că natura juridică sui generis a raportului de muncă din dreptul intern nu 
poate avea nicio consecinţă asupra calităţii de lucrător în sensul dreptului comunitar (a se vedea hotărârea din 
23 martie 1982, Levin, 53/81, Rec., p. 1035, punctul 16, hotărârea din 31 mai 1989, Bettray, 344/87, Rec., p. 
1621, punctele 15 şi 16, hotărârea din 19 noiembrie 2002, Kurz, C�188/00, Rec., p. I�10691, punctul 32, şi 
hotărârea Trojani, citată anterior, punctul 16). 
 
27      Chiar în condiţiile în care este necontestat faptul că, înainte de a beneficia de concediul pentru educare, 
doamna Kiiski era parte a unui raport de muncă. deţinând caracteristica amintită la punctul 25 din prezenta 
hotărâre, şi avea, prin urmare, calitatea de lucrătoare în sensul dreptului comunitar, pentru a putea invoca 
drepturile conferite prin Directiva 92/85, este necesar să se stabilească totodată şi faptul că reclamanta nu şi-a 
pierdut această calitate în perioada când beneficia de concediul pentru educare. 
 
28      În această privinţă, trebuie evidenţiat, în primul rând, faptul că Directiva 92/85 nu exclude din domeniul 
său de aplicare situaţia lucrătoarelor care beneficiază deja de un concediu precum concediul pentru educare. 
 
29      Este adevărat că, potrivit primului, celui de al cincilea şi celui de al şaselea considerent, Directiva 92/85 
urmăreşte îmbunătăţirea mediului de muncă în vederea protejării sănătăţii şi securităţii lucrătorilor şi în special 
a femeilor gravide aflate la locul de muncă. Cu toate acestea, potrivit celui de al paisprezecelea considerent al 
acestei directive, legiuitorul comunitar a considerat că vulnerabilitatea lucrătoarelor însărcinate, care au născut 
de curând sau care alăptează, face necesară acordarea dreptului la concediu de maternitate. 
 
30      Deşi astfel legiuitorul comunitar a înţeles să protejeze, în general, lucrătoarele gravide împotriva riscurilor 
ce pot apărea în cursul exercitării activităţilor lor profesionale, fiindu-le recunoscut dreptul la un concediu de 
maternitate care să le permită să se îndepărteze temporar de locul de muncă, este evident că acesta nu a 
condiţionat existenţa dreptului menţionat de îndeplinirea cerinţei ca femeia însărcinată care pretinde beneficiul 
acestui concediu să se afle în mod obligatoriu în împrejurări care o expun la un astfel de risc. 
 
31      Ca urmare, faptul că obiectivul Directivei 92/85 are în vedere îmbunătăţirea protecţiei acordate femeilor 
însărcinate aflate la locul de muncă nu ar putea, prin el însuşi, să acrediteze ideea că legiuitorul comunitar a 
înţeles să excludă de la beneficiul acordării acestui concediu o lucrătoare care, la momentul când dorea să 
beneficieze de regimul oferit de acest concediu, şi-a întrerupt temporar activitatea profesională, întrucât 
beneficia de un alt concediu.  
 
32      Se cuvine a evidenţia, în al doilea rând, că, potrivit clauzei 2 punctul (7) din acordul-cadru, statele 
membre şi/sau partenerii sociali definesc regimul aplicabil contractului sau raportului de muncă în cursul 
perioadei de concediu pentru creşterea copilului prevăzut în respectivul acord. Reiese deci că, adoptând 
Directiva 96/34 de punere în aplicare a acordului amintit, legiuitorul comunitar a considerat că, pe durata 
acestui concediu, raportul de muncă dintre lucrător şi angajatorul său se menţine. Prin urmare, beneficiarul 
unui astfel de concediu păstrează, în cursul acestei perioade, calitatea de lucrător în sensul dreptului 
comunitar. 
 
33      De altfel, nu se contestă faptul că, la momentul adoptării deciziei din 10 decembrie 2004, care a avut ca 
efect, potrivit instanţei de trimitere, să o lipsească în parte pe doamna Kiiski de dreptul – prevăzut de articolul 
11 din Directiva 92/85 – de a obţine o remuneraţie sau o prestaţie adecvată, reclamanta îşi informase 
angajatorul despre sarcină, în conformitate cu legislaţia sau practica naţională. La data respectivă, acesteia îi 
erau aplicabile deci prevederile directivei amintite. 
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34      Este, prin urmare, necesar să se stabilească dacă regulile care guvernează concediul pentru educare, 
mai ales cele care definesc condiţiile în care poate fi modificată perioada acestuia, erau susceptibile să o 
priveze pe doamna Kiiski de drepturile direct asociate concediului de maternitate. 
 
35      Sub acest aspect, se cuvine a reaminti că un drept individual la concediu pe o perioadă de cel puţin trei 
luni se acordă lucrătorilor, bărbaţi şi femei, prin intermediul clauzei 2 punctul (1) din acordul-cadru. Acest 
concediu se acordă părinţilor pentru ca aceştia să se poată îngriji de copilul lor. Concediul menţionat poate fi 
obţinut până la o anumită vârstă a copilului, de maximum opt ani (a se vedea hotărârea din 14 aprilie 2005, 
Comisia/Luxemburg, C�519/03, Rec., p. I�3067, punctele 31 şi 32). 
 
 
36      Se cuvine deopotrivă a se aminti că, astfel cum a fost indicat la punctul 32 din prezenta hotărâre, 
acordul-cadru lasă la latitudinea statelor membre şi/sau partenerilor sociali definirea regimului contractului sau 
raportului de muncă pentru perioada concediului prevăzut de acest acord-cadru. 
 
37      Întrucât acordarea unui astfel de concediu are incidenţă asupra organizării întreprinderii sau serviciului în 
cadrul căruia îşi desfăşura activitatea lucrătorul care beneficiază de acest concediu şi poate necesita, în 
special, angajarea unui înlocuitor, este deplin justificat ca dreptul intern să stabilească într-un mod strict 
condiţiile în care poate interveni o modificare a respectivului concediu. 
 
38      Cu toate acestea, ţinând cont de obiectivul acordului-cadru, care acordă lucrătorilor, bărbaţi şi femei, un 
drept individual la concediu pentru creşterea copilului, pe baza naşterii sau adopţiei unui copil, pentru a le da 
posibilitatea să îngrijească acel copil, este deopotrivă justificat ca persoana interesată să poată invoca, pentru 
a obţine o modificare a perioadei concediului amintit, evenimentele care, ulterior solicitării sau acordării acestui 
concediu, fac să devină în mod incontestabil imposibil pentru lucrătorul respectiv să se îngrijească de copil în 
condiţiile avute iniţial în vedere. 
 
39      În acţiunea principală, pe de o parte, contractul colectiv de muncă recunoaşte funcţionarului interesat 
dreptul de a obţine, pentru un motiv imprevizibil şi legitim, la cerere, o schimbare a datei şi duratei concediului 
pentru educare acordat. Pe de altă parte, contractul colectiv amintit consideră a fi un motiv întemeiat orice 
schimbare imprevizibilă şi esenţială a posibilităţilor practice de a se îngriji de un copil care nu a putut fi avută în 
vedere la momentul când a fost solicitat concediul pentru educare. 
 
40      Cât priveşte circularele de aplicare a contractului colectiv de muncă, acestea citează, cu titlu de motiv 
întemeiat în acest sens, evenimente precum boala gravă sau decesul copilului sau al celuilalt părinte, precum 
şi divorţul. În schimb, circularele amintite consideră că mutarea într-o altă localitate, apariţia unui alt raport de 
muncă sau o nouă sarcină nu constituie, în principiu, astfel de motive imprevizibile şi întemeiate. 
 
41      Se cuvine a evidenţia că, în timp ce mutarea într-o altă localitate sau apariţia unui alt raport de muncă 
depind exclusiv de voinţa persoanelor interesate şi pot fi considerate pe bună dreptate imprevizibile, sarcina nu 
ar putea fi comparată, din acest punct de vedere, cu astfel de evenimente. 
 
42      Caracterul imprevizibil care este propriu sarcinii face ca aceasta să fie mai curând comparabilă cu 
evenimente precum boala gravă sau decesul copilului sau al celuilalt părinte, precum şi cu divorţul. 
 
43      Aceste evenimente, pe care circularele în cauză în acţiunea principală le consideră a fi imprevizibile, 
reflectă toate schimbările esenţiale intervenite în familie şi în raporturile dintre părinţi, pe de o parte, şi între 
părinţi şi copil, pe de altă parte, caracterizate prin pierderea sau diminuarea semnificativă a disponibilităţii unuia 
dintre membrii acestei familii sau prin pierderea sau diminuarea semnificativă a posibilităţilor reale aflate la 
dispoziţia părintelui respectiv de a educa copilul ori a posibilităţilor copilului de a fi educat. În acest sens, 
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evenimentele amintite constituie un obstacol în calea îndeplinirii condiţiilor în care, la momentul solicitării 
concediului pentru educare, fusese preconizată, potrivit obiectivului acestui concediu, îngrijirea copilului. 
 
44      În ceea ce priveşte sarcina, nu poate fi contestat faptul că aceasta modifică raporturile din cadrul familiei 
şi că riscurile asociate acesteia atât pentru mamă, cât şi pentru făt afectează disponibilitatea persoanei 
interesate şi posibilităţile sale de a educa un copil în cursul concediului pentru educare. Aceasta nu înseamnă 
însă că sarcina, prin natura sa, atrage, de principiu, schimbări esenţiale sau de o asemenea importanţă încât 
să constituie un obstacol în calea îndeplinirii condiţiilor în care, la momentul solicitării concediului pentru 
educare, fusese preconizată îngrijirea copilului. 
 
45      Cu toate acestea, nu poate fi ignorat faptul că sarcina evoluează în mod inevitabil şi, în perioada ultimă 
care precede naşterii, ca şi în primele săptămâni ulterioare acesteia, femeia în cauză face faţă în mod 
obligatoriu unor modificări de o asemenea importanţă, în ceea ce priveşte condiţiile sale de existenţă, încât 
acestea vor constitui un obstacol în calea posibilităţilor sale de îngrijire a primului copil. 
 
46      Această evoluţie anume a fost avută în vedere de legiuitorul comunitar atunci când acesta a conferit 
lucrătoarelor însărcinate un drept special, mai exact dreptul la un concediu de maternitate precum cel prevăzut 
de Directiva 92/85, care vizează, pe de o parte, protecţia condiţiei biologice a femeii în timpul sarcinii şi ulterior 
acesteia şi, pe de altă parte, protejarea raporturilor caracteristice dintre femeie şi copilul său, pe parcursul 
perioadei care urmează sarcinii şi naşterii, evitând dezechilibrarea acestor raporturi prin cumularea acestora cu 
îndatoririle ce rezultă din exercitarea în paralel a unei activităţi profesionale (a se vedea, în acest sens, 
hotărârea din 29 noiembrie 2001, Griesmar, C�366/99, Rec., p. I�9383, punctul 43, hotărârea din 18 martie 
2004, Merino Gómez, C�342/01, Rec., p. I�2605, punctul 32, şi hotărârea Comisia/Luxemburg, citată anterior, 
punctul 32). 
 
47      Statele membre trebuie, prin urmare, în temeiul articolului 8 din Directiva 92/85, să adopte măsurile 
necesare pentru ca lucrătoarele să beneficieze de un concediu de maternitate de cel puţin 14 săptămâni. 
 
48      În această privinţă, rezultă din cel de al cincilea şi din cel de al şaselea considerent ale acestei directive 
că legiuitorul comunitar a înţeles să se conformeze astfel obiectivelor Cartei comunitare a drepturilor sociale 
fundamentale ale lucrătorilor, adoptată cu ocazia reuniunii Consiliului European de la Strasbourg din 9 
decembrie 1989. Articolul 136 CE face referire totodată la Carta socială europeană, semnată la Torino la 18 
octombrie 1961, revizuită la Strasbourg la 3 mai 1996, şi la care sunt parte toate statele membre, fie numai la 
versiunea originală, fie la cea revizuită, fie la ambele. Articolul 8 din Carta socială europeană, consacrat 
dreptului lucrătoarelor la protecţia maternităţii, urmăreşte garantarea în favoarea acestora din urmă a unui 
drept la concediu de maternitate, cu o durată minimă de 12 săptămâni, în versiunea originală, şi de 14 
săptămâni, în versiunea revizuită.  
 
49      În aceste împrejurări, dreptul la un concediu de maternitate recunoscut lucrătoarelor gravide trebuie 
considerat a fi un mijloc de protecţie de importanţă deosebită din dreptul social. Legiuitorul comunitar a 
considerat astfel că modificările esenţiale ale condiţiilor de existenţă ale persoanelor în cauză în cursul 
perioadei limitate de cel puţin 14 săptămâni care precedă şi urmează naşterii constituie un motiv întemeiat 
pentru suspendarea exercitării activităţii lor profesionale, fără ca legitimitatea acestui motiv să poată fi pusă sub 
semnul întrebării în vreun fel de către autorităţile publice sau angajatori. 
 
50      Astfel cum reiese din jurisprudenţa Curţii menţionată la punctul 46 din prezenta hotărâre, protecţia 
acordată mamei sub forma unui concediu de maternitate vizează evitarea cumulului de îndatoriri. Or, grija 
acordată de mamă primului copil, potrivit obiectivului stabilit al concediului pentru creşterea copilului prevăzut 
de acordul-cadru, reprezintă pentru aceasta, în cursul ultimului stadiu al sarcinii, o îndatorire cumulată, de 
natură şi importanţă comparabile. Este deci îndreptăţit a se impune ca un astfel de cumul să poată fi evitat, 
permiţând persoanei interesate, în considerarea situaţiei sale, să modifice perioada concediului respectiv. 
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51      Din cele ce precedă, rezultă că perioada limitată de cel puţin 14 săptămâni ce precede şi urmează 
sarcinii trebuie considerată a fi o situaţie care, în lumina finalităţii concediului pentru creşterea copilului 
prevăzut de acordul-cadru, reprezintă un obstacol în calea realizării acesteia şi deci un motiv întemeiat care 
permite modificarea perioadei concediului pentru educare. 
 
52      Cu toate acestea, prevederi de drept intern precum cele în discuţie în acţiunea principală exclud în 
general sarcina dintre motivele întemeiate, considerând în schimb ca fiind astfel de motive întemeiate, ce 
permit o modificare a perioadei concediului pentru educare, boala gravă sau decesul copilului ori al celuilalt 
părinte, precum şi divorţul. 
 
53      În aceste condiţii, astfel de prevederi se dovedesc a fi discriminatorii, întrucât nu tratează în mod identic 
o situaţie care, raportată la obiectivele concediului pentru creşterea copilului prevăzut de acordul-cadru şi la 
obstacolele ce pot compromite realizarea acestuia, este totuşi comparabilă cu cea care rezultă din boala gravă 
sau decesul copilului sau al soţului, ori cu divorţul, fără ca un tratament de acest tip să fie justificat obiectiv. 
 
54      Or, potrivit unei jurisprudenţe constante, principiul egalităţii şi al nediscriminării impune ca situaţii 
comparabile să nu fie tratate într-un mod diferit şi ca situaţii diferite să nu fie tratate în acelaşi fel, cu excepţia 
cazului în care un astfel de tratament este justificat obiectiv (a se vedea, în special, hotărârea din 26 octombrie 
2006, Koninklijke Coöperatie Cosun, C�248/04, Rec., p. I�10211, punctul 72, şi hotărârea din 3 mai 2007, 
Advocaten voor de Wereld, C�303/05, nepublicată încă în Repertoriu, punctul 56). 
 
55      Întrucât un tratament discriminatoriu ce rezultă din prevederi precum cele în discuţie în acţiunea 
principală poate afecta exclusiv femeile, prevederile menţionate, care definesc condiţiile raportului de muncă 
menţinut în cursul concediului pentru educare, reprezintă o discriminare directă pe criterii de sex, interzisă de 
articolul 2 din Directiva 76/207 (a se vedea, în acest sens, hotărârea Busch, citată anterior, punctul 38). 
 
56      De altfel, Curtea a decis deja că un concediu garantat de dreptul comunitar nu poate afecta dreptul de a 
obţine un alt concediu garantat de acelaşi sistem normativ (hotărârea Comisia/Luxemburg, citată anterior, 
punctul 33 şi hotărârea din 6 aprilie 2006, Federatie Nederlandse Vakbeweging, C�124/05, Rec., p. I�3423, 
punctul 24).  
 
57      Rezultă aşadar că dreptul comunitar se opune deciziei unui angajator, precum cea adoptată în acţiunea 
principală la 10 decembrie 2004, care, prin consecinţele sale, nu permite unei lucrătoare gravide să obţină, la 
cerere, o modificare a perioadei concediului pentru educare în momentul în care aceasta solicită concediu de 
maternitate şi o privează astfel de drepturile direct asociate concediului de maternitate care rezultă din 
articolele 8 şi 11 din Directiva 92/85. 
 
58      Având în vedere considerentele ce precedă, este necesar să se răspundă la prima şi la cea de a treia 
întrebare adresate că articolul 2 din Directiva 76/207, care interzice orice discriminare directă sau indirectă pe 
criterii de sex în ceea ce priveşte condiţiile de muncă, precum şi articolele 8 şi 11 din Directiva 92/85, 
referitoare la concediul de maternitate, se opun unor dispoziţii de drept intern ce reglementează concediul 
pentru educare şi care, dat fiind că nu ţin cont de schimbările pe care le implică sarcina pentru lucrătoarea 
respectivă în cursul perioadei limitate de cel puţin 14 săptămâni care precede şi urmează naşterea, nu permit 
persoanei interesate să obţină, la cerere, o modificare a perioadei concediului pentru educare în momentul în 
care aceasta revendică dreptul la un concediu de maternitate şi astfel o privează pe aceasta de drepturile 
asociate concediului de maternitate. 
 
 Cu privire la cea de a doua întrebare 
 
59      Cea de a doua întrebare nu a fost adresată decât pentru cazul în care Curtea ar considera că 
prevederile de drept intern vizate în acţiunea principală cuprind o discriminare indirectă. 
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60      Din cadrul aprecierii exprimate la punctul 55 din prezenta hotărâre rezultă că prevederi de drept intern 
precum cele vizate în acţiunea principală cuprind o discriminare directă, iar nu o discriminare indirectă în 
sensul articolului 2 alineatul (2) din Directiva 76/207. 
 
61      Prin urmare, nu este necesar să se răspundă la cea de a doua întrebare. 
 
 Cu privire la cheltuielile de judecată 
 
62      Întrucât procedura are, în raport cu părţile din acţiunea principală, caracterul unui incident invocat în faţa 
instanţei de trimitere, este de competenţa acesteia să se pronunţe cu privire la cheltuielile de judecată. 
Cheltuielile efectuate pentru a depune observaţii în faţa Curţii, altele decât cele ale părţilor, nu pot face obiectul 
unei rambursări. 
 
Pentru aceste motive, Curtea (Camera a patra) declară: 
 
Articolul 2 din Directiva 76/207/CEE a Consiliului din 9 februarie 1976 privind punerea în aplicare a 
principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul la încadrarea în 
muncă, la formarea şi la promovarea profesională, precum şi condiţiile de muncă, astfel cum a fost 
modificată prin Directiva 2002/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 septembrie 2002, 
care interzice orice discriminare directă sau indirectă pe criterii de sex în privinţa condiţiilor de lucru, 
precum şi articolele 8 şi 11 din Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind 
introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi a sănătăţii la locul de muncă în 
cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează [A zecea directivă specială în 
sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], care reglementează concediul de 
maternitate, se opun unor dispoziţii naţionale referitoare la concediul pentru educare şi care, dat fiind 
că nu ţin cont de schimbările pe care le implică sarcina pentru lucrătoarea respectivă în cursul 
perioadei limitate de cel puţin 14 săptămâni care precede şi urmează naşterea, nu permit persoanei 
interesate să obţină, la cerere, o modificare a perioadei concediului pentru educare în momentul în care 
aceasta revendică dreptul la un concediu de maternitate şi astfel o privează pe aceasta de drepturile 
asociate concediului de maternitate. 
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Legislaţie 

 
 
 

TRATATUL DE LA LISABONA 
DE MODIFICARE A TRATATULUI PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI 

A TRATATULUI DE INSTITUIRE A COMUNITĂŢII EUROPENE 
 
 
 

MODIFICĂRI LA TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ �I LA TRATATUL DE INSTITUIRE A 
COMUNITĂ�II EUROPENE 
 
 
 

 
ARTICOLUL 1 

Tratatul privind Uniunea Europeană se modifică în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol. 
 
PREAMBUL 
 
1) Preambulul se modifică după cum urmează: 
 
(a) se introduce un al doilea considerent cu textul următor: 
„INSPIRÂNDU-SE din moştenirea culturală, religioasă şi umanistă a Europei, din care s-au dezvoltat valorile 
universale care constituie drepturile inviolabile şi inalienabile ale persoanei, precum şi libertatea, democraţia, 
egalitatea şi statul de drept;”; 
(b) la al şaptelea considerent, devenit al optulea considerent, cuvintele „prezentului tratat” se înlocuiesc cu 
„prezentului tratat şi ale Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene,”; 
(c) la al unsprezecelea considerent, devenit al doisprezecelea considerent, cuvintele „prezentului tratat” se 
înlocuiesc cu „prezentului tratat şi ale Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene,”. 
 
DISPOZIŢII GENERALE 
 
2) Articolul 1 se modifică după cum urmează: 
 
(a) la finalul primului paragraf, se introduce următoarea teză: 
„…, căreia statele membre îi atribuie competenţe pentru realizarea obiectivelor lor comune.”; 
(b) al treilea paragraf se înlocuieşte cu textul următor: 
„Uniunea se întemeiază pe prezentul tratat şi pe Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (denumite în 
continuare «tratatele»). Aceste două tratate au aceeaşi valoare juridică. Uniunea se substituie Comunităţii 
Europene şi îi succedă acesteia.” 
3) Se introduce un articol 1a cu textul următor: 
„ARTICOLUL 1a 
Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnităţii umane, libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului de 
drept, precum şi pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor. 
Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, 
toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitate între femei şi bărbaţi.” 
4) Articolul 2 se înlocuieşte cu textul următor: 
„ARTICOLUL 2 
(1) Uniunea urmăreşte să promoveze pacea, valorile sale şi bunăstarea popoarelor sale.  
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(2) Uniunea oferă cetăţenilor săi un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, fără frontiere interne, în interiorul 
căruia este asigurată libera circulaţie a persoanelor, în corelare cu măsuri adecvate privind controlul la 
frontierele externe, dreptul de azil, imigrarea, precum şi prevenirea criminalităţii şi combaterea acestui 
fenomen. 
(3) Uniunea instituie o piaţă internă. Aceasta acţionează pentru dezvoltarea durabilă a Europei, întemeiată pe o 
creştere economică echilibrată şi pe stabilitatea preţurilor, pe o economie socială de piaţă cu grad ridicat de 
competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forţei de muncă şi spre progres social, precum şi pe un nivel 
înalt de protecţie şi de îmbunătăţire a calităţii mediului. Aceasta promovează progresul ştiinţific şi tehnic.  
Uniunea combate excluziunea socială şi discriminările şi promovează justiţia şi protecţia sociale, egalitatea 
între femei şi bărbaţi, solidaritatea între generaţii şi protecţia drepturilor copilului. 
 
Aceasta promovează coeziunea economică, socială şi teritorială, precum şi solidaritatea între statele membre. 
Uniunea respectă bogăţia diversităţii sale culturale şi lingvistice şi veghează la protejarea şi dezvoltarea 
patrimoniului cultural european. 
(4) Uniunea instituie o uniune economică şi monetară a cărei monedă este euro. 
(5) În relaţiile sale cu restul comunităţii internaţionale, Uniunea îşi afirmă şi promovează valorile şi interesele şi 
contribuie la protecţia cetăţenilor săi. Aceasta contribuie la pacea, securitatea, dezvoltarea durabilă a planetei, 
solidaritatea şi respectul reciproc între popoare, comerţul liber şi echitabil, eliminarea sărăciei şi protecţia 
drepturilor omului şi, în special, a drepturilor copilului, precum şi la respectarea strictă şi dezvoltarea dreptului 
internaţional, inclusiv respectarea principiilor Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite. 
(6) Uniunea îşi urmăreşte obiectivele prin mijloace corespunzătoare, în funcţie de competenţele care îi sunt 
atribuite prin tratate.” 
5) Articolul 3 se abrogă şi se introduce un articol 3a cu textul următor: 
„ARTICOLUL 3a 
(1) În conformitate cu articolul 3b, orice competenţă care nu este atribuită Uniunii prin tratate aparţine statelor 
membre. 
(2) Uniunea respectă egalitatea statelor membre în raport cu tratatele, precum şi identitatea lor naţională, 
inerentă structurilor lor fundamentale politice şi constituţionale, inclusiv în ceea ce priveşte autonomia locală şi 
regională. Aceasta respectă funcţiile esenţiale ale statului şi, în special, pe cele care au ca obiect asigurarea 
integrităţii sale teritoriale, menţinerea ordinii publice şi apărarea securităţii naţionale. În special, securitatea 
naţională rămâne responsabilitatea exclusivă a fiecărui stat membru. 
(3) În temeiul principiului cooperării loiale, Uniunea şi statele membre se respectă şi se ajută reciproc în 
îndeplinirea misiunilor care decurg din tratate. 
Statele membre adoptă orice măsură generală sau specială pentru asigurarea îndeplinirii obligaţiilor care 
decurg din tratate sau care rezultă din actele instituţiilor Uniunii. 
Statele membre facilitează îndeplinirea de către Uniune a misiunii sale şi se abţin de la orice măsură care ar 
putea pune în pericol realizarea obiectivelor Uniunii.” 
6) Se introduce un articol 3b, care înlocuieşte articolul 5 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu 
textul următor: 
„ARTICOLUL 3b 
(1) Delimitarea competenţelor Uniunii este guvernată de principiul atribuirii. Exercitarea acestor competenţe 
este reglementată de principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii. 
(2) În temeiul principiului atribuirii, Uniunea acţionează numai în limitele competenţelor care i-au fost atribuite 
de statele membre prin tratate pentru realizarea obiectivelor stabilite prin aceste tratate. Orice competenţă care 
nu este atribuită Uniunii prin tratate aparţine statelor membre. 
 (3) În temeiul principiului subsidiarităţii, în domeniile care nu sunt de competenţa sa exclusivă, Uniunea 
intervine numai dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător 
de statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional şi local, dar datorită dimensiunilor şi efectelor 
acţiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii. 
Instituţiile Uniunii aplică principiul subsidiarităţii în conformitate cu Protocolul privind aplicarea principiilor 
subsidiarităţii şi proporţionalităţii. Parlamentele naţionale asigură respectarea principiului subsidiarităţii, în 
conformitate cu procedura prevăzută în respectivul protocol. 
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(4) În temeiul principiului proporţionalităţii, acţiunea Uniunii, în conţinut şi formă, nu depăşeşte ceea ce este 
necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor. 
Instituţiile Uniunii aplică principiul proporţionalităţii în conformitate cu Protocolul privind aplicarea principiilor 
subsidiarităţii şi proporţionalităţii.” 
7) Articolele 4 şi 5 se abrogă. 
8) Articolul 6 se înlocuieşte cu textul următor: 
„ARTICOLUL 6 
(1) Uniunea recunoaşte drepturile, libertăţile şi principiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene din 7 decembrie 2000, astfel cum a fost adaptată la 12 decembrie 2007, la Strasbourg, care are 
aceeaşi valoare juridică cu cea a tratatelor. 
Dispoziţiile cuprinse în cartă nu extind în niciun fel competenţele Uniunii astfel cum sunt definite în tratate. 
Drepturile, libertăţile şi principiile prevăzute în cartă se interpretează în conformitate cu dispoziţiile generale din 
titlul VII al Cartei privind interpretarea şi punerea sa în aplicare şi cu luarea în considerare în mod 
corespunzător a explicaţiilor menţionate în Cartă, care prevăd izvoarele acestor dispoziţii. 
 (2) Uniunea aderă la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. 
Competenţele Uniunii, astfel cum sunt definite în tratate, nu sunt modificate de această aderare. 
(3) Drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate prin Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale şi astfel cum rezultă din tradiţiile constituţionale comune statelor membre, 
constituie principii generale ale dreptului Uniunii.” 
9) Articolul 7 se modifică după cum urmează: 
(a) în textul articolului, cuvintele „după obţinerea avizului conform al” se înlocuiesc cu „cu aprobarea”, trimiterea 
la încălcarea gravă a „principiilor enunţate la articolul 6 alineatul (1),” se înlocuieşte cu o trimitere la încălcarea 
gravă a „valorilor prevăzute la articolul 1a”, cuvintele „prezentului tratat” se înlocuiesc cu „tratatelor” şi cuvântul 
„Comisia” se înlocuieşte cu „Comisia Europeană”; 
(b) la alineatul (1) primul paragraf prima teză, fragmentul de teză final „…şi îi poate adresa acestuia 
recomandările corespunzătoare” se elimină; în ultima teză, fragmentul de teză final „… şi, hotărând după 
aceeaşi procedură, poate cere unor personalităţi independente să prezinte într-un termen rezonabil un raport 
cu privire la situaţia din statul membru în cauză” se înlocuieşte cu „… şi îi poate adresa recomandări, hotărând 
după aceeaşi procedură.”; 
(c) la alineatul (2), cuvintele „Consiliul, reunit la nivel de şefi de stat sau de guvern, hotărând în unanimitate …” 
se înlocuiesc cu „Consiliul European, hotărând în unanimitate…”, iar cuvintele „… guvernul acelui stat membru 
…” se înlocuiesc cu „… acel stat membru …”; 
 (d) alineatele (5) şi (6) se înlocuiesc cu textul următor: 
„(5) Modalităţile de vot care, în înţelesul prezentului articol, se aplică Parlamentului European, Consiliului 
European şi Consiliului sunt prevăzute la articolul 309 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.” 
10) Se introduce un nou articol 7a cu textul următor: 
„ARTICOLUL 7a 
(1) Uniunea dezvoltă relaţii privilegiate cu ţările învecinate, în vederea stabilirii unui spaţiu de prosperitate şi de 
bună vecinătate, întemeiat pe valorile Uniunii şi caracterizat prin relaţii strânse şi paşnice, bazate pe cooperare. 
(2) În înţelesul alineatului (1), Uniunea poate încheia acorduri speciale cu ţările în cauză.  
Aceste acorduri pot include drepturi şi obligaţii reciproce, precum şi posibilitatea de a realiza acţiuni în comun. 
Punerea lor în aplicare face obiectul unei concertări periodice.” 
11) Dispoziţiile titlului II sunt integrate în Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, astfel cum este modificat 
în continuare şi care devine Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. 
PRINCIPII DEMOCRATICE 
12) Titlul II şi articolul 8 se înlocuiesc cu o nouă denumire şi articolele 8 -8C, noi, cu textul 
următor: 
„TITLUL II 
DISPOZIŢII PRIVIND PRINCIPIILE DEMOCRATICE 
ARTICOLUL 8 
În toate activităţile sale, Uniunea respectă principiul egalităţii cetăţenilor săi , care beneficiază de o atenţie 
egală din partea instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor sale. Este cetăţean al Uniunii orice persoană care 
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are cetăţenia unui stat membru. Cetăţenia Uniunii se adaugă cetăţeniei naţionale şi nu o înlocuieşte pe 
aceasta. 
ARTICOLUL 8 A 
(1) Funcţionarea Uniunii se întemeiază pe principiul democraţiei reprezentative.  
(2) Cetăţenii sunt reprezentaţi direct, la nivelul Uniunii, în Parlamentul European. 
Statele membre sunt reprezentate în Consiliul European de şefii lor de stat sau de guvern şi în Consiliu de 
guvernele lor, care la rândul lor răspund în mod democratic fie în faţa parlamentelor naţionale, fie în faţa 
cetăţenilor lor. 
(3) Orice cetăţean are dreptul de a participa la viaţa democratică a Uniunii. Deciziile se iau în mod cât mai 
deschis şi la un nivel cât mai apropiat posibil de cetăţean. 
(4) Partidele politice la nivel european contribuie la formarea conştiinţei politice europene şi la exprimarea 
voinţei cetăţenilor Uniunii. 
ARTICOLUL 8 B 
(1) Instituţiile acordă cetăţenilor şi asociaţiilor reprezentative, prin mijloace corespunzătoare, posibilitatea de a-
şi face cunoscute opiniile şi de a face schimb de opinii în mod public, în toate domeniile de acţiune ale Uniunii. 
(2) Instituţiile Uniunii menţin un dialog deschis, transparent şi constant cu asociaţiile reprezentative şi cu 
societatea civilă. 
(3) În vederea asigurării coerenţei şi a transparenţei acţiunilor Uniunii, Comisia Europeană procedează la 
ample consultări ale părţilor interesate. 
(4) La iniţiativa a cel puţin un milion de cetăţeni ai Uniunii, resortisanţi ai unui număr semnificativ de state 
membre, Comisia Europeană poate fi invitată să prezinte, în limitele atribuţiilor sale, o propunere 
corespunzătoare în materii în care aceşti cetăţeni consideră că este necesar un act juridic al Uniunii, în 
vederea aplicării tratatelor. 
Procedurile şi condiţiile necesare pentru prezentarea unei astfel de iniţiative sunt stabilite în conformitate cu 
articolul 21 primul paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. 
ARTICOLUL 8 C 
Parlamentele naţionale contribuie în mod activ la buna funcţionare a Uniunii: (a) prin faptul că sunt informate de 
către instituţiile Uniunii şi prin primirea de notificări privind proiectele de acte legislative ale Uniunii în 
conformitate cu Protocolul privind rolul parlamentelor naţionale în cadrul Uniunii Europene; 
(b) prin respectarea principiului subsidiarităţii în conformitate cu procedurile prevăzute în Protocolul privind 
aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii; 
(c) prin participarea, în cadrul spaţiului de libertate, securitate şi justiţie, la mecanismele de evaluare a punerii 
în aplicare a politicilor Uniunii în acest spaţiu, în conformitate cu articolul 61 C din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene, şi prin implicarea în controlul politic al Europol şi în evaluarea activităţilor Eurojust, în 
conformitate cu articolele 69 G şi 69 D din respectivul tratat; 
(d) prin participarea la procedurile de revizuire a tratatelor, în conformitate cu articolul 48 din prezentul tratat; 
(e) prin faptul că sunt informate cu privire la cererile de aderare la Uniune, în conformitate cu articolul 49 din 
prezentul tratat; 
(f) prin participarea la cooperarea interparlamentară dintre parlamentele naţionale şi cu Parlamentul European, 
în conformitate cu Protocolul privind rolul parlamentelor naţionale în cadrul Uniunii Europene.” 
INSTITUŢII 
13) Dispoziţiile titlului III se abrogă. Titlul III se înlocuieşte cu o nouă denumire după cum urmează: 
„TITLUL III 
DISPOZIŢII PRIVIND INSTITUŢIILE”. 
14) Articolul 9 se înlocuieşte cu textul următor: 
„ARTICOLUL 9 
(1) Uniunea dispune de un cadru instituţional care vizează promovarea valorilor sale, urmărirea obiectivelor 
sale, susţinerea intereselor sale, ale cetăţenilor săi şi ale statelor membre, precum şi asigurarea coerenţei, a 
eficacităţii şi a continuităţii politicilor şi a acţiunilor sale. 
Instituţiile Uniunii sunt: 
- Parlamentul European; 
- Consiliul European; 
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- Consiliul; 
- Comisia Europeană (denumită în continuare «Comisia»); 
- Curtea de Justiţie a Uniunii Europene; 
- Banca Centrală Europeană; 
- Curtea de Conturi. 
(2) Fiecare instituţie acţionează în limitele atribuţiilor care îi sunt conferite prin tratate, în conformitate cu 
procedurile, condiţiile şi scopurile prevăzute de acestea. Instituţiile cooperează unele cu altele în mod loial. 
(3) Dispoziţiile referitoare la Banca Centrală Europeană şi la Curtea de Conturi, precum şi dispoziţiile detaliate 
referitoare la celelalte instituţii figurează în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. 
(4) Parlamentul European, Consiliul şi Comisia sunt asistate de un Comitet Economic şi Social şi de un Comitet 
al Regiunilor, care exercită funcţii consultative.” 
15) Se introduce un articol 9 A cu textul următor: 
„ARTICOLUL 9 A 
(1) Parlamentul European exercită, împreună cu Consiliul, funcţiile legislativă şi bugetară. 
Acesta exercită funcţii de control politic şi consultative, în conformitate cu condiţiile prevăzute în tratate. 
Parlamentul European alege preşedintele Comisiei. 
(2) Parlamentul European este compus din reprezentanţii cetăţenilor Uniunii. Numărul acestora nu poate 
depăşi şapte sute cincizeci, plus preşedintele. Reprezentarea cetăţenilor este asigurată în mod proporţional 
descrescător, cu un prag minim de şase membri pentru fiecare stat membru. Niciunui stat membru nu i se 
atribuie mai mult de nouăzeci şi şase de locuri. 
Consiliul European adoptă în unanimitate, la iniţiativa Parlamentului European şi cu aprobarea acestuia, o 
decizie de stabilire a componenţei Parlamentului European, cu respectarea principiilor menţionate la primul 
paragraf. 
(3) Membrii Parlamentului European sunt aleşi prin vot universal direct, liber şi secret, pentru un mandat de 
cinci ani. 
(4) Parlamentul European îşi alege preşedintele şi biroul dintre membrii săi.” 
16) Se introduce un articol 9 B cu textul următor: 
„ARTICOLUL 9 B 
(1) Consiliul European oferă Uniunii impulsurile necesare dezvoltării acesteia şi îi defineşte orientările şi 
priorităţile politice generale. Acesta nu exercită funcţii legislative. 
(2) Consiliul European este compus din şefii de stat sau de guvern ai statelor membre, precum şi din 
preşedintele său şi preşedintele Comisiei. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de 
securitate participă la lucrările Consiliului European. 
(3) Consiliul European se întruneşte de două ori pe semestru la convocarea preşedintelui său. Atunci când 
ordinea de zi o impune, fiecare membru al Consiliului European poate decide să fie asistat de un ministru şi, în 
ceea ce îl priveşte pe preşedintele Comisiei, de un membru al Comisiei. Atunci când situaţia o impune, 
preşedintele convoacă o reuniune extraordinară a Consiliului European. 
(4) Consiliul European se pronunţă prin consens, cu excepţia cazului în care tratatele dispun altfel. 
(5) Consiliul European îşi alege preşedintele cu majoritate calificată, pentru o durată de doi ani şi jumătate, cu 
posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată. În caz de împiedicare sau de culpă gravă, Consiliul European 
poate pune capăt mandatul preşedintelui în conformitate cu aceeaşi procedură. 
(6) Preşedintele Consiliului European: 
(a) prezidează şi impulsionează lucrările Consiliului European; 
(b) asigură pregătirea şi continuitatea lucrărilor Consiliului European, în cooperare cu preşedintele Comisiei şi 
pe baza lucrărilor Consiliului Afaceri Generale; 
(c) acţionează pentru facilitarea coeziunii şi a consensului în cadrul Consiliului European; 
(d) prezintă Parlamentului European un raport după fiecare reuniune a Consiliului European. 
Preşedintele Consiliului European asigură, la nivelul său şi în această calitate, reprezentarea externă a Uniunii 
în probleme referitoare la politica externă şi de securitate comună, fără a aduce atingere atribuţiilor Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate. 
Preşedintele Consiliului European nu poate exercita un mandat naţional.” 
17) Se introduce un articol 9 C cu textul următor: 
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„ARTICOLUL 9 C 
(1) Consiliul exercită, împreună cu Parlamentul European, funcţiile legislativă şi bugetară. Acesta exercită 
funcţii de definire a politicilor şi de coordonare, în conformitate cu condiţiile prevăzute în tratate. 
(2) Consiliul este compus din câte un reprezentant la nivel ministerial al fiecărui stat membru, împuternicit să 
angajeze guvernul statului membru pe care îl reprezintă şi să exercite dreptul de vot. 
(3) Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată, cu excepţia cazului în care tratatele dispun altfel. 
(4) Începând cu 1 noiembrie 2014, majoritatea calificată se defineşte ca fiind egală cu cel puţin 55% din 
membrii Consiliului, cuprinzând cel puţin cincisprezece dintre aceştia şi reprezentând state membre care 
întrunesc cel puţin 65% din populaţia Uniunii. Minoritatea de blocare trebuie să cuprindă cel puţin patru membri 
ai Consiliului, în caz contrar se consideră a fi întrunită majoritatea calificată. Celelalte condiţii privind votul cu 
majoritate calificată sunt stabilite la articolul 205 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. 
 (5) Dispoziţiile tranzitorii privind definiţia majorităţii calificate care se aplică până la 31 octombrie 2014, precum 
şi cele care se vor aplica în perioada 1 noiembrie 2014-31 martie 2017 sunt prevăzute în Protocolul privind 
dispoziţiile tranzitorii. 
(6) Consiliul se întruneşte în cadrul diferitelor formaţiuni, lista acestora fiind adoptată în conformitate cu articolul 
201b din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Consiliul Afaceri Generale asigură coerenţa lucrărilor 
diferitelor formaţiuni ale Consiliului. Acesta pregăteşte reuniunile Consiliului European şi urmăreşte aducerea la 
îndeplinire a măsurilor adoptate, în colaborare cu preşedintele Consiliului European şi cu Comisia. 
Consiliul Afaceri Externe elaborează acţiunea externă a Uniunii, în conformitate cu liniile strategice stabilite de 
Consiliul European, şi asigură coerenţa acţiunii Uniunii.  
(7) Un comitet al reprezentanţilor permanenţi ai guvernelor statelor membre răspunde de pregătirea lucrărilor 
Consiliului. 
(8) Consiliul se întruneşte în şedinţă publică atunci când deliberează şi votează un proiect de act legislativ. În 
acest scop, fiecare sesiune a Consiliului este divizată în două părţi, consacrate deliberărilor privind actele 
legislative ale Uniunii, respectiv activităţilor fără caracter legislativ. 
(9) Preşedinţia formaţiunilor Consiliului, cu excepţia celei Afaceri Externe, este asigurată de reprezentanţii 
statelor membre în cadrul Consiliului după un sistem de rotaţie egal, în condiţiile stabilite în conformitate cu 
articolul 201b din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.”. 
18) Se introduce un articol 9 D cu textul următor: 
„ARTICOLUL 9 D 
(1) Comisia promovează interesul general al Uniunii şi ia iniţiativele corespunzătoare în acest scop. Aceasta 
asigură aplicarea tratatelor, precum şi a măsurilor adoptate de instituţii în temeiul acestora. Comisia 
supraveghează aplicarea dreptului Uniunii sub controlul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Aceasta execută 
bugetul şi gestionează programele. Comisia exercită funcţii de coordonare, de executare şi de administrare, în 
conformitate cu condiţiile prevăzute în tratate. Cu excepţia politicii externe şi de securitate comune şi a altor 
cazuri prevăzute în tratate, aceasta asigură reprezentarea externă a Uniunii. Comisia adoptă 
iniţiativele de programare anuală şi multianuală a Uniunii, în vederea încheierii unor acorduri interinstituţionale. 
(2) Actele legislative ale Uniunii pot fi adoptate numai la propunerea Comisiei, cu excepţia cazului în care 
tratatele prevăd altfel. Celelalte acte se adoptă la propunerea Comisiei, în cazul în care tratatele prevăd acest 
lucru. 
(3) Mandatul Comisiei este de cinci ani. 
Membrii Comisiei sunt aleşi pe baza competenţei lor generale şi a angajamentului lor faţă de ideea europeană, 
dintre personalităţile care prezintă toate garanţiile de independenţă.  
Comisia îşi exercită responsabilităţile în deplină independenţă. Fără a aduce atingere articolului 9 E alineatul 
(2), membrii Comisiei nu solicită şi nu acceptă instrucţiuni din partea niciunui guvern, instituţie, organ, oficiu sau 
agenţie. Aceştia se abţin de la orice act incompatibil cu funcţiile lor sau cu îndeplinirea sarcinilor lor. 
(4) Comisia numită între data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona şi 31 octombrie 2014 este compusă 
din câte un resortisant al fiecărui stat membru, inclusiv preşedintele şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe şi politica de securitate, care este unul dintre vicepreşedinţii acesteia. 
 (5) Începând cu 1 noiembrie 2014, Comisia este compusă dintr-un număr de membri, incluzând preşedintele şi 
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, corespunzător cu două treimi din 



Capitolul IV . Drept european 

Revista de dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale               Pag 115 

numărul statelor membre, atât timp cât Consiliul European nu decide modificarea acestui număr, hotărând în 
unanimitate. 
Membrii Comisiei sunt aleşi dintre resortisanţii statelor membre în conformitate cu un sistem de rotaţie strict 
egal între statele membre care să reflecte diversitatea demografică şi geografică a tuturor statelor membre. 
Acest sistem se stabileşte de către Consiliul European, care hotărăşte în unanimitate în conformitate cu 
articolul 211a din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. 
(6) Preşedintele Comisiei: 
(a) defineşte orientările în cadrul cărora Comisia îşi exercită misiunea; 
(b) decide organizarea internă a Comisiei pentru a asigura coerenţa, eficacitatea şi colegialitatea acţiunilor 
acesteia; 
(c) numeşte vicepreşedinţii, alţii decât Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de 
securitate, dintre membrii Comisiei. 
Un membru al Comisiei îşi prezintă demisia în cazul în care preşedintele îi solicită acest lucru. Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate îşi prezintă demisia, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 9 E alineatul (1), în cazul în care preşedintele îi solicită acest lucru. 
(7) Ţinând seama de alegerile pentru Parlamentul European şi după ce a procedat la consultările necesare, 
Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, propune Parlamentului European un candidat la funcţia 
de preşedinte al Comisiei. Acest candidat este ales de Parlamentul European cu majoritatea membrilor care îl 
compun. În cazul în care acest candidat nu întruneşte majoritatea, Consiliul European, hotărând cu majoritate 
calificată, propune, în termen de o lună, un nou candidat, care este ales de Parlamentul European în 
conformitate cu aceeaşi procedură. 
Consiliul, de comun acord cu preşedintele ales, adoptă lista celorlalte personalităţi pe care le propune pentru a 
fi numite membri ai Comisiei. Alegerea acestora se efectuează, pe baza sugestiilor făcute de statele membre, 
în conformitate cu criteriile prevăzute la alineatul (3) al doilea paragraf şi la alineatul (5) al doilea paragraf. 
Preşedintele, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate şi ceilalţi membri ai 
Comisiei sunt supuşi, în calitate de organ colegial, unui vot de aprobare al Parlamentului European. Pe baza 
acestei aprobări, Comisia este numită de Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată. 
(8) Comisia, în calitate de organ colegial, răspunde în faţa Parlamentului European. Parlamentul European 
poate adopta o moţiune de cenzură împotriva Comisiei, în conformitate cu articolul 201 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene. În cazul în care se adoptă o astfel de moţiune, membrii Comisiei trebuie să 
demisioneze în mod colectiv din funcţiile lor, iar Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica 
de securitate trebuie să demisioneze din funcţiile pe care le exercită în cadrul Comisiei.” 
19) Se introduce un nou articol 9 E cu textul următor: 
„ARTICOLUL 9 E 
(1) Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, cu acordul preşedintelui Comisiei, numeşte Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate.  
Consiliul European poate pune capăt mandatului acestuia în conformitate cu aceeaşi procedură. 
(2) Înaltul Reprezentant conduce politica externă şi de securitate comună a Uniunii. Acesta contribuie prin 
propuneri la elaborarea acestei politici şi o aduce la îndeplinire în calitate de împuternicit al Consiliului. Acesta 
acţionează în mod similar şi în ceea ce priveşte politica de securitate şi apărare comună. 
(3) Înaltul Reprezentant prezidează Consiliul Afaceri Externe.  
(4) Înaltul Reprezentant este unul dintre vicepreşedinţii Comisiei. Acesta asigură coerenţa acţiunii externe a 
Uniunii. Acesta este însărcinat, în cadrul Comisiei, cu responsabilităţile care îi revin acesteia din urmă în 
domeniul relaţiilor externe şi cu coordonarea celorlalte aspecte ale acţiunii externe a Uniunii. În exercitarea 
acestor responsabilităţi în cadrul Comisiei, şi numai cu privire la aceste responsabilităţi, Înaltul Reprezentant se 
supune procedurilor care reglementează funcţionarea Comisiei, în măsura în care acest lucru este 
compatibil cu alineatele (2) şi (3).” 
20) Se introduce un articol 9 F cu textul următor: 
„ARTICOLUL 9 F 
(1) Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cuprinde Curtea de Justiţie, Tribunalul şi tribunale specializate. 
Aceasta asigură respectarea dreptului în interpretarea şi aplicarea tratatelor. Statele membre stabilesc căile de 
atac necesare pentru a asigura o protecţie jurisdicţională efectivă în domeniile reglementate de dreptul Uniunii. 
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(2) Curtea de Justiţie este compusă din câte un judecător pentru fiecare stat membru.  
Aceasta este asistată de avocaţi generali. 
Tribunalul cuprinde cel puţin un judecător din fiecare stat membru. 
Judecătorii şi avocaţii generali ai Curţii de Justiţie, precum şi judecătorii Tribunalului sunt aleşi dintre 
personalităţile care prezintă toate garanţiile de independenţă şi care întrunesc condiţiile prevăzute la articolele 
223 şi 224 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Aceştia sunt numiţi de comun acord de către 
guvernele statelor membre pentru şase ani. Judecătorii şi avocaţii generali care îşi încheie mandatul pot fi 
numiţi din nou. 
(3) Curtea de Justiţie a Uniunii Europene hotărăşte în conformitate cu tratatele: 
(a) cu privire la acţiunile introduse de un stat membru, de o instituţie ori de persoane fizice sau juridice; 
(b) cu titlu preliminar, la solicitarea instanţelor judecătoreşti naţionale, cu privire la interpretarea dreptului 
Uniunii sau la validitatea actelor adoptate de instituţii; 
(c) în celelalte cazuri prevăzute în tratate.” 
21) Dispoziţiile titlului IV sunt integrate în Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, 
astfel cum este modificat în continuare. 
FORMELE DE COOPERARE CONSOLIDATĂ 
22) Titlul IV preia denumirea titlului VII, care devine „DISPOZIŢII PRIVIND FORMELE DE COOPERARE 
CONSOLIDATĂ”, iar articolele 27 A-27 E, articolele 40-40 B şi articolele 43-45 se înlocuiesc cu articolul 10, cu 
textul următor, care înlocuieşte, de asemenea, articolele 11 şi 11 A din Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene. Aceleaşi articole sunt înlocuite, de asemenea, de articolele 280 A-280 I din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, după cum se precizează la articolul 2 punctul 278 din prezentul tratat: 
„ARTICOLUL 10 
(1) Statele membre care doresc să stabilească între ele o formă de cooperare consolidată în cadrul 
competenţelor neexclusive ale Uniunii pot recurge la instituţiile acesteia şi îşi pot exercita aceste competenţe 
prin aplicarea dispoziţiilor corespunzătoare ale tratatelor, în limitele şi în conformitate cu procedurile prevăzute 
la prezentul articol, precum şi la articolele 280 A-280 I din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. 
Formele de cooperare consolidată urmăresc să favorizeze realizarea obiectivelor Uniunii, să apere interesele 
acesteia şi să consolideze procesul său de integrare. Acestea sunt deschise în orice moment tuturor statelor 
membre, în conformitate cu articolul 280 C din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. 
(2) Decizia care autorizează o formă de cooperare consolidată se adoptă de Consiliu în ultimă instanţă, atunci 
când acesta stabileşte că obiectivele urmărite prin această cooperare nu pot fi atinse într-un termen rezonabil 
de Uniune, în ansamblul său, şi în condiţiile în care cel puţin nouă state membre participă la aceasta. Consiliul 
hotărăşte în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 280 D din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene. 
(3) Toţi membrii Consiliului pot participa la dezbateri, dar la vot participă numai membrii Consiliului care 
reprezintă statele membre participante la o formă de cooperare consolidată. Modalităţile de vot sunt prevăzute 
la articolul 280 E din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. 
(4) Actele adoptate în cadrul unei forme de cooperare consolidată sunt obligatorii numai pentru statele membre 
participante. Acestea nu sunt considerate ca fiind acquis care trebuie acceptat de statele candidate la aderarea 
la Uniune.” 
23) Denumirea titlului V se înlocuieşte cu denumirea următoare: DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND ACŢIUNEA 
EXTERNĂ A UNIUNII ŞI DISPOZIŢII SPECIALE PRIVIND POLITICA EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE 
COMUNĂ” 
DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND ACŢIUNEA EXTERNĂ 
24) Se introduc capitolul 1 şi articolele 10A şi 10B, noi, cu textul următor: 
„CAPITOLUL 1 
DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND ACŢIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII 
ARTICOLUL 10 A 
(1) Acţiunea Uniunii pe scena internaţională are la bază principiile care au inspirat crearea, dezvoltarea şi 
extinderea sa şi pe care intenţionează să le promoveze în lumea întreagă: democraţia, statul de drept, 
universalitatea şi indivizibilitatea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, respectarea demnităţii umane, 
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principiile egalităţii şi solidarităţii, precum şi respectarea principiilor Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a 
dreptului internaţional. 
Uniunea depune toate eforturile pentru a dezvolta relaţii şi a construi parteneriate cu ţările terţe şi cu 
organizaţiile internaţionale, regionale sau globale care împărtăşesc principiile prevăzute la primul paragraf. 
Aceasta promovează soluţii multilaterale pentru problemele comune, în special în cadrul Organizaţiei Naţiunilor 
Unite. 
(2) Uniunea defineşte şi desfăşoară politici comune şi acţiuni şi acţionează pentru asigurarea unui nivel înalt de 
cooperare în toate domeniile relaţiilor internaţionale, în scopul:  
(a) apărării valorilor, a intereselor fundamentale, a securităţii, a independenţei şi integrităţii sale; 
(b) consolidării şi sprijinirii democraţiei, a statului de drept, a drepturilor omului şi a principiilor dreptului 
internaţional; 
(c) menţinerii păcii, prevenirii conflictelor şi consolidării securităţii internaţionale, în conformitate cu scopurile şi 
principiile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum şi cu principiile Actului final de la Helsinki şi cu 
obiectivele Cartei de la Paris, inclusiv cele privind frontierele externe; 
 (d) promovării dezvoltării durabile pe plan economic, social şi de mediu a ţărilor în curs de dezvoltare, cu 
scopul primordial de a eradica sărăcia;  
(e) încurajării integrării tuturor ţărilor în economia mondială, inclusiv prin eliminarea treptată a barierelor în 
calea comerţului internaţional;  
f) participării la elaborarea unor măsuri internaţionale pentru conservarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi 
gestionarea durabilă a resurselor naturale mondiale, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile; 
(g) acordării de asistenţă populaţiilor, ţărilor şi regiunilor care se confruntă cu dezastre naturale sau provocate 
de om; şi 
(h) promovării unui sistem internaţional bazat pe o cooperare multilaterală mai puternică şi pe o bună 
guvernare globală. 
(3) Uniunea respectă principiile şi urmăreşte obiectivele prevăzute la alineatele (1) şi (2) în elaborarea şi 
aplicarea acţiunii sale externe în diferitele domenii reglementate în prezentul titlu şi în partea a cincea din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi a aspectelor externe ale celorlalte politici ale sale. 
Uniunea asigură coerenţa între diferitele domenii ale acţiunii sale externe precum şi între acestea şi celelalte 
politici ale sale. Consiliul şi Comisia, asistate de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica 
de securitate, asigură această coerenţă şi cooperează 
în acest scop. 
ARTICOLUL 10 B 
(1) Pe baza principiilor şi a obiectivelor enumerate la articolul 10 A, Consiliul European identifică interesele şi 
obiectivele strategice ale Uniunii. 
Deciziile Consiliului European privind interesele şi obiectivele strategice ale Uniunii privesc politica externă şi 
de securitate comună, precum şi celelalte domenii ale acţiunii externe a Uniunii. Deciziile pot să privească 
relaţiile Uniunii cu o ţară sau o regiune sau pot aborda o anumită tematică. Acestea precizează durata lor şi 
mijloacele care urmează a fi puse la dispoziţie de Uniune şi statele membre. 
Consiliul European hotărăşte în unanimitate, la recomandarea Consiliului, adoptată de acesta în conformitate 
cu normele prevăzute pentru fiecare domeniu în parte. Deciziile Consiliului European sunt puse în aplicare în 
conformitate cu procedurile prevăzute în tratate. 
(2) Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, în domeniul politicii externe şi 
de securitate comune, şi Comisia, pentru celelalte domenii ale acţiunii externe, pot prezenta Consiliului 
propuneri comune.” 
POLITICA EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE COMUNĂ 
25) Se introduc următoarele denumiri: 
„CAPITOLUL 2 
DISPOZIŢII SPECIALE PRIVIND POLITICA EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE COMUNĂ 
SECŢIUNEA 1 
DISPOZIŢII COMUNE” 
26) Se introduce un nou articol 10 C cu textul următor: 
„ARTICOLUL 10 C 
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Acţiunea Uniunii pe scena internaţională, în temeiul prezentului capitol, are la bază principiile, urmăreşte 
realizarea obiectivelor şi se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile generale prevăzute în capitolul 1.” 
27) Articolul 11 se modifică după cum urmează: 
(a) alineatul (1) este înlocuit de următoarele două alineate: 
„(1) Competenţa Uniunii în materie de politică externă şi de securitate comună include toate domeniile politicii 
externe, precum şi toate chestiunile referitoare la securitatea Uniunii, inclusiv la definirea treptată a unei politici 
de apărare comune care poate conduce la o apărare comună. 
Politica externă şi de securitate comună face obiectul aplicării unor norme şi proceduri speciale. Aceasta este 
definită şi pusă în aplicare de Consiliul European şi de Consiliu, hotărând în unanimitate, cu excepţia cazului în 
care tratatele dispun altfel. Adoptarea de acte legislative este exclusă. Politica externă şi de securitate comună 
este pusă în aplicare de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 
şi de statele membre, în conformitate cu tratatele. Rolurile specifice al Parlamentului European şi Comisiei în 
acest domeniu sunt definite prin tratate. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene nu este competentă cu privire la 
aceste dispoziţii, cu excepţia competenţei de a controla respectarea articolului 25b din prezentul tratat şi de a 
controla legalitatea anumitor decizii menţionate la articolul 240a al doilea paragraf din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene. 
(2) În cadrul principiilor şi al obiectivelor acţiunii sale externe, Uniunea desfăşoară, defineşte şi pune în aplicare 
o politică externă şi de securitate comună întemeiată pe dezvoltarea solidarităţii politice reciproce a statelor 
membre, pe identificarea chestiunilor de interes general şi pe realizarea unui grad din ce în ce mai mare de 
convergenţă a acţiunilor statelor membre.” 
(b) alineatul (2), renumerotat (3), se modifică după cum urmează: 
(i) la finalul primului paragraf se adaugă următoarele cuvinte: 
„… şi respectă acţiunea Uniunii în acest domeniu.”; 
(ii) al treilea paragraf se înlocuieşte cu „Consiliul şi Înaltul Reprezentant asigură respectarea acestor principii.” 
28) Articolul 12 se înlocuieşte cu textul următor: 
„ARTICOLUL 12 
Uniunea desfăşoară politica externă şi de securitate comună: 
(a) prin definirea orientărilor generale; 
(b) prin adoptarea deciziilor care definesc: 
(i) acţiunile care trebuie întreprinse de Uniune; 
(ii) poziţiile care trebuie luate de Uniune; 
(iii) modalităţile de punere în aplicare a deciziilor prevăzute la punctele (i) şi (ii); 
şi 
(c) prin consolidarea cooperării sistematice dintre statele membre privind orientarea politicii acestora.” 
29) Articolul 13 se modifică după cum urmează: 
(a) la alineatul (1), cuvintele „… defineşte principiile şi orientările generale …” se înlocuiesc cu „… identifică 
interesele strategice ale Uniunii, stabileşte obiectivele şi defineşte orientările generale …” şi se adaugă teza 
următoare: „Acesta adoptă deciziile necesare.”; se adaugă următorul paragraf: 
„În cazul în care evoluţia internaţională o impune, preşedintele Consiliului European convoacă o reuniune 
extraordinară a Consiliului European pentru a defini liniile strategice ale politicii Uniunii în raport cu această 
evoluţie.” 
(b) alineatul (2) se elimină, iar alineatul (3) se renumerotează (2). Primul paragraf se înlocuieşte cu textul 
următor: „Consiliul elaborează politica externă şi de securitate comună şi adoptă deciziile necesare pentru 
definirea şi punerea în aplicare a acesteia, pe baza orientărilor generale şi a liniilor strategice definite de 
Consiliul European.” Al doilea paragraf se elimină. La al treilea paragraf, devenit al doilea paragraf, cuvântul 
„… asigură …” se înlocuieşte cu „… şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de 
securitate asigură …”. 
(c) se adaugă un nou alineat cu textul următor: 
„(3) Politica externă şi de securitate comună este pusă în aplicare de Înaltul Reprezentant şi de statele 
membre, utilizând mijloacele naţionale şi ale Uniunii.” 
30) Se introduce un nou articol 13a cu textul următor: 
„ARTICOLUL 13a 
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(1) Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, care prezidează Consiliul 
Afaceri Externe, contribuie prin propunerile sale la elaborarea politicii externe şi de securitate comune şi 
asigură punerea în aplicare a deciziilor adoptate de Consiliul European şi Consiliu. 
(2) Înaltul Reprezentant reprezintă Uniunea în chestiunile referitoare la politica externă şi de securitate 
comună. Acesta desfăşoară, în numele Uniunii, dialogul politic cu terţii şi exprimă poziţia Uniunii în cadrul 
organizaţiilor internaţionale şi al conferinţelor internaţionale. 
(3) În exercitarea mandatului său, Înaltul Reprezentant al Uniunii este susţinut de un serviciu european pentru 
acţiunea externă. Acest serviciu lucrează în colaborare cu serviciile diplomatice ale statelor membre şi este 
format din funcţionarii serviciilor competente ale Secretariatului General al Consiliului şi ale Comisiei, precum şi 
din personalul detaşat al serviciilor diplomatice naţionale. Organizarea şi funcţionarea serviciului european 
pentru acţiunea externă se stabilesc prin decizie a Consiliului. Consiliul European hotărăşte la propunerea 
Înaltului Reprezentant, după consultarea Parlamentului European şi cu aprobarea Comisiei.” 
31) Articolul 14 se modifică după cum urmează: 
(a) la alineatul (1), primele două teze se înlocuiesc cu teza următoare: „În cazul în care o situaţie internaţională 
impune o acţiune operaţională din partea Uniunii, Consiliul adoptă deciziile necesare.”; 
(b) alineatul (2) devine al doilea paragraf din alineatul (1), iar alineatele următoare se renumerotează în 
consecinţă. La prima teză, cuvintele „ ... unei acţiuni comune ... ” se înlocuiesc cu „ ... unei asemenea decizii ... 
”, iar cuvântul „acţiunii” se înlocuieşte cu „deciziei”. Ultima teza se elimină; 
(c) la alineatul (3), renumerotat (2), cuvintele „… acţiunile comune …” se înlocuiesc cu „… deciziile menţionate 
la alineatul (1) …”; 
(d) alineatul (4) existent se elimină şi alineatele care urmează se renumerotează în consecinţă; 
(e) la alineatul (5), renumerotat (3), prima teză, cuvintele „… în aplicarea unei acţiuni comune face obiectul unei 
informări într-un termen care să permită,” se înlocuiesc cu cuvintele „… în temeiul unei decizii menţionate la 
alineatul (1) face obiectul unei informări din partea statului membru în cauză, într-un termen care să permită 
…”; 
(f) la alineatul (6), renumerotat (4), prima teză, cuvintele „ ... în lipsa unei decizii a Consiliului” se înlocuiesc cu „ 
... în absenţa unei revizuiri a deciziei Consiliului menţionate la alineatul (l) ... ”, iar cuvintele „… ale acţiunii 
comune.” se înlocuiesc cu „… ale deciziei respective.”; 
(g) la alineatul (7), renumerotat (5), în prima teză, cuvintele „acţiuni comune” se înlocuiesc cu „decizii 
menţionate în prezentul articol”, iar în a doua teză, cuvântul „acţiunii” se înlocuieşte cu „deciziei menţionate la 
alineatul (1)”. 
32) La articolul 15, cuvintele introductive: „Consiliul adoptă poziţii comune. Acestea definesc …” se înlocuiesc 
cu „Consiliul adoptă decizii care definesc …”, iar ultimul cuvânt, „comune”, se înlocuieşte cu „Uniunii”. 
33) Se introduce un articol 15a care preia formularea articolului 22, cu următoarele modificări: 
(a) la alineatul (1), cuvintele „Fiecare stat membru sau Comisia poate sesiza Consiliul …” se înlocuiesc cu 
„Orice stat membru, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate sau Înaltul 
Reprezentant cu susţinerea Comisiei poate sesiza Consiliul …”, iar cuvintele „… prezenta propuneri …” se 
înlocuiesc cu „… prezenta iniţiative sau propuneri ... ”. 
(b) la alineatul (2), cuvintele „preşedinţia convoacă …” se înlocuiesc cu „Înaltul Reprezentant convoacă …”, iar 
cuvintele „,fie la cererea Comisiei sau a unui stat membru,” se înlocuiesc cu „,fie la solicitarea unui stat 
membru,”. 
34) Se introduce un articol 15b care preia formularea articolului 23, cu următoarele modificări: (a) la alineatul 
(1), primul paragraf se înlocuieşte cu textul următor: „Deciziile care intră sub incidenţa prezentului capitol se 
adoptă de către Consiliul European şi de către Consiliu hotărând în unanimitate, cu excepţia cazului în care 
prezentul capitol dispune altfel.  
Adoptarea de acte legislative este exclusă.”, iar ultima teză de la al doilea paragraf se înlocuieşte cu textul 
următor: „În cazul în care membrii Consiliului care îşi însoţesc abţinerea de o asemenea declaraţie reprezintă 
cel puţin o treime din statele membre, întrunind cel puţin o treime din populaţia Uniunii, decizia nu se adoptă.”; 
 (b) alineatul (2) se modifică după cum urmează: 
(i) prima liniuţă se înlocuieşte cu următoarele două liniuţe: „- în cazul în care adoptă o decizie care defineşte o 
acţiune sau o poziţie a Uniunii, în temeiul unei decizii a Consiliului European privind interesele şi obiectivele 
strategice ale Uniunii, prevăzute la articolul 10 B alineatul (1); 
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- în cazul în care adoptă o decizie privind o acţiune sau o poziţie a Uniunii, la propunerea Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate prezentată în urma unei cereri exprese 
pe care Consiliul European i-a adresat-o din proprie iniţiativă, sau la iniţiativa Înaltului Reprezentant;” 
(ii) la a doua liniuţă, devenită a treia liniuţă, cuvintele „ ... o acţiune comună sau o poziţie comună,” se 
înlocuiesc cu „… o decizie care defineşte o acţiune sau o poziţie a Uniunii,”; 
(iii) la al doilea paragraf prima teză, cuvântul „importante” se înlocuieşte cu „vitale”; ultima teză se înlocuieşte 
cu textul următor: „Înaltul Reprezentant caută, în strânsă consultare cu statul membru implicat, o soluţie 
acceptabilă pentru acesta. În absenţa unui rezultat, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate solicita 
Consiliului European să se pronunţe cu privire la chestiunea în cauză, în vederea adoptării în unanimitate a 
unei decizii.”; 
(iv) al treilea paragraf se înlocuieşte cu un alineat (3), nou, după cum urmează, ultimul paragraf se 
numerotează ca alineatul (4), iar alineatul (3) se renumerotează (5): 
„(3) Consiliul European poate adopta, în unanimitate, o decizie care să prevadă că, în alte cazuri decât cele 
menţionate la alineatul (2), Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată.” ; 
(c) la alineatul numerotat (4), cuvintele „Prezentul alineat nu se aplică …” se înlocuiesc cu „Alineatele (2) şi (3) 
nu se aplică …”. 
35) Articolul 16 se modifică după cum urmează: 
(a) cuvintele „… se informează reciproc şi …” se elimină, cuvântul „Consiliului” se înlocuieşte cu „Consiliului 
European şi Consiliului”, iar cuvintele „… pentru a se asigura că influenţa Uniunii se exercită în modul cel mai 
eficient cu putinţă prin convergenţa acţiunilor lor” se înlocuiesc cu „… în vederea definirii unei abordări 
comune.”; 
(b) după prima teză se adaugă textul următor: „Înainte de a întreprinde orice acţiune pe scena internaţională 
sau de a-şi asuma orice angajament care ar putea leza interesele Uniunii, fiecare stat membru consultă 
celelalte state în cadrul Consiliului European sau al Consiliului. Statele membre asigură, prin convergenţa 
acţiunilor lor, că Uniunea îşi poate promova interesele şi valorile pe scena internaţională. Statele membre sunt 
solidare între ele.”; 
(c) se adaugă două paragrafe cu textul următor: 
„În cazul în care Consiliul European sau Consiliul a definit o abordare comună a Uniunii în înţelesul primului 
paragraf, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate şi miniştrii afacerilor 
externe ai statelor membre îşi coordonează activităţile în cadrul Consiliului. 
Misiunile diplomatice ale statelor membre şi delegaţiile Uniunii în ţările terţe şi în cadrul organizaţiilor 
internaţionale cooperează între ele şi contribuie la formularea şi la punerea în aplicare a abordării comune.” 
36) Textul articolului 17 devine articolul 28 A, care se modifică după cum se precizează la punctul 49. 
37) Articolul 18 se modifică după cum urmează: 
(a) alineatele (1)–(4) se elimină; 
(b) la alineatul (5), care rămâne nenumerotat, cuvintele „Ori de câte ori consideră că este necesar, …” se 
înlocuiesc cu „La propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, 
…” şi se adaugă la sfârşit următoarea teză: 
„Reprezentantul special îşi exercită mandatul sub autoritatea Înaltului Reprezentant.”. 
38) Articolul 19 se modifică după cum urmează: 
(a) la alineatul (1) primul şi al doilea paragraf, cuvintele „… poziţiile comune” se înlocuiesc cu „… poziţiile 
Uniunii” şi se adaugă teza următoare la finalul primului paragraf: 
„Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate asigură organizarea acestei 
coordonări.”; 
(b) alineatul (2) se modifică după cum urmează: 
(i) la primul paragraf, cuvintele „Fără a se aduce atingere alineatului (1) şi articolului 14 alineatul (3),” se 
înlocuiesc cu „În conformitate cu articolul 11 alineatul (3),” şi se introduc cuvintele „,precum şi pe Înaltul 
Reprezentant,” după „… le informează pe cele care nu participă”; 
(ii) la al doilea paragraf prima teză, se introduc cuvintele „, precum şi pe Înaltul Reprezentant” după „ ... pe 
celelalte state membre”; în a doua teză, cuvântul „permanente” se elimină, iar cuvintele „… asigură, în 
exercitarea funcţiilor lor, apărarea poziţiilor şi intereselor…” se înlocuiesc cu „… apără, în exercitarea funcţiilor 
lor, poziţiile şi interesele…” 
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(iii) se adaugă un al treilea paragraf, nou, cu textul următor: 
„În cazul în care Uniunea a definit o poziţie privind o temă aflată pe ordinea de zi a Consiliului de Securitate al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite, statele membre care fac parte din acesta solicită ca Înaltul Reprezentant să fie 
invitat pentru a prezenta poziţia Uniunii.” 
39) Articolul 20 se modifică după cum urmează: 
(a) la primul paragraf, cuvintele „delegaţiile Comisiei” se înlocuiesc cu „delegaţiile Uniunii”, iar cuvintele „… 
punerea în aplicare a poziţiilor şi acţiunilor comune stabilite de către Consiliu.” se înlocuiesc cu „punerea în 
aplicare a deciziilor care definesc poziţiile şi acţiunile Uniunii adoptate în temeiul prezentului capitol.”; 
(b) la al doilea paragraf, cuvintele „… de informaţii, prin evaluări comune” se înlocuiesc cu „… de informaţii şi 
prin evaluări comune”, iar fragmentul de teză „… şi prin participarea la punerea în aplicare a dispoziţiilor 
prevăzute la articolul 20 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene” se elimină; 
 (c) se adaugă un nou paragraf cu următorul text:  
„Acestea contribuie la punerea în aplicare a dreptului la protecţie al cetăţenilor Uniunii pe teritoriul ţărilor terţe, 
prevăzut la articolul 17 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi a 
măsurilor adoptate pentru punerea în aplicare a articolului 20 din tratatul menţionat.” 
40) Articolul 21 se modifică după cum urmează: 
(a) primul paragraf se înlocuieşte cu textul următor: 
„Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate consultă periodic Parlamentul 
European cu privire la aspectele principale şi la opţiunile fundamentale din domeniul politicii externe şi de 
securitate comune şi ale politicii de securitate şi apărare comune şi îl informează în privinţa evoluţiei acestora. 
Acesta se asigură că punctele de vedere ale Parlamentului European să fie luate în considerare în mod 
corespunzător. Reprezentanţii speciali pot fi implicaţi în activitatea de informare a Parlamentului European.” 
(b) la al doilea paragraf prima teză, se introduc la final cuvintele „şi Înaltului Reprezentant”;  
în a doua teză, cuvântul „anual” se înlocuieşte cu „de două ori pe an” şi se introduc la final cuvintele „inclusiv a 
politicii de securitate şi apărare comune.”. 
41) Textul articolului 22 devine articolul 15a; acesta se modifică după cum se precizează la punctul 33. 
42) Textul articolului 23 devine articolul 15b; acesta se modifică după cum se precizează la punctul 34. 
43) Articolul 24 se înlocuieşte cu textul următor: 
„ARTICOLUL 24 
Uniunea poate încheia acorduri cu unul sau mai multe state sau organizaţii internaţionale în domeniile care fac 
obiectul prezentului capitol.” 
44) Articolul 25 se modifică după cum urmează: 
(a) la primul paragraf prima teză, referirea la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se înlocuieşte cu o 
referire la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi se introduc cuvintele „a Înaltului Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate” după „… la cererea acestuia,”; în a doua teză, cuvintele 
„… fără a aduce atingere competenţelor preşedinţiei şi ale Comisiei” se înlocuiesc cu „fără a aduce 
atingere atribuţiilor Înaltului Reprezentant”; 
(b) textul celui de-al doilea paragraf se înlocuieşte cu textul următor: „În cadrul prezentului capitol, Comitetul 
Politic şi de Securitate exercită, sub autoritatea Consiliului şi a Înaltului Reprezentant, controlul politic şi 
conducerea strategică a operaţiilor de gestionare a crizelor, prevăzute la articolul 28 B.” 
(c) la al treilea paragraf, se elimină cuvintele „, fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 47”. 
45) Articolele 26 şi 27 se abrogă. Se introduc articolele 25a şi 25b, articolul 25b înlocuind articolul 47, cu textul 
următor: 
„ARTICOLUL 25a 
În conformitate cu articolul 16 B din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi prin derogare de la 
alineatul (2) al acestuia, Consiliul adoptă o decizie de stabilire a normelor privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către statele membre, în exercitarea activităţilor 
care fac parte din domeniul de aplicare a prezentului capitol, precum şi a normelor privind libera circulaţie a 
acestor date. Respectarea acestor norme face obiectul controlului unor autorităţi independente. 
ARTICOLUL 25b 
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Punerea în aplicare a politicii externe şi de securitate comune nu aduce atingere aplicării procedurilor şi 
domeniului de aplicare corespunzător al atribuţiilor instituţiilor prevăzute în tratate în vederea exercitării 
competenţelor Uniunii prevăzute la articolele 2 B-2 E din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. 
De asemenea, punerea în aplicare a politicilor prevăzute la articolele respective nu aduce atingere aplicării 
procedurilor şi domeniului de aplicare corespunzător al atribuţiilor instituţiilor prevăzute în tratate în vederea 
exercitării competenţelor Uniunii în temeiul prezentului capitol.”. 
46) Articolele 27 A-27 E, privind formele de cooperare consolidată, se înlocuiesc cu articolul 10, în conformitate 
cu punctul 22. 
47) Articolul 28 se modifică după cum urmează: 
(a) alineatul (1) se elimină, iar alineatele care urmează se renumerotează în consecinţă; în textul articolului, 
cuvintele „Comunităţilor Europene” se înlocuiesc cu „Uniunii”; 
(b) la alineatul (2), renumerotat (1), cuvintele „…dispoziţiilor stabilite prin prezentul titlu” se înlocuiesc cu 
„…punerii în aplicare a prezentului capitol”; 
(c) la alineatul (3), renumerotat (2), primul paragraf, cuvintele „…punerea în aplicare a dispoziţiilor respective” 
se înlocuiesc cu „…punerea în aplicare a prezentului capitol”; 
(d) se adaugă un alineat (3), nou, cu textul următor, alineatul (4) fiind eliminat: 
„(3) Consiliul adoptă o decizie care stabileşte procedurile speciale pentru garantarea accesului rapid la 
alocările din bugetul Uniunii destinate finanţării de urgenţă a iniţiativelor în cadrul politicii externe şi de 
securitate comune, în special la activităţile de pregătire a misiunilor prevăzute la articolul 28 A alineatul (1) şi la 
articolul 28 B. Acesta hotărăşte după consultarea Parlamentului European. 
Activităţile de pregătire a misiunilor prevăzute la articolul 28 A alineatul (1) şi la articolul 28 B, care nu sunt în 
sarcina bugetului Uniunii, sunt finanţate printr-un fond de lansare, constituit din contribuţiile statelor membre. 
Consiliul adoptă cu majoritate calificată, la propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe 
şi politica de securitate, deciziile care stabilesc: 
(a) procedura de constituire şi de finanţare a fondului de lansare, în special sumele alocate fondului; 
(b) procedura de administrare a fondului de lansare; 
(c) procedura de control financiar. 
În cazul în care, în conformitate cu articolul 28 A alineatul (1) şi cu articolul 28 B, misiunea preconizată nu 
poate fi pusă în sarcina bugetului Uniunii, Consiliul îl autorizează pe Înaltul Reprezentant să utilizeze acest 
fond. Înaltul Reprezentant raportează Consiliului cu privire la îndeplinirea acestui mandat.” 
POLITICA DE SECURITATE ŞI APĂRARE COMUNĂ 
48) Se introduce noua secţiune 2 după cum urmează: 
„SECŢIUNEA 2 
DISPOZIŢII PRIVIND POLITICA DE SECURITATE 
ŞI APĂRARE COMUNĂ” 
49) Se introduce un articol 28 A care preia formularea articolului 17, cu următoarele modificări: 
(a) se introduce un alineat (1), nou, cu textul următor, alineatul următor fiind renumerotat (2): 
„(1) Politica de securitate şi apărare comună face parte integrantă din politica externă şi de securitate comună. 
Aceasta asigură Uniunii o capacitate operaţională bazată pe mijloace civile şi militare. Uniunea poate recurge 
la acestea în cadrul misiunilor în afara Uniunii pentru a asigura menţinerea păcii, prevenirea conflictelor şi 
întărirea securităţii internaţionale, în conformitate cu principiile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite.  Îndeplinirea 
acestor sarcini se sprijină pe capacităţile furnizate de statele membre.” 
(b) alineatul (1), renumerotat (2), se modifică după cum urmează: 
(i) primul paragraf se înlocuieşte cu textul următor: 
„(2) Politica de securitate şi apărare comună include definirea treptată a unei politici de apărare comune a 
Uniunii. Aceasta va conduce la o apărare comună după ce Consiliul European hotărăşte aceasta în 
unanimitate. În acest caz, Consiliul recomandă statelor membre să adopte o decizie în conformitate cu normele 
lor constituţionale.” 
(ii) la al doilea paragraf, cuvintele „în înţelesul prezentului articol” se înlocuiesc cu „în înţelesul prezentei 
secţiuni”; 
(iii) al treilea paragraf se elimină. 
 (c) Alineatele (2), (3), (4) şi (5) existente se înlocuiesc cu alineatele (3)-(7) cu textul următor: 
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„(3) Pentru punerea în aplicare a politicii de securitate şi apărare comune, statele membre pun la dispoziţia 
Uniunii capacităţi civile şi militare pentru a contribui la obiectivele definite de Consiliu. Statele membre care 
constituie în comun forţe multinaţionale pot, de asemenea, să le pună la dispoziţia politicii de securitate şi 
apărare comune. 
Statele membre se angajează să îşi îmbunătăţească treptat capacităţile militare. Agenţia din domeniul 
dezvoltării capacităţilor de apărare, cercetare, achiziţii şi armament (denumită în continuare «Agenţia 
Europeană de Apărare») identifică necesităţile operaţionale, promovează măsurile necesare satisfacerii 
acestora, contribuie la identificarea şi, după caz, la punerea în aplicare a oricărei măsuri utile pentru întărirea 
bazei industriale şi thenologice în sectorul de apărare, participă la definirea unei politici europene în materie de 
capacităţi şi de armament şi sprijină Consiliul în evaluarea îmbunătăţirii capacităţilor militare. 
(4) Deciziile referitoare la politica de securitate şi apărare comună, inclusiv cele cu privire la lansarea unei 
misiuni menţionate la prezentul articol, se adoptă de Consiliu, care hotărăşte în unanimitate, la propunerea 
Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate sau la iniţiativa unui stat 
membru. Înaltul Reprezentant poate propune recurgerea la mijloace naţionale, precum şi la instrumente ale 
Uniunii, după caz, împreună cu Comisia. 
(5) În cadrul Uniunii, Consiliul poate încredinţa realizarea unei misiuni unui grup de state membre, în scopul 
apărării valorilor Uniunii şi al servirii intereselor acesteia.  
Realizarea unei astfel de misiuni este reglementată la articolul 28 C.  
(6) Statele membre care întrunesc cele mai înalte capacităţi militare şi care au subscris unor angajamente mai 
stricte în materie în vederea realizării celor mai solicitante misiuni stabilesc o cooperare structurată permanentă 
în cadrul Uniunii. Această cooperare este reglementată la articolul 28 E. Cooperarea nu aduce atingere 
dispoziţiilor articolului 28 B. 
 (7) În cazul în care un stat membru ar face obiectul unei agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte state 
membre sunt obligate să îi acorde ajutor şi asistenţă prin toate mijloacele de care dispun, în conformitate cu 
articolul 51 din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite. Aceasta nu aduce atingere caracterului specific al politicii de 
securitate şi apărare a anumitor state membre. 
Angajamentele şi cooperarea în acest domeniu sunt conforme cu angajamentele asumate în cadrul 
Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, care rămâne pentru statele membre ale acestei organizaţii 
fundamentul apărării lor colective şi cadrul de punere în aplicare a acesteia.” 
50) Se introduc articolele 28 B-28 E, noi, cu textul următor: 
„ARTICOLUL 28 B 
(1) Misiunile prevăzute la articolul 28 A alineatul (1), în cadrul cărora Uniunea poate recurge la mijloace civile şi 
militare, includ acţiunile comune în materie de dezarmare, misiunile umanitare şi de evacuare, misiunile de 
consiliere şi de asistenţă în probleme militare, misiunile de prevenire a conflictelor şi de menţinere a păcii, 
misiunile forţelor de luptă pentru gestionarea crizelor, inclusiv misiunile de restabilire a păcii şi operaţiile de 
stabilizare după încetarea conflictelor. Toate aceste misiuni pot contribui la combaterea 
terorismului, inclusiv prin sprijinul acordat ţărilor terţe în combaterea terorismului pe teritoriul acestora. 
(2) Consiliul adoptă decizii privind misiunile prevăzute la alineatul (1), definind obiectivele şi întinderea 
acestora, precum şi condiţiile generale de punere în aplicare. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe şi politica de securitate, sub autoritatea Consiliului şi în contact strâns şi permanent cu Comitetul Politic 
şi de Securitate, supraveghează coordonarea aspectelor civile şi militare ale acestor misiuni. 
ARTICOLUL 28 C 
(1) În cadrul deciziilor adoptate în conformitate cu articolul 28 B, Consiliul poate încredinţa punerea în aplicare 
a unei misiuni unui grup de state membre care doresc să se angajeze în această misiune şi care dispun de 
capacităţile necesare. Aceste state membre, împreună cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe 
şi politica de securitate, se pun de acord cu privire la gestionarea misiunii. 
 (2) Statele membre care participă la realizarea misiunii informează periodic Consiliul despre stadiul misiunii, 
din proprie iniţiativă sau la solicitarea altui stat membru. Statele membre participante sesizează imediat 
Consiliul în cazul în care realizarea misiunii are consecinţe majore sau necesită o modificare a obiectivului, a 
întinderii şi a condiţiilor misiunii stabilite prin deciziile prevăzute la alineatul (1). În acest caz, Consiliul adoptă 
deciziile necesare. 
ARTICOLUL 28 D 
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(1) Agenţia Europeană de Apărare, menţionată la articolul 28 A alineatul (3) şi aflată sub autoritatea Consiliului, 
are ca misiune:  
(a) să contribuie la identificarea obiectivelor privind capacităţile militare ale statelor membre şi să evalueze 
respectarea angajamentelor privind capacităţile asumate de statele membre; 
(b) să promoveze armonizarea necesităţilor operaţionale şi adoptarea de metode de achiziţie performante şi 
compatibile; 
(c) să propună proiecte multilaterale în vederea îndeplinirii obiectivelor în materie de capacităţi militare şi să 
asigure coordonarea programelor derulate de statele membre şi administrarea programelor de cooperare 
specifică; 
(d) să susţină cercetarea în materie de tehnologie a apărării, să coordoneze şi să planifice activităţile de 
cercetare comune şi studierea soluţiilor tehnice care răspund necesităţilor operaţionale viitoare; 
(e) să contribuie la identificarea, şi, după caz, la punerea în aplicare a oricărei măsuri utile pentru întărirea 
bazei industriale şi tehnologice a sectorului de apărare şi la îmbunătăţirea eficienţei cheltuielilor militare. 
(2) Agenţia Europeană de Apărare este deschisă tuturor statelor membre care doresc să participe. Consiliul, 
hotărând cu majoritate calificată, adoptă o decizie care defineşte statutul, sediul şi regulamentul de funcţionare 
ale Agenţiei. Această decizie ţine seama de gradul de participare efectivă la activităţile Agenţiei. În cadrul 
Agenţiei se constituie grupuri specifice care reunesc statele membre ce derulează proiecte comune. Agenţia îşi 
îndeplineşte misiunile în colaborare cu Comisia, dacă este necesar. 
ARTICOLUL 28 E 
(1) Statele membre care doresc să participe la cooperarea structurată permanentă menţionată la articolul 28 A 
alineatul (6) şi care îndeplinesc criteriile şi îşi asumă angajamentele în materie de capacităţi militare prevăzute 
de Protocolul privind cooperarea structurată permanentă îşi notifică intenţia Consiliului şi Înaltului Reprezentant 
al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate. 
(2) În termen de trei luni de la notificarea prevăzută la alineatul (1), Consiliul adoptă o decizie prin care 
stabileşte cooperarea structurată permanentă şi adoptă lista statelor membre participante. Consiliul hotărăşte 
cu majoritate calificată, după consultarea Înaltului Reprezentant. 
(3) Orice stat membru care, într-un stadiu ulterior, doreşte să participe la cooperarea structurată permanentă, 
notifică intenţia sa Consiliului şi Înaltului Reprezentant.  
Consiliul adoptă o decizie care confirmă participarea statului membru în cauză care respectă criteriile şi îşi 
asumă angajamentele prevăzute la articolele (1) şi (2) din Protocolul privind cooperarea structurată 
permanentă. Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată, după consultarea Înaltului Reprezentant. La vot 
participă numai membrii Consiliului care reprezintă statele membre participante. 
Majoritatea calificată se defineşte în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (a) din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene.  
(4) În cazul în care un stat membru participant nu mai îndeplineşte criteriile sau nu îşi mai poate asuma 
angajamentele prevăzute la articolele (1) şi (2) din Protocolul privind cooperarea structurată permanentă, 
Consiliul poate adopta o decizie prin care suspendă participarea respectivului stat. 
Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată. La vot participă numai membrii Consiliului care reprezintă statele 
membre participante, cu excepţia statului membru în cauză. Majoritatea calificată se defineşte în conformitate 
cu articolul 205 alineatul (3) litera (a) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. 
 (5) În cazul în care un stat membru participant doreşte să se retragă din cooperarea structurată permanentă, 
acesta notifică decizia sa Consiliului, care ia act de faptul că participarea statului în cauză încetează. 
(6) Deciziile şi recomandările Consiliului luate în cadrul cooperării structurate permanente, altele decât cele 
prevăzute la alineatele (2)-(5), se adoptă în unanimitate. În înţelesul prezentului alineat, unanimitatea este 
constituită doar din voturile reprezentanţilor statelor membre participante.” 
51) Articolele 29-39 din titlul VI, privind cooperarea judiciară în materie penală şi cooperarea poliţienească, 
sunt înlocuite de dispoziţiile părţii a treia titlul IV capitolele 1, 4 şi 5 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene. După cum se precizează la articolul 2 punctele 64, 67 şi 68 din prezentul tratat, articolul 29 este 
înlocuit de articolul 61 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, articolul 30 este înlocuit de articolele 
69 F şi 69 G din tratatul respectiv, articolul 31 este înlocuit de articolele 69 A, 69 B şi 69 D din tratatul respectiv, 
articolul 32 este înlocuit de articolul 69 H din tratatul respectiv, articolul 33 este înlocuit de articolul 61 E din 
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tratatul respectiv şi articolul 36 este înlocuit de articolul 61 D din tratatul respectiv. Denumirea titlului se elimină 
şi acesta preia numărul titlului privind dispoziţiile finale. 
52) Articolele 40-40 B din titlul VI şi articolele 43-45 din titlul VII, privind formele de cooperare  consolidată, se 
înlocuiesc cu articolul 10, în conformitate cu punctul 22 anterior, iar titlul VII se abrogă. 
53) Articolele 41 şi 42 se abrogă. 
DISPOZIŢII FINALE 
54) Titlul VIII privind dispoziţiile finale se renumerotează VI; acest titlu şi articolele 48, 49 şi 53 se modifică 
după cum se precizează în continuare la punctele 56, 57 şi 61. Articolul 47 se înlocuieşte cu articolul 25b după 
cum se precizează la punctul 45, iar articolele 46 şi 50 se abrogă. 
55) Se introduce un articol 46 A, nou, cu textul următor: 
„ARTICOLUL 46 A 
Uniunea are personalitate juridică.” 
56) Articolul 48 se înlocuieşte cu textul următor: 
„ARTICOLUL 48 
(1) Tratatele pot fi modificate în conformitate cu o procedură de revizuire ordinară. De asemenea, acestea pot fi 
modificate în conformitate cu unele proceduri de revizuire simplificate. 
Procedura de revizuire ordinară 
(2) Guvernul oricărui stat membru, Parlamentul European sau Comisia poate prezenta Consiliului proiecte de 
revizuire a tratatelor. Aceste proiecte pot viza, printre altele, fie extinderea, fie reducerea competenţelor 
atribuite Uniunii în cadrul tratatelor. Aceste proiecte se transmit Consiliului European de către Consiliu şi se 
notifică parlamentelor naţionale. (3) În cazul în care Consiliul European, după consultarea Parlamentului 
European şi a Comisiei, adoptă cu majoritate simplă o decizie favorabilă examinării modificărilor propuse, 
preşedintele Consiliului European convoacă o Convenţie compusă din reprezentanţi ai parlamentelor naţionale, 
ai şefilor de stat sau de guvern ai statelor membre, ai Parlamentului European şi ai Comisiei. Banca Centrală 
Europeană este, de asemenea, consultată în cazul modificărilor instituţionale în domeniul monetar. Convenţia 
analizează proiectele de revizuire şi adoptă prin consens o recomandare adresată Conferinţei reprezentanţilor 
guvernelor statelor membre prevăzute la alineatul (4). 
Consiliul European poate decide cu majoritate simplă, cu aprobarea Parlamentului European, să nu convoace 
Convenţia în cazul în care amploarea modificărilor nu o justifică. În acest ultim caz, Consiliul European 
stabileşte mandatul pentru Conferinţa reprezentanţilor guvernelor statelor membre. 
(4) În vederea adoptării de comun acord a modificărilor care trebuie aduse tratatelor, preşedintele Consiliului 
convoacă o conferinţă a reprezentanţilor guvernelor statelor membre.  
Modificările intră în vigoare după ce au fost ratificate de toate statele membre în conformitate cu normele lor 
constituţionale. 
(5) În cazul în care, la expirarea unui termen de doi ani de la semnarea unui tratat de modificare a tratatelor, 
patru cincimi din statele membre au ratificat tratatul menţionat, iar unul sau mai multe state membre au 
întâmpinat dificultăţi în ratificarea respectivă, Consiliul European se autosesizează cu privire la chestiune. 
Proceduri de revizuire simplificate 
(6) Guvernul oricărui stat membru, Parlamentul European sau Comisia poate prezenta Consiliului European 
proiecte de revizuire, integrală sau parţială, a dispoziţiilor părţii a treia din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene, privind politicile şi acţiunile interne ale Uniunii. 
Consiliul European poate adopta o decizie de modificare, integrală sau parţială, a dispoziţiilor părţii a treia din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Consiliul European hotărăşte în unanimitate, după consultarea 
Parlamentului European şi a Comisiei, precum şi a Băncii Centrale Europene, în cazul unor modificări 
instituţionale în domeniul monetar. Această decizie intră în vigoare numai după aprobarea de către statele 
membre, în conformitate cu normele lor constituţionale. 
Decizia prevăzută la al doilea paragraf nu poate extinde competenţele atribuite Uniunii prin tratate. 
(7) În cazul în care dispoziţiile Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene sau cele ale titlului V din 
prezentul tratat prevăd că, într-un anumit domeniu sau într-un anumit caz, Consiliul hotărăşte în unanimitate, 
Consiliul European poate adopta o decizie de autorizare a Consiliului de a hotărî cu majoritate calificată în 
domeniul sau în cazul respectiv. Prezentul paragraf nu se aplică deciziilor care au implicaţii militare sau în 
domeniul apărării. În cazul în care dispoziţiile Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene prevăd că actele 
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legislative se adoptă de Consiliu în conformitate cu o procedură legislativă specială, Consiliul European poate 
adopta o decizie de autorizare a adoptării respectivelor acte legislative în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară.  
Orice iniţiativă luată de Consiliul European pe baza primului sau a celui de-al doilea paragraf se transmite 
parlamentelor naţionale. În cazul opoziţiei unui parlament naţional, notificate în termen de şase luni de la 
această transmitere, decizia menţionată la primul sau la al doilea paragraf nu se adoptă. În absenţa oricărei 
opoziţii, Consiliul European poate adopta respectiva decizie. 
Pentru adoptarea deciziilor prevăzute la primul sau la al doilea paragraf, Consiliul European hotărăşte în 
unanimitate, după aprobarea Parlamentului European, care se pronunţă cu majoritatea membrilor care îl 
compun.” 
57) Articolul 49 se modifică după cum urmează: 
(a) la prima teză, cuvintele „… respectă principiile enunţate la articolul 6 alineatul (1) poate solicita …” se 
înlocuiesc cu „ … respectă valorile prevăzute la articolul şi care se angajează să le promoveze poate 
solicita…”; 
(b) la a doua teză, cuvintele „Acesta adresează cererea sa Consiliului, care se pronunţă în unanimitate … ” se 
înlocuiesc cu „Parlamentul European şi parlamentele naţionale sunt informate cu privire la această cerere. 
Statul solicitant adresează cererea sa Consiliului, care se pronunţă în unanimitate…”; cuvintele „avizul conform 
al” se înlocuiesc cu „aprobarea”, iar cuvântul „absolută” se elimină; 
(c) la finalul primului paragraf, se introduce o nouă teză, cu textul următor: „Criteriile de eligibilitate aprobate de 
Consiliul European se iau în considerare.”. 
58) Se introduce un articol 49 A, nou, cu textul următor: 
„ARTICOLUL 49 A 
(1) Orice stat membru poate hotărî, în conformitate cu normele sale constituţionale, să se retragă din Uniune. 
(2) Statul membru care hotărăşte să se retragă notifică intenţia sa Consiliului European. În baza orientărilor 
Consiliului European, Uniunea negociază şi încheie cu acest stat un acord care stabileşte condiţiile de 
retragere, ţinând seama de cadrul viitoarelor sale relaţii cu Uniunea. Acest acord se negociază în conformitate 
cu articolul 188 N alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Acesta se încheie în numele 
Uniunii de către Consiliu, care hotărăşte cu majoritate calificată, după aprobarea Parlamentului European. 
(3) Tratatele încetează să se aplice statului în cauză de la data intrării în vigoare a acordului de retragere sau, 
în absenţa unui astfel de acord, după doi ani de la notificarea prevăzută la alineatul (2), cu excepţia cazului în 
care Consiliul European, în acord cu statul membru în cauză, hotărăşte în unanimitate să proroge acest 
termen. 
(4) În înţelesul alineatelor (2) şi (3), membrul care reprezintă în cadrul Consiliului European şi al Consiliului 
statul membru care se retrage nu participă nici la dezbaterile şi nici la adoptarea deciziilor Consiliului European 
şi ale Consiliului care privesc statul în cauză.  
Majoritatea calificată se defineşte în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene. 
(5) În cazul în care statul care s-a retras din Uniune depune o nouă cerere de aderare, această cerere se 
supune procedurii prevăzute la articolul 49.” 
59) Se introduce un articol 49 B, cu textul următor: 
ARTICOLUL 49 B 
Protocoalele şi anexele la tratate fac parte integrantă din acestea.” 
60) Se introduce un articol 49 C, cu textul următor: 
„ARTICOLUL 49 C 
(1) Tratatele se aplică Regatului Belgiei, Republicii Bulgaria, Republicii Cehe, Regatului Danemarcei, Republicii 
Federale Germania, Republicii Estonia, Irlandei, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, 
Republicii Italiene, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Marelui Ducat al Luxemburgului, 
Republicii Ungare, Republicii Malta, Regatului Ţărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii 
Portugheze, României, Republicii Slovenia, Republicii Slovace, Republicii Finlanda, Regatului Suediei şi 
Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. 
(2) Domeniul de aplicare teritorială a tratatelor este prevăzut la articolul 311a din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene.” 
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61) Articolul 53 se modifică după cum urmează: 
(a) primul paragraf devine alineatul (1), lista limbilor se completează cu cele enumerate la articolul 53 al doilea 
paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, iar al doilea paragraf se elimină; 
 (b) se adaugă un alineat (2), nou, cu textul următor: 
„(2) Prezentul tratat poate, de asemenea, să fie tradus în orice altă limbă stabilită de statele membre, dintre 
cele care, în temeiul normelor lor constituţionale, se bucură de statutul de limbă oficială pe întreg teritoriul lor 
sau doar pe o parte din acesta. Statul membru în cauză pune la dispoziţie o copie certificată a acestor 
traduceri, care va fi depusă în arhivele Consiliului.” 
ARTICOLUL 2 
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se modică în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol. 
1) Denumirea tratatului se înlocuieşte cu: „Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene”. 
A. MODIFICĂRI ORIZONTALE 
2) În textul tratatului: 
(a) cuvintele „Comunitatea” sau „Comunitatea Europeană” se înlocuiesc cu „Uniunea”, cuvintele „Comunităţilor 
Europene” sau „ale CEE” se înlocuiesc cu „(ale)Uniunii Europene”, iar adjectivul „comunitar” se înlocuieşte prin 
„a/al/ai/ale Uniunii”, cu excepţia articolului 299 alineatul (6) litera (c), renumerotat 311a alineatul (5) litera (c).  
În ceea ce priveşte articolul 136 primul paragraf, prezenta literă se aplică numai cuvântului „Comunitatea”; 
(b) cuvintele „prezentul tratat”, „(a/al/ai/ale) prezentului tratat ” se înlocuiesc cu „tratate(le)”, respectiv 
„(a/al/ai/ale) tratatelor” şi, după caz, verbul şi adjectivele care urmează se acordă la plural; prezenta literă nu se 
aplică articolului 182 al treilea paragraf şi articolelor 312 şi 313; 
(c) cuvintele „Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251”, „Consiliul, hotărând 
conform procedurii prevăzute la articolul 251”sau „Consiliul, acţionând în conformitate cu procedura prevăzută 
la articolul 251” se înlocuiesc cu „Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară”, iar cuvintele „procedura prevăzută la articolul 251” se înlocuiesc cu „procedura legislativă 
ordinară” şi, după caz, verbul se conjugă la plural; 
(d) cuvintele „hotărând cu majoritate calificată” şi „cu majoritate calificată” se elimină; 
(e) cuvintele „Consiliul reunit la nivel de şefi de stat sau de guvern” se înlocuiesc cu „Consiliul European”; 
(f) cuvintele „instituţiile sau organele” şi „instituţiile şi organele” se înlocuiesc cu „instituţiile, organele, oficiile 
sau agenţiile”, cu excepţia articolului 193 primul paragraf; (g) cuvintele „piaţa comună” se înlocuiesc cu „piaţa 
internă”; 
(h) cuvântul „ECU” se înlocuieşte cu „euro”; 
(i) cuvintele „state membre care nu fac obiectul unei derogări” se înlocuiesc cu „state membre a căror monedă 
este euro”; 
(j) sigla „BCE” se înlocuieşte cu cuvintele „Banca Centrală Europeană”; 
(k) cuvintele „Statutul SEBC” se înlocuiesc cu „Statutul SEBC şi al BCE”; 
(l) cuvintele „comitetul menţionat la articolul 114” şi „comitetul prevăzut la articolul 114” se înlocuiesc cu 
„Comitetul Economic şi Financiar”; 
(m) cuvintele „Statutul Curţii de Justiţie” sau „Statutul Curţii” se înlocuiesc cu „Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene”; 
(n) cuvintele „Tribunalul de Primă Instanţă” se înlocuiesc cu „Tribunalul”; 
(o) cuvintele „cameră jurisdicţională” şi „camere jurisdicţionale” se înlocuiesc cu „tribunal specializat” şi, 
respectiv, „tribunale specializate”, teza fiind adaptată în consecinţă din punct de vedere gramatical.  
3) La articolele următoare, cuvintele „Consiliu(l), hotărând în unanimitate,” se înlocuiesc cu cuvintele 
„Consiliu(l), hotărând în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă specială”, iar cuvintele „la 
propunerea Comisiei” se elimină: 
- articolul 13, devenit 16 E, alineatul (1) 
- articolul 19 alineatul (1) 
- articolul 19 alineatul (2) 
- articolul 22 al doilea paragraf 
- articolul 93 
- articolul 94, devenit 95 
- articolul 104 alineatul (14) al doilea paragraf 
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- articolul 175 alineatul (2) primul paragraf 
4) La articolele următoare, cuvintele „hotărând cu majoritate simplă” se introduc după 
„Consiliul”: 
- articolul 130 primul paragraf 
- articolul 144 primul paragraf 
- articolul 208 
- articolul 209 
- articolul 213 ultimul paragraf a treia teză 
- articolul 216 
- articolul 284; 
5) La articolele următoare, cuvintele „după consultarea Parlamentului European” se înlocuiesc 
cu „cu aprobarea Parlamentului European”: 
- articolul 13, devenit 16 E, alineatul (1) 
- articolul 22 al doilea paragraf 
6) La articolele următoare, cuvintele „instituţie”, „instituţia” sau „instituţiile” se înlocuieşte cu 
„instituţie, organ, oficiu sau agenţie”, „instituţia, organul, oficiul sau agenţia” sau „instituţiile, 
organele, oficiile sau agenţiile” şi, după caz, teza se modifică în consecinţă din punct de 
vedere gramatical: 
- articolul 195 alineatul (1) al doilea paragraf 
- articolul 232 al doilea paragraf 
- articolul 233 primul paragraf 
- articolul 234 litera (b) 
- articolul 255 alineatul (3), devenit articolul 16 A alineatul (3) al treilea paragraf; 
7) La articolele următoare, cuvintele „Curtea de Justiţie” sau „Curţii de Justiţie”se înlocuiesc cu 
cuvintele „Curtea de Justiţie a Uniunii Europene” sau „Curţii de Justiţie a Uniunii Europene”: 
- articolul 83 alineatul (2) litera (d) 
- articolul 88 alineatul (2) al doilea paragraf 
- articolul 95, devenit articolul 94, alineatul (9) 
- articolul 195 alineatul (1) 
- articolul 225 A al şaselea paragraf 
- articolul 226 al doilea paragraf 
- articolul 227 primul paragraf 
- articolul 228 alineatul (1) prima referire 
- articolul 229 
- articolul 229 A 
- articolul 230 primul paragraf 
- articolul 231 primul paragraf 
- articolul 232 primul paragraf 
- articolul 233 primul paragraf 
- articolul 234 primul paragraf 
- articolul 235 
- articolul 236 
- articolul 237 teza introductivă 
- articolul 238 
- articolul 240 
- articolul 242 prima teză 
- articolul 243 
- articolul 244 
- articolul 247 alineatul (9), renumerotat (8) 
- articolul 256 al doilea paragraf 
La următoarele articole, după cuvântul „Curtea” se elimină „de Justiţie”: 
- articolul 227 al patrulea paragraf - articolul 232 al treilea paragraf 
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- articolul 228 alineatul (1) a doua referire - articolul 234 al doilea şi al treilea paragraf 
- articolul 230 al treilea paragraf - articolul 237 litera (d) a treia teză 
- articolul 231 al doilea paragraf - articolul 256 al patrulea paragraf 
8) La articolele următoare, trimiterea la un alt articol din tratat se înlocuieşte cu trimiterea la un 
articol din Tratatul privind Uniunea Europeană după cum urmează: 
- articolul 21 al treilea paragraf, devenit al 
patrulea paragraf: 
trimitere la articolul 9 (prima trimitere) şi la 
articolul 53 alineatul (1) (a doua trimitere) 
- articolul 97b: trimitere la articolul 2 
- articolul 98: trimitere la articolul 2 (prima trimitere) 
- articolul 105 alineatul (1) a doua teză: trimitere la articolul 2 
- articolul 215 al treilea paragraf, devenit al 
patrulea paragraf: 
trimitere la articolul 9 D alineatul (7) primul 
paragraf; 
9) (nu priveşte versiunea în limba română) 
B. MODIFICĂRI SPECIFICE 
PREAMBUL 
10) La cel de-al doilea considerent, cuvântul „ţări” se înlocuieşte cu „state” şi în cadrul ultimului 
considerent din preambul, cuvintele „AU DECIS crearea unei COMUNITĂŢI EUROPENE şi 
au desemnat…” se înlocuiesc cu „AU DESEMNAT…”. 
DISPOZIŢII COMUNE 
11) Articolele 1 şi 2 se abrogă. Se introduce un articol 1a cu textul următor: 
„ARTICOLUL 1a 
(1) Prezentul tratat organizează funcţionarea Uniunii şi stabileşte domeniile, limitele şi 
condiţiile exercitării competenţelor sale. 
(2) Prezentul tratat şi Tratatul privind Uniunea Europeană reprezintă tratatele pe care se 
întemeiază Uniunea. Aceste două tratate, care au aceeaşi valoare juridică, sunt desemnate prin 
cuvântul «tratatele».”. 
CATEGORII ŞI DOMENII DE COMPETENŢE 
12) Se introduc un titlu nou şi noile articole 2 A-2 E, cu textul următor: 
„TITLUL I 
CATEGORII ŞI DOMENII DE COMPETENŢE ALE UNIUNII 
ARTICOLUL 2 A 
(1) În cazul în care tratatele atribuie Uniunii competenţă exclusivă într-un domeniu determinat, numai Uniunea 
poate legifera şi adopta acte cu forţă juridică obligatorie, statele membre putând să facă acest lucru numai în 
cazul în care sunt abilitate de Uniune sau pentru punerea în aplicare a actelor Uniunii. 
 (2) În cazul în care tratatele atribuie Uniunii o competenţă partajată cu statele membre întrun domeniu 
determinat, Uniunea şi statele membre pot legifera şi adopta acte obligatorii din punct de vedere juridic în acest 
domeniu. Statele membre îşi exercită competenţa în măsura în care Uniunea nu şi-a exercitat competenţa. 
Statele membre îşi exercită din nou competenţa în măsura în care Uniunea a hotărât să înceteze să şi-o mai 
exercite. 
(3) Statele membre îşi coordonează politicile economice şi de ocupare a forţei de muncă în conformitate cu 
condiţiile prevăzute în prezentul tratat, pentru definirea cărora Uniunea dispune de competenţă. 
(4) Uniunea este competentă, în conformitate cu dispoziţiile Tratatului privind Uniunea Europeană, să 
definească şi să pună în aplicare o politică externă şi de securitate comună, inclusiv să definească treptat o 
politică de apărare comună. 
(5) În anumite domenii şi în condiţiile prevăzute în tratate, Uniunea este competenta să întreprindă acţiuni de 
sprijinire, coordonare sau completare a acţiunii statelor membre, fără a înlocui însă prin aceasta competenţa lor 
în aceste domenii.  
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Actele Uniunii obligatorii din punct de vedere juridic, adoptate pe baza dispoziţiilor tratatelor referitoare la 
aceste domenii, nu pot implica armonizarea actelor cu putere de lege şi a normelor administrative ale statelor 
membre. 
(6) Întinderea şi condiţiile exercitării competenţelor Uniunii sunt stabilite prin dispoziţiile tratatelor referitoare la 
fiecare domeniu. 
ARTICOLUL 2 B 
(1) Competenţa Uniunii este exclusivă în următoarele domenii: 
(a) uniunea vamală; 
(b) stabilirea normelor privind concurenţa necesare funcţionării pieţei interne; 
(c) politica monetară pentru statele membre a căror monedă este euro; 
(d) conservarea resurselor biologice ale mării în cadrul politicii comune privind pescuitul; 
(e) politica comercială comună. 
(2) De asemenea, competenţa Uniunii este exclusivă în ceea ce priveşte încheierea unui acord internaţional în 
cazul în care această încheiere este prevăzută de un act legislativ al Uniunii, ori este necesară pentru a 
permite Uniunii să îşi exercite competenţa internă, sau în măsura în care aceasta ar putea aduce atingere 
normelor comune sau ar putea modifica domeniul de aplicare a acestora. 
ARTICOLUL 2 C 
(1) Competenţa Uniunii este partajată cu statele membre în cazul în care tratatele îi atribuie o competenţă care 
nu se referă la domeniile menţionate la articolele 2 B şi 2 E.  
(2) Competenţele partajate între Uniune şi statele membre se aplică în următoarele domenii principale: 
(a) piaţa internă; 
(b) politica socială, pentru aspectele definite în prezentul tratat; 
(c) coeziunea economică, socială şi teritorială; 
(d) agricultura şi pescuitul, cu excepţia conservării resurselor biologice ale mării; 
(e) mediul; 
(f) protecţia consumatorului; 
(g) transporturile; 
(h) reţelele transeuropene; 
(i) energia; 
(j) spaţiul de libertate, securitate şi justiţie; 
(k) obiectivele comune de securitate în materie de sănătate publică, pentru aspectele definite în prezentul 
tratat. 
(3) În domeniile cercetării, dezvoltării tehnologice şi spaţiului, Uniunea dispune de competenţă pentru a 
desfăşura acţiuni şi, în special, pentru definirea şi punerea în aplicare a programelor, fără ca exercitarea 
acestei competenţe să poată avea ca efect împiedicarea statelor membre de a-şi exercita propria competenţă. 
(4) În domeniile cooperării pentru dezvoltare şi ajutorului umanitar, Uniunea dispune de competenţă pentru a 
întreprinde acţiuni şi pentru a duce o politică comună, fără ca exercitarea acestei competenţe să poată avea ca 
efect lipsirea statelor membre de posibilitatea de a-şi exercita propria competenţă. 
ARTICOLUL 2 D 
(1) Statele membre îşi coordonează politicile economice în cadrul Uniunii. În acest scop, Consiliul adoptă 
măsuri şi, în special, orientările generale ale acestor politici. Statelor membre a căror monedă este euro li se 
aplică dispoziţii speciale.  
(2) Uniunea ia măsuri pentru a asigura coordonarea politicilor de ocupare a forţei de muncă ale statelor 
membre şi, în special, prin definirea orientărilor acestor politici.  
(3) Uniunea poate adopta iniţiative pentru a asigura coordonarea politicilor sociale ale statelor membre. 
ARTICOLUL 2 E 
Uniunea este competentă să desfăşoare acţiuni de sprijinire, de coordonare sau completare a acţiunii statelor 
membre. Prin finalitatea lor europeană, aceste acţiuni au următoarele domenii: 
(a) protecţia şi îmbunătăţirea sănătăţii umane; 
(b) industria; 
(c) cultura; 
(d) turismul; 
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(e) educaţia, formarea profesională, tineretul şi sportul; 
(f) protecţia civilă; 
(g) cooperarea administrativă.” 
DISPOZIŢII DE APLICARE GENERALĂ 
13) Se introduc titlul şi articolul 2 F, cu textul următor: 
„TITLUL II 
DISPOZIŢII DE APLICARE GENERALĂ 
ARTICOLUL 2 F 
Uniunea asigură coerenţa între diferitele sale politici şi acţiuni, ţinând seama de ansamblul obiectivelor Uniunii 
şi respectând principiul de atribuire a competenţelor.” 
14) Articolul 3 alineatul (1) se abrogă. Alineatul (2) se modifică după cum urmează: cuvintele „… acţiunile 
prevăzute de prezentul articol,” se înlocuiesc cu „… acţiunile sale,” şi se elimină numerotarea sa. 
15) Textul articolului 4 devine articolul 97b. Acesta se modifică după cum se precizează în continuare la 
punctul 85. 
16) Articolul 5 se abrogă; acesta este înlocuit de articolul 3b din Tratatul privind Uniunea Europeană. 
17) Se introduce un articol 5a cu textul următor: 
„ARTICOLUL 5a 
În definirea şi punerea în aplicare a politicilor şi acţiunilor sale, Uniunea ţine seama de cerinţele privind 
promovarea unui nivel ridicat al ocupării forţei de muncă, garantarea unei protecţii sociale corespunzătoare, 
combaterea excluziunii sociale, precum şi de cerinţele privind un nivel ridicat de educaţie, de formare 
profesională şi de protecţie a sănătăţii umane.” 
18) Se introduce un articol 5b cu textul următor: 
„ARTICOLUL 5b 
În definirea şi punerea în aplicare a politicilor şi acţiunilor sale, Uniunea caută să combată orice discriminare pe 
motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.” 
19) La articolul 6, cuvintele „prevăzute la articolul 3” se elimină. 
20) Se introduce un articol 6a care preia formularea articolului 153 alineatul (2). 
21) Se introduce un articol 6b care preia formularea părţii dispozitive din Protocolul privind protecţia şi 
bunăstarea animalelor; cuvântul „, pescuitului,” se introduce după „agriculturii”, cuvintele „şi cercetării” se 
înlocuiesc cu „…cercetării şi dezvoltării tehnologice şi a spaţiului,”, iar cuvintele „ca fiinţe sensibile,” se introduc 
după cuvintele „…a bunăstării animalelor”. 
22) Articolele 7-10 se abrogă. Articolele 11 şi 11 A sunt înlocuite de articolul 10 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană şi de articolele 280 A-280 I din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, după cum se 
precizează la articolul 1 punctul 22 din prezentul tratat şi la punctul 278. 
23) Textul articolului 12 devine articolul 16 D. 
24) Textul articolului 13 devine articolul 16 E. Acesta se modifică după cum se precizează în continuare la 
punctul 33. 
25) Textul articolului 14 devine articolul 22a. Acesta se modifică după cum se precizează la punctul 41. 
26) Textul articolului 15 devine articolul 22b. Acesta se modifică după cum se precizează la punctul 42. 
27) Articolul 16 se modifică după cum urmează: 
(a) la începutul articolului, cuvintele „fără a aduce atingere articolelor 73, 86 şi 87, …” se înlocuiesc cu „fără a 
aduce atingere articolului 3a din Tratatul privind Uniunea Europeană şi articolelor 73, 86 şi 87 din prezentul 
tratat, …”; 
(b) la finalul primei teze, cuvintele „… şi în condiţiile care să le permită îndeplinirea misiunilor lor.” Se înlocuiesc 
cu „… şi în condiţii, în special economice şi financiare, care să le permită îndeplinirea misiunilor lor.”; 
(c) se introduce o nouă teză cu textul următor: 
„Parlamentul European şi Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară, stabilesc aceste principii şi prevăd aceste condiţii, fără a aduce atingere competenţei statelor membre 
de a furniza aceste servicii, de a încredinţa prestarea lor şi de a le finanţa, cu respectarea tratatelor.” 
28) Se introduce un articol 16 A care preia formularea articolului 255; acesta se modifică după cum urmează: 
(a) alineatul (1) este precedat de textul următor care constituie alineatele (1) şi (2), alineatul (1) se 
renumerotează (3), iar alineatele (2) şi (3) devin paragrafe:  
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„(1) În scopul promovării unei bune guvernări şi asigurării participării societăţii civile, instituţiile, organele, oficiile 
şi agenţiile Uniunii acţionează respectând în cel mai înalt grad principiul transparenţei. 
(2) Parlamentul European se întruneşte în şedinţe publice, de asemenea şi Consiliul în cazul în care dezbate şi 
votează un proiect de act legislativ.” 
(b) la alineatul (1), renumerotat (3), care devine primul paragraf al acestui alineat (3), se introduce cuvântul 
„statutar” după „sediul”, cuvintele „Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei” se înlocuiesc cu „instituţiilor, 
organelor, oficiilor şi agenţiilor Uniunii, indiferent de suportul pe care se află aceste documente”, iar cuvintele 
„alineatele (2) şi (3)” se înlocuiesc cu cuvintele „prezentul alineat”. 
(c) la alineatul (2), care devine al doilea paragraf al alineatulului (1), renumerotat (3), se introduc cuvintele „prin 
regulamente” după „se stabilesc”, iar cuvintele „în următorii doi ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Amsterdam” se elimină;  
(d) la alineatul (3), care devine al treilea paragraf al alineatulului (1), renumerotat (3), cuvintele „ … menţionată 
anterior elaborează …” se înlocuiesc cu „… asigură transparenţa lucrărilor lor şi elaborează …”, la finalul 
paragrafului se introduc cuvintele „…, în conformitate cu regulamentele menţionate la al doilea paragraf” şi se 
adaugă două noi paragrafe cu textul următor: 
„Dispoziţiile prezentului alineat se aplică Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Băncii Centrale Europene şi 
Băncii Europene de Investiţii numai în cazul în care exercită funcţii administrative. 
Parlamentul European şi Consiliul asigură publicarea documentelor privind procedurile legislative în condiţiile 
prevăzute de regulamentele menţionate la al doilea paragraf.” 
29) Se introduce un articol 16 B, care înlocuieşte articolul 286, cu textul următor: 
„ARTICOLUL 16 B 
(1) Orice persoană are dreptul la protecţia datelor cu caracter personal care o privesc. 
(2) Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc 
normele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii, precum şi de către statele membre în exercitarea 
activităţilor care fac parte din domeniul de aplicare a dreptului Uniunii, precum şi normele privind libera 
circulaţie a acestor date. Respectarea acestor norme face obiectul controlului unor autorităţi independente.  
Normele adoptate în temeiul prezentului articol nu aduc atingere normelor specifice prevăzute la articolul 25a 
din Tratatul privind Uniunea Europeană.” 
30) Se introduce un nou articol 16 C cu textul următor: 
„ARTICOLUL 16 C 
(1) Uniunea respectă şi nu aduce atingere statutului de care beneficiază, în temeiul dreptului naţional, bisericile 
şi asociaţiile sau comunităţile religioase din statele membre.  
(2) Uniunea respectă, de asemenea, statutul de care beneficiază, în temeiul dreptului naţional, organizaţiile 
filosofice şi neconfesionale. 
(3) Recunoscându-le identitatea şi contribuţia specifică, Uniunea menţine un dialog deschis, transparent şi 
constant cu aceste biserici şi organizaţii.” 
NEDISCRIMINAREA ŞI CETĂŢENIA 
31) Denumirea părţii a doua se înlocuieşte cu denumirea următoare: „NEDISCRIMINAREA ŞI CETĂŢENIA 
UNIUNII”. 
32) Se introduce un articol 16 D, care preia formularea articolului 12. 
33) Se introduce un articol 16 E, care preia formularea articolului 13; la alineatul (2), cuvintele „… în cazul în 
care Consiliul adoptă …” se înlocuiesc cu „… Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară, pot adopta principiile de bază …”, iar cuvintele de la final „…, hotărăşte în 
conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251” se elimină. 
34) Articolul 17 se modifică după cum urmează: 
(a) la alineatul (1), cuvintele „o completează” se înlocuiesc cu „se adaugă acesteia”; 
(b) alineatul (2) se înlocuieşte cu textul următor: 
„(2) Cetăţenii Uniunii au drepturile şi obligaţiile prevăzute în tratate. Aceştia se bucură, printre altele, de: 
(a) dreptul de liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre; 
(b) dreptul de a alege şi de a fi aleşi în Parlamentul European, precum şi la alegerile locale în statul membru 
unde îşi au reşedinţa, în aceleaşi condiţii ca şi resortisanţii acestui stat; 
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(c) dreptul de a se bucura, pe teritoriul unei ţări terţe în care statul membru ai cărui resortisanţi sunt nu este 
reprezentat, de protecţie din partea autorităţilor diplomatice şi consulare ale oricărui stat membru, în aceleaşi 
condiţii ca şi resortisanţii acestui stat; 
(d) dreptul de a adresa petiţii Parlamentului European, de a se adresa Ombudsmanului European, precum şi 
dreptul de a se adresa instituţiilor şi organelor consultative ale Uniunii în oricare dintre limbile tratatelor şi de a 
primi răspuns în aceeaşi limbă. 
Aceste drepturi se exercită în condiţiile şi limitele definite prin tratate şi prin măsurile adoptate pentru punerea 
în aplicare a acestora.” 
35) Articolul 18 se modifică după cum urmează: 
(a) la alineatul (2), cuvintele „… Consiliul poate adopta …” se înlocuiesc cu „… Parlamentul European şi 
Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot adopta …”, iar teza finală se elimină; 
(b) alineatul (3) se înlocuieşte cu textul următor: 
„(3) În aceleaşi scopuri ca cele menţionate la alineatul (1) şi în cazul în care tratatele nu au prevăzut puteri de 
acţiune în acest sens, Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, poate adopta 
măsuri în domeniul securităţii sociale sau al protecţiei sociale. Consiliul hotărăşte în unanimitate, după 
consultarea Parlamentului European.” 
36) La articolul 20, cuvintele „… stabilesc între ele normele necesare şi …” se înlocuiesc cu „… adoptă 
dispoziţiile necesare şi …”. Se adaugă un nou paragraf, cu următorul text: 
„Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului 
European, poate adopta directive care să stabilească măsurile de coordonare şi de cooperare necesare pentru 
a facilita această protecţie.” 
37) La articolul 21, se introduce un prim paragraf, nou, cu următorul text: 
„Parlamentul European şi Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară, adoptă dispoziţiile referitoare la procedurile şi condiţiile necesare pentru prezentarea unei iniţiative 
cetăţeneşti în înţelesul articolului 8 B din Tratatul privind Uniunea Europeană, inclusiv numărul minim de state 
membre din care trebuie să provină cetăţenii care prezintă o astfel de iniţiativă.” 
38) La articolul 22 al doilea paragraf, cuvintele „… drepturile prevăzute în prezenta parte, dispoziţii a căror 
adoptare o recomandă statelor membre, în conformitate cu normele lor constituţionale …” se înlocuiesc cu „… 
drepturile enumerate la articolul 17 alineatul (2).  
Respectivele dispoziţii intră în vigoare numai după ce au fost aprobate de statele membre în conformitate cu 
normele lor constituţionale.”  
39) În denumirea părţii a treia, după cuvântul „POLITICILE” se introduc „ŞI ACŢIUNILE INTERNE”. 
PIAŢA INTERNĂ 
40) La începutul părţii a treia se introduce un titlu I cu denumirea „PIAŢA INTERNĂ”  
41) Se introduce un articol 22a, care preia formularea articolului 14. Alineatul (1) se înlocuieşte cu textul 
următor: 
„(1) Uniunea adoptă măsurile pentru instituirea sau asigurarea funcţionării pieţei interne, în conformitate cu 
dispoziţiile incidente ale tratatelor.” 
42) Se introduce un articol 22b, care preia formularea articolului 15. La primul paragraf, cuvintele „… pe 
parcursul perioadei de instituire …” se înlocuiesc cu „… pentru instituirea …”. 43) Numerotarea titlului I privind 
libera circulaţie a mărfurilor devine „Ia”.  
44) La articolul 23 alineatul (1), cuvintele „… se întemeiază pe …” se înlocuiesc cu „este alcătuită dintr-o”. 
45) După articolul 27 se introduce un capitol 1a, cu denumirea „COOPERAREA VAMALĂ” şi se introduce un 
articol 27a care preia formularea articolului 135, iar ultima teză a articolului 135 se elimină. 
AGRICULTURA ŞI PESCUITUL 
46) În denumirea titlului II, se adaugă cuvintele „ŞI PESCUITUL”. 
47) Articolul 32 se modifică după cum urmează: 
(a) la alineatul (1) se introduce un prim paragraf nou, cu textul următor: „(1) Uniunea defineşte şi pune în 
aplicare o politică comună în domeniul agriculturii şi pescuitului.”, textul primului alineat existent devenind al 
doilea paragraf. 
La al doilea paragraf, în prima teză după cuvântul „agricultura” se introduce cuvântul „, pescuitul” şi se adaugă 
teza următoare ca ultimă teză a paragrafului: „Referirile la politica agricolă comună sau la agricultură şi 
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utilizarea termenului „agricol” se înţeleg ca făcând referire şi la pescuit, având în vedere caracteristicile 
speciale ale acestui sector.”; 
(b) la alineatul (2), după cuvântul „instituirii” se introduc cuvintele „…sau funcţionării”. 
(c) la alineatul (3) cuvintele „la prezentul tratat” se elimină; 
48) Articolul 36 se modifică după cum urmează: 
(a) la primul paragraf, înaintea cuvintelor „de Consiliu” se introduc cuvintele „de Parlamentul European şi”, iar 
trimiterea la alineatul (3) se elimină. 
(b) la al doilea paragraf, teza introductivă se înlocuieşte cu următoarea teză: Consiliul poate autoriza, la 
propunerea Comisiei, acordarea de ajutoare:” 
49) Articolul 37 se modifică după cum urmează: 
(a) alineatul (1) se elimină. 
(b) alineatul (2) se renumerotează (1); fragmentul de teză „Comisia, având în vedere lucrările conferinţei 
menţionate la alineatul (1), prezintă, după consultarea Comitetului Economic şi Social şi în termen de doi ani 
de la intrarea în vigoare a prezentului tratat, propuneri …” se înlocuieşte cu „Comisia prezintă propuneri …”, iar 
al treilea paragraf se elimină; 
(c) se introduc, alineatele (2) şi (3), noi, cu textul următor, iar alineatele următoare se renumerotează: 
„(2) Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după 
consultarea Comitetului Economic şi Social, stabilesc organizarea comună a pieţelor agricole prevăzută la 
articolul 34 alineatul (1), precum şi celelalte dispoziţii necesare pentru îndeplinirea obiectivelor politicii comune 
în domeniul agriculturii şi pescuitului. 
(3) Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă măsurile privind stabilirea preţurilor, a taxelor, a ajutoarelor şi a 
contingentelor, precum şi privind stabilirea şi repartizarea posibilităţilor de pescuit.” 
(d) la alineatul (3), renumerotat (4), în teza introductivă, se elimină cuvintele „Consiliul, hotărând cu majoritate 
calificată”; 
(e) la alineatul (4), renumerotat (5), în primul fragment de teză, cuvintele „să existe” se înlocuiesc cu cuvintele 
„să nu existe”. 
LIBERA CIRCULAŢIE A LUCRĂTORILOR 
50) La articolul 39 alineatul (3) litera (d), se elimină cuvintele „de aplicare”. 
51) Articolul 42 se modifică după cum urmează: 
(a) la primul paragraf, cuvintele „… lucrătorilor migranţi şi persoanelor aflate în întreţinerea acestora:” se 
înlocuiesc cu „lucrătorilor migranţi salariaţi sau care desfăşoară o activitate independentă şi persoanelor aflate 
în întreţinerea acestora:” 
(b) ultimul paragraf se înlocuieşte cu textul următor: 
„În cazul în care un membru al Consiliului declară că un proiect de act legislativ menţionat la primul paragraf ar 
aduce atingere unor aspecte importante ale sistemului său de securitate socială, inclusiv în ceea ce priveşte 
domeniul său de aplicare, costul sau structura financiară, ori ar aduce atingere echilibrului financiar al 
respectivului sistem, poate solicita sesizarea Consiliului European. În acest caz, procedura legislativă ordinară 
se suspendă. După dezbateri şi în termen de patru luni de la această suspendare, Consiliul European: 
(a) retrimite proiectul Consiliului, caz în care încetează suspendarea procedurii legislative ordinare, sau 
(b) nu acţionează în niciun fel sau solicită Comisiei să prezinte o nouă propunere; în acest caz se consideră că 
actul propus iniţial nu a fost adoptat.” 
DREPTUL DE STABILIRE 
52) La articolul 44 alineatul (2), la începutul primului paragraf se adaugă cuvintele „Parlamentul European”. 
53) La articolul 45 al doilea paragraf, cuvintele „Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea 
Comisiei, poate …” se înlocuiesc cu „Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară, pot …”. 
54) Articolul 47 se modifică după cum urmează: 
(a) la finalul alineatului (1) se adaugă fragmentul de teză următor: „, precum şi privind coordonarea actelor cu 
putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre cu privire la accesul la activităţile independente şi 
la exercitarea acestora.”; 
(b) alineatul (2) se elimină, iar alineatul (3) se renumerotează (2). Cuvântul „liberalizarea” se înlocuieşte cu 
„eliminarea”, iar cuvintele „va fi” se înlocuiesc cu „este”. 
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55) Se introduce un articol 48a, care preia formularea articolului 294. 
SERVICIILE 
56) Articolul 49 se modifică după cum urmează: 
(a) la primul paragraf, cuvintele „stat al Comunităţii” se înlocuiesc cu „stat membru”; 
(b) la al doilea paragraf, cuvintele „Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate 
extinde …” se înlocuiesc cu „Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară, pot extinde …”. 
57) La articolul 50 al treilea paragraf, cuvântul „ţara” se înlocuieşte cu „statul membru”, iar 
cuvintele „această ţară” se înlocuiesc cu „acest stat”. 
58) La articolul 52 alineatul (1), cuvintele „… Consiliul, la propunerea Comisiei, după consultarea Comitetului 
Economic şi Social şi a Parlamentului European, hotărăşte … ” se înlocuiesc cu „… Parlamentul European şi 
Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, după consultarea Comitetului Economic şi 
Social, hotărăsc …”.  
59) La articolul 53, cuvintele „… se declară dispuse să procedeze la liberalizarea …” se înlocuiesc cu „… 
depun eforturi pentru a proceda la liberalizarea …”. 
CAPITALURILE 
60) La articolul 57 alineatul (2), cuvintele „… hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, Consiliul 
poate să adopte măsuri … ” se înlocuiesc cu „… Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate 
cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsurile …”, iar ultima teză a alineatulului (2) devine alineatul (3) cu 
următorul text: 
„(3) Prin derogare de la alineatul (2), numai Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă 
specială, în unanimitate şi după consultarea Parlamentului European, poate adopta măsuri care reprezintă un 
regres în dreptul Uniunii în ceea ce priveşte liberalizarea circulaţiei capitalurilor având ca destinaţie sau 
provenind din ţări terţe.”  
61) La articolul 58 se adaugă un alineat (4), nou, cu textul următor: 
„(4) În absenţa unor măsuri de aplicare a articolului 57 alineatul (3), Comisia sau, în absenţa unei decizii a 
Comisiei în termen de trei luni de la data solicitării statului membru în cauză, Consiliul poate adopta o decizie 
care să dispună ca măsurile fiscale restrictive adoptate de un stat membru faţă de una sau mai multe ţări terţe 
să fie considerate conforme tratatelor, cu condiţia ca acestea să fie justificate în raport cu unul dintre 
obiectivele Uniunii şi compatibile cu buna funcţionare a pieţei interne. Consiliul hotărăşte în unanimitate, la 
solicitarea unui stat membru.” 
62) Articolul 60 devine articolul 61 H. Acesta se modifică după cum se precizează la punctul 64. 
SPAŢIUL DE LIBERTATE, SECURITATE ŞI JUSTIŢIE 
63) Un titlu IV, cu denumirea „SPAŢIUL DE LIBERTATE, SECURITATE ŞI JUSTIŢIE” înlocuieşte titlul IV 
privind vizele, dreptul de azil, imigrarea şi alte politici referitoare la libera circulaţie a persoanelor. Acest titlu 
cuprinde următoarele capitole: 
Capitolul 1: Dispoziţii generale 
Capitolul 2: Politicile privind controlul la frontiere, dreptul de azil şi imigrarea 
Capitolul 3: Cooperarea judiciară în materie civilă 
Capitolul 4: Cooperarea judiciară în materie penală 
Capitolul 5: Cooperarea poliţienească 
DISPOZIŢII GENERALE 
64) Articolul 61 se înlocuieşte cu capitolul 1 şi articolele 61 - 61 I următoare. De asemenea, articolul 61 
înlocuieşte articolul 29 din Tratatul privind Uniunea Europeană existent, articolul 61 D înlocuieşte articolul 36 
din tratatul respectiv, articolul 61 E înlocuieşte articolul 64 alineatul (1) din Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene şi articolul 33 din Tratatul privind Uniunea Europeană existent, articolul 61 G înlocuieşte articolul 66 
din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi articolul 61 H preia formularea articolului 60 din acest din 
urmă tratat, după cum se precizează la punctul 62: 
„CAPITOLUL 1 
DISPOZIŢII GENERALE 
ARTICOLUL 61 
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(1) Uniunea constituie un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, cu respectarea drepturilor fundamentale şi a 
diferitelor sisteme de drept şi tradiţii juridice ale statelor membre. 
(2) Uniunea asigură absenţa controalelor asupra persoanelor la frontierele interne şi dezvoltă o politică comună 
în domeniul dreptului de azil, al imigrării şi al controlului la frontierele externe care este întemeiată pe 
solidaritatea între statele membre şi care este echitabilă faţă de resortisanţii ţărilor terţe. În înţelesul prezentului 
titlu, apatrizii sunt asimilaţi resortisanţilor ţărilor terţe. 
(3) Uniunea acţionează pentru a asigura un înalt nivel de securitate prin măsuri de prevenire a criminalităţii, a 
rasismului şi a xenofobiei, precum şi de combatere a acestora, prin măsuri de coordonare şi de cooperare între 
autorităţile poliţieneşti şi judiciare şi alte autorităţi competente, precum şi prin recunoaşterea reciprocă a 
deciziilor judiciare în materie penală şi, după caz, prin apropierea legislaţiilor penale. 
 (4) Uniunea facilitează accesul la justiţie, în special pe baza principiului recunoaşterii reciproce a deciziilor 
judiciare şi extrajudiciare în materie civilă. 
ARTICOLUL 61 A 
Consiliul European defineşte orientările strategice ale planificării legislative şi operaţionale în cadrul spaţiului de 
libertate, securitate şi justiţie. 
ARTICOLUL 61 B 
Parlamentele naţionale asigură, cu privire la propunerile şi iniţiativele legislative prezentate în cadrul capitolelor 
4 şi 5, respectarea principiului subsidiarităţii, în conformitate cu Protocolul privind aplicarea principiilor 
subsidiarităţii şi proporţionalităţii. 
ARTICOLUL 61 C 
Fără a aduce atingere articolelor 226, 227 şi 228, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta măsurile de 
stabilire a condiţiilor în care statele membre, în colaborare cu Comisia, realizează o evaluare obiectivă şi 
imparţială a punerii în aplicare, de către autorităţile statelor membre, a politicilor Uniunii prevăzute în prezentul 
titlu, în special în scopul de a favoriza aplicarea deplină a principiului recunoaşterii reciproce. Parlamentul 
European şi parlamentele naţionale sunt informate cu privire la conţinutul şi rezultatele evaluării. 
ARTICOLUL 61 D 
În cadrul Consiliului se instituie un comitet permanent care să asigure în cadrul Uniunii promovarea şi 
consolidarea cooperării operaţionale în materie de securitate internă. Fără a aduce atingere articolului 207, 
comitetul promovează coordonarea acţiunii autorităţilor competente ale statelor membre. La lucrările 
comitetului pot fi implicaţi reprezentanţii organelor, ai oficiilor şi ai agenţiilor în cauză ale Uniunii. Parlamentul 
European şi parlamentele naţionale sunt informate cu privire la derularea acestor lucrări. 
ARTICOLUL 61 E 
Prezentul titlu nu aduce atingere exercitării responsabilităţilor care revin statelor membre pentru menţinerea 
ordinii publice şi pentru apărarea securităţii interne. 
ARTICOLUL 61 F 
Statele membre au libertatea de a organiza între ele şi sub autoritatea lor forme de cooperare şi de coordonare 
pe care le consideră oportune, între serviciile competente ale administraţiilor acestora care răspund de 
asigurarea securităţii naţionale. 
ARTICOLUL 61 G 
Consiliul adoptă măsuri în vederea asigurării cooperării administrative între serviciile competente ale statelor 
membre în domeniile menţionate în prezentul titlu, precum şi între serviciile respective şi Comisie. Acesta 
hotărăşte la propunerea Comisiei, sub rezerva articolului 61 I şi după consultarea Parlamentului European. 
ARTICOLUL 61 H 
În cazul în care este necesar, pentru realizarea obiectivelor enunţate la articolul 61, în ceea ce priveşte 
prevenirea şi combaterea terorismului şi a activităţilor conexe, Parlamentul European şi Consiliul, hotărând prin 
regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, definesc cadrul măsurilor administrative privind 
circulaţia capitalurilor şi plăţile, cum ar fi îngheţarea fondurilor, a activelor financiare sau a beneficiilor 
economice care aparţin unor persoane fizice sau juridice, grupuri sau entităţi fără caracter statal, sunt în 
proprietatea acestora sau sunt deţinute de acestea. 
Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă măsurile pentru punerea în aplicare a cadrului prevăzut la primul 
paragraf. 
Actele menţionate la prezentul articol cuprind dispoziţiile necesare în materie de garanţii juridice. 
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ARTICOLUL 61 I 
Actele menţionate în capitolele 4 şi 5, precum şi măsurile menţionate la articolul 61 G care asigură o cooperare 
administrativă în domeniile menţionate în aceste capitole, se adoptă: 
(a) la propunerea Comisiei; sau 
(b) la iniţiativa unui sfert din statele membre.” 
CONTROLUL LA FRONTIERE, DREPTUL DE AZIL ŞI IMIGRAREA 
65) Articolele 62-64 sunt înlocuite de capitolul 2 şi articolele 62 - 63b următoare. Articolul 62 înlocuieşte 
articolul 62, articolul 63 alineatele (1) şi (2) înlocuiesc articolul 63 punctele 1 şi 2, articolul 63 alineatul (3) 
înlocuieşte articolul 64 alineatul (2) şi articolul 63a înlocuieşte articolul 63 punctele 3 şi 4: 
„CAPITOLUL 2  
POLITICI PRIVIND CONTROLUL LA FRONTIERE, DREPTUL DE AZIL ŞI IMIGRAREA 
ARTICOLUL 62 
(1) Uniunea dezvoltă o politică care urmăreşte: 
(a) să asigure absenţa oricărui control asupra persoanelor la trecerea frontierelor interne, indiferent de 
cetăţenie; 
(b) să asigure controlul persoanelor şi supravegherea eficace la trecerea frontierelor externe; 
(c) să introducă treptat un sistem integrat de administrare a frontierelor externe. 
(2) În înţelesul alineatului (1), Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară, adoptă măsurile privind: 
(a) politica comună a vizelor şi a altor permise de şedere de scurtă durată; 
 (b) controalele la care sunt supuse persoanele la trecerea frontierelor externe; 
(c) condiţiile în care resortisanţii ţărilor terţe pot circula liber, pentru o durată scurtă, în interiorul Uniunii; 
(d) orice măsură necesară pentru instituirea treptată a unui sistem integrat de administrare a frontierelor 
externe; 
(e) absenţa oricărui control asupra persoanelor, indiferent de cetăţenie, la trecerea frontierelor interne. 
(3) În cazul în care o acţiune a Uniunii se dovedeşte necesară pentru a facilita exercitarea dreptului menţionat 
la articolul 17 alineatul (2) litera (a), iar tratatele nu au prevăzut atribuţii în acest sens, Consiliul, hotărând în 
conformitate cu o procedură legislativă specială, poate adopta dispoziţii referitoare la paşapoarte, cărţi de 
identitate, permise de şedere sau oricare alt document asimilat. Consiliul hotărăşte în unanimitate, după 
consultarea Parlamentului European. 
(4) Prezentul articol nu aduce atingere competenţei statelor membre privind delimitarea geografică a 
frontierelor acestora, în conformitate cu dreptul internaţional.  
ARTICOLUL 63 
(1) Uniunea dezvoltă o politică comună în domeniul dreptului de azil, al protecţiei subsidiare şi al protecţiei 
temporare, cu scopul de a oferi un statut corespunzător oricărui resortisant dintr-o ţară terţă care are nevoie de 
protecţie internaţională şi de a asigura respectarea principiului nereturnării. Această politică trebuie să fie în 
conformitate cu Convenţia de la Geneva la 28 iulie 1951 şi cu Protocolul din 31 ianuarie 1967 privind statutul 
refugiaţilor, precum şi cu alte tratate din domeniu. 
(2) În înţelesul alineatului (1), Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară, adoptă măsurile referitoare la un sistem european comun de azil, care cuprinde: 
(a) un regim unitar de azil în favoarea resortisanţilor ţărilor terţe, valabil în toată Uniunea; 
 (b) un regim unitar de protecţie subsidiară pentru resortisanţii ţărilor terţe care, fără să obţină azil european, au 
nevoie de protecţie internaţională; 
(c) un sistem comun de protecţie temporară a persoanelor strămutate în cazul unui aflux masiv; 
(d) proceduri comune de acordare şi de retragere a regimului unitar de azil sau de protecţie subsidiară; 
(e) criterii şi mecanisme de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil sau 
de protecţie subsidiară; 
(f) norme referitoare la condiţiile de primire a solicitanţilor dreptului de azil sau de protecţie subsidiară; 
(g) parteneriatul şi cooperarea cu ţările terţe pentru gestionarea fluxurilor de persoane care solicită drept de 
azil, protecţie subsidiară sau temporară. 
(3) În cazul în care unul sau mai multe state membre se află într-o situaţie de urgenţă caracterizată de un aflux 
brusc de resortisanţi din ţări terţe, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta măsuri provizorii, în 
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beneficiul statului sau al statelor membre în cauză. Acesta hotărăşte după consultarea Parlamentului 
European. 
ARTICOLUL 63a 
(1) Uniunea dezvoltă o politică comună de imigrare, al cărei scop este de a asigura, în toate etapele, 
gestionarea eficientă a fluxurilor de migrare, tratamentul echitabil al resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie 
de şedere legală în statele membre, precum şi prevenirea imigrării ilegale şi a traficului de persoane şi 
combaterea susţinută a acestora. 
(2) În înţelesul alineatului (1), Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară, adoptă măsuri în următoarele domenii: 
(a) condiţiile de intrare şi de şedere, precum şi normele privind acordarea de către statele membre a vizelor şi 
a permiselor de şedere pe termen lung, inclusiv în vederea reîntregirii familiei; 
 (b) definirea drepturilor resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere legală pe teritoriul unui stat 
membru, inclusiv condiţiile care reglementează libertatea de circulaţie şi de şedere în celelalte state membre; 
(c) imigrarea clandestină şi şederea ilegală, inclusiv expulzarea şi repatrierea persoanelor aflate în situaţie de 
şedere ilegală; 
(d) combaterea traficului de persoane, în special de femei şi copii. 
(3) Uniunea poate încheia cu ţări terţe acorduri privind readmisia, în ţările lor de origine sau de provenienţă, a 
resortisanţilor ţărilor terţe care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condiţiile de intrare, de prezenţă sau de 
şedere pe teritoriul unuia dintre statele membre.  
(4) Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot stabili 
măsuri pentru încurajarea şi sprijinirea acţiunii statelor membre, cu scopul de a favoriza integrarea 
resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere legală pe teritoriul lor, excluzând orice armonizare a actelor 
cu putere de lege şi a normelor administrative ale statelor membre. 
(5) Prezentul articol nu aduce atingere dreptului statelor membre de a stabili volumul admiterii pe teritoriul 
acestora a resortisanţilor unor ţări terţe, provenind din ţări terţe, în căutarea unui loc de muncă în calitate de 
lucrători salariaţi sau pentru a desfăşura o activitate independentă. 
ARTICOLUL 63b 
Politicile Uniunii menţionate la prezentul capitol şi punerea în aplicare a acestora sunt reglementate de 
principiul solidarităţii şi al distribuirii echitabile a răspunderii între statele membre, inclusiv pe plan financiar. Ori 
de câte ori este necesar, actele Uniunii adoptate în temeiul prezentului capitol cuprind măsuri adecvate pentru 
aplicarea acestui principiu.” 
COOPERAREA JUDICIARĂ ÎN MATERIE CIVILĂ 
66) Articolul 65 se înlocuieşte cu capitolul 3 şi articolul 65, după cum urmează: 
„CAPITOLUL 3 
COOPERAREA JUDICIARĂ ÎN MATERIE CIVILĂ 
ARTICOLUL 65 
(1) Uniunea dezvoltă o cooperare judiciară în materie civilă cu incidenţă transfrontalieră, întemeiată pe 
principiul recunoaşterii reciproce a deciziilor judiciare şi extrajudiciare. 
Această cooperare poate include adoptarea unor măsuri de apropiere a actelor cu putere de lege şi a normelor 
administrative ale statelor membre. 
(2) În înţelesul alineatului (1), Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară, adoptă măsuri, în special atunci când acestea sunt necesare pentru buna funcţionare a 
pieţei interne, care urmăresc să asigure: 
(a) recunoaşterea reciprocă între statele membre a deciziilor judiciare şi extrajudiciare şi executarea acestora; 
(b) comunicarea şi notificarea transfrontalieră a actelor judiciare şi extrajudiciare; 
(c) compatibilitatea normelor aplicabile în statele membre în materie de conflict de legi şi de competenţă; 
(d) cooperarea în materie de obţinere a probelor; 
(e) accesul efectiv la justiţie; 
(f) eliminarea obstacolelor din calea bunei desfăşurări a procedurilor civile, la nevoie prin favorizarea 
compatibilităţii normelor de procedură civilă aplicabile în statele membre; 
(g) dezvoltarea unor metode alternative de soluţionare a litigiilor; 
(h) sprijinirea formării profesionale a magistraţilor şi a personalului din justiţie. 
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 (3) Prin derogare de la alineatul (2), măsurile privind dreptul familiei care au implicaţii transfrontaliere sunt 
stabilite de către Consiliu, care hotărăşte în conformitate cu o procedură legislativă specială. Acesta hotărăşte 
în unanimitate, după consultarea Parlamentului European. 
Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta o decizie care să determine aspectele din dreptul familiei care 
au implicaţii transfrontaliere, care ar putea face obiectul unor acte adoptate prin procedura legislativă ordinară. 
Consiliul hotărăşte în unanimitate, după consultarea Parlamentului European. 
Propunerea menţionată la al doilea paragraf se transmite parlamentelor naţionale. În cazul opoziţiei unui 
parlament naţional, notificate în termen de şase luni de la această transmitere, decizia nu se adoptă. În cazul în 
care nu există nicio opoziţie, Consiliul poate adopta respectiva decizie.” 
COOPERAREA JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ 
67) Articolul 66 este înlocuit de articolul 61 G după cum se precizează la punctul 64 şi articolele 67-69 se 
abrogă. Se introduc capitolul 4şi articolele 69 A - 69 E următoare. Articolele 69 A, 69 B şi 69 D înlocuiesc 
articolul 31 din Tratatul privind Uniunea Europeană existent, după cum se precizează la articolul 1 punctul 51 
din prezentul tratat: 
„CAPITOLUL 4 
COOPERAREA JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ 
ARTICOLUL 69 A 
(1) Cooperarea judiciară în materie penală în cadrul Uniunii se întemeiază pe principiul recunoaşterii reciproce 
a hotărârilor judecătoreşti şi a deciziilor judiciare şi include apropierea actelor cu putere de lege şi a normelor 
administrative ale statelor membre în domeniile prevăzute la alineatul (2) şi la articolul 69 B. 
Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsurile 
privind: 
(a) instituirea unor norme şi proceduri care să asigure recunoaşterea, în întreaga Uniune, a tuturor categoriilor 
de hotărâri judecătoreşti şi decizii judiciare; 
 (b) prevenirea şi soluţionarea conflictelor de competenţă între statele membre; 
(c) sprijinirea formării profesionale a magistraţilor şi a personalului din justiţie; 
(d) facilitarea cooperării dintre autorităţile judiciare sau echivalente ale statelor membre în materie de urmărire 
penală şi executare a deciziilor. 
(2) În măsura în care este necesar pentru a facilita recunoaşterea reciprocă a hotărârilor judecătoreşti şi a 
deciziilor judiciare, precum şi cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală cu dimensiune 
transfrontalieră, Parlamentul European şi Consiliul, hotărând prin directive în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară, pot stabili norme minime.  
Aceste norme minime iau în considerare diferenţele existente între tradiţiile juridice şi sistemele de drept ale 
statelor membre. 
Acestea se referă la: 
(a) admisibilitatea reciprocă a probelor între statele membre; 
(b) drepturile persoanelor în procedura penală; 
(c) drepturile victimelor criminalităţii; 
(d) alte elemente speciale ale procedurii penale pe care Consiliul le-a identificat în prealabil printr-o decizie; 
pentru adoptarea acestei decizii, Consiliul hotărăşte în unanimitate, după aprobarea Parlamentului European. 
Adoptarea normelor minime prevăzute la prezentul alineat nu împiedică statele membre să menţină sau să 
adopte un nivel mai ridicat de protecţie a persoanelor. 
(3) În cazul în care un membru al Consiliului consideră că un proiect de directivă prevăzut la alineatul (2) ar 
aduce atingere aspectelor fundamentale ale sistemului său de justiţie penală, acesta poate solicita sesizarea 
Consiliului European. În acest caz, procedura legislativă ordinară se suspendă. După dezbateri, în caz de 
consens, Consiliul European, în termen de patru luni de la suspendare, retrimite proiectul Consiliului, prin 
aceasta încetând suspendarea procedurii legislative ordinare. 
În acelaşi termen, în cazul unui dezacord şi în cazul în care cel puţin nouă state membre doresc instituirea unei 
forme de cooperare consolidată pe baza proiectului de directivă respectiv, acestea informează Parlamentul 
European, Consiliul şi Comisia în consecinţă. În acest caz, autorizarea de a institui o formă de cooperare 
consolidată, prevăzută la articolul 10 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană şi la articolul 280 D 
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alineatul (1) din prezentul tratat se consideră acordată şi se aplică dispoziţiile privind formele de cooperare 
consolidată. 
ARTICOLUL 69 B 
(1) Parlamentul European şi Consiliul, hotărând prin directive în conformitate cu procedura legislativă ordinară, 
pot stabili norme minime cu privire la definirea infracţiunilor şi a sancţiunilor în domenii ale criminalităţii de o 
gravitate deosebită de dimensiune transfrontalieră ce rezultă din natura sau impactul acestor infracţiuni ori din 
nevoia specială de a le combate pornind de la o bază comună. 
Aceste domenii ale criminalităţii sunt următoarele: terorismul, traficul de persoane şi exploatarea sexuală a 
femeilor şi a copiilor, traficul ilicit de droguri, traficul ilicit de arme, spălarea banilor, corupţia, contrafacerea 
mijloacelor de plată, criminalitatea informatică şi criminalitatea organizată. 
În funcţie de evoluţia criminalităţii, Consiliul poate adopta o decizie care să identifice alte domenii ale 
criminalităţii care îndeplinesc criteriile prevăzute la prezentul alineat. Consiliul hotărăşte în unanimitate, după 
aprobarea Parlamentului European.  
(2) În cazul în care apropierea actelor cu putere de lege şi a normelor administrative ale statelor membre în 
materie penală se dovedeşte indispensabilă pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a unei politici a 
Uniunii într-un domeniu care a făcut obiectul unor măsuri de armonizare, prin directive se pot stabili norme 
minime referitoare la definirea infracţiunilor şi a sancţiunilor în domeniul în cauză. Directivele se adoptă printr-o 
procedură legislativă ordinară sau specială identică cu cea utilizată pentru adoptarea măsurilor de armonizare 
în cauză, fără a aduce atingere articolului 61 I. 
(3) În cazul în care un membru al Consiliului consideră că un proiect de directivă prevăzută la alineatul (1) sau 
(2) ar aduce atingere aspectelor fundamentale ale sistemului său de justiţie penală, acesta poate solicita 
sesizarea Consiliului European. În acest caz, procedura legislativă ordinară se suspendă. După dezbateri, în 
caz de consens, Consiliul European, în termen de patru luni de la suspendare, retrimite proiectul Consiliului, 
prin aceasta încetând suspendarea procedurii legislative ordinare. 
În acelaşi termen, în cazul unui dezacord şi în cazul în care cel puţin nouă state membre doresc stabilirea unei 
cooperări consolidate pe baza proiectului de directivă respectiv, acestea informează Parlamentul European, 
Consiliul şi Comisia în consecinţă. În acest caz, autorizarea de a stabili o formă de cooperare consolidată, 
prevăzută la articolul 10 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană şi la articolul 280 D alineatul (1) 
din prezentul tratat, se consideră acordată şi se aplică dispoziţiile privind formele de cooperare consolidată. 
ARTICOLUL 69 C 
Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot stabili măsuri 
pentru a încuraja şi sprijini acţiunea statelor membre în domeniul prevenirii criminalităţii, excluzând orice 
armonizare a actelor cu putere de lege şi a normelor administrative ale statelor membre. 
ARTICOLUL 69 D 
(1) Eurojust are misiunea de a susţine şi consolida coordonarea şi cooperarea dintre autorităţile naţionale de 
cercetare şi urmărire penală în legătură cu formele grave de criminalitate care afectează două sau mai multe 
state membre sau care impun urmărirea penală pe baze comune, prin operaţiuni întreprinse de autorităţile 
statelor membre şi de Europol şi prin informaţii furnizate de acestea. 
În acest context, Parlamentul European şi Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară, determină structura, funcţionarea, domeniul de acţiune şi atribuţiile Eurojust. Aceste 
atribuţii pot include: 
(a) începerea de cercetări penale, precum şi propunerea de începere a urmăririi penale efectuate de autorităţile 
naţionale competente, în special cele referitoare la infracţiuni care aduc atingere intereselor financiare ale 
Uniunii; 
(b) coordonarea cercetărilor şi a urmăririlor penale prevăzute la litera (a); 
(c) consolidarea cooperării judiciare, inclusiv prin soluţionarea conflictelor de competenţă şi prin strânsa 
cooperare cu Reţeaua Judiciară Europeană. 
Aceste regulamente stabilesc, de asemenea, condiţiile de implicare a Parlamentului European şi a 
parlamentelor naţionale la evaluarea activităţilor Eurojust. 
(2) În cadrul urmăririlor penale prevăzute la alineatul (1) şi fără a aduce atingere articolului 69 E, actele oficiale 
de procedură judiciară sunt îndeplinite de autorităţile naţionale competente. 
ARTICOLUL 69 E 
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(1) Pentru combaterea infracţiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, Consiliul, hotărând 
prin regulamente în conformitate cu o procedură legislativă specială, poate institui un Parchet European, 
pornind de la Eurojust. Consiliul hotărăşte în unanimitate, după aprobarea Parlamentului European.  
În cazul în care nu există unanimitate, un grup compus din cel puţin nouă state membre poate solicita ca 
proiectul de regulament să fie trimis spre examinare Consiliului European. În acest caz, procedura în cadrul 
Consiliului se suspendă. După dezbateri, în cazul realizării unui consens, Consiliul European, în termen de 
patru luni de la suspendare, retrimite proiectul Consiliului, spre adoptare. 
În acelaşi termen, în cazul unui dezacord şi în cazul în care cel puţin nouă state membre doresc stabilirea unei 
forme de cooperare consolidată pe baza proiectului de regulament respectiv, acestea informează Parlamentul 
European, Consiliul şi Comisia în consecinţă. În acest caz, autorizarea de a stabili o formă de cooperare 
consolidată, menţionată la articolul 10 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană şi la articolul 280 D 
alineatul (1) din prezentul tratat, se consideră acordată şi se aplică dispoziţiile privind formele de cooperare 
consolidată. 
(2) Parchetul European are competenţa de a cerceta, de a urmări şi de a trimite în judecată, după caz în 
colaborare cu Europol, autorii şi coautorii infracţiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, în 
conformitate cu normele stabilite în regulamentul prevăzut la alineatul (1). Parchetul European exercită în faţa 
instanţelor competente ale statelor membre acţiunea publică în legătură cu aceste infracţiuni. 
(3) Regulamentele prevăzute la alineatul (1) stabilesc statutul Parchetului European, condiţiile de exercitare a 
atribuţiilor acestuia, regulamentul de procedură aplicabil activităţilor sale, precum şi normele care 
reglementează admisibilitatea probelor şi normele aplicabile controlului jurisdicţional al actelor de procedură 
adoptate în exercitarea atribuţiilor sale.  
(4) Consiliul European poate adopta, în acelaşi timp sau ulterior, o decizie de modificare a alineatului (1) în 
scopul extinderii atribuţiilor Parchetului European pentru a include combaterea criminalităţii grave de 
dimensiune transfrontalieră şi în scopul modificării corespunzătoare a alineatului (2) în ceea ce priveşte autorii 
şi coautorii infracţiunilor grave care afectează mai multe state membre. Consiliul European hotărăşte în 
unanimitate, după aprobarea Parlamentului European şi după consultarea Comisiei.” 
COOPERAREA POLIŢIENEASCĂ 
68) Se introduc capitolul 5 şi articolele 69 F, 69 G şi 69 H după cum urmează. Articolele 69 F şi 69 G înlocuiesc 
articolul 30 din Tratatul privind Uniunea Europeană existent şi articolul 69 H înlocuieşte articolul 32 din tratatul 
respectiv, după cum se precizează la articolul 1 punctul 51 din prezentul tratat: 
„CAPITOLUL 5 
COOPERAREA POLIŢIENEASCĂ 
ARTICOLUL 69 F 
(1) Uniunea instituie o cooperare poliţienească care implică toate autorităţile competente din statele membre, 
inclusiv serviciile de poliţie, serviciile vamale şi alte servicii specializate de aplicare a legii, în domeniul 
prevenirii sau al depistării şi al cercetării infracţiunilor.  
(2) În înţelesul alineatului (1), Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară, pot stabili măsuri referitoare la:  
(a) colectarea, stocarea, prelucrarea şi analizarea informaţiilor în domeniu, precum şi schimbul de informaţii; 
(b) sprijinirea formării profesionale a personalului, precum şi cooperarea privind schimbul de personal, 
echipamentele şi cercetarea criminalistică; 
(c) tehnicile comune de investigare privind depistarea unor forme grave de criminalitate organizată. 
(3) Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, poate stabili măsurile privind 
cooperarea operativă între autorităţile prevăzute la prezentul articol. 
Consiliul hotărăşte în unanimitate, după consultarea Parlamentului European.  
În cazul în care nu există unanimitate, un grup compus din cel puţin nouă state membre poate solicita ca 
proiectul de măsuri să fie trimis spre examinare Consiliului European. În acest caz, procedura în cadrul 
Consiliului se suspendă. După dezbateri, în caz de consens, Consiliul European, în termen de patru luni de la 
suspendare, retrimite proiectul Consiliului, spre adoptare. 
În acelaşi termen, în cazul unui dezacord şi în cazul în care cel puţin nouă state membre doresc stabilirea unei 
forme de cooperare consolidată pe baza proiectului de măsuri respectiv, acestea informează Parlamentul 
European, Consiliul şi Comisia în consecinţă. În acest caz, autorizarea de a stabili o formă de cooperare 
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consolidată, menţionată la articolul 10 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană şi la articolul 280 D 
alineatul (1) din prezentul tratat, se consideră acordată şi se aplică dispoziţiile privind formele de cooperare 
consolidată. Procedura specifică prevăzută la al doilea şi al treilea paragraf nu se aplică actelor care constituie 
o dezvoltare a acquis-ului Schengen. 
ARTICOLUL 69 G 
(1) Europol are misiunea de a susţine şi consolida acţiunea autorităţilor poliţieneşti şi a altor servicii de aplicare 
a legii din statele membre, precum şi cooperarea acestora pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii grave 
care afectează două sau mai multe state membre, a terorismului şi a formelor de criminalitate ce aduc atingere 
unui interes comun care face obiectul unei politici a Uniunii. 
(2) Parlamentul European şi Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară, stabileşte structura, funcţionarea, domeniul de acţiune şi atribuţiile Europol. Aceste atribuţii pot 
include: 
(a) colectarea, stocarea, prelucrarea şi analizarea informaţiilor, precum şi schimbul de informaţii transmise în 
special de autorităţile statelor membre sau de ţări ori autorităţi terţe; 
(b) coordonarea, organizarea şi realizarea de acţiuni de cercetare şi operative, desfăşurate împreună cu 
autorităţile competente ale statelor membre sau în cadrul unor echipe comune de cercetare şi, după caz, în 
colaborare cu Eurojust. 
Aceste regulamente stabilesc, de asemenea, procedura de control al activităţilor Europol de către Parlamentul 
European, la care parlamentele naţionale sunt asociate.  
(3) Orice acţiune cu caracter operativ a Europol trebuie desfăşurată în cooperare cu autorităţile statului sau ale 
statelor membre al căror teritoriu este implicat şi cu acordul acestora. Aplicarea măsurilor coercitive este în 
sarcina exclusivă a autorităţilor naţionale competente. 
ARTICOLUL 69 H 
Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, stabileşte condiţiile şi limitele în care 
autorităţile competente ale statelor membre prevăzute la articolele 69 A şi 69 F pot interveni pe teritoriul unui 
alt stat membru, în cooperare şi cu acordul autorităţilor statului respectiv. Consiliul hotărăşte în unanimitate şi 
după consultarea Parlamentului European.” 
TRANSPORTURILE 
69) La articolul 70, cuvântul „tratatului” se înlocuieşte cu „tratatelor”, iar cuvintele „statele membre urmăresc” se 
înlocuiesc cu „se urmăresc”.  
70) La articolul 71, alineatul (2) se înlocuieşte cu textul următor: 
„(2) În cazul în care se adoptă măsurile prevăzute la alineatul (1), trebuie avute în vedere cazurile în care 
aplicarea lor ar putea afecta grav nivelul de trai şi de ocupare a forţei de muncă în anumite regiuni, precum şi 
exploatarea echipamentelor de transport.” 
71) La începutul articolului 72, cuvintele „…, şi exceptând cazul acordului unanim al Consiliului, …” se 
înlocuiesc cu „…, exceptând cazul adoptării în unanimitate de către Consiliu a unei măsuri prin care se acordă 
o derogare, …”. 
72) Articolul 75 se modifică după cum urmează: 
(a) la alineatul (1), cuvintele „În cazul transporturilor în cadrul Comunităţii trebuie eliminate discriminările …” se 
înlocuiesc cu „În transporturile în interiorul Uniunii, sunt interzise discriminările …”; 
(b) la alineatul (2), cuvântul „Consiliu” se înlocuieşte cu „Parlamentul European şi Consiliu”; 
(c) la alineatul (3) primul paragraf, cuvintele „Comitetului Economic şi Social” se înlocuiesc cu „Parlamentului 
European şi a Comitetului Economic şi Social ”. 
73) La articolul 78, se adaugă următoarea teză: 
„La cinci ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, 
poate adopta o decizie de abrogare a prezentului articol.” 
74) La articolul 79, fragmentul de teză „fără a aduce atingere atribuţiilor Comitetului Economic şi Social” se 
elimină. 
75) La articolul 80, alineatul (2) se înlocuieşte cu textul următor: 
„(2) Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot stabili 
dispoziţiile corespunzătoare în domeniul transporturilor maritime şi aeriene. Parlamentul European şi Consiliul 
hotărăsc după consultarea Comitetului Economic şi Social şi a Comitetului Regiunilor.” 
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REGULI DE CONCURENŢĂ 
76) La articolul 85, se adaugă un alineat (3), nou, cu textul următor: 
„(3) Comisia poate adopta regulamente privind categoriile de acorduri cu privire la care Consiliul a adoptat un 
regulament sau o directivă în temeiul articolului 83 alineatul (2) litera (b).” 
77) Articolul 87 se modifică după cum urmează: 
(a) la alineatul (2), la finalul literei (c) se adaugă teza următoare: 
„În termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Consiliul, hotărând la propunerea 
Comisiei, poate adopta o decizie de abrogare a prezentei litere.”  
(b) la alineatul (3), se adaugă următorul fragment de teză la finalul literei (a): „…, precum şi a regiunilor 
prevăzute la articolul 299, avându-se în vedere situaţia lor structurală, economică şi socială,”. 
78) La articolul 88, se adaugă un alineat (4), nou, cu textul următor: 
„(4) Comisia poate adopta regulamente privind categoriile de ajutoare de stat cu privire la care Consiliul, în 
temeiul articolului 89, a considerat că pot fi exceptate de la procedura prevăzută la alineatul (3) din prezentul 
articol.” 
DISPOZIŢII FISCALE 
79) La finalul articolului 93, cuvintele „… în termenul stabilit la articolul 14.” Se înlocuiesc cu „… şi pentru a 
evita denaturarea concurenţei.” 
APROPIEREA LEGISLAŢIILOR 
80) Articolele 94 şi 95 se inversează. Articolul 94 se renumerotează 95, iar articolul 95 se renumerotează 94. 
81) Articolul 95, renumerotat 94, se modifică după cum urmează: 
(a) la începutul alineatului (1), se elimină cuvintele „Prin derogare de la articolul 94 şi”; 
(b) la începutul alineatului (4), fragmentul de teză „În cazul în care, după adoptarea de către Consiliu sau 
Comisie a unei măsuri de armonizare, …” se înlocuieşte cu „În cazul în care, după adoptarea unei măsuri de 
armonizare de către Parlamentul European şi Consiliu, de către Consiliu sau Comisie, …”; 
(c) la începutul alineatului (5), fragmentul de teză „De asemenea, fără a aduce atingere alineatului (4), în cazul 
în care, după adoptarea de către Consiliu sau Comisie a unei măsuri de armonizare, …” se înlocuieşte cu „De 
asemenea, fără a aduce atingere alineatului (4), în cazul în care, după adoptarea unei măsuri de armonizare 
de către Parlamentul European şi Consiliu, de către Consiliu sau Comisie, …”; 
(d) la alineatul (10), cuvintele „unei proceduri comunitare de control” se înlocuiesc cu cuvintele „unei proceduri 
de control a Uniunii”. 
82) La articolul 94, renumerotat 95, se introduc la început cuvintele „Fără a se aduce atingere articolului 94”. 
83) La articolul 96 al doilea paragraf prima teză, cuvintele „Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, adoptă 
directivele utile la propunerea Comisiei …” se înlocuiesc cu „Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în 
conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă directivele utile …”. A doua teză se înlocuieşte cu „Pot fi 
adoptate orice alte măsuri utile prevăzute în tratate.”. 
PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 
84) Se introduce, ca ultim articol din titlul VI, un nou articol 97a, cu textul următor: 
„ARTICOLUL 97a 
În cadrul instituirii sau al funcţionării pieţei interne, Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate 
cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile referitoare la crearea de titluri europene de proprietate 
intelectuală pentru a asigura o protecţie uniformă a drepturilor de proprietate intelectuală în Uniune, precum şi 
la înfiinţarea unor sisteme centralizate de autorizare, coordonare şi control la nivelul Uniunii.  
Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, stabileşte prin regulamente regimul 
lingvistic al titlurilor europene. Consiliul hotărăşte în unanimitate, după consultarea Parlamentului European.” 
POLITICA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ 
85) Se introduce, ca prim articol din titlul VII, un articol 97b, care preia formularea articolului 4; acesta se 
modifică după cum urmează: 
(a) la alineatul (1), cuvintele „şi în conformitate cu calendarul” se elimină iar verbul se conjugă în consecinţă; 
(b) la alineatul (2), fragmentul de teză „În paralel, în condiţiile şi în conformitate cu termenele şi procedurile 
prevăzute în prezentul tratat, această acţiune presupune stabilirea irevocabilă a ratelor de schimb, care va 
conduce la introducerea unei monede unice, ECU, …” se înlocuieşte cu „În paralel, în condiţiile şi în 
conformitate cu procedurile prevăzute în tratate, această acţiune presupune o monedă unică, euro, …”; 
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86) Articolul 99 se modifică după cum urmează: 
(a) la alineatul (4), prima teză din primul paragraf se înlocuieşte cu următoarele două teze:  
„În cazul în care se constată, în cadrul procedurii prevăzute la alineatul (3), că politicile economice ale unui stat 
membru nu sunt conforme cu orientările generale prevăzute la alineatul (2) sau că acestea riscă să 
compromită buna funcţionare a Uniunii economice şi monetare, Comisia poate adresa un avertisment 
respectivului stat membru. Consiliul, la recomandarea Comisiei, poate adresa recomandările necesare statului 
membru în cauză.”; 
(b) al doilea paragraf de la alineatul (4) se numerotează şi devine alineatul (5), iar alineatul (5) existent se 
renumerotează (6); 
(c) la alineatul (4), se adaugă două paragrafe noi, cu textul următor: 
„În domeniul de aplicare a prezentului alineat, Consiliul hotărăşte fără a ţine seama de votul membrului 
Consiliului care reprezintă statul membru în cauză. 
Majoritatea calificată a celorlalţi membri ai Consiliului se defineşte în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) 
litera (a).” 
(d) la alineatul (5), renumerotat (6), cuvintele „Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 252, poate hotărî metodele … ” se înlocuiesc cu textul următor: „Parlamentul European şi Consiliul, 
hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot hotărî metodele … ” şi 
cuvintele „ale prezentului articol” se elimină. 
DIFICULTĂŢI ÎN CEEA CE PRIVEŞTE APROVIZIONAREA CU ANUMITE PRODUSE (ENERGIE) 
87) La articolul 100, alineatul (1) se înlocuieşte cu textul următor: 
„(1) Fără a aduce atingere celorlalte proceduri prevăzute în tratate, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate 
decide, în spiritul solidarităţii dintre statele membre, să adopte măsuri corespunzătoare situaţiei economice, în 
special în cazul în care apar dificultăţi grave în aprovizionarea cu anumite produse, în special în domeniul 
energiei.”; 
ALTE DISPOZIŢII-POLITICA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ 
88) La articolul 102, alineatul (2) se elimină, iar numerotarea primului alineat se elimină. 
89) La articolul 103, alineatul (2) se înlocuieşte cu textul următor: 
„(2) Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European, poate, dacă este 
necesar, să precizeze definiţiile privind aplicarea interdicţiilor prevăzute la articolele 101 şi 102, precum şi la 
prezentul articol.” 
PROCEDURA ÎN CAZ DE DEFICIT EXCESIV 
90) Articolul 104 se modifică după cum urmează: 
(a) alineatul (5) se înlocuieşte cu textul următor: 
„(5) În cazul în care Comisia consideră că există un deficit excesiv într-un stat membru sau că un astfel de 
deficit se poate produce, aceasta adresează un aviz statului membru în cauză şi informează Consiliul în acest 
sens.”; 
(b) la alineatul (6), cuvântul „recomandare” se înlocuieşte cu „propunere”; 
(c) la alineatul (7), prima teză se înlocuieşte cu textul următor: „În cazul în care Consiliul constată că există un 
deficit excesiv, în conformitate cu alineatul (6), acesta adoptă, la recomandarea Comisiei, fără întârzieri 
nejustificate, recomandările pe care le adresează statului membru în cauză pentru ca acesta să pună capăt 
situaţiei într-un termen dat.”; 
(d) la alineatul (11) primul paragraf, în teza introductivă, cuvântul „să intensifice” se înlocuieşte cu „să 
consolideze”; 
(e) la alineatul (12), la începutul primei teze, cuvintele „deciziile sale” se înlocuiesc cu „deciziile sau 
recomandările sale”; 
 (f) alineatul (13) se înlocuieşte cu textul următor: 
„(13) În cazul în care adoptă deciziile sau recomandările menţionate la alineatele (8), (9), (11) şi (12), Consiliul 
hotărăşte la recomandarea Comisiei. 
În cazul în care adoptă măsurile menţionate la alineatele (6)-(9), (11) şi (12), Consiliul hotărăşte fără a ţine 
seama de votul membrului Consiliului care reprezintă statul membru în cauză. 
Majoritatea calificată a celorlalţi membri ai Consiliului se defineşte în conformitate cu 
articolul 205 alineatul (3) litera (a).”; 
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(g) la alineatul (14) al treilea paragraf, textul „, până la l ianuarie 1994,” se elimină. 
POLITICA MONETARĂ 
91) Articolul 105 se modifică după cum urmează: 
(a) la alineatul (1) prima teză, sigla „SEBC” se înlocuieşte cu „Sistemul European al Băncilor Centrale, denumit 
în continuare «SEBC»,”; 
(b) la alineatul (2) a doua liniuţă, trimiterea la articolul 111 se înlocuieşte cu o trimitere la articolul 188 O; 
(c) alineatul (6) se înlocuieşte cu textul următor: 
„(6) Consiliul, hotărând în unanimitate prin regulamente, în conformitate cu o procedură legislativă specială, 
după consultarea Parlamentului European şi a Băncii Centrale Europene, poate încredinţa Băncii Centrale 
Europene misiuni specifice privind politicile în domeniul controlului prudenţial al instituţiilor de credit şi al altor 
instituţii financiare, cu excepţia întreprinderilor de asigurări.” 
92) Articolul 106 se modifică după cum urmează: 
(a) la alineatul (1), în prima teză, se introduce cuvântul „euro” după „ ... bancnote ... ”; 
(b) la alineatul (2), în prima teză, se introduce cuvântul „euro” după „ ... monedă metalică ... ”; la începutul celei 
de-a doua teze, textul „Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 252 şi după 
consultarea BCE, ... ” se înlocuieşte cu textul următor: „Consiliul, la propunerea Comisiei şi după consultarea 
Parlamentului European şi a Băncii Centrale Europene, …” 
93) Articolul 107 se modifică după cum urmează: 
(a) se elimină alineatele (1) şi (2), iar alineatele (3), (4), (5) şi (6) se renumerotează (1), (2), (3) şi (4); 
(b) la alineatul (4) renumerotat (2), textul „Statutul SEBC” se înlocuieşte cu următorul fragment de teză: 
„Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, denumit în continuare 
«Statutul SEBC şi al BCE» ... ”; 
(c) textul alineatului (5) renumerotat (3), se înlocuieşte cu textul următor: 
„(3) Articolele 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, articolul 33.1 litera (a) şi articolul 
36 din Statutul SEBC şi al BCE pot fi modificate de Parlamentul European şi de Consiliu, hotărând în 
conformitate cu procedura legislativă ordinară. Aceştia hotărăsc fie la recomandarea Băncii Centrale Europene 
şi după consultarea Comisiei, fie la propunerea Comisiei şi după consultarea Băncii Centrale Europene.” 
94) La articolul 109, fragmentul de teză „ ... , cel mai târziu la data instituirii SEBC,” se elimină. 
95) La articolul 110, primele patru paragrafe ale alineatului (2) se elimină. 
MĂSURI PRIVIND UTILIZAREA MONEDEI EURO 
96) La articolul 111, textele alineatelor (1)-(3) şi (5) devin alineatele (1)-(4) ale articolului 188 O; acestea se 
modifică după cum se precizează la punctul 174. Textul alineatului (4) devine alineatul (1) al articolului 115 C; 
acesta se modifică după cum se precizează la punctul 100. 
97) Se introduce un articol 111a, cu textul următor: 
„ARTICOLUL 111a 
Fără a aduce atingere atribuţiilor Băncii Centrale Europene, Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în 
conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile necesare pentru utilizarea monedei euro ca 
monedă unică. Aceste măsuri sunt adoptate după consultarea Băncii Centrale Europene.”. 
DISPOZIŢII INSTITUŢIONALE (UEM) 
98) Textul articolului 112 devine articolul 245b şi se modifică după cum se precizează la punctul 228. Textul 
articolului 113 devine articolul 245c. 
99) Articolul 114 se modifică după cum urmează: 
(a) la alineatul (1) primul paragraf, cuvintele „Comitet Monetar cu caracter consultativ” se înlocuiesc cu 
„Comitet economic şi financiar ”; 
(b) la alineatul (1), al doilea şi al treilea paragraf se elimină; 
(c) la alineatul (2), primul paragraf se elimină; la a treia liniuţă, trimiterea la articolul 99 
alineatele (2), (3), (4) şi (5) se înlocuieşte cu o trimitere la articolul 99 alineatele (2), (3), (4) şi (65) şi trimiterile 
la articolul 122 alineatul (2) şi la articolul 123 alineatele (4) şi (5) se înlocuiesc cu o trimitere la articolul 117a 
alineatele (2) şi (3); 
(d) la alineatul (4), trimiterea la articolele 122 şi 123 se înlocuieşte cu o trimitere la articolul 116a. 
DISPOZIŢII PRIVIND STATELE MEMBRE A CĂROR MONEDĂ ESTE EURO 
100) Se introduc un nou capitol 3a şi noi articole, 115 A, 115 B şi 115C, cu textul următor: 
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„CAPITOLUL 3a 
DISPOZIŢII PRIVIND STATELE MEMBRE A CĂROR MONEDĂ ESTE EURO ARTICOLUL 115 A 
(1) În scopul de a contribui la buna funcţionare a Uniunii economice şi monetare şi în conformitate cu 
dispoziţiile relevante ale tratatelor, Consiliul adoptă, în conformitate cu procedura relevantă dintre cele 
prevăzute la articolele 99 şi 104, cu excepţia procedurii prevăzute la articolul 104 alineatul (14), măsuri privind 
statele membre a căror monedă este euro pentru: 
(a) a consolida coordonarea şi supravegherea disciplinei lor bugetare; 
(b) a elabora, în ceea ce le priveşte, orientările de politică economică, veghind ca acestea să fie compatibile cu 
cele adoptate pentru întreaga Uniune şi asigurând supravegherea acestora. 
(2) La votul privind măsurile prevăzute la alineatul (1) iau parte numai membrii Consiliului reprezentând statele 
membre a căror monedă este euro. Majoritatea calificată a membrilor menţionaţi anterior se defineşte în 
conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (a).” 
ARTICOLUL 115 B 
Condiţiile de organizare a reuniunilor miniştrilor statelor membre a căror monedă este euro se stabilesc prin 
Protocolul privind Eurogrupul. 
ARTICOLUL 115 C 
(1) Pentru a asigura locul monedei euro în sistemul monetar internaţional, Consiliul, la propunerea Comisiei, 
adoptă o decizie de stabilire a poziţiilor comune cu privire la problemele de interes special pentru Uniunea 
economică şi monetară în cadrul instituţiilor şi conferinţelor financiare internaţionale competente. Consiliul 
hotărăşte după consultarea Băncii Centrale Europene. 
(2) Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta măsurile corespunzătoare pentru a asigura o reprezentare 
unificată în cadrul instituţiilor şi al conferinţelor financiare internaţionale. Consiliul hotărăşte după consultarea 
Băncii Centrale Europene. 
(3) La votul privind măsurile prevăzute la alineatele (1) şi (2) iau parte numai membrii 
Consiliului reprezentând statele membre a căror monedă este euro. 
Majoritatea calificată a membrilor menţionaţi anterior se defineşte în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) 
litera (a).” 
DISPOZIŢII TRANZITORII PRIVIND STATELE MEMBRE CARE FAC OBIECTUL UNEI DEROGĂRI 
101) Articolul 116 se abrogă şi se introduce un articol 116a, cu textul următor: 
„ARTICOLUL 116 a 
(1) Statele membre cu privire la care Consiliul nu a decis că îndeplinesc condiţiile necesare pentru adoptarea 
monedei euro sunt denumite în continuare «state membre care fac obiectul unei derogări». 
 (2) Dispoziţiile tratatelor prevăzute în continuare nu se aplică statelor membre care fac obiectul unei derogări: 
(a) adoptarea părţilor din orientările generale ale politicilor economice care privesc zona euro în general 
[articolul 99 alineatul (2)]; 
(b) mijloacele coercitive pentru remedierea deficitelor excesive [articolul 104 alineatele (9) şi (11)]; 
(c) obiectivele şi misiunile SEBC [articolul 105 alineatele (1), (2), (3) şi (5)]; 
(d) emisiunea de monedă euro (articolul 106); 
(e) actele Băncii Centrale Europene (articolul 110); 
(f) măsurile care reglementează utilizarea monedei euro (articolul 111a); 
(g) acorduri monetare şi alte măsuri referitoare la politica cursului de schimb (articolul 188 O); 
(h) desemnarea membrilor Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene [articolul 245b alineatul (2)]; 
(i) deciziile de stabilire a poziţiilor comune cu privire la problemele de interes special pentru Uniunea 
economică şi monetară în cadrul instituţiilor competente şi al conferinţelor financiare internaţionale [articolul 
115 C alineatul (1)]; 
(j) măsurile necesare asigurării unei reprezentări unificate în cadrul instituţiilor şi conferinţelor financiare 
internaţionale [articolul 115 C alineatul (2)]. În consecinţă, la articolele menţionate la literele (a)–(j), prin «state 
membre» se înţelege statele membre a căror monedă este euro.  
(3) În conformitate cu capitolul IX din Statutul SEBC şi al BCE, statele membre care fac obiectul unei derogări 
şi băncile lor centrale naţionale sunt excluse de la drepturile şi obligaţiile din cadrul SEBC. 
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 (4) Drepturile de vot ale membrilor Consiliului reprezentând statele membre care fac obiectul unei derogări se 
suspendă la data adoptării de către Consiliu a măsurilor prevăzute la articolele enumerate la alineatul (2), 
precum şi în următoarele cazuri: 
(a) recomandările adresate statelor membre a căror monedă este euro în cadrul supravegherii multilaterale, 
inclusiv cu privire la programele de stabilitate şi avertismente [articolul 99 alineatul (4)]; 
(b) măsurile referitoare la deficitele excesive ale statelor membre a căror monedă este euro [articolul 104 
alineatele (6), (7), (8), (12) şi (13)]. Majoritatea calificată a celorlalţi membri ai Consiliului se defineşte în 
conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (a).”. 
102) Articolul 117 se abrogă, cu excepţia primelor cinci liniuţe de la alineatul (2) care devin primele cinci liniuţe 
de la alineatul (2) al articolului 118a; acestea se modifică după cum se precizează la punctul 103. Se introduce 
un articol 117a, cu textul următor: 
(a) alineatul (1) preia formularea alineatului (1) al articolului 121, cu următoarele modificări: 
(i) în întreg alineatul, cuvântul „IME” se înlocuieşte cu Banca Centrală Europeană”; 
(ii) la începutul primului paragraf, se introduce următorul fragment de teză: „Cel puţin la fiecare doi ani sau la 
solicitarea unui stat membru care face obiectul unei derogări, ... ”; 
(iii) în primul paragraf prima teză, cuvintele „ ... progresele efectuate de statele membre în îndeplinirea 
obligaţiilor care le revin ... ” se înlocuiesc cu „.. progresele efectuate de statele membre care fac obiectul unei 
derogări în îndeplinirea obligaţiilor care le revin ... ”; 
(iv) la primul paragraf a doua teză, cuvintele „ ... a fiecărui stat membru ... ” se înlocuiesc cu „ ... a fiecăruia 
dintre aceste state membre ... ”, iar cuvintele „din prezentul tratat” se elimină; 
 (v) la primul paragraf a treia liniuţă, cuvintele „mecanismul ratei de schimb…” se înlocuiesc cu „mecanismul 
cursului de schimb …”, iar cuvintele „ ... în raport cu cea a altui stat membru;” se înlocuiesc cu „ ... în raport cu 
moneda euro;” 
(vi) la primul paragraf a patra liniuţă, cuvintele „ ... statul membru ... ” se înlocuiesc cu „… statul membru care 
face obiectul unei derogări ... ”, iar cuvintele „ ... la mecanismul ratei de schimb din Sistemul Monetar European 
... ” se înlocuiesc cu „ ... la mecanismul cursului de schimb ... ”; 
(vii) la al doilea paragraf, se elimină cuvintele „dezvoltarea ECU”; 
(b) alineatul (2) preia formularea articolului 122 alineatul (2) a doua teză şi se modifică după cum urmează: 
(i) la finalul textului, cuvintele „stabilite de articolul 121 alineatul (1)” se înlocuiesc cu cuvintele „stabilite la 
alineatul (1)”; 
(ii) se adaugă un al doilea şi un al treilea paragraf, cu următorul text: 
„Consiliul hotărăşte după ce a primit o recomandare din partea majorităţii calificate a membrilor săi care 
reprezintă statele membre a căror monedă este euro. Aceşti membri hotărăsc în termen de şase luni de la data 
primirii de către Consiliu a propunerii Comisiei. 
Majoritatea calificată a membrilor, menţionată la al doilea paragraf, se defineşte în conformitate cu articolul 205 
alineatul (3) litera (a).”; 
(c) alineatul (3) preia formularea articolului 123 alineatul (5), care se modifică după cum urmează: 
(i) fragmentul de teză de la începutul alineatului „În cazul în care, în conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 122 alineatul (2), se decide să se abroge o derogare, ... ” se înlocuieşte cu „În cazul în care, în 
conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (2), se decide să se revoce o derogare, ... ”; 
(ii) cuvintele „stabileşte rata ... ” se înlocuiesc cu „stabileşte în mod irevocabil cursul ... ”. 
103) Articolul 118 se abrogă. Se introduce un articol 118a, cu textul următor: (a) alineatul (1) preia formularea 
articolului 123 alineatul (3); cuvintele „din prezentul tratat” se elimină; 
(b) alineatul (2) preia formularea primelor cinci liniuţe de la articolul 117 alineatul (2); cele cinci liniuţe se 
modifică după cum se precizează în continuare şi sunt precedate de următoarea teză introductivă: 
„În cazul în care şi atâta timp cât există state membre care fac obiectul unei derogări, Banca Centrală 
Europeană, cu privire la aceste state membre:” 
(i) la a treia liniuţă, cuvintele „Sistemului Monetar European” se înlocuiesc cu „mecanismului cursului de 
schimb”; 
(ii) a cincea liniuţă se înlocuieşte cu textul următor: 
„- exercită funcţiile pe care le îndeplinea Fondul European de Cooperare Monetară, preluate ulterior de 
Institutul Monetar European.” 
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104) Se introduce un articol 118a, care preia formularea articolului 124 alineatul (1); acesta se modifică după 
cum urmează: 
(a) cuvintele „Până la începutul celei de-a treia etape, fiecare stat membru consideră ... ” se înlocuiesc cu 
„Fiecare stat membru care face obiectul unei derogări consideră ... ”; 
(b) cuvintele „ ... Sistemului Monetar European (SME) şi procesului de dezvoltare a ECU, respectând 
competenţele existente.” se înlocuiesc cu „ ... mecanismului cursului de schimb.”. 
105) Articolul 119 se modifică după cum urmează: 
(a) la alineatul (1), cuvintele „care face obiectul unei derogări” se introduc după „a unui stat membru” la primul 
paragraf şi respectiv după „un stat membru” la al doilea paragraf, iar cuvântul „treptată” din primul paragraf se 
elimină; 
(b) la alineatul (2) litera (a), după „statele membre” se introduc cuvintele „care fac obiectul unei derogări”, iar la 
litera (b), cuvintele „ţara în dificultate ... ” se înlocuiesc cu „statul membru care face obiectul unei derogări, aflat 
în dificultate, ... ”; 
(c) la alineatul (3), cuvintele „Comisia autorizează statul aflat în dificultate ... ” se înlocuiesc cu „Comisia 
autorizează statul membru care face obiectul unei derogări, aflat în dificultate, ... ”; 
(d) alineatul (4) se elimină. 
106) Articolul 120 se modifică după cum urmează: 
(a) la alineatul (1), cuvintele „statul membru în cauză poate adopta ... ” se înlocuiesc cu „un stat membru, care 
face obiectul unei derogări, poate adopta ... ”; 
(b) la alineatul (3), cuvintele „pe baza avizului” se înlocuieşte cu „la recomandarea”, iar cuvântul „membru” se 
adaugă după „statul”; 
(c) alineatul (4) se elimină. 
107) La articolul 121, alineatul (1) devine alineatul (1) al articolului 117a acesta se modifică după cum se 
precizează la punctul 102. Restul articolului 121 se abrogă. 
108) La articolul 122, alineatul (2) a doua teză devine alineatul (2) primul paragraf din articolul 117a; aceasta 
se modifică după cum se precizează la punctul 102. Restul articolului 122 se abrogă. 
109) La articolul 123, alineatul (3) devine alineatul (1) din articolul 118a, iar alineatul (5) devine alineatul (3) din 
articolul 117a; acestea se modifică după cum se precizează la punctul 103, respectiv la punctul 102. Restul 
articolului 123 se abrogă. 
110) La articolul 124, alineatul (1) devine noul articol 118b; acesta se modifică după cum se precizează la 
punctul 104. Restul articolului 124 se abrogă. 
OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 
111) La articolul 125, cuvintele „şi la articolul 2 din prezentul tratat” se elimină. 
TITLURI CARE SE TRANSLATEAZĂ 
112) Titlul IX intitulat „POLITICA COMERCIALĂ COMUNĂ” şi articolele 131 şi 133 devin titlul II din partea a 
cincea privind acţiunea externă a Uniunii, respectiv articolele 188 B şi 188 C. Articolul 131 se modifică după 
cum se precizează la punctul 157, iar articolul 133 se înlocuieşte cu articolul 188 C. 
Articolele 132 şi 134 se abrogă. 
113) Titlul X intitulat „COOPERAREA VAMALĂ” şi articolul 135 devin capitolul 1a, în cadrul titlului Ia cu 
denumirea „Libera circulaţie a mărfurilor”, respectiv articolul 27a, după cum se precizează la punctul 45. 
POLITICA SOCIALĂ 
114) Denumirea titlului XI „POLITICA SOCIALĂ, EDUCAŢIA, FORMAREA PROFESIONALĂ ŞI TINERETUL” 
se înlocuieşte cu denumirea următoare: „POLITICA SOCIALĂ” şi este renumerotat IX; denumirea „Capitolul 1-
Dispoziţii sociale” se elimină. 
115) Se introduce un nou articol 136a cu textul următor: 
„ARTICOLUL 136a 
Uniunea recunoaşte şi promovează rolul partenerilor sociali la nivelul său, ţinând seama de diversitatea 
sistemelor naţionale. Aceasta facilitează dialogul dintre aceştia, respectându-le autonomia. 
Reuniunea socială tripartită la nivel înalt pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă contribuie la 
dialogul social.” 
116) Articolul 137 se modifică după cum urmează: 
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(a) la alineatul (2) primul paragraf, în fragmentul introductiv, cuvântul „Consiliul:” se înlocuieşte cu „Parlamentul 
European şi Consiliul:”, iar verbele se conjugă în consecinţă; la al doilea paragraf, prima teză se împarte în 
două paragrafe, cu textul următor: 
„Parlamentul European şi Consiliul hotărăsc în conformitate cu procedura legislativă ordinară după consultarea 
Comitetului Economic şi Social şi a Comitetului Regiunilor. 
În domeniile menţionate la alineatul (1) literele (c), (d), (f) şi (g), Consiliul hotărăşte în unanimitate, în 
conformitate cu o procedură legislativă specială, după consultarea Parlamentului European şi a comitetelor 
menţionate anterior.” 
La al doilea paragraf, a doua teză devine ultimul paragraf, iar cuvintele „din prezentul articol” se elimină; 
(b) la alineatul (3) primul paragraf, se adaugă la final următorul fragment de teză „ ... sau, după caz, punerea în 
aplicare a unei decizii a Consiliului, adoptată în conformitate cu articolul 139.”; la al doilea paragraf, cuvintele „ 
... o directivă trebuie transpusă în conformitate cu articolul 249,” se înlocuiesc cu „ ... o directivă sau o decizie 
trebuie transpusă sau pusă în aplicare”, iar cuvintele „ ... sau decizia menţionată anterior” se adaugă la finalul 
paragrafului. 
117) La articolul 138 alineatul (4) prima teză, cuvintele „Cu ocazia acestei consultări, ... ” se înlocuiesc cu „Cu 
ocazia consultărilor menţionate la alineatele (2) şi (3), ... ”, iar la a doua teză, cuvintele „Durata procedurii” se 
înlocuiesc cu „Durata acestui proces”. 
118) Articolul 139 alineatul (2) se modifică după cum urmează: 
(a) la finalul primului paragraf se adaugă teza următoare: „Parlamentul European este informat.”; 
(b) la al doilea paragraf, începutul primei teze „Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată, cu excepţia cazului în 
care acordul ... ” se înlocuieşte cu „Consiliul hotărăşte în unanimitate în cazul în care acordul ... ”, iar ultima 
teză se elimină. 
119) La articolul 140 se adaugă următorul fragment de teză la finalul celui de-al doilea paragraf: „…în special 
prin iniţiative menite să stabilească orientările şi indicatorii, să organizeze schimbul celor mai bune practici şi să 
pregătească elementele necesare pentru supravegherea şi evaluarea periodice. Parlamentul European este pe 
deplin informat.” 
120) La articolul 143, al doilea paragraf se elimină. 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
121) Capitolul 2 este renumerotat ca „TITLUL X”. 
122) La articolul 148, cuvintele „deciziile de aplicare privind” se înlocuiesc cu „regulamentele de aplicare 
privind”. 
EDUCAŢIA, FORMAREA PROFESIONALĂ, TINERETUL ŞI SPORTUL 
123) Capitolul 3 este renumerotat ca „TITLUL XI”, iar cuvintele „ŞI TINERETUL” se înlocuiesc cu „, 
TINERETUL ŞI SPORTUL”. 
124) Articolul 149 se modifică după cum urmează: 
(a) la alineatul (1) se adaugă următorul paragraf: 
„Uniunea contribuie la promovarea obiectivelor europene ale sportului, având în vedere totodată caracterul 
specific, structurile bazate pe voluntariat, precum şi funcţia socială şi educativă a sportului.”; 
(b) la alineatul (2) a cincea liniuţă, se adaugă la final cuvintele „…şi să sprijine participarea tinerilor la viaţa 
democratică a Europei;”; se adaugă, ca ultimă liniuţă, următoarea liniuţă: 
„- să dezvolte dimensiunea europeană a sportului, prin promovarea spiritului de echitate şi de deschidere în 
competiţiile sportive şi a cooperării între organizaţiile cu responsabilităţi în domeniul sportului, precum şi prin 
protejarea integrităţii fizice şi morale a sportivilor, îndeosebi a celor mai tineri dintre aceştia.”; 
(c) la alineatul (3), cuvintele „în domeniul educaţiei” se înlocuiesc cu „în domeniul educaţiei şi sportului”; 
(d) la alineatul (4), se elimină cuvintele „, Consiliul adoptă”, prima liniuţă începe cu cuvintele „Parlamentul 
European şi Consiliul …” şi cuvântul „adoptă” se introduce înainte de „acţiuni de încurajare”; a doua liniuţă 
începe cu cuvintele „Consiliul adoptă …”. 
125) La articolul 150, la finalul alineatului (4) se adaugă următorul fragment de teză: „şi Consiliul adoptă 
recomandări, la propunerea Comisiei.” 
CULTURA 
126) Articolul 151 alineatul (5) se modifică după cum urmează: 
(a) în teza introductivă, cuvintele „Consiliul adoptă” se elimină; 
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(b) la prima liniuţă, prima teză începe cu cuvintele „Parlamentul European şi Consiliul ... ”, cuvântul „adoptă” se 
introduce înainte de „acţiuni de încurajare”, iar a doua teză se elimină; (c) la a doua liniuţă, cuvintele „hotărând 
în unanimitate” se elimină, iar liniuţa începe cu cuvintele „Consiliul adoptă ... ”.  
SĂNĂTATEA PUBLICĂ 
127) Articolul 152 se modifică după cum urmează: 
(a) la alineatul (1) al doilea paragraf, cuvântul „umană” se înlocuieşte cu „fizică şi mentală”, iar la finalul 
paragrafului se adaugă fragmentul de teză următor: „, precum şi supravegherea ameninţărilor transfrontaliere 
grave privind sănătatea, alerta în cazul unor asemenea ameninţări şi combaterea acestora.”; 
(b) la alineatul (2), la finalul primului paragraf se adaugă teza următoare: „Aceasta încurajează, în special, 
cooperarea dintre statele membre pentru îmbunătăţirea complementarităţii serviciilor lor de sănătate în 
regiunile transfrontaliere.”; 
 (c) la alineatul (2), la finalul celui de-al doilea paragraf se adaugă textul următor: „… în special iniţiative menite 
să stabilească orientările şi indicatorii, să organizeze schimbul celor mai bune practici şi să pregătească 
elementele necesare pentru supravegherea şi evaluarea periodică. Parlamentul European este pe deplin 
informat.”; 
(d) alineatul (4) se modifică după cum urmează: 
(i) la primul paragraf, la începutul tezei introductive se introduce următorul fragment de teză: „Prin derogare de 
la articolul 2 A alineatul (5) şi de la articolul 2 E litera (a) şi în conformitate cu articolul 2 C alineatul (2) litera (k), 
... ”, iar la final se adaugă următoarele cuvinte: „ ... ,pentru a face faţă obiectivelor comune în materie de 
securitate:”; 
(ii) la litera (b), se elimină cuvintele „prin derogare de la prevederile articolului 37, ... ”; 
(iii) se introduce o nouă literă (c), cu textul următor: 
„(c) măsuri care instituie standarde înalte de calitate şi de securitate a medicamentelor şi a dispozitivelor de uz 
medical.” 
(iv) litera (c) existentă se renumerotează ca alineatul (5) şi se înlocuieşte cu textul următor: 
„(5) Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după 
consultarea Comitetului Economic şi Social şi a Comitetului Regiunilor, pot adopta, de asemenea, măsuri de 
încurajare în scopul protecţiei şi îmbunătăţirii sănătăţii umane, în special în scopul combaterii epidemiilor 
transfrontaliere, măsuri privind supravegherea ameninţărilor transfrontaliere grave asupra sănătăţii, alerta în 
cazul unor asemenea ameninţări şi combaterea acestora, precum şi măsuri al căror obiectiv direct îl reprezintă 
protejarea sănătăţii publice în ceea ce priveşte tutunul şi consumul excesiv de alcool, excluzând orice 
armonizare a actelor cu putere de lege şi a normelor administrative ale statelor membre.”; 
(e) cel de-al doilea paragraf din alineatul (4) existent devine alineatul (6), iar alineatul (5), renumerotat (7), se 
înlocuieşte cu textul următor: „(7) Acţiunea Uniunii respectă responsabilităţile statelor membre în ceea ce 
priveşte definirea politicii lor de sănătate, precum şi organizarea şi prestarea de servicii de sănătate şi de 
îngrijire medicală. Responsabilităţile statelor membre includ administrarea serviciilor de sănătate şi de îngrijire 
medicală, precum şi repartizarea resurselor care sunt alocate acestora. Măsurile menţionate la alineatul (4) 
litera (a) nu aduc atingere dispoziţiilor naţionale privind donarea de organe şi de sânge sau privind utilizarea 
acestora în scopuri medicale.” 
PROTECŢIA CONSUMATORILOR 
128) La articolul 153, alineatul (2) devine articolul 6a; iar alineatele (3), (4) şi (5) se renumerotează (2), (3) şi, 
respectiv, (4). 
INDUSTRIA 
129) Articolul 157 se modifică după cum urmează: 
(a) la finalul alineatului (2) se adaugă următorul text: „… în special iniţiative menite să stabilească orientările şi 
indicatorii, să organizeze schimbul celor mai bune practici şi să  pregătească elementele necesare pentru 
supravegherea şi evaluarea periodice. Parlamentul European este pe deplin informat.”; 
(b) la alineatul (3) primul paragraf, se adaugă următorul text la finalul celei de-a doua teze:  „… excluzând orice 
armonizare a actelor cu putere de lege şi a normelor administrative ale statelor membre.” 
COEZIUNEA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI TERITORIALĂ 
130) Denumirea titlului XVII se înlocuieşte cu denumirea: „COEZIUNEA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI 
TERITORIALĂ”. 
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131) Articolul 158 se modifică după cum urmează: 
(a) la primul paragraf, cuvintele „coeziunii sale economice şi sociale” se înlocuiesc cu „coeziunii sale 
economice, sociale şi teritoriale”; 
(b) la al doilea paragraf, cuvintele „sau insulelor” şi cuvintele „inclusiv a zonelor rurale” se elimină; 
(c) se adaugă următorul paragraf nou:  „Dintre regiunile avute în vedere, o atenţie deosebită se acordă zonelor 
rurale, zonelor afectate de tranziţia industrială, precum şi regiunilor afectate de un handicap natural şi 
demografic grav şi permanent, cum ar fi regiunile cele mai nordice cu densitate foarte scăzută a populaţiei, 
precum şi regiunile insulare, transfrontaliere şi muntoase.”  
132) La articolul 159 al doilea paragraf, cuvintele „economice şi sociale” se înlocuiesc cu „economice, sociale şi 
teritoriale”. 
133) Articolul 161 se modifică după cum urmează: 
(a) la primul paragraf, în prima teză, fragmentul introductiv „Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 162, 
Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, după ce a obţinut avizul conform al Parlamentului 
European ... ” se înlocuieşte cu „Fără a aduce atingere articolului 162, Parlamentul European şi Consiliul, 
hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară ... ”, iar verbul se conjugă în 
consecinţă. La a doua teză, cuvintele „Consiliul” şi „hotărând” se elimină,; 
(b) la al doilea paragraf, cuvintele „de Consiliu” se elimină; 
(c) al treilea paragraf se elimină. 
134) La articolul 162 primul paragraf, cuvintele „Deciziile de aplicare” se înlocuiesc cu cuvintele 
„Regulamentele de aplicare”, iar verbul se conjugă în consecinţă; 
CERCETAREA ŞI DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ 
135) În denumirea titlului XVIII se introduc cuvintele „ŞI A SPAŢIULUI”. 
136) Articolul 163 se modifică după cum urmează: 
(a) alineatul (1) se înlocuieşte cu textul următor: „(1) Uniunea are ca obiectiv consolidarea bazelor sale 
ştiinţifice şi tehnologice, prin crearea unui spaţiu european de cercetare în care cercetătorii, cunoştinţele 
ştiinţifice şi tehnologiile să circule liber, precum şi favorizarea creşterii competitivităţii sale, inclusiv 
în industrie, precum şi promovarea activităţilor de cercetare considerate necesare în temeiul altor capitole din 
tratate.”; 
(b) la alineatul (2), fragmentul de teză „ ... urmărind, în special, să permită întreprinderilor exploatarea deplină a 
potenţialului pieţei interne, îndeosebi prin ... ” se înlocuieşte cu „ ... urmărind, în special, să permită 
cercetătorilor să coopereze liber, dincolo de frontiere, iar întreprinderilor să exploateze pe deplin potenţialul 
pieţei interne, îndeosebi prin ... ”. 
137) La articolul 165, la finalul alineatului (2) se adaugă următorul text: „… în special iniţiative menite să 
stabilească orientările şi indicatorii, să organizeze schimbul celor mai bune practici  şi să pregătească 
elementele necesare pentru supravegherea şi evaluarea periodice. Parlamentul European este pe deplin 
informat.” 
138) Articolul 166 se modifică după cum urmează: 
(a) la alineatul (4) cuvintele „Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei” se înlocuiesc 
cu „Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială …”; 
(b) se adaugă un alineat (5), nou, cu textul următor: 
„(5) În completarea activităţilor prevăzute în programul-cadru multianual, Parlamentul European şi Consiliul, 
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după consultarea Comitetului Economic şi Social, 
stabilesc măsurile necesare pentru punerea în aplicare a spaţiului european de cercetare.”. 
139) La articolul 167, cuvântul „Consiliul” se înlocuieşte cu „Uniunea”. 
140) La articolul 168 al doilea paragraf, cuvântul „Consiliul” se înlocuieşte cu „Uniunea”. 
141) La articolul 170 al doile  paragraf, se elimină ultimul fragment de teză „ ... , care se negociază şi se 
încheie în conformitate cu articolul 300”. 
SPAŢIUL 
142) Se introduce un articol nou 172a: 
„ARTICOLUL 172a 
(1) În scopul promovării progresului ştiinţific şi tehnic, a competitivităţii industriale, precum şi pentru punerea în 
aplicare a politicilor sale, Uniunea elaborează o politică europeană a spaţiului. În acest scop, aceasta poate 
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promova iniţiative comune, poate sprijini cercetarea şi dezvoltarea tehnologică şi poate coordona eforturile 
necesare explorării şi exploatării spaţiului. 
(2) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul (1), Parlamentul European şi Consiliul, 
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile necesare, care pot lua forma unui 
program spaţial european, excluzând orice  armonizare a actelor cu putere de lege şi a normelor administrative 
ale statelor membre.  
(3) Uniunea stabileşte orice relaţie utilă cu Agenţia Spaţială Europeană. 
(4) Prezentul articol nu aduce atingere celorlalte dispoziţii din prezentul titlu.” 
MEDIUL (SCHIMBAREA CLIMATICĂ) 
143) Articolul 174 se modifică după cum urmează: 
(a) la alineatul (1), a patra liniuţă se înlocuieşte cu textul următor: „– promovarea pe plan internaţional a unor 
măsuri destinate să contracareze problemele de mediu la scară regională sau mondială şi în special lupta 
împotriva schimbărilor climatice.”; 
(b) la alineatul (2) al doilea paragraf, cuvintele „unei proceduri comunitare de control” se înlocuiesc cu cuvintele 
„unei proceduri de control din partea Uniunii”. 
(c) la alineatul (4) primul paragraf, se elimină ultimul fragment de teză „ ... , care se negociază şi se încheie în 
conformitate cu articolul 300”. 
144) Articolul 175 se modifică după cum urmează: 
(a) la alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuieşte cu textul următor: „Consiliul, hotărând în unanimitate la 
propunerea Comisiei, după consultarea Parlamentului European, a Comitetului Economic şi Social şi a 
Comitetului Regiunilor, poate face ca procedura legislativă ordinară să fie aplicabilă domeniilor menţionate la 
primul paragraf.”; 
(b) la alineatul (3) primul paragraf, cuvintele „În alte domenii,…” se elimină iar al doilea paragraf se înlocuieşte 
cu textul următor: „Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestor programe se adoptă în 
conformitate cu condiţiile prevăzute la alineatul (1) sau (2), după caz.”; 
 (c) la alineatul (4), cuvintele „… anumitor măsuri cu caracter comunitar, …” se înlocuiesc cu „… anumitor 
măsuri adoptate de Uniune, …”. 
(d) la alineatul (5), cuvintele „Consiliul prevede, în actul de adoptare a acelei măsuri, dispoziţiile ... ” se 
înlocuiesc cu „această măsură prevede dispoziţiile ... ”. 
TITLURI CARE SE TRANSLATEAZĂ 
145) Titlul XX cu denumirea „COOPERAREA PENTRU DEZVOLTARE” şi articolele 177, 179, 180 şi 181 devin 
partea a cincea titlul III capitolul 1, privind acţiunea externă a Uniunii şi, respectiv, articolele 188 D-188 G; 
aceste articole se modifică după cum se precizează la punctele 161-164. Articolul 178 se abrogă. 
146) Titlul XXI cu denumirea „COOPERAREA ECONOMICĂ, FINANCIARĂ ŞI TEHNICĂ CU ŢĂRILE TERŢE” 
şi articolul 181 A devin capitolul 2 titlul III partea a cincea, privind acţiunea externă a Uniunii şi, respectiv, noul 
articol 188 H; acest articol se modifică după cum se precizează la punctul 166. 
ENERGIA 
147) Titlul XX se înlocuieşte cu un nou titlu şi un nou articol 176 A cu textul următor: 
„TITLUL XX 
ENERGIA 
ARTICOLUL 176 A 
(1) În contextul instituirii şi al funcţionării pieţei interne şi din perspectiva necesităţii de a conserva şi îmbunătăţi 
mediul, politica Uniunii în domeniul energiei urmăreşte, în spiritul  solidarităţii între statele membre,:  
(a) să asigure funcţionarea pieţei energiei; 
(b) să asigure siguranţa aprovizionării cu energie în Uniune, 
(c) să promoveze eficienţa energetică şi economia de energie, precum şi dezvoltarea de noi surse de energie 
şi energii regenerabile; şi 
(d) să promoveze interconectarea reţelelor energetice. 
(2) Fără a aduce atingere aplicării altor dispoziţii ale tratatelor, Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în 
conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor 
prevăzute la alineatul (1). Aceste măsuri se adoptă după consultarea Comitetului Economic şi Social şi a 
Comitetului Regiunilor. 
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Acestea nu aduc atingere dreptului unui stat membru de a stabili condiţiile de exploatare a propriilor resurse 
energetice, dreptului său de a alege diferite surse de energie şi structurii generale a aprovizionării sale cu 
energie, fără a aduce atingere articolului 175 alineatul (2) litera (c). 
(3) Prin derogare de la alineatul (2), Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, în 
unanimitate şi după consultarea Parlamentului European, stabileşte măsurile menţionate la alineatul respectiv, 
în cazul în care acestea sunt în principal de natură fiscală.” 
TURISMUL 
148) Titlul XXI se înlocuieşte cu un nou titlu şi un nou articol 176 B cu textul următor: 
„TITLUL XXI 
TURISMUL 
ARTICOLUL 176 B 
(1) Uniunea completează acţiunea statelor membre în sectorul turismului, în special prin promovarea 
competitivităţii întreprinderilor Uniunii în acest sector. În acest scop, acţiunea Uniunii urmăreşte: 
(a) să încurajeze crearea unui mediu favorabil dezvoltării întreprinderilor în acest sector; 
 (b) să promoveze cooperarea între statele membre, în special prin schimbul de bune practici. 
(2) Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc 
măsurile speciale destinate să completeze acţiunile întreprinse în statele membre, în vederea realizării 
obiectivelor prevăzute la prezentul articol, cu excepţia oricărei armonizări a actelor cu putere de lege şi a 
normelor administrative ale statelor membre.  
PROTECŢIA CIVILĂ 
149) Se introduc un nou titlu XXII şi un nou articol 176 C, cu textul următor: 
„TITLUL XXII 
PROTECŢIA CIVILĂ 
ARTICOLUL 176 C 
(1) Uniunea încurajează cooperarea între statele membre pentru a spori eficacitatea sistemelor de prevenire a 
catastrofelor naturale sau provocate de om şi de protecţie împotriva acestora. 
Acţiunea Uniunii urmăreşte: 
(a) să susţină şi să completeze acţiunea statelor membre la nivel naţional, regional şi local care are ca scop 
prevenirea riscurilor, pregătirea factorilor implicaţi în protecţia civilă din statele membre şi intervenţia în caz de 
catastrofe naturale sau provocate de om, în cadrul Uniunii; 
(b) să promoveze o cooperare operaţională rapidă şi eficientă, în cadrul Uniunii, între serviciile naţionale de 
protecţie civilă;  
(c) să promoveze consecvenţa acţiunilor întreprinse la nivel internaţional în materie de protecţie civilă. 
(2) Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc 
măsurile necesare pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul (1), cu excepţia oricărei 
armonizări a actelor cu putere de lege şi a normelor administrative ale statelor membre.”. 
COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ 
150) Se introduc un nou titlu XXIII şi un nou articol 176 D, cu textul următor: 
„TITLUL XXIII 
COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ 
ARTICOLUL 176 D 
(1) Punerea în aplicare efectivă a dreptului Uniunii de către statele membre, care este esenţială pentru buna 
funcţionare a Uniunii, constituie o chestiune de interes comun.  
(2) Uniunea poate sprijini eforturile statelor membre pentru îmbunătăţirea capacităţii lor administrative de 
punere în aplicare a dreptului Uniunii. Această acţiune poate consta, în special, în facilitarea schimburilor de 
informaţii şi de funcţionari publici, precum şi în sprijinirea programelor de formare. Niciun stat membru nu este 
obligat să recurgă la acest sprijin. Parlamentul European şi Consiliul, hotărând prin regulamente în 
conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile necesare în acest scop, cu excepţia oricărei 
armonizări a actelor cu putere de lege şi a normelor administrative ale statelor membre. 
(3) Prezentul articol nu aduce atingere obligaţiei statelor membre de a pune în aplicare dreptul Uniunii, nici 
atribuţiilor şi îndatoririlor Comisiei. De asemenea, acesta nu aduce  atingere celorlalte dispoziţii ale tratatelor, 
care prevăd o cooperare administrativă între statele membre, precum şi între acestea şi Uniune.” 
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ASOCIEREA ŢĂRILOR ŞI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI 
151) La articolul 182, la finalul primului paragraf, cuvintele „la prezentul tratat” se elimină. 
152) La articolul 186, fragmentul final de teză „ ... va fi reglementată prin convenţii ulterioare, care necesită 
unanimitatea statelor membre.” se înlocuieşte cu „ ... este reglementată prin actele adoptate în conformitate cu 
articolul 187.”. 
153) La articolul 187, cuvintele „hotărând în unanimitate” se înlocuiesc cu „hotărând în unanimitate la 
propunerea Comisiei”, iar la finalul articolului se adaugă următorul text: „În cazul în care dispoziţiile respective 
sunt adoptate de Consiliu în conformitate cu o procedură legislativă specială, acesta hotărăşte în unanimitate, 
la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European.”. 
ACŢIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII 
154) Se introduce o nouă parte a cincea. Aceasta are denumirea „ACŢIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII” şi conţine 
titlurile şi capitolele următoare: 
Titlul I: Dispoziţii generale privind acţiunea externă a Uniunii 
Titlul II: Politica comercială comună 
Titlul III: Cooperarea cu ţările terţe şi ajutorul umanitar 
Capitolul 1: Cooperarea pentru dezvoltare 
Capitolul 2: Cooperarea economică, financiară şi tehnică cu ţările terţe 
Capitolul 3: Ajutorul umanitar 
Titlul IV: Măsurile restrictive 
Titlul V: Acorduri internaţionale 
Titlul VI: Relaţiile Uniunii cu organizaţiile internaţionale, ţările terţe şi delegaţii ale Uniunii 
Titlul VII Clauza de solidaritate 
DISPOZIŢII GENERALE 
155) Se introduc un nou titlu I şi un nou articol 188 A, cu textul următor: 
„TITLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND ACŢIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII 
ARTICOLUL 188 A 
Acţiunea Uniunii pe scena internaţională, în temeiul prezentei părţi, are la bază principiile, urmăreşte realizarea 
obiectivelor şi se desfăşoară conform dispoziţiilor generale prevăzute în titlul V capitolul 1 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană.” 
POLITICA COMERCIALĂ COMUNĂ 
156) Se introduce un titlu II, intitulat „POLITICA COMERCIALĂ COMUNĂ”, care preia denumirea titlului IX din 
partea a treia. 
157) Se introduce un articol 188 B, care preia formularea articolului 131; acesta se modifică după cum 
urmează: 
(a) primul paragraf se înlocuieşte cu textul următor: 
„Prin stabilirea unei uniuni vamale, în conformitate cu articolele 23-27, Uniunea contribuie, în interesul comun, 
la dezvoltarea armonioasă a comerţului mondial, la eliminarea treptată a restricţiilor în calea schimburilor 
comerciale internaţionale şi a investiţiilor externe directe şi la reducerea barierelor vamale şi de altă natură.”; 
(b) al doilea paragraf se elimină. 
158) Se introduce un articol 188 C, care înlocuieşte articolul 133: 
„ARTICOLUL 188 C 
(1) Politica comercială comună se întemeiază pe principii uniforme, în special în ceea ce priveşte modificările 
tarifare, încheierea de acorduri tarifare şi comerciale privind schimburile de mărfuri şi servicii şi aspectele 
comerciale ale proprietăţii intelectuale, investiţiile străine directe, uniformizarea măsurilor de liberalizare, 
politica exporturilor, precum şi măsurile de protecţie comercială, printre care şi cele care se adoptă în caz de 
dumping şi de subvenţii. 
Politica comercială comună se desfăşoară în cadrul principiilor şi al obiectivelor acţiunii externe a Uniunii. 
(2) Parlamentul European şi Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară, adoptă măsurile care definesc cadrul în care este pusă în aplicare politica comercială comună. 
(3) În cazul în care trebuie negociate şi încheiate acorduri cu una sa u mai multe ţări terţe ori organizaţii 
internaţionale, se aplică articolul 188 N, sub rezerva dispoziţiilor speciale ale prezentului articol. 
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Comisia prezintă recomandări Consiliului, care o autorizează să deschidă negocierile necesare. Consiliului şi 
Comisiei le revine răspunderea să asigure compatibilitatea acordurilor negociate cu politicile şi normele interne 
ale Uniunii.  
Aceste negocieri sunt desfăşurate de Comisie, în consultare cu un comitet special desemnat de Consiliu pentru 
a o asista în această misiune şi cu respectarea directivelor pe care Consiliul i le-ar putea adresa. Comisia 
raportează periodic comitetului special şi Parlamentului European cu privire la stadiul negocierilor. 
 (4) Pentru negocierea şi încheierea acordurilor prevăzute la alineatul (3), Consiliul hotărăşte cu majoritate 
calificată. 
Pentru negocierea şi încheierea unui acord în domeniul comerţului cu servicii şi al aspectelor comerciale ale 
proprietăţii intelectuale, precum şi în cel al investiţiilor străine directe, Consiliul hotărăşte în unanimitate în cazul 
în care acest acord cuprinde dispoziţii pentru care este necesară unanimitatea pentru adoptarea de norme 
interne. Consiliul hotărăşte, de asemenea în unanimitate, negocierea şi încheierea de acorduri: 
(a) în domeniul comerţului cu servicii culturale şi audiovizuale, în cazul în care aceste acorduri riscă să aducă 
atingere diversităţii culturale şi lingvistice a Uniunii;  
(b) în domeniul comerţului cu servicii sociale, de educaţie şi de sănătate, în situaţia în care aceste acorduri pot 
să perturbe în mod grav organizarea acestor servicii la nivel naţional şi să aducă atingere răspunderii statelor 
membre pentru prestarea acestor servicii. 
(5) Negocierea şi încheierea de acorduri internaţionale în domeniul transporturilor sunt reglementate în partea 
a treia titlul V şi la articolul 188 N.  
(6) Exercitarea competenţelor atribuite prin prezentul articol în domeniul politicii comerciale comune nu aduce 
atingere delimitării competenţelor între Uniune şi statele membre şi nu implică armonizarea dispoziţiilor actelor 
cu putere de lege şi ale normelor administrative ale statelor membre în măsura în care tratatele exclud o astfel 
de armonizare.” 
COOPERAREA PENTRU DEZVOLTARE 
159) Se introduce un titlu III cu denumirea „COOPERAREA CU ŢĂRILE TERŢE ŞI AJUTORUL UMANITAR” 
160) Se introduce un capitol 1 „COOPERAREA PENTRU DEZVOLTARE”, care preia denumirea titlului XX din 
partea a treia. 
TL/ro 123 
161) Se introduce un articol 188 D, care preia formularea articolului 177; acesta se modifică după cum 
urmează: 
(a) alineatele (1) şi (2) se înlocuiesc cu textul următor: 
„(1) Politica Uniunii în domeniul cooperării pentru dezvoltare se desfăşoară cu respectarea principiilor şi a 
obiectivelor acţiunii externe a Uniunii. Politica de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii şi politicile statelor 
membre se completează şi se susţin reciproc. 
Obiectivul principal al politicii Uniunii în acest domeniu îl reprezintă reducerea şi, în cele din urmă, eradicarea 
sărăciei. Uniunea ţine seama de obiectivele cooperării pentru dezvoltare la punerea în aplicare a politicilor care 
pot afecta ţările în curs de dezvoltare.” 
(b) Alineatul (3) se renumerotează (2). 
162) Se introduce un articol 188 E, care preia formularea articolului 179; acesta se modifică după cum 
urmează: 
(a) alineatul (1) se înlocuieşte cu textul următor: 
„(1) Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc 
măsurile necesare pentru punerea în aplicare a politicii de cooperare pentru dezvoltare, măsuri care pot consta 
în programe multianuale de cooperare cu ţări în curs de dezvoltare sau în programe având o abordare 
tematică.”; 
(b) se introduce un nou alineat (2), cu textul următor: 
„(2) Uniunea poate încheia cu ţările terţe şi cu organizaţiile internaţionale competente orice acord util pentru 
realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 10 A din Tratatul privind Uniunea Europeană şi la articolul 188 D 
din prezentul tratat. 
Primul paragraf nu aduce atingere competenţei statelor membre de a negocia şi de a încheia acorduri în cadrul 
organismelor internaţionale .” 
 (c) alineatul (2) existent se renumerotează (3), iar alineatul (3) existent se elimină. 
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163) Se introduce un articol 188 F, care preia formularea articolului 180; acesta se modifică după 
cum urmează: 
La începutul alineatului (1), se introduce următorul fragment de teză: „Pentru a favoriza complementaritatea şi 
eficacitatea acţiunilor lor, Uniunea ... ”. 
164) Se introduce un articol 188 G, care preia formularea articolului 181; a doua teză din primul paragraf şi al 
doilea paragraf se elimină. 
COOPERAREA ECONOMICĂ, FINANCIARĂ ŞI TEHNICĂ CU ŢĂRILE TERŢE 
165) Se introduce un capitol 2 cu denumirea „COOPERAREA ECONOMICĂ, FINANCIARĂ ŞI TEHNICĂ CU 
ŢĂRILE TERŢE”, care preia denumirea titlului XXI din partea a treia. 
166) Se introduce un articol 188 H, care preia formularea articolului 181 A; acesta se modifică după cum 
urmează: 
(a) alineatul (1) se înlocuieşte cu textul următor: 
„(1) Fără a aduce atingere celorlalte dispoziţii ale tratatelor, în special articolelor 188 D-188 G, Uniunea 
desfăşoară acţiuni de cooperare economică, financiară şi tehnică, inclusiv de asistenţă, în special în domeniul 
financiar, cu ţări terţe, altele decât ţările în curs de dezvoltare. Aceste acţiuni sunt în concordanţă cu politica de 
dezvoltare a Uniunii şi se desfăşoară cu respectarea principiilor şi a obiectivelor acţiunii sale externe. Acţiunile 
Uniunii şi ale statelor membre se completează şi se susţin reciproc.”; 
(b) alineatul (2) se înlocuieşte cu textul următor: 
„(2) Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc 
măsurile necesare pentru punerea în aplicare a alineatului (1).” 
(c) la alineatul (3) primul paragraf a doua teză, se elimină ultimul fragment de teză „... , care se negociază şi se 
încheie în conformitate cu articolul 300”. 
167) Se introduce un nou articol 188 I, cu textul următor: 
„ARTICOLUL 188 I 
În cazul în care situaţia dintr-o ţară terţă necesită o asistenţă financiară cu caracter urgent din partea Uniunii, 
Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă deciziile necesare.” 
AJUTORUL UMANITAR 
168) Se introduc un nou capitol 3 şi un nou articol 188 J, cu textul următor: 
„CAPITOLUL 3 
AJUTORUL UMANITAR 
ARTICOLUL 188 J 
(1) Acţiunile Uniunii în domeniul ajutorului umanitar se desfăşoară în cadrul principiilor şi al obiectivelor acţiunii 
externe a Uniunii. Aceste acţiuni vizează, în mod punctual, să acorde asistenţă şi ajutor populaţiei din ţările 
terţe, victime ale unor catastrofe naturale sau provocate de om, precum şi să le protejeze pentru a face faţă 
nevoilor umanitare care apar în aceste situaţii diferite. Acţiunile Uniunii şi ale statelor membre se completează 
şi se susţin reciproc.  
(2) Acţiunile de ajutor umanitar se desfăşoară în conformitate cu principiile dreptului internaţional şi cu 
principiile imparţialităţii, neutralităţii şi nediscriminării.  
(3) Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc 
măsurile de definire a cadrului în care sunt puse în aplicare acţiunile de ajutor umanitar ale Uniunii. 
(4) Uniunea poate încheia cu ţările terţe şi cu organizaţiile internaţionale competente orice acord util pentru 
realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul (1) şi la articolul 10 A din Tratatul privind Uniunea Europeană. 
Primul paragraf nu aduce atingere competenţei statelor membre de a negocia şi de a încheia acorduri în cadrul 
organismelor internaţionale. 
 (5) Pentru a stabili un cadru al contribuţiilor comune ale tinerilor europeni la acţiunile de ajutor umanitar ale 
Uniunii, se creează un Corp voluntar european de ajutor umanitar. Parlamentul European şi Consiliul, hotărând 
prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc statutul şi modalităţile de 
funcţionare a acestuia. 
(6) Comisia poate adopta orice iniţiativă utilă pentru promovarea coordonării acţiunilor Uniunii cu cele ale 
statelor membre, în scopul consolidării eficienţei şi a complementarităţii mecanismelor de ajutor umanitar ale 
Uniunii şi ale statelor naţionale. 
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(7) Uniunea asigură ca acţiunile sale umanitare sunt coordonate şi coerente cu cele ale organizaţiilor şi ale 
organismelor internaţionale, îndeosebi cele care fac parte din sistemul Organizaţiei Naţiunilor Unite.” 
MĂSURILE RESTRICTIVE 
169) Se introduc un titlu IV şi un articol 188 K, care înlocuiesc articolul 301, cu textul următor: 
„TITLUL IV 
MĂSURILE RESTRICTIVE 
ARTICOLUL 188 K 
(1) În cazul în care o decizie, adoptată în conformitate cu titlul V capitolul 2 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, prevede întreruperea sau restrângerea, totală sau parţială, a relaţiilor economice şi financiare cu 
una sau mai multe ţări terţe, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea comună a Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate şi a Comisiei, adoptă măsurile necesare. 
Consiliul informează Parlamentul European cu privire la aceasta. 
(2) În cazul în care se prevede într-o decizie, adoptată în conformitate cu titlul V capitolul 2 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană, Consiliul poate adopta, în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (1), măsuri 
restrictive împotriva unor persoane fizice sau juridice, grupuri sau entităţi fără caracter statal. 
(3) Actele menţionate la prezentul articol cuprind dispoziţiile necesare în materie de garanţii juridice.” 
ACORDURI INTERNAŢIONALE 
170) După articolul 188 K, se introduce un titlu V cu denumirea „ACORDURILE INTERNAŢIONALE”. 
171) Se introduce articolul 188 L cu textul următor: 
„ARTICOLUL 188 L 
(1) Uniunea poate încheia acorduri cu una sau mai multe ţări terţe sau organizaţii internaţionale, în cazul în 
care se prevede astfel în tratate sau în cazul în care încheierea unui acord fie este necesară pentru realizarea, 
în cadrul politicilor Uniunii, a unuia dintre obiectivele stabilite prin tratate, fie este prevăzută printr-un act juridic 
obligatoriu al Uniunii, fie poate influenţa normele comune ori poate modifica domeniul de aplicare a acestora. 
(2) Acordurile încheiate de Uniune sunt obligatorii pentru instituţiile Uniunii şi pentru statele membre. 
172) Se introduce un articol 188 M, care preia formularea articolului 310. Cuvintele „unul sau mai multe state” 
se înlocuiesc cu „una sau mai multe ţări terţe”. 
173) Se introduce un articol 188 N, care înlocuieşte articolul 300, cu textul următor: 
ARTICOLUL 188 N 
(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor speciale ale articolului 188 C, acordurile dintre Uniune şi ţări terţe sau 
organizaţii internaţionale sunt negociate şi încheiate în conformitate cu procedura de mai jos. 
(2) Consiliul autorizează începerea negocierilor, adoptă directivele de negociere, autorizează semnarea şi 
încheie acordurile. 
(3) Comisia sau Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, în cazul în care 
acordul în cauză priveşte exclusiv sau în principal politica externă şi de securitate comună, prezintă 
recomandări Consiliului care adoptă o decizie de autorizare a începerii negocierilor şi desemnează, în funcţie 
de domeniul acordului în cauză, negociatorul sau şeful echipei de negociatori a Uniunii. 
(4) Consiliul poate adresa directive negociatorului şi poate desemna un comitet special, negocierile trebuind să 
fie conduse în consultare cu acest comitet. 
(5) Consiliul, la propunerea negociatorului, adoptă o decizie care autorizează semnarea acordului şi, după caz, 
de aplicare a sa cu titlu provizoriu înainte de intrarea în vigoare.  
(6) Consiliul, la propunerea negociatorului, adoptă o decizie privind încheierea acordului. Cu excepţia cazului în 
care acordul se referă exclusiv la politica externă şi de securitate comună, Consiliul adoptă decizia privind 
încheierea acordului:  
(a) după aprobarea Parlamentului European în următoarele cazuri: 
i) acorduri de asociere; 
ii) acord privind aderarea Uniunii la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale; 
iii) acorduri de instituire a unui cadru instituţional specific prin organizarea 
procedurilor de cooperare; 
iv) acorduri care au implicaţii bugetare importante pentru Uniune; 
v) acorduri în domeniile în care se aplică procedura legislativă ordinară sau procedura 
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legislativă specială în cazul în care este necesară aprobarea Parlamentului European. 
În caz de urgenţă, Parlamentul European şi Consiliul pot conveni un termen pentru aprobare; 
(b) după consultarea Parlamentului European, în celelalte cazuri. Parlamentul European emite avizul într-un 
termen pe care Consiliul îl poate stabili în funcţie de urgenţa problemei. În absenţa unui aviz emis în acest 
termen, Consiliul poate decide. 
(7) Prin derogare de la dispoziţiile alineatelor (5), (6) şi (9), la încheierea unui acord, Consiliul poate împuternici 
negociatorul să aprobe, în numele Uniunii, modificarea acordului, în cazul în care acesta prevede că aceste 
modificări trebuie adoptate conform unei proceduri simplificate sau de către un organism creat prin respectivul 
acord. Consiliul poate însoţi această împuternicire de condiţii speciale. 
 (8) Pe parcursul întregii proceduri, Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată. Cu toate acestea, Consiliul 
hotărăşte în unanimitate în cazul în care acordul se referă la un domeniu pentru care este necesară 
unanimitatea în vederea adoptării unui act al Uniunii, precum şi în cazul acordurilor de asociere şi al acordurilor 
prevăzute la articolul 188 H cu statele candidate la aderare. Consiliul hotărăşte de asemenea în unanimitate în 
ceea ce priveşte acordul privind aderarea Uniunii la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor fundamentale; decizia privind încheierea acestui acord intră în vigoare după aprobarea sa de către 
statele membre, în conformitate cu normele lor constituţionale.  
(9) Consiliul, la propunerea Comisiei sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de 
securitate, adoptă o decizie privind suspendarea aplicării unui acord şi de stabilire a poziţiilor care trebuie 
adoptate în numele Uniunii în cadrul unui organism creat printr-un acord, în cazul în care acest organism 
trebuie să adopte acte cu efecte juridice, cu excepţia actelor care modifică sau completează cadrul instituţional 
al acordului.  
(10) Parlamentul European este informat de îndată şi pe deplin pe parcursul tuturor etapelor procedurii. 
(11) Un stat membru, Parlamentul European, Consiliul sau Comisia poate obţine avizul Curţii de Justiţie cu 
privire la compatibilitatea unui acord preconizat cu dispoziţiile tratatelor. În cazul unui aviz negativ al Curţii, 
acordul respectiv poate intra în vigoare numai după modificarea acestuia sau revizuirea tratatelor.”  
174) Se introduce un articol 188 O, care preia formularea alineatelor (1)-(3) şi (5) din articolul 111, iar ultimele 
două teze din alineatul (1) devin al doilea paragraf din alineatul menţionat; acesta se modifică după cum 
urmează: 
(a) alineatul (1) primul paragraf se înlocuieşte cu textul următor: 
„(1) Prin derogare de la articolul 188 N, Consiliul, fie la recomandarea Băncii Centrale Europene, fie la 
recomandarea Comisiei şi după consultarea Băncii Centrale Europene în vederea realizării unui consens 
compatibil cu obiectivul stabilităţii preţurilor, poate încheia acorduri formale privind un sistem al cursului de 
schimb al monedei euro în raport cu monedele statelor terţe. Consiliul hotărăşte în unanimitate, după 
consultarea Parlamentului European şi în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (3).”. La al doilea 
paragraf, fragmentul de teză „la recomandarea BCE sau a Comisiei şi după consultarea BCE, în vederea” se 
înlocuieşte cu „fie la recomandarea Băncii Centrale Europene, fie la recomandarea Comisiei şi după 
consultarea Băncii Centrale Europene în vederea ... ” 
 (b) la alineatul (2), cuvintele „monedele necomunitare” se înlocuiesc cu „monedele statelor terţe”; 
(c) la alineatul (3) primul paragraf, în prima teză, trimiterea la articolul 300 se înlocuieşte cu o trimitere la 
articolul 188 N, iar cuvintele „unul sau mai multe state” se înlocuiesc cu „unul sau mai multe state terţe” şi al 
doilea paragraf se elimină;  
(d) alineatul (5) se renumerotează (4). 
RELAŢIILE UNIUNII CU ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE ŞI CU ŢĂRILE TERŢE ŞI DELEGAŢII ALE 
UNIUNII 
175) Se introduc un titlu VI şi articolele 188 P şi 188 Q, articolul 188 P înlocuind articolele 302- 304, după cum 
urmează: 
„TITLUL VI  
RELAŢIILE UNIUNII CU ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE ŞI CU ŢĂRILE TERŢE ŞI DELEGAŢII ALE 
UNIUNII 
ARTICOLUL 188 P 
(1) Uniunea stabileşte orice formă de cooperare utilă cu organele Organizaţiei Naţiunilor Unite şi cu instituţiile 
sale specializate, cu Consiliul Europei, cu Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi cu 
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Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Uniunea asigură, de asemenea, legăturile oportune cu 
alte organizaţii internaţionale.  
(2) Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate şi Comisiei le revine 
responsabilitatea de a pune în aplicare dispoziţiile prezentului articol. 
ARTICOLUL 188 Q 
(1) Delegaţiile Uniunii în ţările terţe şi pe lângă organizaţiile internaţionale asigură reprezentarea Uniunii. 
(2) Delegaţiile Uniunii se află sub autoritatea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica 
de securitate. Delegaţiile acţionează în strânsă cooperare cu misiunile diplomatice şi consulare ale statelor 
membre.” 
CLAUZA DE SOLIDARITATE 
176) Se introduc un nou titlu VII şi un nou articol 188 R, cu textul următor: 
„TITLUL VII 
CLAUZA DE SOLIDARITATE 
ARTICOLUL 188 R 
(1) Uniunea şi statele sale membre acţionează în comun, în spiritul solidarităţii, în cazul în care un stat membru 
face obiectul unui atac terorist, ori al unei catastrofe naturale sau provocate de om. Uniunea mobilizează toate 
instrumentele de care dispune, inclusiv mijloacele militare puse la dispoziţie de statele membre, pentru: 
(a) - prevenirea ameninţării teroriste pe teritoriul statelor membre; 
- protejarea instituţiilor democratice şi a populaţiei civile de un eventual atac terorist; 
- acordarea de asistenţă unui stat membru pe teritoriul acestuia, la solicitarea autorităţilor sale politice, în cazul 
unui atac terorist; 
(b) acordarea de asistenţă unui stat membru pe teritoriul acestuia, la solicitarea autorităţilor sale politice, în 
cazul unei catastrofe naturale sau provocate de om. 
(2) În cazul în care un stat membru face obiectul unui atac terorist sau este victima unui catastrofe naturale ori 
provocate de om, celelalte state membre îi oferă asistenţă la solicitarea autorităţilor politice ale acestuia. În 
acest scop, statele membre se coordonează în cadrul Consiliului. 
(3) Modalităţile de punere în aplicare de către Uniune a prezentei clauze de solidaritate sunt definite printr-o 
decizie adoptată de Consiliu, la propunerea comună a Comisiei şi a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe şi politica de securitate. În cazul în care această decizie are implicaţii în domeniul apărării, 
Consiliul hotărăşte în conformitate cu articolul 15b alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană. 
Parlamentul European este informat. 
În cadrul prezentului alineat şi fără a aduce atingere articolului 207, Consiliul este asistat de Comitetul Politic şi 
de Securitate, cu sprijinul structurilor dezvoltate în cadrul politicii de securitate şi de apărare comune, şi de 
comitetul prevăzut la articolul 61 D, care îi prezintă, după caz, avize comune. 
(4) Pentru a permite Uniunii şi statelor membre să acţioneze în mod eficient, Consiliul European procedează 
periodic la evaluarea ameninţărilor cu care se confruntă Uniunea.”  
DISPOZIŢII INSTITUŢIONALE ŞI FINANCIARE 
177) Partea a cincea se renumerotează ca „PARTEA A �ASEA”, iar denumirea acesteia se înlocuieşte cu 
„DISPOZIŢII INSTITUŢIONALE ŞI FINANCIARE”. 
PARLAMENTUL EUROPEAN 
178) Articolul 189 se abrogă. 
179) Articolul 190 se modifică după cum urmează: 
(a) alineatele (1), (2) şi (3) se elimină, iar alineatele (4) şi (5) se renumerotează şi devin (1), respectiv, (2); 
(b) alineatul (4), renumerotat (1), se modifică după cum urmează:  
(i) la primul paragraf, cuvintele „ ... pentru a permite alegerea prin vot universal direct ... ” se înlocuiesc cu „ ... 
pentru a stabili dispoziţiile necesare care să permită alegerea membrilor săi prin vot universal direct ... ”; 
(ii) al doilea paragraf se înlocuieşte cu textul următor: 
„Consiliul, hotărând în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după aprobarea 
Parlamentului European, care se pronunţă cu majoritatea membrilor care îl compun, stabileşte dispoziţiile 
necesare. Respectivele dispoziţii intră în vigoare după ce au fost aprobate de statele membre în conformitate 
cu normele lor constituţionale.”; 
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(c) la alineatul (5), renumerotat (2), după „Parlamentul European” se introduc cuvintele „hotărând prin 
regulamente din proprie iniţiativă, în conformitate cu o procedură legislativă specială,”. 
180) La articolul 191, primul paragraf se elimină. La al doilea paragraf, cuvintele „Consiliul, hotărând în 
conformitate cu procedura menţionată la articolul 251, stabileşte” se înlocuiesc cu „Parlamentul European şi 
Consiliul, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc…”, iar 
cuvintele „menţionate la articolul 8 A alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană” se introduc după „la 
nivel european”.  
181) La articolul 192, primul paragraf se elimină; la al doilea paragraf, cuvintele „membrilor săi” se înlocuiesc 
cu „membrilor care îl compun”, iar la finalul paragrafului se adaugă teza următoare: „În cazul în care nu 
prezintă propuneri, Comisia comunică Parlamentului European motivele sale.”. 
182) Articolul 193 se modifică după cum urmează: 
(a) la primul paragraf, cuvintele „membrilor săi” se înlocuiesc cu „membrilor care îl compun”; 
(b) al treilea paragraf se înlocuieşte cu textul următor:  
„Modalităţile de exercitare a dreptului de anchetă se stabilesc de Parlamentul European, hotărând prin 
regulamente, din proprie iniţiativă, în conformitate cu o procedură legislativă specială, după aprobarea de către 
Consiliu şi Comisie.” 
183) Articolul 195 se modifică după cum urmează: 
(a) la alineatul (1) primul paragraf prima teză, fragmentul de teză introductiv „Parlamentul European numeşte 
un Ombudsman, împuternicit să primească plângeri ... ” se înlocuieşte cu „Ombudsmanul European, ales de 
Parlamentul European, este împuternicit să primească plângeri ... ”, iar la finalul tezei, cuvintele „şi a 
Tribunalului de Primă Instanţă în exercitarea funcţiilor lor” se înlocuiesc cu „în exercitarea funcţiilor acesteia”, şi 
se adaugă următoarea teză finală: „Acesta investighează aceste plângeri şi întocmeşte un raport cu privire la 
acestea.”; 
(b) la alineatul (2) primul paragraf, cuvântul „numit” se înlocuieşte cu „ales”; 
(c) la alineatul (3), cuvintele „vreunui organism” se înlocuiesc cu „vreunui guvern, instituţie, organ, oficiu sau 
agenţie”; 
(d) la alineatul (4), după „Parlamentul European …” se introduc cuvintele „… hotărând prin regulamente din 
proprie iniţiativă, în conformitate cu o procedură legislativă specială, …”. 
184) La articolul 196, al doilea paragraf, cuvintele „în sesiune extraordinară” se înlocuiesc cu „în perioada de 
sesiune extraordinară”, iar cuvintele „membrilor săi” se înlocuiesc cu „membrilor care îl compun”. 
185) Articolul 197 se modifică după cum urmează: 
(a) primul paragraf se elimină; 
(b) al doilea paragraf se înlocuieşte cu textul următor: 
„Comisia poate asista la toate şedinţele şi, la cererea sa, este audiată.” 
(c) al patrulea paragraf se înlocuieşte cu textul următor: 
„Consiliul European şi Consiliul sunt audiate de Parlamentul European în condiţiile prevăzute de regulamentul 
de procedură al Consiliului European şi al Consiliului.” 
186) La articolul 198 primul paragraf, cuvântul „absolută” se elimină. 
187) La articolul 199 al doilea paragraf, cuvintele „ ... condiţiile prevăzute de acest regulament” se înlocuiesc cu 
„ ... condiţiile prevăzute în tratate şi de acest regulament.”. 
188) La articolul 201, al doilea paragraf se înlocuieşte cu textul următor: 
„În cazul în care moţiunea de cenzură se adoptă cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate şi de 
către majoritatea membrilor care compun Parlamentul European, membrii Comisiei trebuie să demisioneze 
colectiv din funcţiile lor, iar Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate trebuie 
să demisioneze din funcţiile pe care le exercită în cadrul Comisiei. Aceştia rămân în funcţie şi continuă să 
gestioneze afacerile curente până la înlocuirea lor în conformitate cu articolul 9 D din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În acest caz, mandatul membrilor Comisiei numiţi pentru a-i înlocui expiră la data la care ar fi 
trebuit să expire mandatul membrilor Comisiei obligaţi să demisioneze colectiv din funcţiile lor.” 
CONSILIUL EUROPEAN 
189) Se introduc noua secţiune 1a şi noile articole 201a şi 201b, cu textul următor: 
„SECŢIUNEA 1a 
CONSILIUL EUROPEAN 
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ARTICOLUL 201a 
(1) În caz de vot, fiecare membru al Consiliului European poate primi delegare din partea unui singur alt 
membru. 
În cazul în care hotărăşte cu majoritate calificată, Consiliului European i se aplică articolul 9 C alineatul (4) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană şi articolul 205 alineatul (2) din prezentul tratat. În cazul în care Consiliul 
European se pronunţă prin vot, preşedintele acestuia şi preşedintele Comisiei nu participă la vot. Abţinerile 
membrilor prezenţi sau reprezentaţi nu împiedică adoptarea deliberărilor Consiliului European pentru care este 
necesară unanimitatea. 
(2) Preşedintele Parlamentului European poate fi invitat de Consiliul European pentru a fi audiat. 
(3) Consiliul European hotărăşte cu majoritate simplă în chestiuni de procedură, precum şi pentru adoptarea 
regulamentului de procedură. 
(4) Consiliul European este asistat de Secretariatul General al Consiliului. 
ARTICOLUL 201b 
Consiliul European adoptă cu majoritate calificată: 
(a) o decizie de stabilire a listei formaţiunilor Consiliului, altele decât cea Afaceri Generale şi cea Afaceri 
Externe, în conformitate cu articolul 9 C alineatul (6) din Tratatul privind Uniunea Europeană; 
(b) o decizie referitoare la preşedinţia formaţiunilor Consiliului, cu excepţia celei Afaceri Externe, în 
conformitate cu articolul 9 C alineatul (9) din Tratatul privind Uniunea Europeană.” 
CONSILIUL 
190) Articolele 202 şi 203 se abrogă. 
191) Articolul 205 se modifică după cum urmează: 
(a) alineatele (1) şi (2) se înlocuiesc cu textul următor: 
„(1) În cazul deliberărilor pentru care este necesară majoritatea simplă, Consiliul hotărăşte cu majoritatea 
membrilor care îl compun. 
(2) Prin derogare de la articolul 9 C alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, începând cu 1 
noiembrie 2014 şi sub rezerva dispoziţiilor stabilite prin Protocolul privind dispoziţiile tranzitorii, în cazul în care 
Consiliul nu hotărăşte la propunerea Comisiei sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi 
politica de securitate, majoritatea calificată se defineşte ca fiind egală cu cel puţin 72% din membrii Consiliului 
reprezentând statele membre participante, care reunesc cel puţin 65% din populaţia Uniunii. 
(3) Începând cu 1 noiembrie 2014 şi sub rezerva dispoziţiilor tranzitorii stabilite prin Protocolul privind 
dispoziţiile tranzitorii, în cazul în care, în temeiul tratatelor, nu toţi membrii Consiliului participă la vot, 
majoritatea calificată se defineşte după cum urmează: 
(a) Majoritatea calificată este definită ca fiind egală cu cel puţin 55% din membrii Consiliului reprezentând 
statele membre participante, care reunesc cel puţin 65% din populaţia acestor state. 
Minoritatea de blocare trebuie să includă cel puţin numărul minim de membri din Consiliu, care reprezintă mai 
mult de 35% din populaţia statelor membre participante, plus un membru, în caz contrar majoritatea calificată 
se consideră a fi întrunită. 
(b) Prin derogare de la litera (a), în cazul în care Consiliul nu hotărăşte la propunerea Comisiei sau a Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, majoritatea calificată se defineşte ca 
fiind egală cu cel puţin 72% din membrii Consiliului reprezentând statele membre participante, care reunesc cel 
puţin 65% din populaţia respectivelor state.” 
(b) alineatul (4) se elimină, iar alineatul (3) se renumerotează (4). 
192) Articolul 207 se înlocuieşte cu textul următor: 
„ARTICOLUL 207 
(1) Un comitet constituit din reprezentanţii permanenţi ai guvernelor statelor member răspunde de pregătirea 
lucrărilor Consiliului şi de executarea mandatelor care îi sunt încredinţate de către acesta. Comitetul poate 
adopta decizii de procedură în cazurile prevăzute de regulamentul de procedură al Consiliului.  
(2) Consiliul este asistat de Secretariatul General, aflat sub autoritatea unui secretar general numit de Consiliu. 
Consiliul hotărăşte cu majoritate simplă în privinţa organizării Secretariatului General. 
(3) Consiliul hotărăşte cu majoritate simplă în chestiunile de procedură, precum şi în privinţa adoptării 
regulamentului său de procedură.” 
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193) La articolul 208, se adaugă următoarea teză la finalul articolului: „În cazul în care Comisia nu prezintă 
nicio propunere, aceasta comunică motivele Consiliului.”. 
194) La articolul 209, cuvintele „cu avizul” se înlocuiesc cu „după consultarea”. 
195) Articolul 210 se înlocuieşte cu textul următor: 
„ARTICOLUL 210 
Consiliul stabileşte salariile, indemnizaţiile şi pensiile preşedintelui Consiliului European, ale preşedintelui 
Comisiei, ale Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, ale membrilor 
Comisiei, ale preşedinţilor, membrilor şi grefierilor Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi ale 
secretarului general al Consiliului. Consiliul stabileşte, de asemenea, toate indemnizaţiile care ţin loc de 
remuneraţie.” 
COMISIA 
196) Articolul 211 se abrogă. Se introduce un articol 211a cu textul următor: 
„ARTICOLUL 211a 
În conformitate cu articolul 9 D alineatul (5) din Tratatul privind Uniunea Europeană, membrii Comisiei sunt 
aleşi printr-un sistem de rotaţie stabilit în unanimitate de către Consiliul European, care se întemeiază pe 
următoarele principii:  
(a) statele membre sunt tratate în mod absolut egal în ceea ce priveşte stabilirea ordinii de rotaţie şi a duratei 
prezenţei reprezentanţilor lor în cadrul Comisiei; în consecinţă, diferenţa dintre numărul total de mandate 
deţinute de resortisanţii a două state membre date nu poate fi niciodată mai mare de unu; 
(b) sub rezerva dispoziţiilor de la litera (a), fiecare dintre Comisiile succesive este constituită astfel încât să 
reflecte în mod satisfăcător diversitatea demografică şi geografică a statelor membre.” 
197) Articolul 212 devine un nou alineat (2) al articolului 218. 
198) La articolul 213, alineatul (1) se elimină, iar alineatul (2) rămâne nenumerotat; primele două paragrafe ale 
acestuia se unifică şi se citesc după cum urmează: 
„Membrii Comisiei se abţin de la orice act incompatibil cu natura funcţiilor lor. Statele membre respectă 
independenţa acestora şi nu încearcă să îi influenţeze în îndeplinirea sarcinilor lor.” 
199) Articolul 214 se abrogă. 
200) Articolul 215 se modifică după cum urmează: 
(a) al doilea paragraf se înlocuieşte cu următoarele două paragrafe: 
„Membrul Comisiei care a demisionat sau a decedat este înlocuit pe perioada rămasă până la încheierea 
mandatului de un nou membru având aceeaşi cetăţenie, numit de Consiliu, de comun acord cu preşedintele 
Comisiei, după consultarea Parlamentului European şi în conformitate cu criteriile menţionate la articolul 9 D 
alineatul (3) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană.  Consiliul, hotărând în unanimitate, la 
propunerea preşedintelui Comisiei, poate decide că nu este necesară înlocuirea, în special în cazul în care 
durata rămasă până la încheierea mandatului membrului Comisiei este scurtă.” 
(b) se introduce un al cincilea paragraf, nou, cu textul următor: 
„În caz de demisie, de destituire sau de deces, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica 
de securitate este înlocuit, până la încheierea mandatului, în conformitate cu articolul 9 E alineatul (1) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană.”; 
(c) ultimul paragraf se înlocuieşte cu textul următor: 
„În cazul demisiei tuturor membrilor Comisiei, aceştia rămân în funcţie şi continuă, în perioada rămasă până la 
încheierea mandatului, până la înlocuirea lor, să gestioneze afacerile curente în conformitate cu articolul 9 D 
din Tratatul privind Uniunea Europeană”. 
201) La articolul 217, alineatele (1), (3) şi (4) se elimină, iar alineatul (2) rămâne nenumerotat. Prima teză a 
acestuia se înlocuieşte cu textul următor: „Fără a aduce atingere articolului 9 E alineatul (4) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană, responsabilităţile care îi revin Comisiei sunt structurate şi repartizate între membrii săi de 
către preşedinte, în conformitate cu articolul  9 D alineatul (6) din respectivul tratat.”. 
202) La articolul 218, alineatul (1) se elimină; alineatul (2) se renumerotează (1), iar cuvintele „în condiţiile 
prevăzute de prezentul tratat” se elimină. Se introduce un alineat (2), care preia formularea articolului 212. 
203) La articolul 219 primul paragraf, cuvintele „numărului de membri prevăzut la articolul 213” se înlocuiesc cu 
„membrilor săi”, iar al doilea paragraf se înlocuieşte cu „Cvorumul este stabilit prin regulamentul de procedură 
al acesteia.” 
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CURTEA DE JUSTIŢIE 
204) În denumirea secţiunii 4 se adaugă cuvintele „A UNIUNII EUROPENE”. 
205) Articolul 220 se abrogă. 
206) La articolul 221, primul paragraf se elimină. 
207) La articolul 223, la finalul primului paragraf se adaugă cuvintele „ ..., după consultarea comitetului 
prevăzut la articolul 224a.”. 
208) La articolul 224 primul paragraf, se elimină prima teză, iar cuvintele „ai Tribunalului” se introduc după 
„Numărul de judecători ... ”. La al doilea paragraf, la finalul celei de-a doua teze se adaugă cuvintele „ ... , după 
consultarea comitetului prevăzut la articolul 224a.”.  
209) Se introduce un nou articol 224a, cu textul următor: 
„ARTICOLUL 224a 
Se instituie un comitet care emite un aviz cu privire la capacitatea candidaţilor de a exercita funcţiile de 
judecător şi avocat general în cadrul Curţii de Justiţie şi al Tribunalului, înainte ca guvernele statelor membre 
să facă nominalizările, în conformitate cu dispoziţiile articolelor 223 şi 224. 
Comitetul este format din şapte personalităţi alese dintre foştii membri ai Curţii de Justiţie şi ai Tribunalului, 
dintre membrii instanţelor naţionale supreme şi din jurişti reputaţi, dintre care unul este propus de Parlamentul 
European. Consiliul adoptă o decizie care stabileşte regulamentul de funcţionare al acestui comitet, precum şi 
o decizie prin care sunt desemnaţi membrii comitetului. Comitetul hotărăşte la iniţiativa preşedintelui Curţii de 
Justiţie.”. 
210) La articolul 225 alineatul (1) primul paragraf prima teză, cuvintele „…care sunt atribuite unei camere 
jurisdicţionale şi a celor…” se înlocuiesc cu „… care sunt atribuite unui tribunal specializat, instituit în 
conformitate cu articolul 225A şi a celor…”, iar la alineatul (2) primul paragraf, cuvintele „instituite în 
conformitate cu articolul 225A” se elimină. 
211) Articolul 225A se modifică după cum urmează: 
(a) primul paragraf se înlocuieşte cu textul următor: 
„Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot înfiinţa 
tribunale specializate pe lângă Tribunal, care să aibă competenţa de a judeca în primă instanţă anumite 
categorii de acţiuni în materii speciale. Parlamentul European şi Consiliul hotărăsc prin regulamente, fie la 
propunerea Comisiei şi după consultarea Curţii de Justiţie, fie la solicitarea Curţii de Justiţie şi după 
consultarea Comisiei.” 
 (b) la al doilea paragraf, cuvântul „decizia” se înlocuieşte cu „regulamentul”, iar cuvintele 
„acestei camere” se înlocuiesc cu „acestui tribunal”; 
(c) la al treilea paragraf, cuvintele „decizia privind crearea camerei” se înlocuiesc cu cuvintele „regulamentului 
privind crearea tribunalului specializat”;  
(d) la al şaselea paragraf, cuvântul „decizia” se înlocuieşte cu „regulamentul”, iar la finalul paragrafului se 
adaugă teza următoare: „Titlul I şi articolul 64 din Statut se aplică în orice situaţie tribunalelor specializate.”. 
212) Articolul 228 se modifică după cum urmează: 
(a) la alineatul (2), primul şi al doilea paragraf se înlocuiesc cu textul următor, care devine primul paragraf: 
„(2) În cazul în care consideră că statul membru în cauză nu a luat măsurile pe care le impune executarea 
hotărârii Curţii, Comisia poate sesiza Curtea, după ce a dat statului în cauză posibilitatea de a-şi prezenta 
observaţiile. Comisia indică cuantumul sumei forfetare sau al penalităţii cu titlu cominatoriu pe care statul 
membru în cauză trebuie să le plătească şi pe care îl consideră adecvat situaţiei.” 
La al treilea paragraf, devenit al doilea paragraf, după cuvântul „Curtea” se elimină cuvintele „de Justiţie”. 
(b) se adaugă următorul alineat (3): 
„(3) În cazul în care sesizează Curtea printr-o acţiune în temeiul articolului 226, 
considerând că statul respectiv nu şi-a îndeplinit obligaţia de a comunica măsurile de transpunere a unei 
directive adoptate în conformitate cu o procedură legislativă, Comisia poate indica, în cazul în care consideră 
necesar, cuantumul sumei forfetare sau al penalităţii cu titlu cominatoriu care urmează a fi plătită de statul 
respectiv şi pe care îl consideră adecvat situaţiei. 
În cazul în care constată neîndeplinirea obligaţiei, Curtea poate impune statului membru respectiv plata unei 
sume forfetare sau a unei penalităţi cu titlu cominatoriu, în limita valorii indicate de Comisie. Obligaţia de plată 
intră în vigoare la data stabilită de Curte prin hotărârea sa.”. 
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213) La articolul 229A, cuvintele „... Consiliul, hotărând în unanimitate, la propunerea Comisiei şi după 
consultarea Parlamentului European, ...” se înlocuiesc cu „... Consiliul, hotărând în unanimitate, în conformitate 
cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului European, ...”, iar cuvintele „titluri 
comunitare de proprietate industrială” se înlocuiesc cu „titluri comunitare de proprietate intelectuală”. Ultima 
teză se înlocuieşte cu textul următor: „Respectivele dispoziţii intră în vigoare după ce au fost aprobate de 
statele membre în conformitate cu normele lor constituţionale.”. 
214) Articolul 230 se modifică după cum urmează: 
(a) la primul paragraf, cuvintele „... actelor adoptate în comun de Parlamentul European şi de Consiliu, ...” se 
înlocuiesc cu „... actelor legislative, ...”, după „Parlamentului European” se introduc cuvintele „şi ale Consiliului 
European”, iar la sfârşit se adaugă teza următoare: „Aceasta controlează, de asemenea, legalitatea actelor 
organelor, oficiilor sau agenţiilor Uniunii destinate să producă efecte juridice faţă de terţi.” 
(b) la al treilea paragraf, cuvintele „... de Curtea de Conturi şi de BCE, în scopul protejării prerogativelor 
acestora” se înlocuiesc cu „... de Curtea de Conturi, de Banca Centrală Europeană şi de Comitetul Regiunilor, 
care urmăresc salvgardarea prerogativelor acestora”; 
(c) al patrulea paragraf se înlocuieşte cu textul următor: 
„Orice persoană fizică sau juridică poate formula, în condiţiile prevăzute la primul şi al doilea paragraf, o 
acţiune împotriva actelor al căror destinatar este sau care o privesc direct şi individual, precum şi împotriva 
actelor normative care o privesc direct şi care nu presupun măsuri de executare.”; 
(d) se introduce un nou al cincilea paragraf, iar al cincilea paragraf existent devine al şaselea paragraf: 
„Actele de constituire a organelor, oficiilor şi agenţiilor Uniunii pot să prevadă condiţii şi proceduri speciale 
privind acţiunile formulate de persoanele fizice sau juridice împotriva actelor acestor organe, oficii sau agenţii 
care sunt destinate să producă efecte juridice faţă de ele.”; 
215) La articolul 231, al doilea paragraf se înlocuieşte cu textul următor: „Cu toate acestea, Curtea indică, în 
cazul în care consideră că este necesar, care sunt efectele actului anulat, care trebuie considerate ca fiind 
irevocabile.”. 
216) Articolul 232 se modifică după cum urmează: 
(a) la primul paragraf, după „Parlamentul European” se introduc cuvintele „, Consiliul European,” după 
„Comisia” se introduc cuvintele „sau Banca Centrală Europeană”, cuvântul „sau” înainte de „Comisia” se 
înlocuieşte cu o virgulă, iar la finalul  paragrafului se adaugă următoarea teză: „Prezentul articol se aplică, în 
aceleaşi condiţii, organelor, oficiilor şi agenţiilor Uniunii care se abţin să hotărască.”; 
(b) la al treilea paragraf, după „…unei instituţii” se introduc cuvintele „ ... sau a unuia dintre organele, oficiile 
sau agenţiile”; 
(c) al patrulea paragraf se elimină. 
217) La articolul 233 primul paragraf, cuvintele „sau instituţiile” se elimină, iar verbul se conjugă în consecinţă; 
al treilea paragraf se elimină. 
218) La articolul 234 primul paragraf litera (b), se elimină cuvintele „şi de BCE” şi litera (c). La finalul articolului 
se adaugă următorul paragraf: „În cazul în care o asemenea chestiune se invocă într-o cauză pendinte în faţa 
unei instanţe judecătoreşti naţionale privind o persoană supusă unei măsuri privative de libertate, Curtea 
hotărăşte în cel mai scurt termen.”  
219) La articolul 235, trimiterea la articolul 288 al doilea paragraf se înlocuieşte cu o trimitere la articolul 288 al 
doilea şi al treilea paragraf. 
220) Se introduce un nou articol 235a, cu textul următor: 
„ARTICOLUL 235a 
Curtea de Justiţie este competentă să se pronunţe în privinţa legalităţii unui act adoptat de Consiliul European 
sau de Consiliu în temeiul articolului 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană numai la solicitarea statului 
membru care face obiectul unei constatări a Consiliului European sau a Consiliului şi numai în privinţa 
respectării dispoziţiilor de procedură prevăzute de respectivul articol. 
Această cerere trebuie prezentată în termen de o lună de la data respectivei constatări. Curtea hotărăşte în 
termen de o lună de la data cererii.”. 
221) La articolul 236, cuvintele „ ... prin Statut sau care rezultă din regimul care se aplică acestora din urmă …” 
se înlocuiesc cu „ ... prin Statutul funcţionarilor Uniunii şi regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Uniunii …”. 
222) La articolul 237 litera (d), la a doua teză, după cuvântul „Consiliul” se introduce cuvântul „guvernatorilor”. 
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223) Se adaugă următoarele noi articole 240a şi 240b, cu textul următor: 
„ARTICOLUL 240a 
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene nu este competentă în ceea ce priveşte dispoziţiile privind politica 
externă şi de securitate comună, nici în ceea ce priveşte actele adoptate în temeiul acestora. 
Cu toate acestea, Curtea este competentă să controleze respectarea dispoziţiilor articolului 25b din Tratatul 
privind Uniunea Europeană şi să se pronunţe în ceea ce priveşte acţiunile formulate în condiţiile prevăzute la 
articolul 230 al patrulea paragraf din prezentul tratat, privind controlul legalităţii deciziilor care prevăd măsuri 
restrictive împotriva persoanelor fizice sau juridice adoptate de Consiliu în temeiul titlului V capitolul 2 din 
Tratatul privind  Uniunea Europeană. 
ARTICOLUL 240b 
În exercitarea atribuţiilor sale privind dispoziţiile părţii a treia titlul IV capitolele 4 şi 5, referitoare la spaţiul de 
libertate, securitate şi justiţie, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene nu este competentă să verifice legalitatea 
sau proporţionalitatea operaţiunilor efectuate de poliţie sau de alte servicii de aplicare a legii într-un stat 
membru şi nici să hotărască cu privire la exercitarea responsabilităţilor care le revin statelor membre în 
vederea menţinerii ordinii publice şi a apărării securităţii interne.” 
224) Articolul 241 se înlocuieşte cu textul următor: 
„ARTICOLUL 241 
Sub rezerva expirării termenului prevăzut la articolul 230 al cincilea paragraf, în cazul unui litigiu privind un act 
cu caracter general adoptat de o instituţie, un organ, un oficiu sau o agenţie a Uniunii, orice parte se poate 
prevala de motivele de drept prevăzute la articolul 230 al doilea paragraf pentru a invoca în faţa Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene inaplicabilitatea acestui act.”. 
225) La articolul 242 a doua teză, după „Curtea” se elimină cuvintele „de Justiţie”. 
226) La articolul 245, al doilea paragraf se înlocuieşte cu textul următor: 
„Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot modifica 
dispoziţiile Statutului, cu excepţia titlului I şi a articolului 64. Parlamentul European şi Consiliul hotărăsc fie la 
solicitarea Curţii de Justiţie şi după consultarea Comisiei, fie la propunerea Comisiei şi după consultarea Curţii 
de Justiţie.”. 
BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ 
227) Se introduc secţiunea 4a şi articolul 245a, cu textul următor: 
„SECŢIUNEA 4a 
BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ 
ARTICOLUL 245a 
(1) Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale constituie Sistemul European al Băncilor Centrale 
(«SEBC»). Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este 
euro, care constituie Eurosistemul, conduc politica monetară a Uniunii. 
(2) SEBC este condus de organele de decizie ale Băncii Centrale Europene. Obiectivul principal al SEBC îl 
reprezintă menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără a aduce atingere acestui obiectiv, SEBC sprijină politicile 
economice generale în cadrul Uniunii pentru a contribui la realizarea obiectivelor acesteia. 
(3) Banca Centrală Europeană are personalitate juridică. Aceasta este singura abilitată să autorizeze 
emisiunea de monedă euro. Aceasta este independentă în exercitarea competenţelor şi în administrarea 
finanţelor sale. Instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii, precum şi guvernele statelor membre, respectă 
această independenţă.  
(4) Banca Centrală Europeană adoptă măsurile necesare îndeplinirii misiunilor sale în conformitate cu articolele 
105-111a şi cu articolul 115 C şi cu condiţiile prevăzute în Statutul SEBC şi al BCE. Statele membre a căror 
monedă nu este euro, precum şi băncile lor centrale, îşi păstrează competenţele în domeniul monetar, în 
conformitate cu articolele menţionate.  
 (5) În domeniile în care are atribuţii, Banca Centrală Europeană este consultată asupra oricărui proiect de act 
al Uniunii, precum şi asupra oricărui proiect de reglementare la nivel naţional şi poate emite avize.” 
228) Se introduce un articol 245b, care preia formularea articolului 112; acesta se modifică după cum urmează: 
(a) la finalul alineatului (1), cuvintele „ale statelor membre a căror monedă este euro” se introduc după „... 
băncilor centrale naţionale”; 
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(b) la alineatul (2), se elimină numerotarea cu literele (a) şi (b) şi actuala literă (a) devine primul paragraf, iar 
cele trei paragrafe ale actualei litere (b) devin paragrafele al doilea, al treilea şi respectiv al patrulea ale 
alineatului menţionat anterior; la al doilea paragraf, cuvintele „numiţi de comun acord de guvernele statelor 
membre la nivelul şefilor de stat sau de guvern,” se înlocuiesc cu „numiţi de Consiliul European, hotărând cu 
majoritate calificată,”. 
229) Se introduce un articol 245c, care preia formularea articolului 113. 
CURTEA DE CONTURI 
230) La finalul articolului 246 se introduce cuvântul „Uniunii” şi se adaugă un nou paragraf al doilea, cu textul 
următor: 
„Curtea de Conturi este formată din câte un resortisant din fiecare stat membru. Membrii săi îşi exercită 
funcţiile în deplină independenţă, în interesul general al Uniunii.” 
231) Articolul 247 se modifică după cum urmează: 
(a) alineatul (1) şi primul paragraf al alineatului (4) se elimină. Alineatele (2)-(9) se renumerotează (1)-(8). 
(b) la alineatul (2), renumerotat (1), cuvântul „ţările” se înlocuieşte cu „statul”; 
(c) la alineatul (4), renumerotat (3), cuvântul „aceştia” se înlocuieşte cu „membrii Curţii de Conturi”. 
232) La articolul 248, cuvintele „organism creat” se înlocuiesc cu „organ, oficiu sau agenţie înfiinţată”, la 
singular sau la plural, după caz. 
ACTELE JURIDICE ALE UNIUNII 
233) Denumirea capitolului 2 se înlocuieşte cu denumirea următoare: „ACTELE JURIDICE ALE UNIUNII, 
PROCEDURILE DE ADOPTARE ŞI ALTE DISPOZIŢII”. 
234) Înaintea articolului 249, se introduce o secţiune 1, cu textul următor: 
„SECŢIUNEA 1 
ACTELE JURIDICE ALE UNIUNII” 
235) Articolul 249 se modifică după cum urmează: 
(a) primul paragraf se înlocuieşte cu textul următor: 
„Pentru exercitarea competenţelor Uniunii, instituţiile adoptă regulamente, directive, decizii, recomandări şi 
avize.” 
(b) al patrulea paragraf se înlocuieşte cu textul următor: 
„Decizia este obligatorie în toate elementele sale. În cazul în care se indică destinatarii, decizia este obligatorie 
numai pentru aceştia.” 
236) Se adaugă următoarele noi articole 249 A-249 D, cu textul următor: 
„ARTICOLUL 249 A 
(1) Procedura legislativă ordinară constă în adoptarea în comun de către Parlamentul European şi Consiliu a 
unui regulament, a unei directive sau a unei decizii, la propunerea Comisiei. Această procedură este definită la 
articolul 251. 
(2) În cazurile specifice prevăzute în tratate, adoptarea unui regulament, a unei directive sau a unei decizii de 
către Parlamentul European cu participarea Consiliului sau de către Consiliu cu participarea Parlamentului 
European constituie o procedură legislativă specială.  
(3) Actele juridice adoptate prin procedură legislativă constituie acte legislative. 
 (4) În cazurile specifice prevăzute în tratate, actele legislative se pot adopta la iniţiativa unui grup de state 
membre sau a Parlamentului European, la recomandarea Băncii Centrale Europene sau la solicitarea Curţii de 
Justiţie sau a Băncii Europene de Investiţii.  
ARTICOLUL 249 B 
(1) Un act legislativ poate delega Comisiei competenţa de a adopta acte fără caracter legislativ şi cu domeniu 
de aplicare general, care completează sau modifică anumite elemente neesenţiale ale actului legislativ. 
Actele legislative definesc în mod expres obiectivele, conţinutul, domeniul de aplicare şi durata delegării de 
competenţe. Elementele esenţiale ale unui anumit domeniu sunt rezervate actului legislativ şi nu pot face, prin 
urmare, obiectul delegării de competenţe. 
(2) Actele legislative stabilesc în mod expres condiţiile de aplicare a delegării; aceste condiţii pot fi următoarele: 
(a) Parlamentul European sau Consiliul pot decide revocarea delegării; 
(b) actul delegat poate intra în vigoare numai în cazul în care, în termenul stabilit prin actul legislativ, 
Parlamentul European sau Consiliul nu formulează obiecţiuni. 



Capitolul IV . Drept european 

Revista de dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale               Pag 167 

În înţelesul literelor (a) şi (b), Parlamentul European hotărăşte cu majoritatea membrilor care îl compun, iar 
Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată. 
(3) În titlul actelor delegate se introduce adjectivul «delegat» sau «delegată». 
ARTICOLUL 249 C 
(1) Statele membre iau toate măsurile de drept intern necesare pentru a pune în aplicare actele obligatorii din 
punct de vedere juridic ale Uniunii. 
(2) În cazul în care sunt necesare condiţii unitare de punere în aplicare a actelor obligatorii din punct de vedere 
juridic ale Uniunii, aceste acte conferă Comisiei competenţe de executare sau, în cazuri speciale şi temeinic 
justificate, precum şi în cazurile prevăzute la articolele 11 şi 13 din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
Consiliului. 
(3) În înţelesul alineatului (2), Parlamentul European şi Consiliul, hotărând prin regulamente, în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară, stabilesc, în prealabil, normele şi principiile generale privind mecanismele de 
control de către statele membre al exercitării competenţelor de executare de către Comisie. 
(4) În titlul actelor de punere în aplicare se introduc cuvintele «de punere în aplicare». 
ARTICOLUL 249 D 
Consiliul adoptă recomandări. Acesta hotărăşte, la propunerea Comisiei, în toate cazurile în care tratatele 
prevăd că adoptă acte la propunerea Comisiei. Consiliul hotărăşte în unanimitate în domeniile în care este 
necesară unanimitatea pentru adoptarea unui act al Uniunii. Comisia, precum şi Banca Centrală Europeană în 
cazurile specifice prevăzute în tratate, adoptă recomandări.” 
PROCEDURI DE ADOPTARE A ACTELOR ŞI ALTE DISPOZIŢII 
237) Înaintea articolului 250 se introduce o secţiune 2, cu denumirea „PROCEDURI DE ADOPTARE A 
ACTELOR ŞI ALTE DISPOZIŢII”; 
238) La articolul 250, alineatul (1) se înlocuieşte cu textul următor: „(1) În cazul în care, în temeiul tratatelor, 
Consiliul hotărăşte la propunerea Comisiei, acesta poate modifica propunerea numai hotărând în unanimitate, 
cu excepţia cazurilor prevăzute la articolul 251 alineatele (10) şi (13), la articolele 268, 270a, 272 şi la articolul 
273 al doilea paragraf.”. 
239) Articolul 251 se modifică după cum urmează: 
(a) la alineatul (1), cuvintele „la prezentul articol” se înlocuiesc cu „la procedura legislativă ordinară”; 
(b) alineatul (2) al doilea şi al treilea paragraf şi alineatele (3)-(7) se înlocuiesc cu textul următor: 
„Prima lectură 
(3) Parlamentul European adoptă poziţia sa în primă lectură şi o transmite Consiliului.   
(4) În cazul în care poziţia Parlamentului European este aprobată de Consiliu, actul respectiv se adoptă cu 
formularea care corespunde poziţiei Parlamentului European.  
(5) În cazul în care poziţia Parlamentului European nu este aprobată de Consiliu, acesta adoptă poziţia sa în 
primă lectură şi o transmite Parlamentului European. 
(6) Consiliul informează pe deplin Parlamentul asupra motivelor care l-au condus la adoptarea poziţiei sale în 
primă lectură. Comisia informează pe deplin Parlamentul European cu privire la poziţia sa. 
A doua lectură 
(7) În cazul în care, în termen de trei luni de la data transmiterii, Parlamentul European: 
(a) aprobă poziţia Consiliului din prima lectură sau nu s-a pronunţat, actul respectiv se consideră adoptat cu 
formularea care corespunde poziţiei Consiliului; 
(b) respinge, cu majoritatea membrilor care îl compun, poziţia Consiliului din prima lectură, actul propus este 
considerat ca nefiind adoptat; 
(c) propune, cu majoritatea membrilor care îl compun, modificări la poziţia Consiliului din prima lectură, textul 
astfel modificat se transmite Consiliului şi Comisiei, care emite un aviz cu privire la aceste modificări. 
(8) În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea modificărilor Parlamentului European, Consiliul, 
hotărând cu majoritate calificată: 
(a) aprobă toate aceste modificări, actul respectiv este considerat aprobat; 
(b) nu aprobă toate modificările, preşedintele Consiliului, în consens cu preşedintele Parlamentului European, 
convoacă comitetul de conciliere, într-un termen de şase săptămâni. 
(9) Consiliul hotărăşte în unanimitate cu privire la modificările care au făcut obiectul unui aviz negativ din partea 
Comisiei. 
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Concilierea 
(10) Comitetul de conciliere, care reuneşte membrii Consiliului sau reprezentanţii lor şi tot atâţia membri care 
reprezintă Parlamentul European, are misiunea de a ajunge la un acord asupra unui proiect comun, cu 
majoritatea calificată a membrilor Consiliului sau a reprezentanţilor acestora şi cu majoritatea membrilor care 
reprezintă Parlamentul European, în termen de şase săptămâni de la data convocării, pe baza poziţiilor 
Parlamentului şi ale Consiliului din a doua lectură. 
(11) Comisia participă la lucrările comitetului de conciliere şi ia toate iniţiativele necesare pentru promovarea 
unei apropieri între poziţiile Parlamentului European şi ale Consiliului.  
(12) În cazul în care, în termen de şase săptămâni de la convocare, comitetul de conciliere nu aprobă niciun 
proiect comun, actul propus este considerat neadoptat. 
A treia lectură 
(13) În cazul în care, în acest termen, comitetul de conciliere aprobă un proiect comun, Parlamentul European 
şi Consiliul dispun fiecare de un termen de şase săptămâni de la această aprobare, pentru a adopta actul 
respectiv în conformitate cu acest proiect, Parlamentul European hotărând cu majoritatea voturilor exprimate 
iar Consiliul cu majoritate calificată. În caz contrar, actul propus este considerat neadoptat. 
(14) Termenele de trei luni şi şase săptămâni prevăzute la prezentul articol sunt prelungite cu cel mult o lună şi, 
respectiv, două săptămâni, la iniţiativa Parlamentului European sau a Consiliului. 
Dispoziţii speciale 
(15) În cazul în care, în situaţiile prevăzute în tratate, un act legislativ face obiectul procedurii legislative 
ordinare la iniţiativa unui grup de state membre sau la recomandarea Băncii Centrale Europene ori la 
solicitarea Curţii de Justiţie, alineatul (2), alineatul (6) a doua teză şi alineatul (9) nu se aplică. 
În aceste cazuri, Parlamentul European şi Consiliul transmit Comisiei proiectul de act, precum şi poziţiile lor din 
prima şi din a doua lectură. Parlamentul European sau Consiliul poate solicita avizul Comisiei în orice fază a 
procedurii, aviz pe care Comisia îl poate emite şi din proprie iniţiativă. Comisia poate, de asemenea, în cazul în 
care consideră necesar, să participe la comitetul de conciliere în condiţiile prevăzute la alineatul (11).” 
240) Articolul 252 se abrogă. Se introduce un nou articol 252a cu textul următor: 
„ARTICOLUL 252a 
Parlamentul European, Consiliul şi Comisia se consultă reciproc şi organizează, de comun acord, condiţiile 
cooperării lor. În acest scop, acestea pot, cu respectarea tratatelor, să încheie acorduri interinstituţionale care 
pot avea un caracter obligatoriu.” 
241) Articolul 253 se înlocuieşte cu textul următor: 
„ARTICOLUL 253 
În cazul în care tratatele nu prevăd tipul actului care trebuie adoptat, instituţiile îl aleg de la caz la caz, cu 
respectarea procedurilor aplicabile şi a principiului proporţionalităţii. 
Actele juridice se motivează şi fac trimitere la propunerile, iniţiativele, recomandările, cererile sau avizele 
prevăzute în tratate. 
În cazul în care examinează un proiect de act legislativ, Parlamentul European şi Consiliul se abţin de la 
adoptarea de acte care nu au fost prevăzute de procedura legislativă aplicabilă domeniului respectiv.” 
242) Articolul 254 se înlocuieşte cu textul următor: 
„ARTICOLUL 254 
(1) Actele legislative adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară se semnează de preşedintele 
Parlamentului European şi de preşedintele Consiliului. Actele legislative adoptate în conformitate cu o 
procedură legislativă specială se semnează de preşedintele instituţiei care le-a adoptat. 
Actele legislative se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acestea intră în vigoare la data prevăzută 
de textul lor sau, în absenţa acesteia, în a douăzecea zi de la publicare.  
(2) Actele fără caracter legislativ, adoptate sub formă de regulamente, directive şi decizii, în cazul în care 
acestea din urmă nu indică destinatarii, se semnează de preşedintele instituţiei care le-a adoptat. 
Regulamentele şi directivele care se adresează tuturor statelor membre, precum şi deciziile, în cazul în care 
acestea nu indică destinatarii, se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acestea intră în vigoare la data 
prevăzută de textul lor sau, în absenţa acesteia, în a douăzecea zi de la data publicării. 
Celelalte directive, precum şi deciziile care se adresează unui destinatar se notifică destinatarilor lor şi produc 
efecte prin această notificare.” 
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243) Se introduce un nou articol 254a, cu textul următor: 
„ARTICOLUL 254a 
(1) În îndeplinirea misiunilor lor, instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii sunt susţinute de o administraţie 
europeană transparentă, eficientă şi independentă.  
(2) În scopul respectării Statutului şi a regimului adoptate în temeiul articolului 283, Parlamentul European şi 
Consiliul, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc dispoziţiile 
necesare.”  
244) Articolul 255 devine articolul 16 A; acesta se modifică după cum se precizează la punctul 28. 
245) La articolul 256 primul paragraf, cuvintele „Deciziile Consiliului sau ale Comisiei care impun …” se 
înlocuiesc cu „Actele Consiliului, ale Comisiei sau ale Băncii Centrale Europene care impun …”. 
ORGANELE CONSULTATIVE 
246) Se introduc un nou capitol 3 şi un nou articol 256a, cu textul următor, capitolele 3 şi 4 devenind secţiunea 
1 şi, respectiv, secţiunea 2, iar capitolul 5 se renumerotează 4: 
„CAPITOLUL 3 
ORGANELE CONSULTATIVE ALE UNIUNII 
ARTICOLUL 256a 
(1) Parlamentul European, Consiliul şi Comisia sunt asistate de un Comitet Economic şi Social şi de un Comitet 
al Regiunilor, care exercită funcţii consultative. 
(2) Comitetul Economic şi Social este format din reprezentanţi ai organizaţiilor patronale, salariale şi ai altor 
reprezentanţi ai societăţii civile, în special din domeniile socio-economic, civic, profesional şi cultural. 
(3) Comitetul Regiunilor este format din reprezentanţi ai colectivităţilor regionale şi locale care sunt fie titularii 
unui mandat electoral în cadrul unei autorităţi regionale sau locale, fie răspund din punct de vedere politic în 
faţa unei adunări alese. 
(4) Mandatul membrilor Comitetului Economic şi Social şi ai Comitetului Regiunilor nu este imperativ. Aceştia 
îşi exercită funcţiile în deplină independenţă, în interesul general al Uniunii. 
(5) Normele menţionate la alineatele (2) şi (3) referitoare la natura compunerii acestor Comitete sunt revizuite 
periodic de Consiliu, pentru a ţine seama de evoluţia economică, socială şi demografică a Uniunii. Consiliul, la 
propunerea Comisiei, adoptă decizii în acest scop.” 
COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL 
247) Articolele 257 şi 261 se abrogă. 
248) La articolul 258, al doilea şi al treilea paragraf se înlocuiesc cu următorul paragraf: 
„Consiliul, hotărând în unanimitate, la propunerea Comisiei, adoptă o decizie care stabileşte componenţa 
Comitetului.” 
249) Articolul 259 se modifică după cum urmează: 
(a) la alineatul (1) prima teză se înlocuieşte cu teza următoare: „Membrii Comitetului sunt numiţi pentru un 
mandat de cinci ani.”; 
(b) alineatul (2) se înlocuieşte cu textul următor: 
„(2) Consiliul hotărăşte după consultarea Comisiei. Acesta poate obţine opinia organizaţiilor europene 
reprezentative pentru diferitele sectoare economice şi sociale şi ale societăţii civile, pe care activitatea Uniunii 
le priveşte.” 
250) La articolul 260 primul paragraf, cuvintele „doi ani” se înlocuiesc cu „doi ani şi jumătate”, iar la al treilea 
paragraf, înaintea cuvântului „Consiliului” se introduc cuvintele „Parlamentului European, a”. 
251) Articolul 262 se modifică după cum urmează: 
(a) la primul, al doilea şi al treilea paragraf, înainte de menţionarea Consiliului se menţionează Parlamentul 
European;  
(b) la primul paragraf se elimină cuvintele „în mod obligatoriu”; 
(c) la al treilea paragraf, se elimină cuvintele „şi avizul secţiunii specializate”; 
(d) al patrulea paragraf se elimină. 
COMITETUL REGIUNILOR 
252) Articolul 263 se modifică după cum urmează: 
(a) primul paragraf se elimină; 
(b) al treilea paragraf, devenit al doilea paragraf, se înlocuieşte cu textul următor: 
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„Consiliul, hotărând în unanimitate, la propunerea Comisiei, adoptă o decizie care stabileşte componenţa 
Comitetului.”; 
(c) la al patrulea paragraf, devenit al treilea paragraf, în prima teză, cuvintele „la propunerea statelor membre 
respective” se elimină, iar cifra „patru” se înlocuieşte cu „cinci”; în a patra teză, cuvintele „la primul paragraf” se 
înlocuiesc cu cuvintele „la articolul 256a alineatul (3),”; 
(d) ultimul paragraf se elimină. 
253) La articolul 264 primul paragraf, cuvintele „doi ani” se înlocuiesc cu „doi ani şi jumătate”, iar la al treilea 
paragraf, înaintea cuvântului „Consiliului” se introduc cuvintele „Parlamentului European, a”. 
254) Articolul 265 se modifică după cum urmează: 
(a) la primul, al doilea, al treilea şi ultimul paragraf, înainte de menţionarea Consiliului se menţionează 
Parlamentul European; 
(b) la primul paragraf se elimină cuvintele „cele două”; 
(c) al patrulea paragraf se elimină; 
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII 
255) La articolul 266 al treilea paragraf, cuvintele „la cererea Comisiei” se înlocuiesc cu „la propunerea 
Comisiei”, după „unanimitate” se introduc cuvintele „în conformitate cu o procedură legislativă specială”, iar 
cuvintele „articolele 4, 11 şi 12 şi articolul 18 alineatul  
(5)” se elimină. 
256) La articolul 267 litera (b), cuvintele „ca urmare a” se înlocuiesc cu „care sunt rezultatul”, iar cuvintele 
„treptate a” se înlocuiesc cu „sau funcţionării”. 
DISPOZIŢII FINANCIARE 
257) Articolul 268 se modifică după cum urmează: 
(a) la primul paragraf, se elimină cuvintele „..., inclusiv cele care se referă la Fondul Social European, ...”, iar 
cele trei paragrafe devin alineatul (1); 
(b) al doilea paragraf se înlocuieşte cu textul următor: 
„Bugetul anual al Uniunii este stabilit de Parlamentul European şi de Consiliu, în conformitate cu articolul 272.” 
 (c) se adaugă următoarele alineate (2)-(6), noi, cu textul următor: 
„(2) Cheltuielile înscrise în buget sunt autorizate pe durata exerciţiului bugetar anual, în conformitate cu 
regulamentul prevăzut la articolul 279. 
(3) Execuţia cheltuielilor înscrise în buget necesită adoptarea în prealabil a unui act al Uniunii având forţă 
juridică obligatorie, care conferă un temei juridic acţiunii Uniunii şi execuţiei cheltuielii corespunzătoare, în 
conformitate cu regulamentul prevăzut la articolul 279, cu excepţia cazurilor prevăzute de respectivul 
regulament. 
(4) În vederea asigurării disciplinei bugetare, Uniunea nu adoptă acte care ar putea avea implicaţii importante 
asupra bugetului fără a oferi garanţia că cheltuielile care decurg din aceste acte pot fi finanţate în limita 
resurselor proprii ale Uniunii şi cu respectarea cadrului financiar multianual prevăzut la articolul 270a. 
(5) Bugetul Uniunii se execută în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare. Statele membre şi 
Uniunea cooperează pentru a face posibilă utilizarea alocărilor înscrise în buget, în conformitate cu acest 
principiu.  
(6) Uniunea şi statele membre, în conformitate cu articolul 280, combat frauda şi orice altă activitate ilegală 
care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii.”  
RESURSELE PROPRII ALE UNIUNII 
258) Înaintea articolului 269 se introduce un capitol 1 cu denumirea „RESURSELE PROPRII ALE UNIUNII”. 
259) Articolul 269 se modifică după cum urmează: 
(a) se introduce un prim paragraf, nou, cu textul următor: 
„Uniunea îşi asigură mijloacele necesare pentru atingerea obiectivelor sale şi pentru realizarea politicilor sale.” 
 (b) ultimul paragraf se înlocuieşte cu următoarele două paragrafe:  
„Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului 
European, adoptă o decizie care prevede dispoziţiile aplicabile sistemului de resurse proprii ale Uniunii. În 
acest cadru, se pot stabili categorii de resurse noi sau se poate abroga o categorie existentă. Această decizie 
intră în vigoare numai după aprobarea de către statele membre, în conformitate cu normele lor constituţionale. 
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Consiliul, hotărând prin regulamente, în conformitate cu o procedură legislativă specială, stabileşte măsurile de 
punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii, în măsura în care decizia adoptată în temeiul 
celui de-al treilea paragraf prevede acest lucru. Consiliul hotărăşte după aprobarea Parlamentului European.” 
260) Articolul 270 se abrogă. 
CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL 
261) Se introduc un nou capitol 2 şi un nou articol 270a, cu textul următor: 
„CAPITOLUL 2 
CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL 
ARTICOLUL 270a 
(1) Cadrul financiar multianual vizează asigurarea evoluţiei ordonate a cheltuielilor Uniunii în limita resurselor 
proprii. 
Acesta se adoptă pentru o perioadă de cel puţin cinci ani. 
Bugetul anual al Uniunii respectă cadrul financiar multianual. 
(2) Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, adoptă un regulament care stabileşte 
cadrul financiar multianual. Consiliul hotărăşte în unanimitate după aprobarea Parlamentului European, care se 
pronunţă cu majoritatea membrilor care îl compun. 
Consiliul European poate adopta, în unanimitate, o decizie care autorizează Consiliul să hotărască cu 
majoritate calificată în cazul în care adoptă regulamentul menţionat la primul paragraf. 
 (3) Cadrul financiar stabileşte valorile plafoanelor anuale ale alocărilor pentru angajamente pe categorii de 
cheltuieli şi ale plafonului anual de credite pentru plăţi. Categoriile de cheltuieli, al căror număr este limitat, 
corespund marilor sectoare de activitate ale Uniunii. Cadrul financiar prevede orice alte dispoziţii utile bunei 
desfăşurări a procedurii bugetare anuale. 
(4) În cazul în care regulamentul Consiliului de stabilire a unui nou cadru financiar nu a fost adoptat la 
încheierea cadrului financiar precedent, plafoanele şi celelalte dispoziţii corespunzătoare ultimului an al acestui 
cadru se prorogă până la adoptarea acestui act. 
(5) Pe tot parcursul procedurii care conduce la adoptarea cadrului financiar, Parlamentul European, Consiliul şi 
Comisia iau toate măsurile necesare pentru a facilita adoptarea.”  
BUGETUL ANUAL AL UNIUNII 
262) După articolul 270a se introduce un capitol 3, cu denumirea „BUGETUL ANUAL AL UNIUNII”. 
263) Se introduce un articol 270b, care preia formularea articolului 272 alineatul (1). 
264) Articolul 271 devine noul articol 273a; acesta se modifică după cum se precizează la punctual 267. 
265) La articolul 272, alineatul (1) devine articolul 270b, iar alineatele (2)-(10) de la articolul 272 se înlocuiesc 
cu textul următor: 
„ARTICOLUL 272 
Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, adoptă bugetul 
anual al Uniunii, în conformitate cu următoarele dispoziţii. 
(1) Fiecare instituţie, cu excepţia Băncii Centrale Europene, întocmeşte, înainte de 1 iulie, o situaţie estimativă 
a cheltuielilor sale pentru exerciţiul bugetar următor. Comisia grupează aceste situaţii într-un proiect de buget 
ce poate conţine previziuni divergente. 
Acest proiect cuprinde veniturile şi cheltuielile estimate. 
 (2) Propunerea care cuprinde proiectul de buget se prezintă de către Comisie Parlamentului European şi 
Consiliului până la data de 1 septembrie a anului care precede anul execuţiei bugetului. 
Comisia poate modifica proiectul de buget în cursul procedurii până la convocarea comitetului de conciliere 
prevăzut la alineatul (5). 
(3) Consiliul adoptă poziţia sa asupra proiectului de buget şi o transmite Parlamentului European până la data 
de 1 octombrie a anului care precede anul execuţiei bugetului. Acesta informează pe deplin Parlamentul 
European asupra motivelor care l-au condus la adoptarea poziţiei respective. 
(4) În cazul în care, în termen de patruzeci şi două de zile de la transmitere, Parlamentul European: 
(a) aprobă poziţia Consiliului, bugetul este adoptat; 
(b) nu a luat o hotărâre, bugetul este considerat aprobat; 
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(c) adoptă amendamente cu majoritatea membrilor care îl compun, proiectul astfel modificat se transmite 
Consiliului şi Comisiei. Preşedintele Parlamentului European, în consens cu preşedintele Consiliului, convoacă 
fără întârziere comitetul de conciliere. 
Cu toate acestea, comitetul de conciliere nu se întruneşte în cazul în care, în termen de zece zile, Consiliul 
informează Parlamentul European că aprobă toate amendamentele sale. 
(5) Comitetul de conciliere, ce reuneşte membrii Consiliului sau reprezentanţii acestora şi tot atâţia membri 
reprezentând Parlamentul European, are misiunea de a ajunge, pe baza poziţiilor Parlamentului European şi 
ale Consiliului, la un acord asupra unui proiect comun, cu majoritatea calificată a membrilor Consiliului sau a 
reprezentanţilor lor şi cu majoritatea membrilor reprezentând Parlamentul European, în termen de douăzeci şi 
una de zile de la data convocării sale. 
Comisia participă la lucrările comitetului de conciliere şi adoptă toate iniţiativele necesare pentru promovarea 
apropierii poziţiilor Parlamentului European şi ale Consiliului.  
(6) În cazul în care, în termenul de douăzeci şi una de zile prevăzut la alineatul (5),   comitetul de conciliere 
ajunge la un acord asupra unui proiect comun, Parlamentul European şi Consiliul dispun fiecare de un termen 
de paisprezece zile calculat de la data acordului pentru aprobarea proiectului comun. 
 (7) În cazul în care, în termenul de paisprezece zile prevăzut la alineatul (6):  
(a) Parlamentul European şi Consiliul aprobă fiecare proiectul comun sau nu iau o hotărâre, ori în cazul în care 
una dintre aceste instituţii aprobă proiectul comun iar cealaltă nu ia o hotărâre, bugetul este considerat adoptat 
definitiv în conformitate cu proiectul comun, sau 
(b) Parlamentul European, hotărând cu majoritatea membrilor care îl compun, şi Consiliul resping proiectul 
comun, ori în cazul în care una dintre aceste instituţii respinge proiectul comun iar cealaltă nu ia o hotărâre, 
Comisia prezintă un nou proiect de buget, sau 
(c) Parlamentul European, hotărând cu majoritatea membrilor care îl compun, respinge proiectul comun, iar 
Consiliul îl aprobă, Comisia prezintă un nou proiect de buget, sau (d) Parlamentul European aprobă proiectul 
comun dar Consiliul îl respinge, Parlamentul European poate decide, într-un termen de paisprezece zile de la 
data respingerii de către Consiliu şi hotărând cu majoritatea membrilor care îl compun şi a trei cincimi din 
totalul voturilor exprimate, confirmarea tuturor sau doar a anumitor amendamente prevăzute la alineatul (4) 
litera (c). În cazul în care unul dintre amendamentele Parlamentului European nu este confirmat, se reţine 
poziţia aprobată în cadrul comitetului de conciliere referitoare la linia bugetară care face obiectul acestui 
amendament. Pe această bază, bugetul este considerat adoptat definitiv. 
(8) În cazul în care, în termenul de douăzeci şi una de zile prevăzut la alineatul (5), comitetul de conciliere nu 
ajunge la un acord asupra unui proiect comun, Comisia prezintă un nou proiect de buget. 
(9) La încheierea procedurii prevăzute la prezentul articol, preşedintele Parlamentului European constată că 
bugetul este adoptat definitiv. 
(10) Fiecare instituţie îşi exercită atribuţiile care îi sunt acordate prin prezentul articol cu respectarea tratatelor 
şi a actelor adoptate în temeiul acestora, în special în ceea ce priveşte resursele proprii ale Uniunii şi echilibrul 
veniturilor şi cheltuielilor.”  
266) Articolul 273 se modifică după cum urmează: 
(a) la primul paragraf, cuvântul „votat” se înlocuieşte cu „adoptat definitiv”, cuvintele „sau alte diviziuni” se 
elimină, iar ultima parte a tezei „... în limita unei doisprezecimi din creditele acordate în bugetul din exerciţiul 
precedent, fără ca aceasta să poată avea drept efect punerea la dispoziţia Comisiei a unor credite superioare 
unei doisprezecimi din cele prevăzute în proiectul de buget în pregătire.” se înlocuieşte cu „... în limita unei 
doisprezecimi din creditele deschise în capitolul corespunzător din bugetul din exerciţiul precedent, fără să 
poată depăşi o doisprezecime din creditele prevăzute la acelaşi capitol din proiectul de buget.”; 
(b) la al doilea paragraf, după „Consiliul” se introduc cuvintele „la propunerea Comisiei”, iar la sfârşit se adaugă 
următorul fragment de teză şi următoarea teză: „ ... , în conformitate cu dispoziţiile regulamentului adoptat 
pentru punerea în aplicare a articolului 279. Acesta transmite de îndată decizia Parlamentului European.”; 
(c) al treilea paragraf se elimină; 
(d) ultimul paragraf se înlocuieşte cu textul următor: 
„Decizia menţionată la al doilea paragraf prevede măsurile necesare în materie de resurse pentru asigurarea 
aplicării prezentului articol, cu respectarea actelor prevăzute la articolul 269. 
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Aceasta intră în vigoare la treizeci de zile de la data adoptării în cazul în care, în acest termen, Parlamentul 
European, hotărând cu majoritatea membrilor care îl compun, nu decide să reducă aceste cheltuieli.” 
267) Se introduce un articol 273a, care preia formularea articolului 271; acesta se modifică după cum urmează: 
(a) primul paragraf se elimină; 
(b) la al treilea paragraf, devenit al doilea paragraf, se elimină cuvintele „în cazul în care este necesar”; 
(c) la ultimul paragraf, cuvintele „ale Consiliului, ale Comisiei şi ale Curţii de Justiţie” se înlocuiesc cu „ale 
Consiliului European şi ale Consiliului, ale Comisiei şi ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene”. 
EXECUŢIA BUGETULUI ŞI DESCĂRCAREA 
268) Înaintea articolului 274, se introduce un capitol 4, cu denumirea „EXECUŢIA BUGETULUI ŞI 
DESCĂRCAREA”, iar articolul 274 se modifică după cum urmează: 
(a) la primul paragraf, prima parte a tezei, „Comisia execută bugetul”, se înlocuieşte cu: „Comisia, în cooperare 
cu statele membre, execută bugetul”; 
(b) al doilea paragraf se înlocuieşte cu textul următor: 
„Regulamentul prevede obligaţiile de control şi de audit ale statelor membre în execuţia bugetului, precum şi 
răspunderile care decurg din acestea. Acesta stabileşte, de asemenea, răspunderile şi normele potrivit cărora 
fiecare instituţie participă la execuţia propriilor cheltuieli.”. 
269) La articolul 275, se inversează referirile la Consiliu şi la Parlamentul European. Se introduce un al doilea 
paragraf, nou, cu textul următor: 
„De asemenea, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport de evaluare a finanţelor 
Uniunii bazat pe rezultatele obţinute, în special raportându-se la indicaţiile date de Parlamentul European şi de 
Consiliu în temeiul articolului 276.” 
270) La articolul 276 alineatul (1), cuvintele „conturile şi bilanţul financiar prevăzute la articolul 275,” se 
înlocuiesc cu „conturile, bilanţul financiar şi raportul de evaluare prevăzute la articolul 275,”. 
DISPOZIŢII FINANCIARE COMUNE 
271) Înaintea articolului 277 se introduce un capitol 5, cu denumirea „DISPOZIŢII COMUNE”.  
272) Articolul 277 se înlocuieşte cu textul următor: 
„ARTICOLUL 277 
Cadrul financiar multianual şi bugetul anual se stabilesc în euro.” 
273) Articolul 279 se modifică după cum urmează: 
(a) alineatul (1) se înlocuieşte cu textul următor: 
„(1) Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după 
consultarea Curţii de Conturi, adoptă prin regulamente:  
(a) normele financiare care definesc în special procedura care trebuie adoptată pentru stabilirea şi execuţia 
bugetului şi pentru predarea şi verificarea conturilor; 
(b) normele de organizare a controlului răspunderii participanţilor la execuţia bugetului, în special a 
ordonatorilor şi contabililor.” 
(b) la alineatul (2), cuvintele „în unanimitate” şi „obţinerea avizului” se elimină.  
274) Se adaugă noile articole 279a şi 279b, cu textul următor: 
„ARTICOLUL 279a 
Parlamentul European, Consiliul şi Comisia asigură disponibilitatea mijloacelor financiare care permit Uniunii să 
îşi îndeplinească obligaţiile juridice faţă de terţi. 
ARTICOLUL 279b 
La iniţiativa Comisiei se convoacă întâlniri periodice între preşedinţii Parlamentului European, Consiliului şi 
Comisiei, în cadrul procedurilor bugetare prevăzute în prezentul capitol. Preşedinţii iau toate măsurile necesare 
pentru a promova concertarea şi apropierea poziţiilor instituţiilor pe care le conduc, în vederea facilitării punerii 
în aplicare a dispoziţiilor prezentului titlu.” 
COMBATEREA FRAUDEI 
275) Înaintea articolului 280 se introduce un capitol 6, cu denumirea „COMBATEREA FRAUDEI”. 
276) Articolul 280 se modifică după cum urmează: 
(a) la finalul alineatului (1), se adaugă fragmentul de teză următor: „precum şi în instituţiile, organele, oficiile şi 
agenţiile Uniunii.”; 
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(b) la alineatul (4), după cuvintele „în statele membre” se introduc cuvintele „…, precum şi în instituţiile, 
organele, oficiile şi agenţiile Uniunii”, iar ultima teză se elimină. 
FORMELE DE COOPERARE CONSOLIDATĂ 
277) După articolul 280 se introduce un titlu III, cu denumirea „FORMELE DE COOPERARE CONSOLIDATĂ”. 
278) Se adaugă articolele 280 A-280 I, cu textul următor, articole care, împreună cu articolul 10 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, înlocuiesc articolele 27 A-27 E, articolele 40-40 B şi articolele 43-45 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană existent şi articolele 11 şi 11 A din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene: 
„ARTICOLUL 280 A 
Formele de cooperare consolidată respectă tratatele şi dreptul Uniunii. 
Acestea nu pot aduce atingere pieţei interne şi nici coeziunii economice, sociale şi teritoriale.  
Formele de cooperare consolidată nu pot să constituie o barieră sau o discriminare în schimburile dintre statele 
membre ori să provoace o denaturare a concurenţei între acestea.  
ARTICOLUL 280 B  
Formele de cooperare consolidată trebuie să respecte competenţele, drepturile şi obligaţiile statelor membre 
neparticipante. Acestea din urmă nu împiedică punerea lor în aplicare de către statele membre participante. 
ARTICOLUL 280 C 
(1) De la data stabilirii lor, formele de cooperare consolidată sunt deschise tuturor statelor membre, sub 
rezerva respectării eventualelor condiţii de participare stabilite prin decizia de autorizare. De asemenea, 
acestea rămân deschise oricând pe durata funcţionării lor, sub rezerva respectării, pe lângă condiţiile 
menţionate anterior, şi a actelor deja adoptate în cadrul lor. 
Comisia şi statele membre participante la o formă de cooperare consolidată asigură promovarea participării 
unui număr cât mai mare de state membre. 
(2) Comisia şi, după caz, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 
informează periodic Parlamentul European şi Consiliul cu privire la evoluţia formelor de cooperare consolidată. 
ARTICOLUL 280 D 
(1) Statele membre care doresc să stabilească între ele o formă de cooperare consolidată într-unul din 
domeniile prevăzute în tratate, cu excepţia domeniilor de competenţă exclusivă şi a politicii externe şi de 
securitate comune, înaintează Comisiei o cerere precizând domeniul de aplicare şi obiectivele urmărite prin 
forma de cooperare consolidată preconizată. Comisia poate prezenta Consiliului o propunere în acest sens. În 
cazul în care nu prezintă o astfel de propunere, Comisia comunică statelor membre în cauză motivele pentru 
care a procedat astfel. 
Autorizarea de a recurge la o formă de cooperare consolidată prevăzută la primul paragraf se acordă de către 
Consiliu, care hotărăşte la propunerea Comisiei şi după aprobarea Parlamentului European. 
(2) Cererea statelor membre care doresc să stabilească între ele o formă de cooperare consolidată în cadrul 
politicii externe şi de securitate comună este adresată Consiliului. Aceasta se transmite Înaltului Reprezentant 
al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, care îşi dă avizul asupra coerenţei formei de 
cooperare consolidată preconizată cu politica externă şi de securitate comună a Uniunii, precum şi Comisiei, 
care îşi dă avizul în special asupra coerenţei formei de cooperare consolidată preconizată cu celelalte politici 
ale Uniunii. Cererea se transmite, de asemenea, Parlamentului European spre informare. 
Autorizarea de a recurge la o formă de cooperare consolidată este acordată prin decizie a Consiliului, care 
hotărăşte în unanimitate. 
ARTICOLUL 280 E 
Toţi membrii Consiliului pot participa la deliberări, dar la vot participă numai membrii Consiliului care reprezintă 
statele membre participante la o formă de cooperare consolidată. Unanimitatea se constituie numai prin 
voturile reprezentanţilor statelor participante. Majoritatea calificată se defineşte în conformitate cu articolul 205 
alineatul (3). 
ARTICOLUL 280 F 
(1) Orice stat membru care doreşte să participe la o formă de cooperare consolidată în curs într-unul dintre 
domeniile prevăzute la articolul 280 D alineatul (1) notifică intenţia sa Consiliului şi Comisiei. 
În termen de patru luni de la data primirii notificării, Comisia confirmă participarea statului membru în cauză. 
După caz, aceasta constată îndeplinirea condiţiilor de participare şi adoptă  orice măsuri tranzitorii necesare 
privind aplicarea actelor deja adoptate în cadrul formei de cooperare consolidate. 
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Cu toate acestea, în cazul în care consideră că nu sunt îndeplinite condiţiile de participare, Comisia indică 
dispoziţiile ce trebuie adoptate pentru îndeplinirea lor şi stabileşte un termen pentru a reexamina cererea de 
participare. La expirarea acestui termen, Comisia reexaminează cererea, în conformitate cu procedura 
prevăzută la al doilea paragraf. În cazul în care Comisia consideră că în continuare nu sunt îndeplinite condiţiile 
de participare, statul membru în cauză poate sesiza în legătură cu aceasta Consiliul, care se pronunţă asupra 
cererii.  
Consiliul hotărăşte în conformitate cu articolul 280 E. Acesta poate, de asemenea, să adopte, la propunerea 
Comisiei, măsurile tranzitorii prevăzute la al doilea paragraf. (2) Orice stat membru care doreşte să participe la 
o formă de cooperare consolidată în cadrul politicii externe şi de securitate comune notifică intenţia sa 
Consiliului, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate şi Comisiei. Consiliul 
confirmă participarea statului membru în cauză după consultarea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe şi politica de securitate şi după ce a constatat, după caz, îndeplinirea eventualelor condiţii de 
participare. Consiliul, la propunerea Înaltului Reprezentant, poate să adopte, de asemenea, orice măsuri 
tranzitorii necesare privind aplicarea actelor deja adoptate în cadrul formei de cooperare consolidată. Cu toate 
acestea, în cazul în care consideră că nu sunt îndeplinite condiţiile de participare, Consiliul indică dispoziţiile 
care trebuie adoptate pentru îndeplinirea acestor condiţii şi stabileşte un termen pentru reexaminarea cererii de 
participare. 
În înţelesul prezentului alineat, Consiliul hotărăşte în unanimitate şi în conformitate cu dispoziţiile articolului 280 
E. 
ARTICOLUL 280 G 
Cheltuielile care rezultă din punerea în aplicare a unei forme de cooperare consolidată, altele decât costurile 
administrative necesare instituţiilor, sunt în sarcina statelor membre participante, cu excepţia cazului în care 
Consiliul, hotărând în unanimitate, după consultarea Parlamentului European, decide altfel. 
ARTICOLUL 280 H 
(1) În cazul în care o dispoziţie a tratatelor, care poate fi aplicată în cadrul unei forme de cooperare 
consolidată, prevede adoptarea în unanimitate a hotărârii Consiliului, Consiliul, hotărând în unanimitate în 
conformitate cu condiţiile prevăzute la articolul 280 E, poate adopta o decizie care să prevadă faptul că acesta 
va hotărî cu majoritate calificată.  
(2) În cazul în care o dispoziţie a tratatelor, care poate fi aplicată în cadrul unei forme de cooperare 
consolidată, prevede adoptarea de către Consiliu a actelor în conformitate cu o procedură legislativă specială, 
Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu condiţiile prevăzute la articolul 280 E, poate adopta o 
decizie care să prevadă faptul că acesta va hotărî în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Consiliul 
hotărăşte după consultarea Parlamentului European. 
(3) Alineatele (1) şi (2) nu se aplică deciziilor care au implicaţii militare sau în domeniul apărării. 
ARTICOLUL 280 I 
Consiliul şi Comisia asigură coerenţa acţiunilor întreprinse în cadrul unei forme de cooperare consolidată, 
precum şi coerenţa acestor acţiuni cu politicile Uniunii, şi cooperează în acest scop.” 
DISPOZIŢII GENERALE ŞI FINALE 
279) Partea a şasea se renumerotează ca „PARTEA A ŞAPTEA”. 
280) Articolele 281, 293, 305 şi 314 se abrogă. Articolul 286 este înlocuit de articolul 16 B. 
281) La finalul articolului 282 se adaugă următoarea teză: „Cu toate acestea, Uniunea este reprezentată de 
fiecare instituţie, în temeiul autonomiei lor administrative, pentru chestiunile referitoare la funcţionarea lor.” 
282) La articolul 283, primul fragment de teză „Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea 
Comisiei şi după consultarea …” se înlocuieşte cu „Parlamentul European şi Consiliul, hotărând prin 
regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă, după consultarea …”, iar la sfârşit, 
cuvintele „agenţi ai acestor Comunităţi” se înlocuiesc cu „agenţi ai Uniunii”. 
283) La articolul 288, al treilea paragraf se înlocuieşte cu textul următor: 
„Prin derogare de la dispoziţiile celui de-al doilea paragraf, Banca Centrală Europeană trebuie să repare, în 
conformitate cu principiile generale comune statelor membre, prejudiciile cauzate de aceasta sau de agenţii săi 
în exercitarea funcţiilor lor.” 
284) La articolul 290, se adaugă la sfârşit cuvintele „… prin regulamente”. 
285) La articolul 291, cuvintele „, al Institutului Monetar European” se elimină. 
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286) Articolul 294 devine articolul 48a. 
287) Articolul 299 se modifică după cum urmează: 
(a) alineatul (1) se elimină. Alineatul (2) primul paragraf şi alineatele (3)-(6) devin articolul 311a; acestea se 
modifică după cum se precizează la punctul 293. 
Alineatul (2) rămâne nenumerotat; 
(b) la începutul primului paragraf, se elimină cuvintele „Cu toate acestea,”, iar cuvintele „a departamentelor 
franceze de peste mări” se înlocuiesc cu „din Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Reunion, Saint-
Barthelemy şi Saint-Martin,”; la finalul paragrafului se adaugă următoarea teză: „La data la care măsurile 
respective sunt adoptate de Consiliu în conformitate cu o procedură legislativă specială, acesta hotărăşte şi la 
propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European.”. 
(c) la începutul celui de-al doilea paragraf, cuvintele „Atunci când adoptă măsurile prevăzute la al doilea 
paragraf, Consiliul ţine seama de domenii cum sunt ...” se înlocuiesc cu „Măsurile prevăzute la primul paragraf 
se referă în special la ...”;    
(d) la începutul celui de-al treilea paragraf, trimiterea la al doilea paragraf se înlocuieşte cu trimiterea la primul 
paragraf. 
288) Articolele 300 şi 301 sunt înlocuite de articolele 188 N şi respectiv 188 K, iar articolele 302- 304 sunt 
înlocuite de articolul 188 P. 
289) Articolul 308 se înlocuieşte cu textul următor: 
„ARTICOLUL 308 
(1) În cazul în care o acţiune a Uniunii se dovedeşte necesară în cadrul politicilor definite în tratate, pentru a 
atinge unul dintre obiectivele menţionate în tratate, fără ca acestea să fi prevăzut atribuţiile necesare în acest 
sens, Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei şi după aprobarea Parlamentului European, 
adoptă măsurile corespunzătoare. La data la care dispoziţiile respective sunt adoptate de Consiliu în 
conformitate cu o procedură legislativă specială, acesta hotărăşte în unanimitate, la propunerea Comisiei şi 
după consultarea Parlamentului European. 
(2) Comisia, în cadrul procedurii de control al principiului subsidiarităţii menţionate la articolul 3b alineatul (3) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană, atrage atenţia parlamentelor naţionale asupra propunerilor întemeiate 
pe prezentul articol. 
(3) Măsurile întemeiate pe prezentul articol nu pot implica armonizarea actelor cu putere de lege şi a normelor 
administrative ale statelor membre în cazul în care tratatele exclud o astfel de armonizare. 
(4) Prezentul articol nu poate fi folosit pentru atingerea obiectivelor din domeniul politicii externe şi de securitate 
comună şi orice act adoptat în conformitate cu prezentul articol trebuie să respecte limitele prevăzute la 
articolul 25b al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană”. 
290) Se introduce un nou articol 308a, cu textul următor: 
„ARTICOLUL 308a 
Articolul 48 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană nu se aplică următoarelor articole: 
- articolul 269 al treilea şi al patrulea paragraf; 
- articolul 270a alineatul (2) primul paragraf; 
- articolul 308; şi 
- articolul 309.” 
291) Articolul 309 se înlocuieşte cu textul următor: 
„ARTICOLUL 309 
În înţelesul articolului 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană, în ceea ce priveşte suspendarea anumitor 
drepturi care decurg din apartenenţa la Uniune, membrul Consiliului European sau al Consiliului care 
reprezintă statul membru în cauză nu participă la vot, iar statul membru în cauză nu este luat în considerare la 
calcularea treimii sau a patru cincimi din statele membre prevăzute la alineatele (1) şi (2) din articolul menţionat 
anterior. Abţinerea membrilor prezenţi sau reprezentaţi nu împiedică adoptarea deciziilor menţionate la 
alineatul            
(2) din articolul menţionat anterior. 
Pentru adoptarea deciziilor prevăzute la articolul 7 alineatele (3) şi (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
majoritatea calificată se defineşte în conformitate cu dispoziţiile articolului 205 alineatul (3) litera (b) din 
prezentul tratat. 
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În cazul în care, ca urmare a unei decizii de suspendare a drepturilor de vot adoptate în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată, pe 
baza uneia dintre dispoziţiile tratatelor, această majoritate calificată se defineşte în conformitate cu articolul 205 
alineatul (3) litera (b) din prezentul tratat sau, în cazul în care Consiliul acţionează la propunerea Comisiei sau 
a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, în conformitate cu articolul 
205 alineatul (3) litera (a). În înţelesul articolului 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Parlamentul 
European hotărăşte cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate, reprezentând majoritatea membrilor 
care îl compun.” 
292) Articolul 310 devine articolul 188 M. 
293) Articolul 311 se abrogă. Se introduce un articol 311a care preia formularea alineatului (2) primul paragraf 
şi a articolului 299 alineatele (3)-(6); acest text se modifică după cum urmează: 
(a) alineatul (2) primul paragraf şi alineatele (3)-(6) se renumerotează (1)-(5), iar la începutul articolului se 
introduce următoarea teză introductivă nouă: 
„Pe lângă dispoziţiile articolului 49 C din Tratatul privind Uniunea Europeană cu privire la domeniul de aplicare 
teritorială a tratatelor, se aplică următoarele dispoziţii: ”  
 (b) la primul paragraf al alineatului (2) renumerotat alineatul (1), cuvintele „ ... departamentelor franceze de 
peste mări, ...” se înlocuiesc cu „... din Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Reunion, Saint-Barthelemy, 
Saint-Martin ...”, iar la sfârşit se adaugă cuvintele „... , în conformitate cu dispoziţiile articolului 299”; 
(c) la alineatul (3), renumerotat (2), se elimină cuvintele „la prezentul tratat”, precum şi cuvintele „a tratatului” de 
la sfârşit; 
(d) la alineatul (6), renumerotat (5), teza introductivă „Prin derogare de la alineatele precedente:” se înlocuieşte 
cu „Prin derogare de la articolul 49 C din Tratatul privind Uniunea Europeană şi de la alineatele (1)-(4) din 
prezentul articol:”; 
(e) la finalul articolului se adaugă un nou alineat cu textul următor: 
„(6) Consiliul European, la iniţiativa statului membru în cauză, poate adopta o decizie de modificare a statutului 
în raport cu Uniunea al unei ţări sau teritoriu danez, francez sau olandez prevăzut la alineatele (1) şi (2). 
Consiliul European hotărăşte în unanimitate, după consultarea Comisiei.” 
294) Înaintea articolului 313, se elimină denumirea „DISPOZI�II FINALE”. 
295) Se introduce un articol 313a cu textul următor: 
„ARTICOLUL 313a 
Dispoziţiile articolului 53 din Tratatul privind Uniunea Europeană se aplică prezentului tratat.” 
DISPOZI�II FINALE 
ARTICOLUL 3 
Prezentul tratat se încheie pe o durată nelimitată. 
ARTICOLUL 4 
(1) Protocolul nr. 1 anexat la prezentul tratat conţine modificările aduse protocoalelor anexate la Tratatul privind 
Uniunea Europeană, la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi/sau la Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene a Energiei Atomice.  
(2) Protocolul nr. 2 anexat la prezentul tratat conţine modificările aduse Tratatului de instituire a Comunităţii 
Europene a Energiei Atomice. 
ARTICOLUL 5 
(1) Părţile, titlurile, capitolele, secţiunile şi articolele din Tratatul privind Uniunea Europeană şi din Tratatul de 
instituire a Comunităţii Europene, astfel cum au fost modificate prin dispoziţiile prezentului tratat, se 
renumerotează în conformitate cu tabelele de corespondenţă prevăzute în anexa la prezentul tratat, anexă 
care face parte integrantă din acesta.  
(2) Trimiterile încrucişate la părţile, titlurile, capitolele, secţiunile şi articolele din Tratatul privind Uniunea 
Europeană şi din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi între acestea se adaptează în 
conformitate cu alineatul (1) şi trimiterile la alineatele sau la paragrafele respectivelor articole astfel cum au fost 
renumerotate sau reordonate prin anumite dispoziţii din prezentul tratat se adaptează în conformitate cu 
dispoziţiile respective.  
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Trimiterile la părţile, titlurile, capitolele, secţiunile şi articolele din Tratatul privind Uniunea Europeană şi din 
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene conţinute în celelalte tratate şi acte de drept primar pe care se 
întemeiază Uniunea se adaptează în conformitate cu alineatul (1). 
Trimiterile la considerentele din Tratatul privind Uniunea Europeană sau la alineatele ori paragrafele articolelor 
din Tratatul privind Uniunea Europeană şi din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, astfel cum au fost 
renumerotate sau reodonate prin prezentul tratat, se adaptează în conformitate cu acesta din urmă. Adaptările 
respective privesc de asemenea, după caz, situaţiile în care dispoziţia în cauză se abrogă. (3) Trimiterile la 
părţile, titlurile, capitolele, secţiunile şi articolele, precum şi la considerentele din Tratatul privind Uniunea 
Europeană şi din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, astfel cum au fost modificate prin prezentul 
tratat, conţinute în alte instrumente sau acte, se înţeleg ca trimiteri la părţile, titlurile, capitolele, secţiunile şi 
articolele, precum şi la considerentele din tratatele menţionate anterior, astfel cum au fost renumerotate în 
conformitate cu alineatul (1) şi, respectiv, cu alineatele sau paragrafele din articolele menţionate, astfel cum au 
fost renumerotate sau reordonate prin anumite dispoziţii ale prezentului tratat. 
ARTICOLUL 6 
(1) Prezentul tratat se ratifică de către Înaltele Părţi Contractante, în conformitate cu normele lor 
constituţionale. Instrumentele de ratificare vor fi depuse pe lângă Guvernul Republicii Italiene. 
(2) Prezentul tratat intră în vigoare la 1 ianuarie 2009 cu condiţia ca toate instrumentele de ratificare să fi fost 
depuse sau în prima zi a lunii care urmează depunerii instrumentului de ratificare de către statul semnatar care 
îndeplineşte ultimul această formalitate. 
ARTICOLUL 7 
Prezentul tratat, denumit Tratatul de la Lisabona, redactat într-un singur exemplar, în limbile bulgară, cehă, 
daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, 
maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză, textele 
redactate în aceste limbi fiind egal autentice, va fi depus în arhivele Guvernului Republicii Italiene, care va 
transmite câte o copie certificată pentru conformitate fiecăruia dintre guvernele celorlalte state semnatare. 
DREPT CARE subsemnaţii plenipotenţiari au semnat prezentul tratat. 
Semnat la …, … 
PROTOCOALE 
TL/P/ro 2 
A. PROTOCOALELE CARE SE ANEXEAZĂ LA TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ, LA 
TRATATUL PRIVIND FUNCŢIONAREA UNIUNII EUROPENE ŞI, DUPĂ CAZ, LA TRATATUL DE INSTITUIRE 
A COMUNITĂŢII EUROPENE A ENERGIEI ATOMICE 
PROTOCOLUL 
PRIVIND ROLUL PARLAMENTELOR NAŢIONALE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ  
ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE, REAMINTIND faptul că modul în care parlamentele naţionale îşi exercită 
controlul asupra guvernelor lor respective în ceea ce priveşte activităţile Uniunii Europene ţine de organizarea 
şi practicile constituţionale proprii fiecărui stat membru; DORIND să încurajeze o participare sporită a 
parlamentelor naţionale la activităţile Uniunii Europene şi să consolideze capacitatea acestora de a-şi exprima 
punctul de vedere asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, precum şi asupra altor chestiuni 
care pot prezenta un interes deosebit pentru acestea; AU CONVENIT cu privire la dispoziţiile următoare, care 
se anexează la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la 
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice:  
TITLUL I 
INFORMAŢII DESTINATE PARLAMENTELOR NAŢIONALE 
ARTICOLUL 1 
Documentele de consultare ale Comisiei (cărţi verzi, cărţi albe şi comunicări) se transmit direct de Comisie 
parlamentelor naţionale la data publicării acestora. De asemenea, Comisia transmite parlamentelor naţionale şi 
programul legislativ anual, precum şi orice alt instrument de programare legislativă sau de strategie politică, 
simultan cu transmiterea acestora Parlamentului European şi Consiliului. 
ARTICOLUL 2 
Proiectele de acte legislative adresate Parlamentului European şi Consiliului se transmit parlamentelor 
naţionale. În înţelesul prezentului protocol, „proiect de act legislativ” înseamnă propunerile Comisiei, 
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iniţiativele unui grup de state membre, iniţiativele Parlamentului European, cererile Curţii de Justiţie, 
recomandările Băncii Centrale Europene şi cererile Băncii Europene de Investiţii privind adoptarea unui act 
legislativ. 
Proiectele de acte legislative emise de Comisie se transmit direct de Comisie parlamentelor naţionale, în 
acelaşi timp în care se transmit Parlamentului European şi Consiliului. Proiectele de acte legislative emise de 
Parlamentul European se transmit direct de Parlamentul European parlamentelor naţionale. Proiectele de acte 
legislative emise de un grup de state membre, de Curtea de Justiţie, de Banca Centrală Europeană sau de 
Banca Europeană de Investiţii se transmit de Consiliu parlamentelor naţionale. 
ARTICOLUL 3 
Parlamentele naţionale pot adresa preşedintelui Parlamentului European, al Consiliului şi, respectiv, al 
Comisiei, un aviz motivat privind conformitatea unui proiect de act legislativ cu principiul subsidiarităţii, în 
conformitate cu procedura prevăzută în Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii. 
În cazul în care un proiect de act legislativ este emis de un grup de state membre, preşedintele Consiliului 
transmite avizul sau avizele motivate respective guvernelor statelor membre în cauză. În cazul în care un 
proiect de act legislativ este emis de Curtea de Justiţie, de Banca Centrală Europeană sau de Banca 
Europeană de Investiţii, preşedintele Consiliului transmite avizul sau avizele motivate respective instituţiei sau 
organului în cauză.  
ARTICOLUL 4 
Se prevede un termen de opt săptămâni între data la care un proiect de act legislativ este pus la dispoziţia 
parlamentelor naţionale în limbile oficiale ale Uniunii Europene şi data la care proiectul în cauză este înscris pe 
ordinea de zi provizorie a Consiliului, în vederea adoptării acestuia sau în vederea adoptării unei poziţii în 
cadrul unei proceduri legislative. Sunt posibile excepţii în cazuri de urgenţă, ale căror motive sunt indicate în 
actul sau în poziţia Consiliului. Cu excepţia cazurilor de urgenţă, motivate în mod corespunzător, nu se poate 
ajunge la niciun acord asupra unui proiect de act legislativ în cauză în decursul acestor opt săptămâni. Cu 
excepţia cazurilor de urgenţă motivate în mod corespunzător, se respectă un termen de zece zile între 
înscrierea unui proiect de act legislativ pe ordinea de zi provizorie a Consiliului şi adoptarea unei poziţii. 
ARTICOLUL 5 
Ordinea de zi şi rezultatele şedinţelor Consiliului, inclusiv procesele-verbale ale şedinţelor în cadrul cărora 
Consiliul deliberează asupra proiectelor de acte legislative, se transmit direct parlamentelor naţionale, simultan 
cu transmiterea acestora guvernelor statelor membre.  
ARTICOLUL 6 
În cazul în care Consiliul European are în vedere să recurgă la articolul 48 alineatul (7) primul sau al doilea 
paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, parlamentele naţionale sunt informate cu privire la iniţiativa 
Consiliului European cu cel puţin şase luni înainte de adoptarea unei decizii.  
ARTICOLUL 7 
Curtea de Conturi transmite raportul său anual parlamentelor naţionale, cu titlu informativ, simultan cu 
transmiterea acestuia Parlamentului European şi Consiliului.  
ARTICOLUL 8 
În cazul în care sistemul parlamentar naţional nu este monocameral, dispoziţiile articolelor 1-7 se aplică 
camerelor din care acesta este format. 
TITLUL II 
COOPERAREA INTERPARLAMENTARĂ 
ARTICOLUL 9 
Parlamentul European şi parlamentele naţionale definesc împreună organizarea şi promovarea unei cooperări 
interparlamentare eficiente şi periodice în cadrul Uniunii. 
ARTICOLUL 10 
O conferinţă a organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii poate supune atenţiei Parlamentului 
European, a Consiliului şi a Comisiei orice contribuţie pe care o consideră adecvată. 
În plus, o astfel de conferinţă promovează schimbul de informaţii şi schimbul celor mai bune practici între 
parlamentele naţionale şi Parlamentul European, inclusiv între comisiile specializate ale acestora. De 
asemenea, conferinţa organelor parlamentare poate organiza conferinţe interparlamentare pe teme specifice, 
în special pentru a dezbate chestiuni de politică externă şi de securitate comună, inclusiv politica de securitate 
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şi de apărare comună. Contribuţiile conferinţei nu angajează parlamentele naţionale şi nu aduc atingere poziţiei 
acestora.  
PROTOCOLUL 
PRIVIND APLICAREA PRINCIPIILOR SUBSIDIARITĂŢII ŞI PROPORŢIONALITĂŢII ÎNALTELE PĂRŢI 
CONTRACTANTE, DORIND să acţioneze astfel încât deciziile să fie luate la un nivel cât mai apropiat de 
cetăţenii Uniunii; 
HOTĂRÂTE să stabilească condiţiile de aplicare a principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii  prevăzute la 
articolul 3b din Tratatul privind Uniunea Europeană şi să instituie un sistem de control al aplicării respectivelor 
principii, 
AU CONVENIT cu privire la dispoziţiile următoare, care se anexează la Tratatul privind Uniunea Europeană şi 
la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene:  
ARTICOLUL 1 
Fiecare instituţie asigură în permanenţă respectarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii definite la 
articolul 3b din Tratatul privind Uniunea Europeană. 
ARTICOLUL 2 
Înainte de a propune un act legislativ, Comisia procedează la consultări extinse. După caz, aceste consultări 
trebuie să aibă în vedere dimensiunea regională şi locală a acţiunilor preconizate. În caz de urgenţă 
excepţională, Comisia nu procedează la consultările menţionate. Comisia îşi motivează decizia în cadrul 
propunerii. 
ARTICOLUL 3 
În înţelesul prezentului protocol, „proiect de act legislativ” înseamnă propunerile Comisiei, iniţiativele unui grup 
de state membre, iniţiativele Parlamentului European, cererile Curţii de Justiţie, recomandările Băncii Centrale 
Europene şi cererile Băncii Europene de Investiţii privind adoptarea unui act legislativ. 
ARTICOLUL 4 
Comisia transmite parlamentelor naţionale proiectele sale de acte legislative şi proiectele sale modificate, în 
acelaşi timp în care le transmite organului legislativ al Uniunii. 
Parlamentul European transmite parlamentelor naţionale proiectele sale de acte legislative, precum şi 
proiectele sale modificate. 
Consiliul transmite parlamentelor naţionale proiectele de acte legislative emise de un grup de state membre, de 
Curtea de Justiţie, Banca Centrală Europeană sau Banca Europeană de Investiţii, precum şi proiectele 
modificate. 
La adoptarea acestora, rezoluţiile legislative ale Parlamentului European şi poziţiile Consiliului se transmit de 
către acestea parlamentelor naţionale. 
ARTICOLUL 5 
Proiectele de acte legislative se motivează în raport cu principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii. Orice proiect 
de act legislativ ar trebui să cuprindă o fişă detaliată care să permită evaluarea conformităţii cu principiile 
subsidiarităţii şi proporţionalităţii. Fişa menţionată anterior ar trebui să cuprindă elemente care să permită 
evaluarea impactului financiar al proiectului în cauză şi, în cazul unei directive, evaluarea implicaţiilor acesteia 
asupra reglementărilor care urmează să fie puse în aplicare de statele membre, inclusiv asupra legislaţiei 
regionale, după caz. Motivele care conduc la concluzia că un obiectiv al Uniunii poate fi realizat mai bine la 
nivelul Uniunii se bazează pe indicatori calitativi şi, ori de câte ori este posibil, pe indicatori cantitativi. 
Proiectele de acte legislative au în vedere necesitatea de a proceda astfel încât orice obligaţie, financiară sau 
administrativă, care revine Uniunii, guvernelor naţionale, autorităţilor regionale sau locale, operatorilor 
economici şi cetăţenilor să fie cât mai redusă posibil şi proporţională cu obiectivul urmărit. 
ARTICOLUL 6 
În termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act legislativ în limbile oficiale ale Uniunii, 
orice parlament naţional sau orice cameră a unui parlament naţional poate adresa preşedintelui Parlamentului 
European, al Consiliului şi, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarităţii. După caz, fiecărui parlament 
naţional sau fiecărei camere a unui parlament naţional îi revine sarcina de a consulta parlamentele regionale 
cu competenţe legislative. 
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În cazul în care proiectul de act legislativ în cauză este emis de un grup de state membre, preşedintele 
Consiliului transmite avizul guvernelor respectivelor state membre.  
În cazul în care proiectul de act legislativ este emis de Curtea de Justiţie, de Banca Centrală Europeană sau de 
Banca Europeană de Investiţii, preşedintele Consiliului transmite avizul instituţiei sau organului în cauză. 
ARTICOLUL 7 
(1) Parlamentul European, Consiliul şi Comisia, precum şi, după caz, grupul de state membre, Curtea de 
Justiţie, Banca Centrală Europeană sau Banca Europeană de Investiţii, în cazul în care proiectul de act 
legislativ european este emis de acestea, ţin seama de avizele motivate adresate de parlamentele naţionale 
sau de o cameră a unuia dintre aceste parlamente naţionale. 
Fiecare parlament naţional dispune de două voturi, repartizate în funcţie de sistemul parlamentar naţional. În 
cadrul unui sistem parlamentar naţional bicameral, fiecare dintre cele două camere dispune de un vot. 
(2) În cazul în care avizele motivate privind nerespectarea de către un proiect legislativ a principiului 
subsidiarităţii reprezintă cel puţin o treime din totalul voturilor atribuite parlamentelor naţionale în conformitate 
cu alineatul (1) al doilea paragraf, proiectul trebuie reexaminat. Acest prag este de o pătrime în cazul unui 
proiect de act legislativ prezentat în temeiul articolului 61 I din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 
referitor la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie. În urma acestei reexaminări, Comisia sau, după caz, grupul 
de state membre, Parlamentul European, Curtea de Justiţie, Banca Centrală Europeană sau Banca Europeană 
de Investiţii, în cazul în care proiectul de act legislativ este emis de acestea, pot hotărî fie să menţină proiectul, 
fie să îl modifice, fie să îl retragă. Această decizie trebuie motivată. 
 (3) De asemenea, în cadrul procedurii legislative ordinare, în cazul în care avizele motivate privind 
nerespectarea de către un proiect de act legislativ a principiului subsidiarităţii reprezintă cel puţin o majoritate 
simplă din voturile atribuite parlamentelor naţionale în conformitate cu alineatul (1) al doilea paragraf, proiectul 
trebuie reexaminat. Ca urmare a unei astfel de reevaluări, Comisia poate hotărî fie să menţină propunerea, fie 
să o modifice, fie să o retragă. În cazul în care decide menţinerea propunerii, Comisia va trebui să justifice, 
printr-un aviz motivat, motivele pentru care consideră că propunerea este conformă cu principiul subsidiarităţii. 
Acest aviz motivat, precum şi avizele motivate ale parlamentelor naţionale, vor trebui prezentate organului 
legislativ al Uniunii, pentru a putea fi luate în considerare în cadrul procedurii:  
(a) înainte de încheierea primei lecturi, organul legislativ (Parlamentul European şi Consiliul) examinează 
compatibilitatea propunerii legislative cu principiul subsidiarităţii, ţinând seama în special de motivele invocate 
şi împărtăşite de majoritatea parlamentelor naţionale, precum şi de avizul motivat al Comisiei; 
(b) în cazul în care, cu o majoritate de 55% a membrilor Consiliului sau cu o majoritate a voturilor exprimate în 
Parlamentul European, organul legislativ consideră că propunerea legislativă nu este compatibilă cu principiul 
subsidiarităţii, aceasta nu va mai fi examinată.  
ARTICOLUL 8 
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este competentă să se pronunţe cu privire la acţiunile referitoare la 
încălcarea principiului subsidiarităţii de către un act legislativ, formulate, în conformitate cu normele prevăzute 
la articolul 230 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, de un stat membru sau transmise de acesta 
în conformitate cu dreptul său intern în numele parlamentului său naţional sau al unei camere a acestuia. 
În conformitate cu normele prevăzute la articolul menţionat, astfel de acţiuni pot fi formulate şi de Comitetul 
Regiunilor împotriva actelor legislative în vederea adoptării cărora Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene prevede consultarea respectivului comitet.  
ARTICOLUL 9 
În fiecare an, Comisia prezintă Consiliului European, Parlamentului European, Consiliului şi parlamentelor 
naţionale un raport privind aplicarea articolului 3b din Tratatul privind Uniunea Europeană. Respectivul raport 
anual se transmite, de asemenea, Comitetului Economic şi Social şi Comitetului Regiunilor. 
PROTOCOLUL 
PRIVIND EUROGRUPUL ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE, 
DORIND să promoveze condiţiile unei creşteri economice mai puternice în Uniunea Europeană şi, în acest 
scop, să dezvolte o cooperare din ce în ce mai strânsă între politicile economice din zona euro; 
CONŞTIENTE de necesitatea prevederii unor dispoziţii specifice pentru un dialog susţinut între statele membre 
a căror monedă este euro, aşteptând ca euro să devină moneda tuturor statelor membre ale Uniunii, 
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AU CONVENIT cu privire la dispoziţiile următoare, care se anexează la Tratatul privind Uniunea Europeană şi 
la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene: 
ARTICOLUL 1 
Miniştrii statelor membre a căror monedă este euro se întâlnesc în reuniuni informale. Reuniunile au loc, în 
măsura necesară, pentru a se discuta chestiuni legate de responsabilităţile specifice care le revin în ceea ce 
priveşte moneda unică. Comisia participă la reuniuni. Banca Centrală Europeană este invitată să participe la 
aceste reuniuni, care sunt pregătite de reprezentanţii miniştrilor responsabili cu finanţele statelor membre a 
căror monedă este euro, precum şi de reprezentanţii Comisiei. 
ARTICOLUL 2 
Miniştrii statelor membre a căror monedă este euro aleg un preşedinte pentru doi ani şi jumătate, hotărând cu 
majoritatea statelor membre în cauză. 
PROTOCOLUL 
PRIVIND COOPERAREA STRUCTURATĂ PERMANENTĂ STABILITĂ PRIN ARTICOLUL 28 DIN 
TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE, 
AVÂND ÎN VEDERE articolul 28 A alineatul (6) şi articolul 28 E din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
REAMINTIND că Uniunea desfăşoară o politică externă şi de securitate comună bazată pe realizarea uni grad 
tot mai ridicat de convergenţă a acţiunilor statelor membre;  
REAMINTIND că politica de securitate şi de apărare comună face parte integrantă din politica externă şi de 
securitate comună; reamintind că aceasta asigură Uniunii o capacitate operaţională bazată pe mijloace civile şi 
militare; reamintind că Uniunea poate recurge la aceasta, pentru misiunile menţionate la articolul 28 B din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, desfăşurate în afara graniţelor Uniunii pentru a asigura menţinerea păcii, 
prevenirea conflictelor şi consolidarea securităţii internaţionale în conformitate cu principiile Cartei Organizaţiei 
Naţiunilor Unite;  
reamintind că îndeplinirea acestor atribuţii se bazează pe capacităţile militare furnizate de statele membre, în 
conformitate cu principiul „pachetului unic de forţe”;  
REAMINTIND că politica de securitate şi de apărare comună a Uniunii nu aduce atingere caracterului specific 
al politicii de securitate şi de apărare a anumitor state membre; 
REAMINTIND că politica de securitate şi de apărare comună a Uniunii respectă obligaţiile ce decurg din 
Tratatul Atlanticului de Nord pentru statele membre care consideră că apărarea lor comună se realizează în 
cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, care rămâne baza apărării comune a membrilor săi, şi că 
aceasta este compatibilă cu politica de securitate şi de apărare comună adoptată în acest cadru;  
CONVINSE că un rol din ce în ce mai pronunţat al Uniunii în materie de securitate şi de apărare va contribui la 
vitalitatea unei alianţe atlantice reînnoite, în conformitate cu acordurile numite „Berlin plus”; 
HOTĂRÂTE să confere Uniunii capacitatea de a-şi asuma integral responsabilităţile care îi revin în cadrul 
comunităţii internaţionale; 
RECUNOSCÂND că Organizaţia Naţiunilor Unite poate solicita asistenţă din partea Uniunii pentru punerea în 
aplicare de urgenţă a misiunilor întreprinse în temeiul capitolelor VI şi VII din Carta Organizaţiei Naţiunilor 
Unite; 
RECUNOSCÂND că o consolidare a politicii de securitate şi de apărare va necesita eforturi din partea statelor 
membre în domeniul capacităţilor;  
CONŞTIENTE că depăşirea unei noi etape în dezvoltarea politicii europene de securitate şi de apărare 
presupune ca statele membre în cauză să depună eforturi hotărâte; 
REAMINTIND importanţa asocierii depline a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica 
de securitate la lucrările din domeniul cooperării structurate permanente; 
AU CONVENIT cu privire la dispoziţiile următoare, care se anexează la Tratatul privind Uniunea Europeană şi 
la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene: 
ARTICOLUL 1 
Cooperarea structurată permanentă menţionată la articolul 28 A alineatul (6) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană este deschisă oricărui stat membru care se angajează, de la data intrării în vigoare a Tratatului de 
la Lisabona: 
(a) să intensifice dezvoltarea capacităţilor lor de apărare, prin dezvoltarea contribuţiilor naţionale şi prin 
participarea, după caz, la forţe multinaţionale, la principalele programe europene de echipare şi la activitatea 
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Agenţiei din domeniul dezvoltării capacităţilor de apărare, de cercetare, de achiziţii şi de armament (Agenţia 
Europeană de Apărare); şi  
(b) să dispună de capacitatea de a furniza, până în 2010, fie cu titlu naţional, fie ca o componentă a grupurilor 
multinaţionale de forţe, unităţi de luptă pentru misiunile preconizate, configurate pe plan tactic ca o grupare 
tactică, cu elemente de susţinere, inclusiv în ceea ce priveşte transportul şi logistica, capabile să întreprindă, în 
termen de 5 până la 30 de zile, misiunile menţionate la articolul 28 B din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
în special pentru a răspunde la solicitările Organizaţiei Naţiunilor Unite, care pot fi menţinute pentru o perioadă 
iniţială de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii până la cel puţin 120 de zile. 
ARTICOLUL 2 
Statele membre care participă la cooperarea structurată permanentă se angajează, în vederea atingerii 
obiectivelor stabilite la articolul 1: 
(a) să coopereze, încă de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite privind nivelul cheltuielilor de investiţii în materie de echipamente de apărare şi să reexamineze cu 
regularitate aceste obiective din perspectiva mediului de securitate şi a responsabilităţilor internaţionale ale 
Uniunii; 
(b) să îşi uniformizeze, în măsura posibilului, mijloacele de apărare, în special prin armonizarea identificării 
necesităţilor militare, prin punerea în comun şi, după caz, prin specializarea mijloacelor şi capacităţilor de 
apărare, precum şi prin încurajarea cooperării în domeniul formării şi al logisticii; 
(c) să adopte măsuri concrete pentru sporirea disponibilităţii, a interoperabilităţii, a flexibilităţii şi a capacităţii de 
desfăşurare a forţelor, în special prin identificarea unor obiective comune în materie de proiectare a forţelor, 
inclusiv prin reexaminarea eventuală a procedurilor de decizie naţionale; 
(d) să coopereze pentru a se asigura adoptarea măsurilor necesare pentru acoperirea, inclusiv prin abordări 
multinaţionale şi fără a aduce atingere angajamentelor referitoare la acestea, luate în cadrul Organizaţiei 
Tratatului Atlanticului de Nord, a lacunelor constatate în cadrul „Mecanismului de dezvoltare a capacităţilor”; 
(e) să participe, după caz, la dezvoltarea de programe comune sau europene de echipamente majore în cadrul 
Agenţiei Europene pentru Apărare. 
ARTICOLUL 3 
Agenţia Europeană de Apărare contribuie la evaluarea periodică a contribuţiilor statelor membre participante în 
materie de capacităţi, în special a contribuţiilor furnizate în funcţie de criteriile stabilite, între altele, în temeiul 
articolului 2 şi elaborează un raport în acest sens, cel puţin o dată pe an. Evaluarea poate constitui baza 
recomandărilor şi a deciziilor Consiliului, adoptate în conformitate cu articolul 28 E din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. 
PROTOCOLUL 
CU PRIVIRE LA ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2) DIN TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ 
REFERITOR LA ADERAREA UNIUNII LA CONVENŢIA EUROPEANĂ PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR 
OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE 
AU CONVENIT cu privire la dispoziţiile următoare, care se anexează la Tratatul privind Uniunea Europeană şi 
la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene: 
ARTICOLUL 1 
Acordul privind aderarea Uniunii la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale (denumită în continuare „Convenţia europeană”), prevăzută la articolul 6 alineatul (2) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, trebuie să reflecte necesitatea de a conserva caracteristicile specifice ale Uniunii 
şi ale dreptului Uniunii, în special în ceea ce priveşte: 
(a) modalităţile speciale ale participării eventuale a Uniunii la autorităţile de control ale Convenţiei europene; 
(b) mecanismele necesare pentru a garanta că acţiunile formulate de statele nemembre şi acţiunile individuale 
sunt îndreptate în mod corect împotriva statelor membre şi/sau, după caz, împotriva Uniunii. 
ARTICOLUL 2 
Acordul menţionat la articolul 1 trebuie să garanteze că aderarea Uniunii nu aduce atingere nici competenţelor 
Uniunii, nici atribuţiilor instituţiilor acesteia. Acesta trebuie să garanteze că niciuna dintre dispoziţiile sale nu 
aduce atingere situaţiei speciale a statelor membre în ceea ce priveşte Convenţia europeană şi, în special, 
protocoalele acesteia, măsurile adoptate de statele membre prin derogare de la Convenţia europeană, în 
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conformitate cu articolul 15 din convenţie, precum şi rezervele cu privire la Convenţia europeană formulate de 
statele membre, în conformitate cu articolul 57 din convenţie. 
ARTICOLUL 3 
Nicio dispoziţie a acordului menţionat la articolul 1 nu trebuie să aducă atingere articolului 292 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene.  
PROTOCOLUL 
PRIVIND PIAŢA INTERNĂ ŞI CONCURENŢA ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE, 
LUÂND ÎN CONSIDERARE faptul că piaţa internă, astfel cum este definită la articolul 3 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană, include un sistem care să garanteze faptul că nu există  denaturări ale concurenţei, 
AU CONVENIT că În acest scop, în cazul în care acest lucru este necesar, Uniunea adoptă măsuri în 
conformitate cu dispoziţiile tratatelor, inclusiv cu articolul 308 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii europene. 
Prezentul protocol se anexează la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene. 
PROTOCOLUL 
PRIVIND APLICAREA CARTEI DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE 
ÎN POLONIA ŞI ÎN REGATUL UNIT ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE, 
ÎNTRUCÂT, la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea recunoaşte drepturile, libertăţile şi 
principiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;  
ÎNTRUCÂT carta trebuie aplicată în strictă conformitate cu dispoziţiile articolului 6 menţionat anterior şi cu titlul 
VII din cartă; 
ÎNTRUCÂT articolul 6 menţionat anterior prevede aplicarea şi interpretarea cartei de către instanţele Poloniei şi 
ale Regatului Unit în strictă conformitate cu explicaţiile menţionate la articolul respectiv; 
ÎNTRUCÂT carta conţine atât drepturi, cât şi principii; 
ÎNTRUCÂT carta conţine atât dispoziţii cu caracter civil şi politic, cât şi dispoziţii cu caracter economic şi social; 
ÎNTRUCÂT carta reafirmă drepturile, libertăţile şi principiile recunoscute în cadrul Uniunii şi sporeşte 
vizibilitatea acestora, fără a crea, cu toate acestea, noi drepturi sau principii;  
REAMINTIND obligaţiile care revin Poloniei şi Regatului Unit în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană, 
al Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi al dreptului Uniunii în general; 
LUÂND NOTĂ de intenţia Poloniei şi a Regatului Unit de a clarifica anumite aspecte ale aplicării cartei; 
DORIND, prin urmare, să clarifice aplicarea cartei în ceea ce priveşte actele cu putere de lege şi acţiunile 
administrative ale Poloniei şi ale Regatului Unit şi capacitatea acesteia de a fi invocată în faţa unei instanţe în 
Polonia şi în Regatul Unit;  
REAFIRMÂND că trimiterile din cuprinsul prezentului protocol, la punerea în aplicare a dispoziţiilor specifice ale 
cartei, nu aduc în niciun fel atingere punerii în aplicare a celorlalte dispoziţii ale cartei; 
REAFIRMÂND că prezentul protocol nu aduce atingere punerii în aplicare a cartei în celelalte state membre; 
REAFIRMÂND că prezentul protocol nu aduce atingere celorlalte obligaţii care revin Poloniei şi Regatului Unit 
în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană, al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene şi al 
dreptului Uniunii în general; 
AU CONVENIT cu privire la dispoziţiile următoare, care se anexează la Tratatul privind Uniunea Europeană şi 
la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene:  
ARTICOLUL 1 
(1) Carta nu extinde capacitatea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a niciunei alte instanţe a Poloniei sau a 
Regatului Unit, de a considera că actele cu putere de lege şi actele administrative, practicile sau acţiunile 
administrative ale Poloniei sau ale Regatului Unit sunt incompatibile cu drepturile, libertăţile şi principiile 
fundamentale pe care aceasta le reafirmă.  
(2) În special şi pentru eliminarea oricărei îndoieli, nicio dispoziţie din titlul IV al cartei nu creează pentru 
Polonia sau pentru Regatul Unit drepturi care să poată fi invocate în faţa unei instanţe decât în măsura în care 
Polonia sau Regatul Unit a prevăzut astfel de drepturi în legislaţia sa naţională. 
ARTICOLUL 2 
Atunci când o dispoziţie a cartei face trimitere la legislaţiile şi practicile naţionale, aceasta se aplică Poloniei 
sau Regatului Unit numai în măsura în care drepturile şi principiile pe care le conţine sunt recunoscute de 
legislaţiile sau practicile din Polonia ori din Regatul Unit. 
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PROTOCOLUL 
PRIVIND EXERCITAREA COMPETENŢELOR PARTAJATE ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE 
AU CONVENIT cu privire la dispoziţiile următoare, care se anexează la Tratatul privind Uniunea Europeană şi 
la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene: 
ARTICOL UNIC 
În ceea ce priveşte articolul 2 A alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene  referitor la 
competenţele partajate, în cazul în care Uniunea desfăşoară o acţiune într-un anumit domeniu, domeniul de 
aplicare al exercitării competenţelor sale include doar acele elemente care sunt reglementate de respectivul act 
al Uniunii şi, prin urmare, nu include întregul domeniu. 
PROTOCOLUL 
PRIVIND SERVICIILE DE INTERES GENERAL ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE, 
DORIND să sublinieze importanţa serviciilor de interes general,  
AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziţiile interpretative, care se anexează la Tratatul 
privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene:  
ARTICOLUL 1 
Valorile comune ale Uniunii în privinţa serviciilor de interes economic general în înţelesul articolului 16 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii includ în special: 
- rolul esenţial şi competenţele discreţionare ample ale autorităţilor naţionale, regionale şi locale în ceea ce 
priveşte furnizarea, punerea în funcţiune şi organizarea serviciilor de interes economic general într-un mod 
care să răspundă cât mai bine nevoilor utilizatorilor; 
- diversitatea existentă la nivelul diferitelor servicii de interes economic general şi diferenţele dintre nevoile şi 
preferinţele utilizatorilor, care pot rezulta din circumstanţe geografice, sociale sau culturale diferite; 
- un nivel ridicat al calităţii, siguranţei şi accesibilităţii, egalitatea de tratament şi promovarea accesului 
universal şi a drepturilor utilizatorilor; 
ARTICOLUL 2 
Dispoziţiile tratatelor nu aduc în niciun fel atingere competenţei statelor membre în ceea ce priveşte furnizarea, 
punerea în funcţiune şi organizarea de servicii de natură non-economică de interes general. 
PROTOCOLUL 
PRIVIND DECIZIA CONSILIULUI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A ARTICOLULUI 9C 
ALINEATUL (4) DIN TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI A ARTICOLULUI 205 ALINEATUL (2) 
DIN TRATATUL PRIVIND FUNCŢIONAREA UNIUNII EUROPENE ÎNTRE 1 NOIEMBRIE 2014 ŞI 31 MARTIE 
2017, PE DE O PARTE, ŞI ÎNCEPÂND CU 1 APRILIE 2017, PE DE ALTĂ PARTE ÎNALTELE PĂRŢI 
CONTRACTANTE,                      
LUÂND ÎN CONSIDERARE faptul că, încă de la data aprobării Tratatului de la Lisabona, a avut o importanţă 
fundamentală să reiasă un acord cu privire la decizia Consiliului referitoare la punerea în aplicare a articolului 9 
C alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană şi a articolului 205 alineatul (2) din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene între 1 noiembrie 2014 şi 31 martie 2017, pe de o parte, şi începând cu 1 aprilie 
2017, pe de altă parte (denumită în continuare „decizia”); 
AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziţii care se anexează la Tratatul privind Uniunea Europeană şi 
la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene: 
ARTICOL UNIC 
Înainte de examinarea de către Consiliu a oricărui proiect care ar urmări fie să modifice sau să abroge decizia 
ori o dispoziţie din aceasta, fie să modifice indirect domeniul de aplicare sau înţelesul acesteia prin modificarea 
unui alt act juridic al Uniunii, Consiliul European va purta discuţii preliminare asupra proiectului menţionat, 
hotărând prin consens în conformitate cu articolul 9 B alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană. 
PROTOCOLUL 
PRIVIND DISPOZIŢIILE TRANZITORII ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE, 
AVÂND ÎN VEDERE că, pentru a organiza tranziţia de la dispoziţiile instituţionale ale tratatelor aplicabile 
înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la cele prevăzute în tratatul menţionat anterior, este 
necesar să se prevadă dispoziţii tranzitorii, AU CONVENIT cu privire la dispoziţiile următoare, care se 
anexează la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la Tratatul 
de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice: 
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ARTICOLUL 1 
În prezentul protocol, cuvântul „tratatele” desemnează Tratatul privind Uniunea Europeană, Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene şi Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice. 
TITLUL I 
DISPOZIŢII PRIVIND PARLAMENTUL EUROPEAN 
ARTICOLUL 2 
În timp util înainte de alegerile parlamentare europene din 2009, Consiliul European adoptă, în conformitate cu 
articolul 9A alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, o decizie de stabilire a 
componenţei Parlamentului European. Până la încheierea legislaturii 2004-2009, componenţa şi numărul 
membrilor Parlamentului European rămân cele existente la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. 
TITLUL II 
DISPOZIŢII PRIVIND MAJORITATEA CALIFICATĂ 
ARTICOLUL 3 
(1) În conformitate cu articolul 9 C alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, dispoziţiile alineatului 
menţionat şi dispoziţiile articolului 205 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, 
referitoare la definirea majorităţii calificate în Consiliul European şi în Consiliu, intră în vigoare la 1 noiembrie 
2014. 
(2) Între 1 noiembrie 2014 şi 31 martie 2017, în cazul în care trebuie adoptată o hotărâre cu majoritate 
calificată, un membru al Consiliului poate solicita ca această hotărâre să fie adoptată cu o majoritate calificată 
astfel cum este definită la alineatul (3). În acest caz, se aplică alineatele (3) şi (4). 
(3) Până la 31 octombrie 2014, fără a aduce atingere articolului 201a alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene, rămân în vigoare următoarele dispoziţii: 
Pentru deliberările Consiliului European şi ale Consiliului, care necesită majoritate calificată, voturile membrilor 
sunt ponderate după cum urmează: 
Belgia 12 
Bulgaria 10 
Republica Cehă 12 
Danemarca 7 
Germania 29 
Estonia 4 
Irlanda 7 
Grecia 12 
Spania 27 
Franţa 29 
Italia 29 
Cipru 4 
Letonia 4 
Lituania 7 
Luxemburg 4 
Ungaria 12 
Malta 3 
Ţările de Jos 13 
Austria 10 
Polonia 27 
Portugalia 12 
România 14 
Slovenia 4 
Slovacia 7 
Finlanda 7 
Suedia 10 
Regatul Unit 29 
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Deliberările sunt încheiate în cazul în care întrunesc cel puţin 255 de voturi favorabile exprimate de majoritatea 
membrilor, în cazul în care, în temeiul tratatelor, acestea trebuie să fie adoptate la propunerea Comisiei. În 
celelalte cazuri, deliberările sunt încheiate în cazul în care întrunesc cel puţin 255 de voturi favorabile 
exprimate de cel puţin două treimi dintre membri.  
Un membru al Consiliului European sau al Consiliului poate solicita, la adoptarea, cu majoritate calificată, a 
unui act de către Consiliul European sau de către Consiliu, să se verifice dacă statele membre care constituie 
majoritatea calificată reprezintă cel puţin 62% din populaţia totală a Uniunii. În cazul în care se constată că nu 
este îndeplinită această condiţie, actul în cauză nu este adoptat. 
(4) Până la 31 octombrie 2014, în cazul în care, în temeiul tratatelor, nu toţi membrii Consiliului participă la vot, 
respectiv în cazurile în care se face trimitere la majoritatea calificată definită în conformitate cu articolul 205 
alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, majoritatea calificată se defineşte ca fiind 
aceeaşi proporţie de voturi ponderate şi aceeaşi proporţie a numărului de membri ai Consiliului, precum şi, 
dacă este necesar, acelaşi procentaj al populaţiei statelor membre menţionate ca şi cele stabilite prin alineatul 
(3) din prezentul articol. 
TITLUL III 
DISPOZIŢII PRIVIND FORMAŢIUNILE CONSILIULUI 
ARTICOLUL 4 
Până la intrarea în vigoare a deciziei menţionate la articolul 9C alineatul (6) primul paragraf din Tratatul privind 
Uniunea Europeană, Consiliul se poate reuni în formaţiunile prevăzute la al doilea şi al treilea paragraf din 
alineatul menţionat, precum şi în celelalte formaţiuni a căror listă se stabileşte printr-o decizie a Consiliului 
Afaceri Generale hotărând cu majoritate simplă. 
TITLUL IV 
DISPOZIŢII PRIVIND COMISIA, INCLUSIV 
ÎNALTUL REPREZENTANT AL UNIUNII PENTRU AFACERI EXTERNE ŞI POLITICA DE SECURITATE 
ARTICOLUL 5 
Membrii Comisiei care sunt în funcţie la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona rămân în funcţie 
până la finalul mandatului lor. Cu toate acestea, la data numirii Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe şi politica de securitate, mandatul membrului care are aceeaşi cetăţenie cu Înaltul Reprezentant se 
încheie. 
TITLUL V 
DISPOZIŢII PRIVIND SECRETARUL GENERAL AL CONSILIULUI, ÎNALTUL 
REPREZENTANT PENTRU POLITICA EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE COMUNĂ ŞI 
SECRETARUL GENERAL ADJUNCT AL CONSILIULUI 
ARTICOLUL 6 
Mandatele secretarului general al Consiliului, Înaltului Reprezentant pentru politica externă şi de securitate 
comună şi secretarului general adjunct al Consiliului se încheie la data intrării în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona. Consiliul numeşte un secretar general în conformitate cu articolul 207 alineatul (2) din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene. 
TITLUL VI 
DISPOZIŢII PRIVIND ORGANELE CONSULTATIVE 
ARTICOLUL 7 
Până la intrarea în vigoare a deciziei menţionate la articolul 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene, repartizarea membrilor în cadrul Comitetului Economic şi Social este următoarea: 
Belgia 12 Luxemburg 6 
Bulgaria 12 Ungaria 12 
Republica Cehă 12 Malta 5 
Danemarca 9 Ţările de Jos 12 
Germania 24 Austria 12 
Estonia 7 Polonia 21 
Irlanda 9 Portugalia 12 
Grecia 12 România 15 
Spania 21 Slovenia 7 
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Franţa 24 Slovacia 9 
Italia 24 Finlanda 9 
Cipru 6 Suedia 12 
Letonia 7 Regatul Unit 24 
Lituania 9 
ARTICOLUL 8 
Până la intrarea în vigoare a deciziei menţionate la articolul 263 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene, repartizarea membrilor în cadrul Comitetului Regiunilor este următoarea:  
Belgia 12 Luxemburg 6 
Bulgaria 12 Ungaria 12 
Republica Cehă 12 Malta 5 
Danemarca 9 Ţările de Jos 12 
Germania 24 Austria 12 
Estonia 7 Polonia 21 
Irlanda 9 Portugalia 12 
Grecia 12 România 15 
Spania 21 Slovenia 7 
Franţa 24 Slovacia 9 
Italia 24 Finlanda 9 
Cipru 6 Suedia 12 
Letonia 7 Regatul Unit 24 
Lituania 9 
TITLUL VII 
DISPOZIŢII TRANZITORII PRIVIND ACTELE ADOPTATE ÎN TEMEIUL 
TITLURILOR V ŞI VI DIN TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ 
ÎNAINTE DE INTRAREA ÎN VIGOARE A TRATATULUI DE LA LISABONA 
ARTICOLUL 9 
Actele instituţiilor, ale organelor, ale oficiilor sau ale agenţiilor Uniunii adoptate în temeiul Tratatului privind 
Uniunea Europeană, înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, continuă să producă efecte 
juridice atât timp cât aceste acte nu vor fi fost abrogate, anulate sau modificate în temeiul tratatelor. Aceeaşi 
dispoziţie se aplică şi convenţiilor încheiate între statele membre în temeiul Tratatului privind Uniunea 
Europeană. 
ARTICOLUL 10 
(1) Cu titlul de măsură tranzitorie şi în ceea ce priveşte actele Uniunii în domeniul cooperării poliţieneşti şi al 
cooperării judiciare în materie penală, adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 
data intrării în vigoare a tratatului menţionat, atribuţiile instituţiilor sunt următoarele: atribuţiile Comisiei, în 
temeiul articolului 226 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, nu se aplică, iar atribuţiile Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene, în temeiul titlului VI din Tratatul privind Uniunea Europeană, în versiunea în vigoare 
înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, rămân neschimbate, inclusiv în cazul în care au fost 
acceptate în temeiul articolului 35 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană menţionat. 
(2) Modificarea unui act menţionat la alineatul (1) determină exercitarea, în ceea ce priveşte actul modificat 
pentru acele state membre cărora li se aplică actul respectiv, a atribuţiilor instituţiilor menţionate la alineatul 
respectiv, astfel cum sunt prevăzute în tratate. 
(3) În orice caz, măsura tranzitorie prevăzută la alineatul (1) încetează să producă efecte în termen de cinci ani 
de la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. 
(4) Cu cel puţin şase luni înainte de expirarea perioadei de tranziţie prevăzute la alineatul (3), Regatul Unit 
poate notifica Consiliului faptul că nu acceptă, referitor la actele prevăzute la alineatul (1), atribuţiile instituţiilor 
menţionate la alineatul (1) în conformitate cu tratatele. În cazul în care Regatul Unit a efectuat notificarea 
respectivă, de la data expirării perioadei de tranziţie prevăzute la alineatul (3) toate actele menţionate la 
alineatul (1) încetează să i se mai aplice. Prezentul paragraf nu se aplică actelor modificate care sunt aplicabile 
Regatului Unit în conformitate cu alineatul (2). Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea 
Comisiei, stabileşte măsurile tranzitorii necesare şi măsurile necesare care decurg din cele de mai sus. Regatul 
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Unit nu participă la adoptarea respectivei decizii. Majoritatea calificată a Consiliului se defineşte în conformitate 
cu articolul 205 alineatul (3) litera (a) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. 
Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, poate adopta, de asemenea, o decizie prin 
care să prevadă că Regatul Unit suportă, după caz, consecinţele financiare directe, care decurg în mod 
necesar şi inevitabil din încetarea participării sale la acele acte. 
(5) La orice dată, ulterior, Regatul Unit poate notifica Consiliului intenţia sa de a participa la acele acte care au 
încetat să i se aplice în conformitate cu alineatul (4) primul paragraf. În acest caz, se aplică după caz 
dispoziţiile pertinente din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene sau din 
Protocolul privind poziţia Regatului Unit şi Irlandei cu privire la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie. 
Atribuţiile instituţiilor cu privire la aceste acte sunt cele prevăzute în tratate. Atunci când acţionează în 
conformitate cu protocoalele respective, instituţiile Uniunii şi Regatul Unit încearcă să restabilească 
participarea cât mai largă a Regatului Unit la acquis-ul Uniunii referitor la spaţiul de libertate, securitate şi 
justiţie, fără ca aceasta să afecteze funcţionarea practică a diverselor părţi ale acestora, respectând, totodată, 
coerenţa lor.  
B. PROTOCOALELE CARE SE ANEXEAZĂ LA TRATATUL DE LA LISABONA 
PROTOCOLUL nr. 1 
DE MODIFICARE A PROTOCOALELOR ANEXATE LA TRATATUL PRIVIND UNIUNEA 
EUROPEANĂ, LA TRATATUL DE INSTITUIRE A COMUNITĂŢII EUROPENE ŞI/SAU LA 
TRATATUL DE INSTITUIRE A COMUNITĂŢII EUROPENE A ENERGIEI ATOMICE 
ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE, 
DORIND să modifice protocoalele anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene şi/sau la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, pentru a le 
adapta la noile reguli stabilite în Tratatul de la Lisabona,  
AU CONVENIT cu privire la dispoziţiile următoare, care se anexează la Tratatul de la Lisabona: 
ARTICOLUL 1 
1) Protocoalele aflate în vigoare la data intrării în vigoare a prezentului tratat şi care se anexează la Tratatul 
privind Uniunea Europeană, la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi/sau la Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene a Energiei Atomice se modifică potrivit dispoziţiilor prezentului articol. 
A. MODIFICĂRI ORIZONTALE 
2) Modificările orizontale prevăzute la articolul 2 punctul 2 din Tratatul de la Lisabona se aplică protocoalelor 
menţionate la prezentul articol, cu excepţia literelor (d), (e) şi (j). 3) În cazul protocoalelor menţionate la punctul 
(1) din prezentul articol: 
(a) ultimul paragraf din fiecare preambul care menţionează tratatul sau tratatele la care protocolul respectiv 
este anexat se înlocuieşte cu „AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziţii, care se anexează la Tratatul 
privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene”. Prezentul paragraf nu se 
aplică nici Protocolului privind coeziunea economică şi socială, nici Protocolului privind sistemul 
de radiodifuziune publică în statele membre. Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, 
Protocolul privind stabilirea sediilor instituţiilor şi ale anumitor organe, oficii, agenţii şi servicii ale Uniunii 
Europene, Protocolul privind articolul 40.3.3 din Constituţia Irlandei şi Protocolul privind privilegiile şi imunităţile 
Uniunii Europene se anexează, de asemenea, la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei 
Atomice; 
(b) cuvântul „Comunităţilor” este înlocuit prin „Uniunii”, iar cuvântul „Comunităţile” este înlocuit prin „Uniunea”, 
tezele respective fiind, după caz, adaptate din punct de vedere gramatical. 
4) În protocoalele următoare, cuvintele „tratatului” sau „tratatul” se înlocuiesc cu cuvintele „tratatelor” sau 
„tratatele”, iar trimiterea la Tratatul privind Uniunea Europeană şi/sau la Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene se înlocuieşte cu o trimitere la tratate:  
(a) Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: 
- articolul 1 (inclusiv trimiterea la Tratatul UE şi la Tratatul CE); 
 (b) Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene: 
- articolul 1.1 al doilea paragraf nou; 
- articolul 12.1 primul paragraf; 
- articolul 14.1 (a doua referire la tratat); 
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- articolul 14.2 al doilea paragraf; 
- articolul 34.1 a doua liniuţă; 
- articolul 35.1; 
(c) Protocolul privind procedura aplicabilă deficitelor excesive: 
- articolul 3 a doua teză; 
(d) Protocolul privind anumite dispoziţii referitoare la Danemarca: 
- punctul 2, renumerotat 1, a doua teză; 
(e) Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene: 
- al şaselea considerent, devenit al cincilea considerent; 
- articolul 1; 
(f) Protocolul privind dreptul de azil pentru resortisanţii statelor membre ale Uniunii Europene: 
- al şaselea considerent, devenit al şaptelea considerent; 
 (g) Protocolul privind dobândirea de bunuri imobile în Danemarca: 
- dispoziţie unică; 
(h) Protocolul privind sistemul de radiodifuziune publică în statele membre: 
- dispoziţie unică; 
(i) Protocolul privind consecinţele financiare ale expirării Tratatului CECO şi Fondul de cercetare pentru 
cărbune şi oţel: 
- articolul 3. 
5) În protocoalele şi anexele următoare, cuvintele „tratatului” şi „din tratatul” se înlocuiesc cu o trimitere la 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene: 
(a) Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene: 
- articolul 3.1; - articolul 21.1; 
- articolul 4; - articolul 25.2; 
- articolul 6.3; - articolul 27.2; 
- articolul 7; - articolul 34.1, cuvintele introductive; 
- articolul 9.1; - articolul 35.3; 
- articolul 10.1; - articolul 41.1, renumerotat 40.1, primul paragraf; 
- articolul 11.1; - articolul 42, renumerotat 41; 
- articolul 14.1 (prima referire la tratat); - articolul 43.1, renumerotat 42.1; 
- articolul 15.3; - articolul 45.1, renumerotat 44.1; 
- articolul 16 primul paragraf; - articolul 47.3, renumerotat 46.3. 
 (b) Protocolul privind procedura aplicabilă deficitelor excesive: 
- articolul 1 teza introductivă; 
(c) Protocolul privind criteriile de convergenţă stabilite la articolul 121 din Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene: 
- articolul 1 prima teză; 
(d) Protocolul privind anumite dispoziţii referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord: 
- punctul 6, renumerotat 5, al doilea paragraf; 
- punctul 9, renumerotat 8, teza introductivă; 
- punctul 10, renumerotat 9, litera (a) a doua teză; 
- punctul 11, renumerotat 10; 
(e) Protocolul privind coeziunea economică şi socială: 
- al cincisprezecelea considerent, devenit al unsprezecelea; 
(f) anexele I şi II: 
- denumirea celor două anexe. 
6) În protocoalele următoare, cuvintele „tratatului” şi „din tratatul” se înlocuiesc cu cuvintele „din tratatul 
menţionat”: 
(a) Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene: 
- articolul 3.2; - articolul 11.2; 
- articolul 3.3; - articolul 43.2, renumerotat 42.2; 
- articolul 9.2; - articolul 43.3, renumerotat 42.3; 
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- articolul 9.3; - articolul 44, renumerotat 43, al doilea paragraf. 
(b) Protocolul privind procedura aplicabilă deficitelor excesive: 
- articolul 2 teza introductivă; 
(c) Protocolul privind criteriile de convergenţă stabilite la articolul 121 din Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene: 
articolul 2; articolul 4 prima teză; 
articolul 3; articolul 6. 
(d) Protocolul privind anumite dispoziţii referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord: 
- punctul 7, renumerotat 6, al doilea paragraf; 
- punctul 10, renumerotat 9, litera (c). 
7) În protocoalele următoare, cuvintele „, hotărând cu majoritate simplă,” se introduc după „Consiliul”: 
(a) Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: 
- articolul 4 al doilea paragraf; 
- articolul 13 al doilea paragraf; 
(b) Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene:  
- articolul 7, renumerotat 6, primul paragraf prima teză. 
8) În protocoalele următoare, cuvintele „Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene”, „Curtea de Justiţie” sau 
„Curtea” se înlocuiesc cu cuvintele „Curtea de Justiţie a Uniunii Europene”: 
(a) Protocolul privind Statutului Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: 
- articolul 1; 
- articolul 3 al patrulea paragraf; 
- articolul 1 din anexă; 
(b) Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene: 
- articolele 35.1, 35.2, 35.4, 35.5 şi 35.6 
- articolul 36.2; 
 (c) Protocolul privind stabilirea sediilor unor instituţii, organisme şi servicii ale Comunităţilor Europene precum 
şi a sediului Europol: 
- articol unic litera (d); 
(d) Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene: 
- articolul 12, renumerotat 11, litera (a); 
- articolul 21, renumerotat 20, prima referire; 
(e) Protocolul privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei: 
- articolul 2; 
(f) Protocolul privind dreptul de azil pentru resortisanţii statelor membre ale Uniunii Europene: 
- al doilea considerent, devenit al treilea considerent; 
B. MODIFICĂRI SPECIFICE 
PROTOCOALE ABROGATE 
9) Următoarele protocoale se abrogă: 
(a) Protocolul din 1957 privind Italia; 
(b) Protocolul din 1957 privind mărfurile originare şi cele provenite din alte ţări, care beneficiază de un regim 
special de import într-un stat membru; 
(c) Protocolul din 1992 privind Statutul Institutului Monetar European; 
(d) Protocolul din 1992 privind trecerea la etapa a treia a Uniunii economice şi monetare 
(e) Protocolul din 1992 privind Portugalia; 
(f) Protocolul din 1997 privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană, care se înlocuieşte cu un 
nou protocol având acelaşi titlu; 
(g) Protocolul din 1997 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, care se înlocuieşte cu un 
nou protocol având acelaşi titlu;  
(h) Protocolul din 1997 privind protecţia şi bunăstarea animalelor, al cărui text devine articolul 6b din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene; 
(i) Protocolul din 2001 privind extinderea Uniunii Europene; 
(j) Protocolul din 2001 privind articolul 67 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene. 
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STATUTUL CURŢII DE JUSTIŢIE A UNIUNII EUROPENE 
10) Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene se modifică după cum urmează: 
(a) în preambul, primul considerent, trimiterea la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se înlocuieşte cu 
o trimitere la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. În restul textului protocolului, cuvintele „din Tratatul 
CE” se înlocuiesc cu „din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene”; în textul protocolului, se elimină 
trimiterile la articolele din Tratatul CEEA care se abrogă prin Protocolul nr. 2 anexat la prezentul tratat şi fraza 
se adaptează în mod corespunzător din punct de vedere gramatical; (b) la articolele următoare, cuvintele 
„Curtea” şi „Curţii” se înlocuiesc prin „Curtea de Justiţie” şi, respectiv, „Curţii de Justiţie”: 
- articolul 3 al doilea paragraf; 
- articolul 4 al patrulea paragraf: 
- articolul 5 al doilea paragraf; 
- articolul 6 primul paragraf; 
- articolele 10, 11, 12 şi 14; 
- articolul 13 primul paragraf prima referire; 
- articolul 15 prima teză; 
- articolul 16 primul paragraf; 
- articolul 17 primul paragraf; 
- articolul 18 al treilea paragraf; 
- articolul 19 primul paragraf; 
- articolul 20 primul paragraf; 
- articolul 21 primul paragraf; 
- articolul 22 primul paragraf; 
- articolul 23 primul paragraf prima teză; 
- articolul 52; 
- articolul 54 primul paragraf primul fragment de teză; 
- articolul 56 primul paragraf; 
- articolul 57 primul paragraf; 
- articolul 58 primul paragraf; 
- articolul 59 prima teză; 
- articolul 60 al doilea paragraf; 
- articolul 61 primul paragraf; 
- articolul 62 primul paragraf; 
- articolul 62a primul paragraf; 
- articolul 62b primul paragraf a doua teză; 
- articolul 63; 
- articolul 24 primul paragraf; 
- articolele 25 şi 27; 
- articolul 29 primul paragraf; 
- articolele 30-32, 35, 38, 41 şi 43; 
- articolul 39 primul paragraf; 
- articolul 40 primul paragraf; 
- articolul 44 primul paragraf prima referire; 
- articolul 46 primul paragraf; 
- articolul 64 primul paragraf, devenit al doilea paragraf, prima teză; 
- articolul 3 alineatul (2) a doua teză din anexă; 
- articolul 6 alineatul (1) a doua teză din anexă; 
- articolul 8 alineatul (1) prima teză din anexă; 
 (c) la articolul 2, cuvintele „…, în şedinţă publică,” se înlocuiesc prin cuvintele „…, în faţa Curţii de Justiţie 
reunite în şedinţă publică”; 
(d) la articolul 3 al doilea paragraf, precum şi la articolul 4 al patrulea paragraf, se introduce următoarea teză: 
„În cazul în care hotărârea se referă la un membru al Tribunalului sau al unui tribunal specializat, Curtea 
hotărăşte după consultarea tribunalului în cauză.”; 
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(e) la articolul 6 primul paragraf, se introduce următoarea teză: „În cazul în care persoana în cauză este 
membru al Tribunalului sau al unui tribunal specializat, Curtea decide după consultarea tribunalului în cauză.”; 
(f) în denumirea titlului II, se introduc cuvintele „Curţii de Justiţie”; 
(g) la articolul 13 primul paragraf prima teză, cuvântul „propunerea” se înlocuieşte cu cuvântul „cererea”, iar 
cuvintele „… Consiliul, hotărând în unanimitate, poate prevedea …” se înlocuiesc cu cuvintele „… Parlamentul 
European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot dispune …”; 
(h) în denumirea titlului III, se adaugă cuvintele „în faţa Curţii de Justiţie”; 
(i) articolul 23 se modifică după cum urmează: 
(i) la primul paragraf prima teză, cuvintele „la articolul 35 alineatul (1) din Tratatul UE” se elimină. La a doua 
teză, cuvintele „… precum şi Consiliului sau Băncii Centrale Europene, în cazul în care actul a cărui validitate 
sau interpretare este contestată provine de la acestea, şi Parlamentului European şi Consiliului în cazul 
în care actul a cărui validitate sau interpretare este contestată a fost adoptat în comun de aceste două 
instituţii.” se înlocuiesc cu cuvintele „precum şi instituţiei, organului, oficiului sau agenţiei Uniunii care a adoptat 
actul a cărui valabilitate sau interpretare este contestată.”; 
(ii) la al doilea paragraf, cuvintele „… şi, după caz, Parlamentul European, Consiliul şi Banca Centrală 
Europeană au dreptul …” se înlocuiesc cu cuvintele „… şi, dacă este cazul, instituţia, organul, oficiul sau 
agenţia Uniunii care a adoptat actul a cărui valabilitate sau interpretare este contestată, are dreptul …”; 
 (j) la articolul 24 al doilea paragraf, cuvintele „, organele, oficiile şi agenţiile” se introduc după cuvântul 
„instituţiile”; 
(k) la articolul 40, al doilea paragraf se înlocuieşte cu textul următor: „Organele, oficiile şi agenţiile Uniunii, 
precum şi orice altă persoană dispun de acelaşi drept în cazul în care pot dovedi faptul că au un interes în 
soluţionarea litigiului înaintat Curţii. Persoanele fizice sau juridice nu pot interveni în litigiile dintre statele 
membre, dintre instituţiile Uniunii sau dintre statele membre, pe de-o parte, şi instituţiile Uniunii, 
pe de altă parte.”; 
(l) la articolul 42, după cuvântul „instituţiile” se introduc cuvintele „organele, oficiile şi agenţiile”; 
(m) la articolul 46, se introduce un nou paragraf cu textul următor: „Prezentul articol se aplică, de asemenea, în 
cazul acţiunilor împotriva Băncii Centrale Europene în materie de răspundere extracontractuală.”; 
(n) denumirea titlului IV devine „TRIBUNALUL”; 
(o) la articolul 47, primul paragraf se înlocuieşte cu textul „Articolul 9 primul paragraf, articolele 14 şi 15, 
articolul 17 primul, al doilea, al patrulea şi al cincilea paragraf şi articolul 18 se aplică Tribunalului şi membrilor 
acestuia.”; 
(p) la articolul 51 primul paragraf, la litera (a) a treia liniuţă, trimiterea la articolul 202 a treia liniuţă se 
înlocuieşte cu o trimitere la articolul 249 C alineatul (2) şi la litera (b), trimiterea la articolul 11 A se înlocuieşte 
cu o trimitere la articolul 280 F alineatul (1). La al doilea paragraf, cuvintele „sau de Banca Centrală 
Europeană” se elimină;  
(q) articolul 64 se modifică după cum urmează: 
(i) se introduce un prim paragraf, nou, cu textul următor: 
„Normele privind regimul lingvistic aplicabil Curţii de Justiţie a Uniunii Europene se stabilesc printr-un 
regulament al Consiliului, care hotărăşte în unanimitate. Regulamentul menţionat se adoptă fie la cererea Curţii 
de Justiţie şi după consultarea Comisiei şi a Parlamentului European, fie la propunerea Comisiei şi după 
consultarea Curţii de Justiţie şi a Parlamentului European.”  
 (ii) la primul paragraf, devenit al doilea paragraf, prima teză, cuvintele „Până la adoptarea în prezentul statut a 
regulilor referitoare la regimul lingvistic aplicabil Curţii şi Tribunalului …” se înlocuiesc cu cuvintele „Până la 
adoptarea normelor menţionate anterior …”; a doua teză se înlocuieşte cu textul următor: „Prin derogare de la 
articolele 223 şi 224 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, dispoziţiile în cauză se pot modifica sau 
abroga numai cu aprobarea unanimă a Consiliului.”; 
(r) la anexa I din protocol, articolul 3 alineatul (1) a doua teză, cuvintele „Funcţiei Publice” se introduc după 
cuvântul „Tribunalului”; la paragrafele 2 şi 3, se elimină cuvintele „cu majoritate calificată”; 
(s) (Nu priveşte versiunea în limba română) 
STATUTUL SEBC ŞI AL BCE 
11) Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene se 
modifică după cum urmează: 
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(a) în preambul, primul considerent, trimiterea la articolul 8 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se 
înlocuieşte cu o trimitere la articolul 107 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; 
(b) denumirea capitolului 1 se înlocuieşte cu următoarea denumire: „SISTEMUL EUROPEAN AL BĂNCILOR 
CENTRALE”; 
(c) articolul 1.1 se împarte în două paragrafe alcătuite din cele două fragmente de teză şi nu se numerotează. 
Primul paragraf se înlocuieşte cu textul următor: „În conformitate cu articolul 245a alineatul (1) din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene, Banca Centrală Europeană (BCE) şi băncile centrale naţionale 
constituie Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC). BCE şi băncile centrale naţionale ale statelor 
membre a căror monedă este euro constituie Eurosistemul.”; la începutul celui de-al doilea paragraf, cuvintele 
„acestea îşi îndeplinesc …” se înlocuiesc cu cuvintele „SEBC şi BCE îşi îndeplinesc …”; 
 (d) articolul 1.2 se abrogă; 
(e) la articolul 2, cuvintele „în conformitate cu articolul 105 alineatul (1) din tratat” se înlocuiesc cu cuvintele „în 
conformitate cu articolul 105 alineatul (1) şi cu articolul 245a alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene”. La finalul celei de-a doua teze, cuvintele „din tratat” se înlocuiesc cu „din Tratatul privind 
Uniunea Europeană”. La finalul celei de-a treia teze, cuvintele „din tratat” se înlocuiesc cu „din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene”; 
(f) la articolul 3.1 liniuţa a doua, cuvintele „articolul 111 din tratat” se înlocuiesc cu „articolul 188 O din tratatul 
menţionat”; 
(g) la articolul 4 litera (b), cuvântul „competente” se elimină; 
(h) la începutul articolului 9.1, cuvintele „în conformitate cu articolul 107 alineatul (2) din tratat” se înlocuiesc cu 
cuvintele „în conformitate cu articolul 245a alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene”; 
(i) articolul 10 se modifică după cum urmează: 
(i) la finalul articolului 10.1 se introduc cuvintele „… ale statelor membre a căror monedă este euro.”; 
(ii) la articolul 10.2, prima liniuţă, la finalul primei teze, cuvintele „… statelor membre care au adoptat euro.” se 
înlocuiesc cu cuvintele „… statelor membre a căror monedă este euro.”; la finalul celui de-al treilea paragraf, 
cuvintele „în conformitate cu articolele 10.3, 10.6 şi 41.2” se înlocuiesc cu „în conformitate cu articolele 10.3, 
40.2 şi 40.3”; 
(iii) articolul 10.6 se abrogă; 
(j) la articolul 11.2 primul paragraf, cuvintele „… sunt numiţi de comun acord de guvernele statelor membre la 
nivelul şefilor de stat sau de guvern,” se înlocuiesc cu cuvintele „… sunt numiţi de Consiliul European, hotărând 
cu majoritate calificată,”; 
(k) la finalul articolului 14.1, cuvintele „…, şi aceasta până la data înfiinţării SEBC cel târziu” se elimină; 
 (l) la articolul 16 prima teză, cuvintele „în euro” se introduc după cuvântul „bancnote”; 
(m) la articolul 18.1 prima liniuţă, cuvintele „…, exprimate în monede comunitare sau necomunitare,” se 
înlocuiesc cu cuvintele „… exprimate în moneda euro sau în alte monede,”; 
(n) la articolul 25.2, cuvintele „deciziile luate de Consiliu” se înlocuiesc cu cuvintele „orice regulament adoptat 
de Consiliu”; 
(o) la începutul articolului 28.1, se elimină cuvintele „…, care devine operaţional de la înfiinţarea acesteia,”; 
(p) la articolul 29.1, paragraful introductiv se înlocuieşte cu textul următor: „Grila de repartiţie pentru 
subscrierea capitalului BCE, stabilită pentru prima dată în 1998 cu ocazia instituirii SEBC, se determină prin 
atribuirea unei ponderi în această grilă fiecărei bănci centrale naţionale, egală cu suma dintre: …”; al doilea 
paragraf se înlocuieşte cu textul următor: „Procentele se rotunjesc în sus sau în jos până la cel mai apropiat 
multiplu de 0,0001%.”; 
(q) la articolul 32.2, se elimină cuvintele de la început „Sub rezerva articolului 32.3,”, iar la articolul 32.3, 
cuvintele „după începerea celei de-a treia etape” se înlocuiesc cu cuvintele „după introducerea monedei euro”; 
(r) la articolul 34.2, primele patru paragrafe se elimină; 
(s) la articolul 35.6, cuvintele „tratatele şi cu” se introduc înaintea cuvintelor „… prezentul statut”; 
(t) articolul 37 se abrogă, iar articolele care urmează se renumerotează în consecinţă; 
(u) articolul 41, renumerotat 40, se modifică după cum urmează: 
(i) la articolul 41.1, renumerotat 40.1, cuvintele „… pot fi revizuite de Consiliu, hotărând fie cu majoritate 
calificată la recomandarea …” se înlocuiesc cu „… pot fi revizuite de către Parlamentul European şi de către 
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Consiliu, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, fie la recomandarea…”, cuvintele „în 
unanimitate” se elimină şi ultima teză se elimină; 
 (ii) articolul 41.2 existent se renumerotează 40.3 şi se introduce un articol 40.2, nou, cu textul următor: 
„40.2. Articolul 10.2 poate fi modificat printr-o decizie a Consiliului European, hotărând în unanimitate, fie la 
recomandarea Băncii Centrale Europene şi după consultarea Parlamentului European şi a Comisiei, fie la 
recomandarea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European şi a Băncii Centrale Europene. 
Respectivele modificări intră în vigoare numai după ce au fost aprobate de statele membre în conformitate cu 
normele lor constituţionale.”;  
(v) la articolul 42, renumerotat 41, se elimină fragmentul de teză „…, şi imediat după decizia privind data 
începerii celei de-a treia etape, …”, precum şi cuvintele „hotărând cu majoritate calificată,”; 
(w) la articolele 43.1, 43.2 şi 43.3, renumerotate 42.1, 42.2 şi 42.3, trimiterea la articolul 122 se înlocuieşte cu 
trimiterea la articolul 116a; la articolul 43.3, renumerotat 42.3, trimiterea la articolele 34.2 şi 50 se elimină şi la 
articolul 43.4, renumerotat 42.4, trimiterea la articolul 10.1 se înlocuieşte cu o trimitere la articolul 10.2;  
(x) la articolul 44, renumerotat 43, primul paragraf, cuvintele „sarcinile IME” se înlocuiesc cu cuvintele „fostele 
atribuţii ale IME, menţionate la articolul 118a alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene”, 
iar cuvintele „în etapa a treia” de la finalul paragrafului se înlocuiesc cu cuvintele „după introducerea monedei 
euro”; la al doilea paragraf, trimiterea la articolul 122 se înlocuieşte cu o trimitere la articolul 117a; 
(y) la articolul 47.3, renumerotat 46.3, cuvintele „… în raport cu monedele, sau cu moneda unică, a statelor 
membre care nu fac obiectul unei derogări, …” se înlocuiesc cu cuvintele „… în raport cu moneda euro, …”; 
(z) articolele 50 şi 51 se abrogă, iar articolele care urmează se renumerotează în consecinţă; 
(aa) la articolul 52, renumerotat 49, cuvintele „potrivit articolului 116a alineatul (3) din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene,” se introduc după cuvintele „După stabilirea irevocabilă a cursurilor de schimb 
…”; 
(ab) (Nu priveşte versiunea în limba română.) 
STATUTUL BEI 
12) Protocolul privind Statutul Băncii Europene de Investiţii se modifică după cum urmează: (a) în întregul text 
al protocolului, trimiterea la un articol „din tratat” se înlocuieşte cu o trimitere la un articol „din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene”; 
(b) în preambul, la ultimul paragraf, cuvintele „prezentului tratat” se înlocuiesc cu cuvintele „la Tratatul privind 
Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene”; 
(c) la primul articol, al doilea paragraf se elimină;  
(d) la articolul 3, teza introductivă se înlocuieşte cu textul „În conformitate cu articolul 266 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii europene, statele membre sunt membri ai Băncii.”, iar lista statelor se elimină; 
(e) la articolul 4 primul alineat, cifra privind capitalul băncii se înlocuieşte cu „164 808 169 000 EUR” şi cifrele 
privind următoarele state membre se înlocuiesc după cum urmează, iar al doilea paragraf se elimină: 
Polonia 3 411 263 500 Bulgaria 290 917 500 
Republica Cehă 1 258 785 500 Lituania 249 617 500 
Ungaria 1 190 868 500 Cipru 183 382 000 
România 863 514 500 Letonia 152 335 000 
Slovacia 428 490 500 Estonia 117 640 000 
Slovenia 397 815 000 Malta 69 804 000 
(f) articolul 5 se modifică după cum urmează: 
(i) la finalul alineatului (2) se introduce următoarea teză nouă: „Plăţile în numerar se efectuează exclusiv în 
euro.”; 
(ii) la alineatul (3) primul paragraf, cuvintele „… faţă de creditorii săi.” se elimină, iar la al doilea paragraf, 
cuvintele „…, în monedele de care Banca are nevoie pentru a face faţă acestor obligaţii.” se elimină; 
(g) articolele 6 şi 7 se abrogă, iar articolele care urmează se renumerotează în consecinţă; 
(h) articolul 9, renumerotat 7, se modifică după cum urmează: 
(i) la alineatul (2), cuvintele „…, mai ales în ceea ce priveşte obiectivele din care se va inspira pe măsură ce 
progresează realizarea pieţei comune” se înlocuiesc cu cuvintele „… în conformitate cu obiectivele Uniunii”; 
(ii) la alineatul (3), textul de la litera (b) se înlocuieşte cu textul următor: „(b) în înţelesul articolului 9 alineatul 
(1), stabileşte principiile aplicabile operaţiunilor de finanţare în cadrul misiunii Băncii;”, textul de la litera (d) se 
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înlocuieşte prin „(d)  decide cu privire la acordarea finanţării pentru investiţiile care urmează să fie realizate 
total sau parţial în afara teritoriilor statelor membre, în conformitate cu articolul 16 alineatul (1);”, iar la litera (g), 
cuvântul „celelalte” se introduce după cuvântul „atribuţiile”, iar cuvintele „… prevăzute în articolele 4, 7, 14, 17, 
26 şi 27” se înlocuiesc cu cuvintele „… conferite prin prezentul statut”; 
(i) articolul 10, renumerotat 8, se modifică după cum urmează:  
(i) a treia teză se elimină; 
(ii) se introduc următoarele două noi paragrafe: 
„Pentru întrunirea majorităţii calificate, sunt necesare optsprezece voturi şi 68% din capitalul subscris. 
Abţinerile din partea membrilor prezenţi sau reprezentaţi nu împiedică adoptarea deciziilor care necesită 
întrunirea unanimităţii.” 
(j) articolul 11, renumerotat 9, se modifică după cum urmează: 
(i) la alineatul (1), primul paragraf se înlocuieşte cu textul următor: 
„(1) Consiliul de administraţie decide cu privire la acordarea de finanţări, în special sub formă de credite şi de 
garanţii, precum şi cu privire la contractarea de împrumuturi, stabileşte ratele dobânzilor pentru împrumuturi, 
precum şi comisioanele şi celelalte speze. În temeiul unei decizii adoptate cu majoritate calificată, Consiliul de 
administraţie poate delega anumite atribuţii Comitetului executiv. Consiliul de administraţie stabileşte condiţiile 
şi modul în care se realizează această delegare şi supraveghează punerea sa în aplicare. Consiliul de 
administraţie verifică administrarea corectă a Băncii şi asigură conformitatea acesteia cu dispoziţiile tratatelor şi 
ale statutului şi cu directivele generale stabilite de Consiliul guvernatorilor.” 
(ii) la alineatul (2), al şaselea paragraf se înlocuieşte cu textul următor: 
„Regulamentul de procedură prevede modul de participare la şedinţele Consiliului de administraţie şi 
dispoziţiile aplicabile membrilor supleanţi, precum şi experţilor cooptaţi.” 
(iii) la alineatul (5) a doua teză, se elimină cuvintele „în unanimitate”; 
(k) articolul 13, renumerotat 11, se modifică după cum urmează: 
(i) la alineatul (3) al doilea paragraf, cuvintele „… acordarea de credite” se înlocuiesc cu cuvintele „ ... 
acordarea finanţărilor, în special sub formă de credite”; 
(ii) la alineatul (4), cuvintele „… cu privire la proiectele de împrumuturi şi de garantare şi la propunerile de 
împrumuturi” se înlocuiesc cu cuvintele „… privind proiectele de contractare de împrumuturi şi de acordare de 
finanţări, în special sub formă de credite şi de garanţii”; 
(iii) la alineatul (7) prima teză, cuvintele „Funcţionarii şi angajaţii” se înlocuiesc cu cuvintele „Membrii 
personalului”. La final, se introduce teza următoare: „Regulamentul de procedură prevede organul competent 
pentru adoptarea dispoziţiilor aplicabile personalului.”; 
(l) articolul 14, renumerotat 12, se modifică după cum urmează: 
(i) la alineatul (1), cuvântul „trei” se înlocuieşte cu cuvântul „şase”, iar cuvintele „…verifică anual legalitatea 
operaţiunilor şi a registrelor Băncii” se înlocuiesc cu cuvintele „… verifică dacă activităţile Băncii sunt în 
conformitate cu cele mai bune practici din domeniul bancar şi răspunde de verificarea conturilor Băncii”; 
(ii) alineatul (2) se înlocuieşte cu următoarele trei alineate noi: 
„(2) Comitetul menţionat la alineatul (1) verifică, în fiecare an, dacă operaţiunile Băncii s-au desfăşurat în mod 
corespunzător şi dacă evidenţele sale au fost corect întocmite. În acest scop, comitetul verifică dacă 
operaţiunile Băncii s-au efectuat în conformitate cu formalităţile şi procedurile prevăzute în prezentul statut şi în 
regulamentul de procedură.  
 (3) Comitetul menţionat la alineatul (1) confirmă faptul că declaraţiile financiare, precum şi toate informaţiile 
financiare cuprinse în conturile anuale elaborate de consiliul de administraţie oferă o imagine fidelă a situaţiei 
financiare a Băncii, atât pentru active cât şi pentru pasive, precum şi a rezultatelor operaţiunilor desfăşurate de 
aceasta şi a fluxurilor de trezorerie aferente exerciţiului financiar respectiv. 
(4) Regulamentul de procedură precizează calificările necesare membrilor comitetului menţionat la alineatul (1) 
şi stabileşte condiţiile şi modul de desfăşurare a activităţii comitetului.”; 
(m) la articolul 15, renumerotat 13, cuvintele „banca de emisiune” se înlocuiesc cu cuvintele „banca centrală 
naţională”; 
(n) articolul 18, renumerotat 16, se modifică după cum urmează: 
(i) la alineatul (1) primul paragraf, cuvintele „… acordă credite” se înlocuiesc cu cuvintele „ ... acordă finanţări, 
în special sub formă de credite şi de garanţii,”, cuvintele „proiecte de investiţii” se înlocuiesc cu cuvintele 
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„investiţii”, iar cuvintele „europene ale” se elimină; la al doilea paragraf, cuvintele „…, derogare acordată în 
unanimitate de Consiliul guvernatorilor,” se înlocuiesc cu cuvintele „…, decizia majorităţii calificate a Consiliului 
guvernatorilor,”, iar cuvintele „credite pentru proiecte de investiţii” se înlocuiesc cu cuvintele „finanţări pentru 
investiţii” şi cuvântul „europene” se elimină;  
(ii) la alineatul (3), cuvântul „proiectul” se înlocuieşte cu cuvântul „investiţia” şi următorul fragment de teză se 
adaugă în final: „, fie de soliditatea financiară a debitorului” şi se adaugă un al doilea paragraf, nou, cu textul 
următor: „În plus, în cadrul principiilor stabilite de Consiliul guvernatorilor în înţelesul articolului 7 alineatul (3) 
litera (b) şi în cazul în care realizarea operaţiunilor prevăzute la articolul 267 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene impune acest lucru, Consiliul de administraţie adoptă, cu majoritate calificată, condiţiile şi 
modul de acordare a oricărei finanţări care prezintă un profil de risc specific şi care este considerată, în 
consecinţă, ca fiind o activitate specială.”;  
 (iii) alineatul (5) se înlocuieşte cu textul următor: 
„(5) Valoarea totală contractată a împrumuturilor şi garanţiilor acordate de Bancă nu poate depăşi 250% din 
valoarea capitalului subscris, a rezervelor, a provizioanelor nealocate şi a excedentului din contul de profit şi 
pierderi. Din valoarea totală a posturilor menţionate se scade o sumă egală cu valoarea subscrisă, vărsată sau 
nu, a oricărei participări a Băncii la capital. Suma vărsată reprezentând participarea Băncii nu trebuie să 
depăşească niciodată valoarea totală a părţii vărsate din capitalul acesteia, a rezervelor sale, a provizioanelor 
nealocate, precum şi a excedentului contului de profit şi pierderi. În mod excepţional, se alocă o rezervă 
specială pentru activităţile speciale ale Băncii, stabilite de Consiliul guvernatorilor şi de Consiliul de 
administraţie în conformitate cu alineatul (3). 
Prezentul alineat se aplică, de asemenea, conturilor consolidate ale Băncii.” 
(o) la articolul 19, renumerotat 17, alineatul (1), cuvintele „… comisioanele de garanţie” se înlocuiesc cu 
cuvintele „comisioanele şi celelalte speze”, iar cuvintele „şi riscurile” se introduc după cuvintele „să-şi acopere 
cheltuielile”; la alineatul (2), cuvântul „proiectului” se înlocuieşte cu cuvântul „investiţia”; 
(p) articolul 20, renumerotat 18, se modifică după cum urmează: 
(i) în teza introductivă, cuvintele „de împrumut şi garantare” se înlocuiesc cu cuvintele „de finanţare”; 
(ii) la alineatul (1), litera (a), cuvintele „proiectelor” şi „proiectul” se înlocuiesc cu „investiţiilor” şi, respectiv, 
„investiţia”, cuvintele „, în cazul altor investiţii” se introduc după cuvintele „… din sectorul de producţie, sau”, iar 
cuvintele de la final „în cazul altor proiecte” se înlocuiesc cu cuvântul „şi”; la litera (b), cuvintele „unui proiect” se 
înlocuiesc cu cuvântul „investiţiei”; 
 (iii) la alineatul (2), se adaugă un al doilea paragraf cu textul următor: 
„Cu toate acestea, în cadrul principiilor stabilite de Consiliul guvernatorilor în temeiul articolului 7 alineatul (3) 
litera (b), în cazul în care realizarea operaţiunilor prevăzute la articolul 267 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene impune acest lucru, Consiliul de administraţie adoptă, cu majoritate calificată, condiţiile şi 
modul de realizare a unei participări la capitalul unei societăţi comerciale, în general pentru a completa un 
împrumut sau o garanţie, în măsura în care acest lucru este necesar pentru finanţarea unei investiţii sau a unui 
program.” 
(iv) la alineatul (6), cuvintele „niciun proiect” şi „acest proiect” se înlocuiesc cu cuvintele „nicio investiţie” şi, 
respectiv, „această investiţie”; 
(v) se introduce un nou alineat (7) cu textul următor: 
„(7) Pe lângă activităţile de credit, Banca poate asigura servicii de asistenţă tehnică, în condiţiile şi modalităţile 
stabilite de Consiliul guvernatorilor, care hotărăşte cu majoritate calificată, respectând în acelaşi timp prezentul 
statut.”;  
(q) articolul 21, renumerotat 19, se modifică după cum urmează: 
(i) alineatul (1) se înlocuieşte cu textul următor: 
„(1) Orice întreprindere sau organism public sau privat poate adresa direct o cerere de finanţare Băncii. 
Cererile pot fi adresate şi prin intermediul Comisiei sau al statului membru pe teritoriul căruia urmează să se 
realizeze investiţia.”;  
(ii) la alineatul (2), cuvântul „proiectul” se înlocuieşte cu cuvântul „investiţia”; 
(iii) la alineatele (3) şi (4) prima teză, cuvintele „cererilor de împrumut sau de garanţie” şi „cererile de împrumut 
sau garanţie” se înlocuiesc cu cuvintele „operaţiunilor de finanţare” şi, respectiv, „operaţiunile de finanţare”; 
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(iv) la alineatul (4), la prima teză, trimiterea la articolul 20 se înlocuieşte cu o trimitere la articolele 18 şi 20, 
renumerotate 16 şi 18; la a doua teză, cuvintele „acordării împrumutului sau garanţiei” se înlocuiesc cu 
cuvântul „finanţării”, iar cuvintele „proiectul de contract” se înlocuiesc cu cuvintele „propunerea aferentă”; în 
ultima teză, cuvintele „împrumutului sau garanţiei” se înlocuiesc cu cuvântul „finanţării”; 
 (v) la alineatele (5), (6) şi (7), cuvintele „împrumutul sau garanţia” se înlocuiesc cu cuvântul „finanţarea”; 
(vi) se introduce un nou alineat (8) cu textul următor: 
„(8) În cazul în care, în vederea protejării drepturilor şi intereselor Băncii, se impune restructurarea unei 
operaţiuni de finanţare aferente investiţiilor aprobate, Comitetul executiv adoptă imediat măsurile de urgenţă pe 
care le consideră necesare, sub rezerva înaintării fără întârziere a unui raport cu privire la aceasta Consiliului 
de administraţie.”; 
(r) la articolul 22, renumerotat 20, la alineatul (1), cuvântul „internaţionale” se elimină, iar alineatul (2) se 
înlocuieşte cu textul următor:  
„(2) Banca poate contracta împrumuturi de pe pieţele de capital ale statelor membre, în conformitate cu 
dispoziţiile legale aplicabile pieţelor în cauză. Autorităţile competente ale unui stat membru care face obiectul 
unei derogări în înţelesul articolului 116a alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene se pot 
opune acestor operaţiuni numai în cazul în care există riscul unor tulburări grave pe piaţa de capital a statului 
în cauză.”; 
(s) la articolul 23, renumerotat 21, alineatul (1) litera (b), cuvintele „… emise fie de ea însăşi, fie de debitorii săi” 
se elimină, iar la alineatul (3), cuvintele „banca de emisiune a fiecăruia” se înlocuiesc cu cuvintele „băncile 
centrale naţionale ale acestora”;  
(t) la articolul 25, renumerotat 23, cuvintele „a căror monedă nu este euro” se introduc după cuvintele „statelor 
membre” de la alineatul (1) prima teză şi de la alineatul (2); la alineatul (1) prima teză, cuvintele „în moneda 
altui stat membru” se elimină, la alineatul  (3) cuvintele „în aur sau în devize convertibile,” se elimină, iar la 
alineatul (4), cuvântul „proiecte” se înlocuieşte cu cuvântul „investiţii”;  
(u) la articolul 26, renumerotat 24, cuvintele „sau împrumuturile speciale” se elimină;  
(v) la articolul 27, renumerotat 25, la finalul alineatului (2), se adaugă următoarea teză: „Consiliul Guvernatorilor 
asigură protecţia drepturilor membrilor personalului.”; 
(w) la articolul 29, renumerotat 27, la finalul primului paragraf, se introduc cuvintele „a Uniunii Europene”, 
precum şi teza următoare: „În cadrul contractelor încheiate, Banca poate prevedea o procedură de arbitraj”; la 
al doilea paragraf se elimină cuvintele „sau poate să prevadă o procedură de arbitraj”; 
 (x) articolul 30, renumerotat 28, se înlocuieşte cu textul următor: 
„Articolul 28 
(1) Consiliul guvernatorilor, hotărând în unanimitate, poate decide să înfiinţeze filiale sau alte entităţi, care au 
personalitate juridică şi autonomie financiară.  
(2) Consiliul guvernatorilor adoptă în unanimitate statutele organismelor menţionate la alineatul (1). Statutele 
definesc, în special, obiectivele acestora, structura, capitalul, membrii, sediul, resursele financiare, 
instrumentele de intervenţie, normele de control, precum şi relaţia acestora cu organele Băncii. 
(3) Banca este competentă să participe la administrarea organismelor menţionate anterior şi să contribuie la 
capitalul subscris al acestora cu suma stabilită de Consiliul guvernatorilor care hotărăşte în unanimitate. 
(4) Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Uniunii Europene se aplică organismelor menţionate la alineatul 
(1), în măsura în care acestea sunt reglementate de dreptul Uniunii, membrilor organelor acestora în exerciţiul 
funcţiilor lor, precum şi personalului acestora, în termeni şi condiţii identice cu cele aplicabile Băncii. 
Dividendele, câştigurile din capital sau alte forme de venit obţinute de astfel de organisme, la care au dreptul 
alţi membri decât Uniunea Europeană şi Banca, rămân, cu toate acestea, sub incidenţa dispoziţiilor fiscale 
prevăzute de legislaţia aplicabilă.  
(5) În limitele stabilite în continuare, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este competentă să audieze litigiile 
privind măsurile adoptate de organele unui organism care  intră sub incidenţa dreptului Uniunii. Orice membru 
al unui astfel de organism, în această calitate, sau statele membre, pot înainta o acţiune împotriva unor astfel 
de măsuri în condiţiile prevăzute la articolul 230 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. 
(6) Consiliul guvernatorilor, hotărând în unanimitate, poate decide să admită personalul organismelor care intră 
sub incidenţa dreptului Uniunii în regimuri comune cu Banca, în conformitate cu procedurile interne respective.” 
PROTOCOLUL PRIVIND STABILIREA SEDIILOR 
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13) Protocolul privind stabilirea sediilor unor instituţii, organisme şi servicii ale Comunităţilor Europene precum 
şi a sediului Europol se modifică după cum urmează: 
(a) în titlul protocolului şi în preambul, cuvintele „organe, oficii şi agenţii” se introduc în loc de „organisme”, iar 
în titlu, cuvintele „precum şi a sediului Europol” se elimină;  
(b) în preambul, la primul considerent, trimiterea la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se înlocuieşte 
cu o trimitere la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, iar trimiterea la articolul 77 din Tratatul de 
instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului se elimină; al doilea considerent se elimină; 
(c) la litera (d), trimiterea la Tribunalul de Primă Instanţă se elimină, iar verbul se conjugă în consecinţă; 
(d) la litera (i), trimiterea la Institutul Monetar European se elimină, iar verbul se conjugă în consecinţă; 
PROTOCOLUL PRIVIND PRIVILEGIILE ŞI IMUNITĂŢILE UNIUNII 
14) Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene se modifică după cum urmează: 
(a) în preambul, în primul considerent, trimiterea la articolul 28 din Tratatul de instituire a unui Consiliu unic şi a 
unei Comisii unice a Comunităţilor Europene se înlocuieşte cu o trimitere la articolul 291 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene şi la articolul 191 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei 
Atomice, prescurtat CEEA, iar cuvintele „aceste Comunităţi şi Banca Europeană de Investiţii” se înlocuiesc cu 
cuvintele „Uniunea Europeană şi CEEA”;   
(b) articolul 5 se abrogă, iar articolele care urmează se renumerotează în consecinţă; 
(c) la articolul 7, renumerotat 6, alineatul (2) se elimină, iar alineatul (1) rămâne nenumerotat. 
(d) la începutul articolului 13, renumerotat 12, fragmentul de teză „În condiţiile şi respectând procedura stabilite 
de către Consiliu, hotărând la propunerea Comisiei, …” se înlocuieşte cu cuvintele „În condiţiile şi respectând 
procedura stabilită de Parlamentul European şi de Consiliu, hotărând prin regulamente, în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară şi după consultarea instituţiilor în cauză,”; 
(e) la începutul articolului 15, renumerotat 14, fragmentul de teză „Consiliul, hotărând în unanimitate la 
propunerea Comisiei, stabileşte …” se înlocuieşte cu cuvintele „Parlamentul European şi Consiliul, hotărând 
prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după consultarea instituţiilor în cauză, 
stabilesc …”; 
(f) la începutul articolului 16, renumerotat 15, fragmentul de teză „Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, 
…” se înlocuieşte cu cuvintele „Parlamentul European şi Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate 
cu procedura legislativă ordinară …”; 
(g) la articolul 21, renumerotat 20, cuvintele „…,precum şi membrilor şi grefierului Tribunalului de Primă 
Instanţă,…” se elimină; 
(h) la articolul 23, renumerotat 22, ultimul paragraf se elimină; 
(i) formula finală „DREPT CARE, plenipotenţiarii mai jos menţionaţi au semnat prezentul protocol.”, precum şi 
data şi lista de semnături se elimină; 
PROTOCOLUL PRIVIND CRITERIILE DE CONVERGENŢĂ 
15) Protocolul privind criteriile de convergenţă stabilite la articolul 121 din Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene se modifică după cum urmează: 
(a) în titlul protocolului, cuvintele „stabilite la articolul 121 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene” se 
elimină; 
(b) la primul considerent, cuvintele „…deciziile pe care aceasta le va lua la trecerea la cea de-a treia etapă a 
Uniunii economice şi monetare …” se înlocuiesc cu cuvintele „… deciziile sale de a abroga derogările statelor 
membre care fac obiectul unei derogări…”;  
(c) la articolul 3 a doua teză, cuvintele „…faţă de moneda unui alt stat membru în aceeaşi perioadă.” se 
înlocuiesc cu cuvintele „… în raport cu euro pentru aceeaşi perioadă.”; 
(d) la articolul 6, cuvintele „a IME sau” se elimină; 
(e) (Nu priveşte versiunea în limba română.) 
PROTOCOLUL PRIVIND ANUMITE DISPOZIŢII REFERITOARE LA REGATUL UNIT 
16) Protocolul privind anumite dispoziţii referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord se 
modifică după cum urmează: 
(a) în întregul text al protocolului, cuvintele „… să treacă la cea de-a treia etapă…” sau „… să treacă la cea de-
a treia etapă a Uniunii economice şi monetare…” se înlocuiesc cu cuvintele „…să adopte moneda euro ... ”; 
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cuvintele „… trece la cea de-a treia etapă…” se înlocuiesc cu cuvintele „… adoptă moneda euro…”; cuvintele 
„… în cursul celei dea treia etape…” se înlocuiesc cu cuvintele „… după introducerea euro…”; 
(b) în preambul, se introduce un al doilea considerent, nou, cu textul următor: „AVÂND ÎN VEDERE că, la 16 
octombrie 1996 şi la 30 octombrie 1997, Guvernul Regatului Unit a notificat Consiliului intenţia sa de a nu 
participa la a treia etapă a Uniunii economice şi monetare”; 
 (c) la punctul 1, primul şi al treilea paragraf se elimină; 
(d) textul de la punctul 2 se înlocuieşte cu textul următor: 
„(2) Punctele 3–8 şi 10 se aplică Regatului Unit, având în vedere notificarea efectuată de guvernul său 
Consiliului la 16 octombrie 1996 şi la 30 octombrie 1997.”; 
(e) punctul 3 se elimină, iar punctele care urmează se renumerotează în consecinţă;  
(f) punctul 5, renumerotat 4, se modifică după cum urmează: 
(i) la prima teză, enumerarea articolelor se înlocuieşte cu „Articolul 245a alineatul (2), cu excepţia primei şi 
ultimei teze, articolul 245a alineatul (5), articolul 97b al doilea paragraf, articolul 104 alineatele (1), (9) şi (11), 
articolul 105 alineatele (1)–(5), articolul 106, articolele 108, 109, 110 şi 111a, articolul 115 C, articolul 117a 
alineatul (3), articolele 188 O şi 245b din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene …”; 
(ii) se introduce o a doua teză, nouă, textul următor: „De asemenea, nu se aplică articolul 99 alineatul (2) din 
tratatul amintit în ceea ce priveşte adoptarea de către părţi a marilor orientări ale politicilor economice care 
privesc zona euro în general.”; 
(g) la punctul 6, renumerotat 5, se introduce un nou prim paragraf cu textul următor:  
„Regatul Unit face eforturi să evite un deficit public excesiv.” şi la începutul paragrafului următor, cuvintele 
„Articolul 116 alineatul (4) şi” se elimină;  
(h) primul paragraf de la punctul 7, renumerotat 6, se înlocuieşte cu textul următor: „6. Drepturile de vot ale 
Regatului Unit se suspendă în ceea ce priveşte actele Consiliului menţionate la articolele enumerate la punctul 
4 şi în cazurile prevăzute la articolul 116 alineatul (4) primul paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene. În acest scop, se aplică articolul 116a alineatul (4) al doilea paragraf din tratatul menţionat.” La al 
doilea paragraf, cuvintele „şi articolul 123 alineatul (1)” se elimină;  
(i) la punctul 9, renumerotat 8, litera (a), cuvintele „trece la această etapă” se înlocuiesc cu cuvintele „adoptă 
moneda euro”; 
 (j) la punctul 10, renumerotat 9, textul paragrafului introductiv se înlocuieşte cu textul următor: „Regatul Unit 
poate notifica în orice moment Consiliului intenţia sa de a adopta moneda euro. În acest caz: …”. La litera (a) 
trimiterea la articolul 122 alineatul (2) se înlocuieşte cu o trimitere la articolul 117a alineatele (1) şi (2); 
(k) la punctul 11, renumerotat 10, cuvintele „şi articolul 116 alineatul (3),” se elimină şi la final, cuvintele „… nu 
trece la cea de-a treia etapă.” se înlocuiesc cu cuvintele „… nu adoptă moneda euro.” 
PROTOCOLUL PRIVIND ANUMITE DISPOZIŢII PRIVIND DANEMARCA 
17) Protocolul privind anumite dispoziţii referitoare la Danemarca se modifică după cum urmează: 
(a) în preambul, primul considerent se elimină, la al doilea considerent, devenit primul considerent, cuvintele 
„… această ţară să se angajeze la cea de-a treia etapă a Uniunii economice şi monetare,” se înlocuiesc cu 
cuvintele „ ... acest stat să renunţe la derogarea sa,” şi se introduce un al doilea nou considerent cu textul 
următor: 
 „AVÂND ÎN VEDERE că, la 3 noiembrie 1993, Guvernul Danemarcei a notificat Consiliului intenţia sa de a nu 
participa la cea de-a treia etapă a Uniunii economice şi monetare,”;  
(b) punctele 1 şi 3 se elimină iar celelalte puncte se renumerotează în consecinţă; 
(c) la punctul 2, renumerotat 1, prima teză se înlocuieşte cu textul „Danemarca beneficiază de o derogare, 
având în vedere notificarea efectuată Consiliului de către Guvernul Danemarcei la 3 noiembrie 1993.”; 
(d) la punctul 4, renumerotat 2, trimiterea la articolul 122 alineatul (2) se înlocuieşte cu o trimitere la articolul 
17a din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. 
PROTOCOLUL SCHENGEN 
18) Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene se modifică după cum 
urmează:  
(a) în titlul protocolului, cuvintele „privind integrarea acquis-ului Schengen în…” se înlocuiesc cu cuvintele 
„privind acquis-ul Schengen integrat în…”; 
(b) preambulul se modifică după cum urmează: 
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(i) la primul considerent, ultimul fragment de teză „…,urmăresc să consolideze integrarea europeană şi, mai 
ales, să permită Uniunii Europene să devină cât mai curând un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie;” se 
înlocuieşte cu cuvintele ”…, 
au fost integrate în cadrul Uniunii Europene prin Tratatul de la Amsterdam din 2 octombrie 1997;” 
(ii) al doilea considerent se înlocuieşte cu textul următor: 
DORIND să păstreze acquis-ul Schengen, cu toate modificările şi completările de la intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Amsterdam, şi să îl dezvolte astfel încât să contribuie la îndeplinirea obiectivului de a oferi 
cetăţenilor Uniunii un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie fără frontiere interne;”; 
(iii) al treilea considerent se elimină; 
(iv) la al cincilea considerent, devenit al patrulea, cuvintele „…nu sunt părţi la acordurile menţionate, pe care nu 
le-au semnat…” se înlocuiesc cu cuvintele „… nu participă la toate prevederile acquis-ului Schengen…”, iar la 
sfârşit, cuvintele „… să le accepte, total sau parţial;” se înlocuiesc cu cuvintele „… să accepte, total sau parţial, 
alte prevederi ale acestui acquis;”; 
(v) la finalul celui de-al şaselea considerent, devenit al cincilea, cuvintele „ ... şi că nu trebuie să se recurgă la 
aceste dispoziţii decât în ultimă instanţă” se elimină; 
(vi) la finalul celui de-al şaptelea considerent, devenit al şaselea, cuvintele „…întrucât aceste două state şi-au 
confirmat intenţia de a subscrie la dispoziţiile menţionate anterior, pe baza acordului semnat la Luxemburg la 
19 decembrie 1996” se înlocuiesc cu cuvintele „… întrucât aceste două state, precum şi statele membre 
nordice ale Uniunii Europene trebuie să respecte dispoziţiile Uniunii nordice a paşapoartelor;”;   
(c) la articolul 1, prima teză se înlocuieşte cu textul următor: 
„Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, 
Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica 
Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica 
Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, 
Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda şi Regatul Suediei sunt autorizate să pună bazele 
unei colaborări consolidate în domeniile care intră sub incidenţa dispoziţiilor prevăzute de Consiliu, care 
alcătuiesc acquis-ul Schengen.” 
(d) articolul 2 se înlocuieşte cu textul următor: 
„Articolul 2 
Acquis-ul Schengen se aplică statelor membre menţionate la articolul 1, fără a aduce atingere articolului 3 din 
Actul de aderare din 16 aprilie 2003 şi articolului 4 din Actul de aderare din 25 aprilie 2005. Consiliul se 
substituie Comitetului executiv înfiinţat prin acordurile de la Schengen.”; 
(e) articolul 3 se înlocuieşte cu textul următor: 
„Articolul 3 
Participarea Danemarcei la adoptarea măsurilor care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen, precum şi 
punerea în aplicare a măsurilor respective în Danemarca, sunt reglementate de dispoziţiile incidente prevăzute 
în Protocolul privind poziţia Danemarcei.”; 
(f) la articolul 4 primul paragraf, cuvintele „…care nu au subscris la acquis-ul Schengen” se elimină; 
 (g) articolul 5 se înlocuieşte cu textul următor: 
„Articolul 5 
(1) Propunerile şi iniţiativele care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen intră sub incidenţa dispoziţiilor 
relevante din tratate. 
În acest context, în cazul în care Irlanda sau Regatul Unit nu a notificat în scris Consiliului, într-un termen 
rezonabil, intenţia sa de a participa, autorizarea prevăzută la articolul 280 D din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene se consideră a fi fost acordată statelor membre prevăzute la articolul 1, precum şi Irlandei 
sau Regatului Unit, dacă oricare dintre aceste două state doreşte să participe la domeniile de cooperare 
respective. 
(2) Chiar dacă se consideră, în conformitate cu o decizie în temeiul articolului 4, că Irlanda sau Regatul Unit a 
procedat la o notificare, statul respectiv poate să notifice în scris Consiliului, în termen de trei luni, faptul că nu 
doreşte să participe la propunerea sau iniţiativa respectivă. În acest caz, Irlanda sau Regatul Unit nu participă 
la adoptarea respectivei propuneri sau iniţiative. Începând cu data ultimei notificări, procedura de adoptare a 
măsurii care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen se suspendă până la terminarea procedurii 
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prevăzute la alineatele (3) sau (4) sau până la retragerea acelei notificări în orice moment pe durata acestei 
proceduri. 
(3) Pentru statul membru care a procedat la notificarea prevăzută la alineatul (2), orice decizie adoptată de 
Consiliu în temeiul articolului 4 încetează să se aplice, de la data intrării în vigoare a măsurii propuse, în 
măsura considerată necesară de Consiliu şi în condiţiile ce urmează să fie stabilite printr-o decizie a 
Consiliului, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei. Această decizie este adoptată în 
conformitate cu următoarele criterii: Consiliul încearcă să menţină participarea cât mai largă a statului membru 
vizat fără a afecta grav funcţionarea practică a diverselor părţi ale acquis-ului Schengen, respectând, totodată, 
coerenţa lor. Comisia îşi prezintă propunerea cât mai curând posibil după notificarea prevăzută la alineatul (2). 
Dacă acest lucru este necesar, după întrunirea a două reuniuni succesive, Consiliul hotărăşte în termen de 
patru luni de la data propunerii Comisiei.   
(4) În cazul în care, la expirarea perioadei de patru luni, Consiliul nu a adoptat o decizie, orice stat membru 
poate solicita, de îndată, ca respectiva chestiune să fie înaintată Consiliului European. În acest caz, în cadrul 
următoarei sale reuniuni, Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, adoptă 
o decizie în conformitate cu criteriile menţionate la alineatul (3). 
(5) În cazul în care, până la încheierea procedurii prevăzute la alineatele (3) sau (4), Consiliul sau, după caz, 
Consiliul European nu a adoptat o decizie, suspendarea procedurii de adoptare a măsurii care constituie o 
dezvoltare a acquis-ului Schengen încetează. Dacă măsura menţionată anterior se adoptă ulterior, orice 
decizie a Consiliului, adoptată în conformitate cu articolul 4, nu se mai aplică, începând cu data intrării în 
vigoare a măsurii respective, statului membru vizat, în măsura stabilită de Comisie şi conform condiţiilor 
stabilite de aceasta, cu excepţia cazului în care statul membru respectiv îşi retrage notificarea prevăzută la 
alineatul (2) înainte de adoptarea măsurii. Comisia hotărăşte până la data adoptării măsurii. La adoptarea 
deciziei sale, Comisia respectă criteriile menţionate la alineatul (3).” 
(h) la articolul 6 primul paragraf, la finalul primei teze, cuvintele „pe baza acordului semnat la Luxemburg, la 19 
decembrie 1996” se elimină; 
(i) articolul 7 se abrogă, iar articolul 8 este renumerotat 7. 
(j) anexa se abrogă. 
PROTOCOLUL PRIVIND APLICAREA ARTICOLULUI 22A ÎN REGATUL UNIT ŞI IRLANDA 
19) Protocolul privind aplicarea anumitor aspecte ale articolului 14 din Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene în Regatul Unit şi Irlanda se modifică după cum urmează:  
(a) în titlul protocolului, trimiterea la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se înlocuieşte cu o trimitere la 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; 
(b) la articolul 1 primul paragraf litera (a), cuvintele „statelor părţi contractante ale Acordului privind Spaţiul 
Economic European” se înlocuiesc cu cuvintele „statelor membre”; 
 (c) la articolul 1 primul şi al doilea paragraf, la articolul 2 şi la articolul 3 al doilea paragraf, trimiterea la articolul 
14 se înlocuieşte cu o trimitere la articolele 22a şi 62 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. 
PROTOCOLUL PRIVIND POZIŢIA REGATULUI UNIT ŞI IRLANDEI CU PRIVIRE LA 
SPAŢIUL DE LIBERTATE, SECURITATE ŞI JUSTIŢIE 
20) Protocolul privind poziţia Regatului Unit şi Irlandei se modifică după cum urmează: (a) în titlul protocolului, 
se adaugă la final cuvintele „cu privire la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie”; 
(b) la al doilea considerent al preambulului, trimiterea la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se 
înlocuieşte cu o trimitere la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; 
(c) la articolul 1 prima teză, cuvintele „care intră sub incidenţa titlului IV din Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene” se înlocuiesc cu cuvintele „… care intră sub incidenţa părţii a treia titlul IV din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene”, a doua teză se elimină şi se introduce paragraful următor: 
„În înţelesul prezentului articol, majoritatea calificată se defineşte în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) 
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.”;  
(d) la articolul 2 prima teză, cuvintele „… dispoziţiile titlului IV din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene” 
se înlocuiesc cu cuvintele „dispoziţiile părţii a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ”; 
la a treia teză, cuvintele „… acquis-ul comunitar şi” se înlocuiesc cu cuvintele „nici acquis-ul comunitar, nici cel 
al Uniunii şi”; 
(e) articolul 3 alineatul (1) se modifică după cum urmează:  
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(i) la primul paragraf prima teză, cuvintele „… în înţelesul titlului IV din Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene” se înlocuiesc cu cuvintele „… în temeiul părţii a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene ”, iar a doua teză se elimină; 
(ii) după al doilea paragraf se introduc următoarele paragrafe, noi, cu textul următor: 
„Măsurile adoptate în temeiul articolului 61 C din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene stabilesc 
condiţiile participării Regatului Unit şi a Irlandei la evaluările privind domeniile aflate sub incidenţa părţii a treia 
titlul IV din tratatul menţionat. 
În înţelesul prezentului articol, majoritatea calificată se defineşte în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) 
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.”;  
(f) la articolele 4, 5 şi 6, cuvintele „…în conformitate cu titlul IV din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene” 
sau „…în aplicarea titlului IV din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene”se înlocuiesc cu cuvintele „…în 
temeiul părţii a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene”; 
(g) la articolul 4 a doua teză, trimiterea la articolul 11 alineatul (3) se înlocuieşte cu o trimitere la articolul 280 F 
alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; 
(h) se introduce un nou articol 4a cu textul următor: 
Articolul 4a 
(1) În ceea ce priveşte Regatul Unit şi Irlanda, prevederile prezentului protocol se aplică, de asemenea, 
măsurilor propuse sau adoptate în temeiul părţii a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene, care modifică o măsură existentă care este obligatorie pentru acestea. 
(2) Cu toate acestea, în cazul în care Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, decide că neparticiparea 
Regatului Unit sau a Irlandei la versiunea modificată a unei măsuri existente face ca respectiva măsură să 
devină inaplicabilă pentru alte state membre sau pentru Uniune, acesta poate solicita Regatului Unit sau 
Irlandei să procedeze la o notificare în conformitate cu articolul 3 sau 4. În înţelesul articolului 3, un nou termen 
de două luni începe să curgă de la data adoptării de către Consiliu a unei astfel de decizii. 
Dacă, la expirarea termenului de două luni de la data deciziei Consiliului, Regatul Unit sau Irlanda nu a 
procedat la o notificare în conformitate cu articolul 3 sau 4, măsura existentă nu mai este obligatorie pentru 
acestea şi nu se mai aplică acestora, cu excepţia cazului în care, înainte de intrarea în vigoare a măsurii de 
modificare, respectivul stat membru a procedat la o notificare în conformitate cu articolul 4. Aceste efecte se 
produc de la data intrării în vigoare a măsurii de modificare sau de la data expirării termenului de două luni, 
dacă această dată este ulterioară. 
În înţelesul prezentului alineat, după dezbaterea tuturor aspectelor chestiunii, Consiliul hotărăşte cu majoritatea 
calificată a membrilor săi, reprezentând statele membre care au participă sau au participat la adoptarea măsurii 
de modificare. Majoritatea calificată a Consiliului se defineşte în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera 
(a) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. 
(3) Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate decide de asemenea ca Regatul 
Unit sau Irlanda să suporte, după caz, consecinţele financiare directe care decurg în mod necesar şi inevitabil 
din încetarea participării sale la măsura existentă. 
(4) Prezentul articol nu aduce atingere articolului 4.”; 
(i) la finalul articolului 5, se introduce următorul fragment de teză: „…,cu excepţia cazului în care Consiliul, 
hotărând cu unanimitatea membrilor săi şi după consultarea Parlamentului European, nu decide altfel.”; 
 (j) la articolul 6, cuvintele „…dispoziţiile incidente ale tratatul ui, inclusiv articolul 68,” se înlocuiesc cu cuvintele 
„ ... dispoziţiile incidente ale tratatelor”; 
(k) se introduce un nou articol 6a cu textul următor: 
„Articolul 6a 
Regatul Unit sau Irlanda nu va fi obligată să aplice normele stabilite în temeiul articolului 16 B din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către statele 
membre în exercitarea activităţilor aflate sub incidenţa domeniului de aplicare a părţii a treia titlul IV capitolul 4 
sau 5 din tratatul menţionat, atât timp cât Regatul Unit sau Irlanda nu este obligată să aplice normele Uniunii 
privind formele de cooperare judiciară în materie penală sau de cooperare poliţienească care necesită 
respectarea dispoziţiilor stabilite în temeiul articolului 16 B.”; 
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(l) la articolul 7, cuvintele „Articolele 3 şi 4” se înlocuiesc cu cuvintele „Articolele 3, 4 şi 4a”, iar cuvintele 
„…Protocolului privind integrarea acquis-ului Schengen în …” se înlocuiesc cu cuvintele „… Protocolului privind 
acquis-ul Schengen integrat în …”; 
(m) la articolul 8, cuvintele „preşedintelui” se elimină; 
(n) se introduce un nou articol 9 cu textul următor: 
„Articolul 9 
În ceea ce priveşte Irlanda, prezentul protocol nu se aplică articolului 61 H din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene.”.  
PROTOCOLUL PRIVIND POZIŢIA DANEMARCEI 
21) Protocolul privind poziţia Danemarcei se modifică după cum urmează: 
(a) preambulul se modifică după cum urmează: 
(i) după al doilea considerent se introduc trei considerente noi cu următorul text: „CONŞTIENTE de faptul că 
menţinerea în cadrul tratatelor a unui regim juridic datând de la decizia de la Edinburgh va restrânge în mod 
considerabil participarea Danemarcei în domenii de cooperare importante ale Uniunii şi că ar fi în interesul 
Uniunii să se asigure integritatea acquis-ului în domeniul libertăţii, securităţii şi  Justiţiei, 
DORIND, aşadar, să instituie un cadru juridic care să ofere Danemarcei posibilitatea de a participa la 
adoptarea unor măsuri propuse în temeiul titlului IV din partea a treia a Tratatului privind funcţionarea Uniunii 
Europene şi salutând intenţia Danemarcei de a se prevala de această posibilitate când acest lucru va fi 
posibil în conformitate cu cerinţele sale constituţionale,  
LUÂND NOTĂ de faptul că Danemarca nu se va opune ca celelalte state membre să continue dezvoltarea 
cooperării lor în ceea ce priveşte măsurile pe care aceasta nu este obligată să le respecte,”; 
(ii) la penultimul considerent, cuvintele „…Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen în…” se 
înlocuiesc cu cuvintele „… Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în…”; 
(b) la articolul 1 primul paragraf prima teză, cuvintele „… titlului IV din Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene” se înlocuiesc cu cuvintele „…părţii a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene”; 
(c) la articolul 1, a doua teză din primul paragraf se elimină şi se introduce un nou paragraf cu textul următor: 
„În înţelesul prezentului articol, majoritatea calificată se defineşte în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) 
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.”; 
 (d) articolul 2 se înlocuieşte cu textul următor: 
„Articolul 2 
Niciuna dintre dispoziţiile părţii a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, nicio măsură 
adoptată în conformitate cu titlul menţionat, nicio dispoziţie a unui acord internaţional încheiat de Uniune în 
conformitate cu titlul menţionat şi nicio decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene de interpretare a oricărei 
astfel de dispoziţii sau măsuri sau a oricărei măsuri modificate sau modificabile în conformitate cu titlul 
menţionat nu este obligatorie pentru Danemarca şi nu se aplică în Danemarca. Respectivele dispoziţii, măsuri 
sau decizii nu aduc în niciun fel atingere competenţelor, drepturilor şi obligaţiilor Danemarcei. Respectivele 
dispoziţii, măsuri sau decizii nu modifică în niciun fel acquis-ul comunitar şi nici pe cel al Uniunii şi nu fac parte 
din dreptul Uniunii în forma în care se aplică Danemarcei. În mod deosebit, actele Uniunii în domeniul 
cooperării poliţieneşti şi al cooperării judiciare în materie penală, adoptate înainte de intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona, care sunt modificate, continuă să fie obligatorii pentru Danemarca şi să se aplice în 
Danemarca, nemodificate.” 
(e) se introduce un nou articol 2a cu textul următor: 
„Articolul 2a 
Articolul 2 din prezentul protocol se aplică, de asemenea, în privinţa acelor norme stabilite în temeiul articolului 
16 B din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către statele membre în exercitarea activităţilor care intră sub incidenţa domeniului de aplicare al părţii a treia 
titlul IV capitolul 4 sau 5 din tratatul menţionat.”; 
(f) articolul 4 devine articolul 6; 
(g) articolul 5, renumerotat 4, se modifică după cum urmează: 
(i) în întregul articol, cuvintele „decizie” şi „decizia” se înlocuiesc cu cuvintele „măsură” şi, respectiv, „măsura”; 
 (ii) la alineatul (1), cuvintele „… în conformitate cu dispoziţiile titlului IV din Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene” se înlocuiesc cu cuvintele „… şi care se află sub incidenţa prezentei părţi”, iar cuvintele „… state 
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membre prevăzute la articolul 1 din Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii 
Europene, inclusiv Irlanda şi Regatul Unit, în cazul în care aceste state membre participă la domeniile de 
cooperare în cauză.” se înlocuiesc cu cuvintele „… state membre pentru care respectiva măsură este 
obligatorie.”;  
(iii) la alineatul (2), cuvintele „… statele membre prevăzute la articolul 1 din Protocolul privind integrarea 
acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene vor analiza…” se înlocuiesc cu „… statele membre pentru 
care respectiva măsură este obligatorie analizează împreună cu Danemarca…” 
(h) articolul 6, renumerotat 5, se modifică după cum urmează: 
(i) la prima teză, cuvintele „… prin articolul 13 alineatul (1) şi articolul 17 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană” se înlocuiesc cu cuvintele „… prin articolul 13 alineatul (1), articolul 28 A şi articolele 28 B–28 E din 
Tratatul privind Uniunea Europeană”, iar ultimul fragment de teză „…, dar nu va împiedica dezvoltarea unei 
cooperări mai strânse între statele membre în acest domeniu” se elimină; 
(ii) se introduce o a treia teză, nouă, cu textul următor: „Danemarca nu se opune ca celelalte state membre să 
continue dezvoltarea cooperării lor în acest domeniu.”;  
(iii) în noua teză a patra, se introduce un nou ultim fragment de teză cu textul următor: 
„…, nici să pună la dispoziţia Uniunii capacităţi militare.”; 
(iv) se introduc două noi paragrafe cu textul următor: 
„În cazul actelor pe care Consiliul este invitat să le adopte în unanimitate, este necesară unanimitatea 
membrilor Consiliului, cu excepţia reprezentantului Guvernului danez. 
În înţelesul prezentului articol, majoritatea calificată se defineşte în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) 
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.”  
(i) după denumirea „PARTEA III” se introduce un articol 6, care preia formularea articolului 4; 
 (j) înaintea articolului 7 se introduce denumirea „PARTEA IV”; 
(k) se introduce un nou articol 8 cu textul următor: 
„Articolul 8 
(1) Danemarca poate, în orice moment şi fără să aducă atingere articolului 7, în conformitate cu cerinţele sale 
constituţionale, să notifice celorlalte state membre că partea I cuprinde dispoziţiile prevăzute în anexă, cu efect 
din prima zi a lunii următoare notificării. În acest caz, articolele 5-8 se renumerotează în consecinţă.  
(2) În termen de şase luni de la data la care notificarea prevăzută la alineatul (1) produce efecte, întregul 
acquis Schengen, precum şi măsurile adoptate pentru dezvoltarea acestui acquis şi care, până la data 
respectivă, se aplicau Danemarcei cu titlu de obligaţii de drept internaţional se aplică Danemarcei cu titlu de 
drept al Uniunii.”; 
(l) în protocol se introduce o nouă anexă cu textul următor: 
„ANEXĂ 
Articolul 1 
„Sub rezerva articolului 3, Danemarca nu participă la adoptarea de către Consiliu a măsurilor propuse în 
conformitate cu partea a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. În cazul actelor pe 
care Consiliul trebuie să le adopte în unanimitate, este necesară unanimitatea membrilor Consiliului, cu 
excepţia reprezentantului Guvernului danez. În înţelesul prezentului articol, majoritatea calificată se defineşte în 
conformitate cu articolul 205 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. 
Articolul 2 
În conformitate cu articolul 1 şi sub rezerva articolelor 3, 4 şi 6, niciuna dintre dispoziţiile părţii a treia titlul IV din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, nicio măsură adoptată în conformitate cu titlul menţionat, nicio 
dispoziţie a unui acord internaţional încheiat de Uniune în conformitate cu titlul menţionat şi nicio decizie a 
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene de interpretare a acestor dispoziţii sau măsuri nu este obligatorie pentru 
Danemarca şi nu se aplică în Danemarca. Respectivele dispoziţii, măsuri sau decizii nu aduc în niciun fel 
atingere competenţelor, drepturilor şi obligaţiilor Danemarcei. Respectivele dispoziţii, măsuri sau decizii nu 
modifică în niciun fel acquis-ul comunitar şi nici pe cel al Uniunii şi nu fac parte din dreptul Uniunii 
în forma în care se aplică Danemarcei. 
 
Articolul 3 
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(1) Danemarca poate notifica în scris preşedintelui Consiliului, în termen de trei luni de la prezentarea către 
Consiliu a unei propuneri sau iniţiative în conformitate cu partea a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene, intenţia sa de a participa la adoptarea şi la aplicarea măsurii propuse, în urma căreia 
Danemarca este abilitată să facă acest lucru. 
(2) În cazul în care, după un termen rezonabil, nu se poate adopta o măsură prevăzută la alineatul 1 cu 
participarea Danemarcei, Consiliul poate adopta măsura prevăzută la alineatul (1), în conformitate cu articolul 
1, fără participarea Danemarcei. În acest caz se aplică articolul 2. 
Articolul 4 
Danemarca poate, în orice moment după adoptarea unei măsuri în conformitate cu partea a treia titlul IV din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, să notifice Consiliului şi Comisiei intenţia sa de a accepta 
respectiva măsură. În acest caz, procedura prevăzută la articolul 280 F alineatul (1) din tratatul menţionat se 
aplică mutatis mutandis. 
Articolul 5 
(1) În ceea ce priveşte Danemarca, prevederile prezentului protocol se aplică de asemenea măsurilor, propuse 
sau adoptate în temeiul părţii a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, care modifică o 
măsură existentă care este obligatorie pentru aceasta,. 
(2) Cu toate acestea, în cazul în care Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, decide că neparticiparea 
Danemarcei la versiunea modificată a unei măsuri existente face ca respectiva măsură să devină inaplicabilă 
pentru alte state membre sau pentru Uniune, acesta poate solicita Danemarcei să procedeze la o notificare în 
conformitate cu articolul 3 sau 4. În înţelesul articolului 3, un nou termen de două luni începe să curgă de la 
data adoptării de către Consiliu a unei astfel de decizii. 
Dacă, la expirarea termenului de două luni de la data deciziei Consiliului, Danemarca nu a procedat la o 
notificare în conformitate cu articolul 3 sau 4, măsura existentă nu mai este obligatorie pentru aceasta şi nu se 
mai aplică acesteia, cu excepţia cazului în care, înainte de intrarea în vigoare a măsurii de modificare, 
respectivul stat membru a procedat la o notificare în conformitate cu articolul 4. Aceste efecte se produc de la 
data intrării în vigoare a măsurii de modificare sau de la data expirării termenului de două luni, dacă această 
dată este ulterioară. În înţelesul prezentului alineat, după dezbaterea tuturor aspectelor chestiunii, Consiliul 
hotărăşte cu majoritatea calificată a membrilor săi, reprezentând statele membre care au participă sau au 
participat la adoptarea măsurii de modificare. Majoritatea calificată a Consiliului se defineşte în conformitate cu 
articolul 205 alineatul (3) litera (a) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. 
(3) Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate decide, de asemenea, ca 
Danemarca să suporte, după caz, consecinţele financiare directe care decurg în mod necesar şi inevitabil din 
încetarea participării sale la măsura existentă.  
(4) Prezentul articol nu aduce atingere articolului 4. 
Articolul 6 
(1) Notificarea prevăzută la articolul 4 se prezintă în termen de cel mult şase luni de la adoptarea definitivă a 
unei măsuri care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen. 
În cazul în care Danemarca nu procedează la o notificare în conformitate cu articolul 3 sau 4 cu privire la o 
măsură care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen, statele membre obligate să aplice respectiva 
măsură examinează, împreună cu Danemarca, dispoziţiile corespunzătoare care trebuie prevăzute.  
(2) O notificare efectuată în conformitate cu articolul 3 cu privire la o măsură care constituie o dezvoltare a 
acquis-ului Schengen constituie în mod irevocabil o notificare efectuată în conformitate cu articolul 3 cu privire 
la orice altă propunere sau iniţiativă care constituie o dezvoltare a respectivei măsuri, în măsura în care 
propunerea sau iniţiativa în cauză constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen. 
Articolul 7 
Danemarca nu va fi obligată să aplice normele stabilite în temeiul articolului 16 B din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către statele membre 
în exercitarea activităţilor aflate sub incidenţa domeniului de aplicare a părţii a treia titlul IV capitolul 4 sau 5 din 
tratatul menţionat, atât timp cât Danemarca nu este obligată să aplice normele Uniunii privind formele de 
cooperare judiciară în materie penală sau de cooperare poliţienească care necesită respectarea dispoziţiilor 
stabilite în temeiul articolului 16 B. 
Articolul 8 
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Atunci când, în cazurile prevăzute de prezenta parte, Danemarca este obligată să respecte o măsură adoptată 
de Consiliu în conformitate cu partea a treia titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, 
dispoziţiile pertinente din tratate se aplică Danemarcei în ceea ce priveşte măsura în cauză. 
Articolul 9 
În cazul în care Danemarca nu este obligată să respecte o măsură adoptată în conformitate cu partea a treia 
titlul IV din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, nu suportă alte consecinţe financiare ale respectivei 
măsuri în afara costurilor administrative ocazionate pentru instituţii, cu excepţia cazului în care Consiliul, 
hotărând cu unanimitatea tuturor membrilor săi şi după consultarea Parlamentului European, nu decide altfel.”. 
PROTOCOLUL PRIVIND DREPTUL DE AZIL PENTRU RESORTISANŢII UNIUNII 
22) Protocolul privind dreptul de azil pentru resortisanţii statelor membre ale Uniunii Europene se modifică 
după cum urmează: 
(a) preambulul se modifică după cum urmează: 
(i) primul considerent se înlocuieşte cu textul următor: 
„AVÂND ÎN VEDERE faptul că, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, Uniunea recunoaşte drepturile, libertăţile şi principiile enunţate în Carta drepturilor fundamentale,”; 
(ii) se introduce un al doilea considerent, nou, cu textul următor: 
„AVÂND ÎN VEDERE că, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
drepturile fundamentale, astfel cum acestea sunt garantate de Convenţia europeană pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, fac parte din legislaţia Uniunii în calitate de principii generale,”; 
(iii) la al doilea considerent, devenit al treilea considerent, trimiterea la articolul 6 alineatul (2) se înlocuieşte cu 
o trimitere la articolul 6 alineatele (1) şi (3); 
(iv) la al treilea considerent, devenit al patrulea considerent, trimiterea la articolul 6 alineatul (1) se înlocuieşte 
cu trimiterea la articolul 1a; 
 (v) la al treilea şi al patrulea considerent, devenite al patrulea şi al cincilea considerent, cuvintele „principiile” şi 
„principiilor” se înlocuiesc cu cuvintele „valorile” şi, respectiv, „valorilor”, teza fiind adaptată în mod 
corespunzător din punct de vedere gramatical; la al patrulea considerent, devenit al cincilea considerent, 
trimiterea la articolul 309 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se înlocuieşte cu o trimitere la 
articolul 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană; 
(vi) la al cincilea considerent, devenit al şaselea considerent, trimiterea la Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene se înlocuieşte cu o trimitere la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; 
(vii) al şaptelea considerent, devenit al optulea, se elimină; 
(b) articolul unic se modifică după cum urmează: 
(i) la litera (b), după cuvântul „… Consiliul” se introduc cuvintele „, sau după caz Consiliul European,”, iar în 
final se introduc cuvintele „…în legătură cu statul membru al cărui resortisant este solicitantul;”; 
(ii) textul de la litera (c) se înlocuieşte cu textul următor: 
„(c) în cazul în care Consiliul a adoptat o decizie în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană în privinţa statului membru al cărui resortisant este solicitantul sau în cazul care Consiliul 
European a adoptat o decizie în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din tratatul menţionat în privinţa statului 
membru al cărui resortisant este solicitantul;”. 
PROTOCOLUL PRIVIND COEZIUNEA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI TERITORIALĂ 
23) Protocolul privind coeziunea economică şi socială se modifică după cum urmează:  
(a) în tot textul protocolului, cuvintele „coeziunii economice şi sociale” se înlocuiesc cu cuvintele „coeziunii 
economice, sociale şi teritoriale”; 
(b) preambulul se modifică după cum urmează: 
(i) primul, al doilea, al cincilea, al şaselea şi al paisprezecelea considerent se elimină; 
(ii) se introduce un prim considerent, nou, cu textul următor: 
„REAMINTIND că articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană menţionează, între alte obiective, 
promovarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale şi a solidarităţii între statele membre, că această 
coeziune este prevăzută printre domeniile de competenţă partajată ale Uniunii, enumerate la articolul 2 C 
alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,”; 
(iii) al patrulea considerent, devenit al treilea, se înlocuieşte cu textul următor:   
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„REAMINTIND că dispoziţiile articolului 161 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene prevăd crearea 
unui Fond de coeziune,”; 
(iv) la al unsprezecelea considerent, devenit al optulea, cuvintele din final „…şi subliniază importanţa 
menţionării coeziunii economice şi sociale la articolele 2 şi 3 din tratat” se elimină; 
(v) la al cincisprezecelea considerent, devenit al unsprezecelea, cuvintele „…,care trebuie să fie creat până la 
31 decembrie 1993, …” se elimină; 
(vi) la ultimul considerent, trimiterea la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se înlocuieşte cu o trimitere 
la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. 
ALTE PROTOCOALE 
24) În Protocolul privind procedura de deficit excesiv, în preambul, la primul considerent, trimiterea la Tratatul 
de instituire a Comunităţii Europene se înlocuieşte cu o trimitere la Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene. 
25) În Protocolul privind Franţa, cuvintele „…în teritoriile sale de peste mări …” se înlocuiesc cu cuvintele „…în 
Noua Caledonie, în Polinezia Franceză şi în Insulele Wallis şi Futuna …”         
26) În Protocolul privind relaţiile externe ale statelor membre în ceea ce priveşte traversarea frontierelor 
externe, trimiterea la articolul 62 punctul 2 litera (a) din titlul IV al tratatului se înlocuieşte cu o trimitere la 
articolul 62 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. 
27) În Protocolul privind articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană, în partea dispozitivă, ultimul 
fragment de teză „, în termen de un an de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam” se elimină. 
28) În Protocolul privind sistemul de radiodifuziune publică în statele membre, în preamul, la ultimul paragraf, 
cuvintele „care sunt anexate la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene” se înlocuiesc cu „care sunt 
anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene”. 
29) La articolul 3 alineatul (3) a doua teză din Protocolul privind importurile în Uniunea Europeană de produse 
petroliere rafinate în Antilele Olandeze, cuvintele „…prin decizie adoptată cu majoritate calificată” se elimină. 
30) Protocolul privind articolul 141 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se modifică după cum 
urmează: 
(a) în titlul protocolului, trimiterea la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se înlocuieşte cu o trimitere la 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;  
(b) în dispoziţia unică, după menţionarea articolului 141, se introduc cuvintele „din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene” 
31) În Protocolul privind regimul special care se aplică Groenlandei cuvintele „Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene” se înlocuiesc cu „Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene”, iar articolul 2 se 
elimină. 
32) Protocolul anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatele de instituire a Comunităţilor 
Europene se modifică după cum urmează: 
(a) Denumirea protocolului este „Protocolul privind articolul 40.3.3 din Constituţia Irlandei”; 
(b) cuvintele „Nicio dispoziţie din Tratatul privind Uniunea Europeană, din tratatele de instituire a Comunităţilor 
Europene …” se înlocuiesc cu cuvintele „Nicio dispoziţie din tratate, din Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene a Energiei Atomice …”. 
33) Protocolul privind consecinţele financiare ale expirării Tratatului CECO şi Fondul de cercetare pentru 
cărbune şi oţel se modifică după cum urmează:  
(a) în preambul, primele două considerente se înlocuiesc cu un nou prim considerent cu textul următor: 
„REAMINTIND că toate elementele din patrimoniul activ şi pasiv al Comunităţii Europene a Cărbunelui şi 
Oţelului existente la 23 iulie 2002 au fost transferate Comunităţii Europene începând cu 24 iulie 2002,”; 
(b) la articolul 1, alineatul (1) se elimină, iar celelalte două alineate se renumerotează în consecinţă; 
(c) articolul 2 se împarte în două paragrafe, primul paragraf încheindu-se cu cuvintele „…inclusiv principiile 
esenţiale.”. În plus, acest articol se modifică după cum urmează: 
(i) la primul paragraf, cuvintele „hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei” se înlocuiesc cu cuvintele 
„hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială”, iar cuvântul „consultarea” se înlocuieşte cu 
cuvântul „aprobarea”; 
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(ii) la al doilea paragraf, cuvintele „şi procedurile decizionale corespunzătoare, în special în vederea adoptării 
liniilor directoare…” se înlocuiesc cu cuvintele „Consiliul, la propunerea Comisiei şi după consultarea 
Parlamentului European, adoptă măsurile de stabilire a liniilor directoare…”; 
(d) articolul 4 se abrogă. 
ARTICOLUL 2 
(1) Articolele din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale 
Europene, din Protocolul privind Statutul Băncii Europene de Investiţii şi din Protocolul privind privilegiile şi 
imunităţile Uniunii Europene, astfel cum au fost modificate prin Tratatul de la Lisabona, se renumerotează în 
conformitate cu tabelele de corespondenţă prevăzute în anexa la prezentul protocol. Trimiterile încrucişate la 
articolele din protocoalele menţionate, cuprinse în aceste protocoale, se adaptează în conformitate cu tabelele 
menţionate.  
(2) Trimiterile la considerentele protocoalelor menţionate la articolul 1 primul punct sau la articolele 
protocoalelor menţionate, inclusiv la alineatele sau la paragrafele acestora, astfel cum se renumerotează sau 
se reordonează prin prezentul protocol şi care sunt cuprinse în celelalte protocoale sau acte de drept primar, 
se adaptează în conformitate cu prezentul protocol. Aceste adaptări privesc de asemenea, după caz, situaţia în 
care dispoziţia respectivă se abrogă.  
(3) Trimiterile la considerentele şi articolele, inclusiv la alineatele sau paragrafele acestora, din protocoalele 
menţionate la articolul 1 primul punct, astfel cum se modifică prin dispoziţiile prezentului protocol şi care sunt 
cuprinse în alte instrumente sau acte, se interpretează ca trimiteri la considerentele şi articolele, inclusiv la 
alineatele şi la paragrafele acestora, din protocoalele menţionate astfel cum se renumerotează sau se 
reordonează în conformitate cu prezentul protocol.  
 
 
Noutăţi legislative 
 
 

 Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind certificarea 
mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar comunitar 
 

 Regulamentul (CE) nr. 1430/2007 al Comisiei din 5 decembrie 2007 de modificare a anexelor II şi III la 
Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor 
profesionale (1)
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V. DREPT INTERNAŢIONAL 
 
 
Organizaţia Internaţională a Muncii 

 
 

C188 Convention sur le travail dans la pêche, 2007 
 
 
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,  
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 
30 mai 2007, en sa quatre-vingt-seizième session;  
Reconnaissant que la mondialisation a un impact profond sur le secteur de la pêche;  
Notant la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 1998;  
Tenant compte des droits fondamentaux énoncés dans les conventions internationales du travail suivantes: la 
convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du 
droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, la 
convention (nº 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, la convention (nº 105) sur l'abolition du travail forcé, 
1957, la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la convention (nº 138) 
sur l'âge minimum, 1973, et la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999;  
Notant les instruments pertinents de l'Organisation internationale du Travail, en particulier la convention (nº 
155) et la recommandation (nº 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, ainsi que la convention (nº 
161) et la recommandation (nº 171) sur les services de santé au travail, 1985; Notant en outre la convention (nº 
102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et considérant que les dispositions de l'article 77 
de ladite convention ne devraient pas faire obstacle à la protection offerte aux pêcheurs par les Membres dans 
le cadre des systèmes de sécurité sociale;  
Reconnaissant que l'Organisation internationale du Travail considère la pêche comme une activité dangereuse 
par rapport à d'autres;  
Notant également le paragraphe 3 de l'article 1 de la convention (nº 185) sur les pièces d'identité des gens de 
mer (révisée), 2003;  
Consciente que l'Organisation a pour mandat fondamental de promouvoir des conditions de travail décentes;  
Consciente de la nécessité de protéger et de promouvoir les droits des pêcheurs en la matière;  
Rappelant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1982;  
Tenant compte de la nécessité de réviser les conventions internationales suivantes adoptées par la 
Conférence internationale du Travail concernant spécifiquement le secteur de la pêche, à savoir la convention 
(nº 112) sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, la convention (nº 113) sur l'examen médical des pêcheurs, 1959, 
la convention (nº 114) sur le contrat d'engagement des pêcheurs, 1959, et la convention (nº 126) sur le 
logement à bord des bateaux de pêche, 1966, afin de mettre à jour ces instruments et d'atteindre un plus grand 
nombre de pêcheurs dans le monde, en particulier ceux travaillant à bord de navires plus petits;  
Notant que l'objectif de la présente convention est d'assurer que les pêcheurs bénéficient de conditions 
décentes pour travailler à bord des navires de pêche en ce qui concerne les conditions minimales requises 
pour le travail à bord, les conditions de service, le logement et l'alimentation, la protection de la sécurité et de 
la santé au travail, les soins médicaux et la sécurité sociale; Après avoir décidé d'adopter diverses propositions 
relatives au travail dans le secteur de la pêche, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la 
session;  
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,  
adopte, ce quatorzième jour de juin deux mille sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur 
le travail dans la pêche, 2007.  
Partie I. Définitions et champ d'application  
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Définitions  
Article 1  
Aux fins de la présente convention:  
a) les termes pêche commerciale désignent toutes les opérations de pêche, y compris les opérations de 
pêche dans les cours d'eau, les lacs ou les canaux, à l'exception de la pêche de subsistance et de la pêche de 
loisir;  
b) les termes autorité compétente désignent le ministre, le service gouvernemental ou toute autre autorité 
habilités à édicter et à faire respecter les règlements, arrêtés ou autres instructions ayant force obligatoire dans 
le domaine visé par la disposition de la convention;  
c) le terme consultation désigne la consultation par l'autorité compétente des organisations représentatives 
d'employeurs et de travailleurs intéressées, et en particulier les organisations représentatives d'armateurs à la 
pêche et de pêcheurs, s'il en existe;  
d) les termes armateur à la pêche désignent le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle 
que le gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de 
l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et 
obligations incombant aux armateurs à la pêche aux termes de la présente convention, indépendamment du 
fait que d'autres entités ou personnes s'acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités;  
e) le terme pêcheur désigne toute personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit ou exerçant une 
activité professionnelle à bord d'un navire de pêche, y compris les personnes travaillant à bord qui sont 
rémunérées à la part, mais à l'exclusion des pilotes, des équipages de la flotte de guerre, des autres 
personnes au service permanent du gouvernement, des personnes basées à terre chargées d'effectuer des 
travaux à bord d'un navire de pêche et des observateurs des pêches;  
f) les termes accord d'engagement du pêcheur désignent le contrat d'emploi, le contrat d'engagement ou 
autre accord similaire ainsi que tout autre contrat régissant les conditions de vie et de travail du pêcheur à bord 
du navire;  
g) les termes navire de pêche ou navire désignent tout bateau ou embarcation, quelles qu'en soient la nature 
et la forme de propriété, affecté ou destiné à être affecté à la pêche commerciale;  
h) les termes jauge brute désignent le tonnage brut d'un navire évalué conformément aux dispositions de 
l'annexe I à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ou de tout instrument l'amendant 
ou la remplaçant;  
i) le terme longueur (L) désigne 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la 
ligne de quille égale à 85 pour cent du creux minimal sur quille, ou encore à la distance entre la face avant de 
l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, şi cette valeur est supérieure. Pour les navires 
conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison servant à mesurer cette longueur doit être parallèle 
à la flottaison en charge prévue;  
j) les termes longueur hors tout (LHT) désignent la distance mesurée en ligne droite parallèlement à la 
flottaison en charge prévue de l'extrémité avant de la proue à l'extrémité arrière de la poupe;  
k) les termes service de recrutement et de placement désignent toute personne, société, institution, agence 
ou autre organisation du secteur public ou privé exerçant des activités relatives au recrutement de pêcheurs 
pour le compte, ou au placement de pêcheurs auprès, d'armateurs à la pêche;  
l) le terme patron désigne le pêcheur chargé du commandement d'un navire de pêche.  
Champ d'application  
Article 2  
1. Sauf disposition contraire de la présente convention, celle-ci s'applique à tous les pêcheurs et à tous les 
navires de pêche engagés dans des opérations de pêche commerciale.  
2. En cas de doute sur l'affectation d'un navire à la pêche commerciale, il appartient à l'autorité compétente de 
déterminer son type d'affectation après consultation.  
3. Tout Membre peut, après consultation, étendre totalement ou en partie la protection prévue par la 
convention pour les pêcheurs travaillant sur des navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres à 
ceux travaillant sur des navires plus petits.  
Article 3  
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1. Lorsque l'application de la convention soulève des problèmes particuliers d'une importance significative 
compte tenu des conditions spécifiques de service des pêcheurs ou des opérations des navires de pêche 
considérés, un Membre peut, après consultation, exclure des prescriptions de la présente convention, ou de 
certaines de ses dispositions:  
a) les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche sur les cours d'eau, les lacs ou les canaux;  
b) des catégories limitées de pêcheurs ou de navires de pêche.  
2. En cas d'exclusion visée au paragraphe précédent, et lorsque cela est réalisable, l'autorité compétente 
prend, şi besoin est, des mesures pour étendre progressivement les prescriptions prévues par la présente 
convention aux catégories de pêcheurs ou de navires de pêche concernées.  
3. Tout Membre qui ratifie la présente convention doit:  
a) dans son premier rapport sur l'application de la convention présenté en vertu de l'article 22 de la Constitution 
de l'Organisation internationale du Travail:  
i) indiquer les catégories de pêcheurs ou de navires de pêche qui sont exclues en application du paragraphe 1;  
ii) donner les motifs de ces exclusions en exposant les positions respectives des organisations représentatives 
d'employeurs et de travailleurs intéressées, en particulier des organisations représentatives d'armateurs à la 
pêche et de pêcheurs, s'il en existe;  
iii) décrire toute mesure prise pour octroyer une protection équivalente aux catégories exclues;  
b) dans ses rapports ultérieurs sur l'application de la convention, décrire toute mesure prise conformément au 
paragraphe 2.  
Article 4  
1. Lorsqu'il n'est pas immédiatement possible pour un Membre de mettre en uvre l'ensemble des mesures 
prévues par la présente convention en raison de problèmes particuliers d'une importance significative compte 
tenu des infrastructures ou institutions insuffisamment développées, le Membre peut, conformément à un plan 
établi en consultation, mettre en uvre progressivement tout ou partie des dispositions suivantes:  
a) article 10, paragraphe 1;  
b) article 10, paragraphe 3, dans la mesure où il s'applique aux navires passant plus de trois jours en mer;  
c) article 15;  
d) article 20;  
e) article 33;  
f) article 38.  
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux navires de pêche:  
a) d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres; ou  
b) passant plus de sept jours en mer; ou  
c) naviguant habituellement à plus de 200 milles nautiques de la côte de l'Etat du pavillon ou au-delà du rebord 
externe du plateau continental, şi celui-ci est plus éloigné de la côte; ou  
d) soumis au contrôle de l'Etat du port tel que prévu à l'article 43 de la convention, sauf lorsque le contrôle par 
l'Etat du port découle d'un cas de force majeure,  
ni aux pêcheurs qui travaillent sur ces navires.  
3. Tout Membre qui se prévaut de la possibilité prévue au paragraphe 1 doit:  
a) dans son premier rapport sur l'application de la convention présenté en vertu de l'article 22 de la Constitution 
de l'Organisation internationale du Travail:  
i) indiquer les dispositions de la convention devant être mises en uvre progressivement;  
ii) en préciser les motifs et exposer les positions respectives des organisations représentatives d'employeurs et 
de travailleurs intéressées, en particulier des organisations représentatives d'armateurs à la pêche et de 
pêcheurs, s'il en existe;  
iii) décrire le plan de mise en oeuvre progressive;  
b) dans ses rapports ultérieurs sur l'application de la convention, décrire les mesures prises en vue de donner 
effet à l'ensemble des dispositions de la convention.  
Article 5  
1. Aux fins de la présente convention, l'autorité compétente peut, après consultation, décider d'utiliser la 
longueur hors tout (LHT) à la place de la longueur (L) comme critère de mesure, conformément à l'équivalence 
établie à l'annexe I. En outre, aux fins des paragraphes spécifiés à l'annexe III de la présente convention, 
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l'autorité compétente peut, après consultation, décider d'utiliser la jauge brute à la place de la longueur (L) ou 
de la longueur hors tout (LHT) comme critère de mesure, conformément à l'équivalence établie à l'annexe III.  
2. Dans les rapports présentés en vertu de l'article 22 de la Constitution, le Membre communiquera les raisons 
de la décision prise en vertu du présent article et les observations faites lors de la consultation.  
Partie II. Principes généraux  
Mise en oeuvre  
Article 6  
1. Tout Membre doit mettre en uvre et faire respecter les lois, règlements ou autres mesures qu'il a adoptés 
afin de s'acquitter de ses obligations aux termes de la présente convention en ce qui concerne les pêcheurs et 
les navires de pêche relevant de sa compétence. Les autres mesures peuvent comprendre des conventions 
collectives, des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et autres moyens conformes à la législation et à 
la pratique nationales.  
2. Aucune des dispositions de la présente convention n'affecte les lois, sentences, coutumes ou accords entre 
armateurs à la pêche et pêcheurs qui assurent des conditions plus favorables que celles prévues par la 
convention.  
Autorité compétente et coordination  
Article 7  
Tout Membre doit:  
a) désigner l'autorité compétente ou les autorités compétentes;  
b) établir des mécanismes de coordination entre les autorités concernées pour le secteur de la pêche aux 
niveaux national et local, selon le cas, et définir leurs fonctions et responsabilités en tenant compte de leur 
complémentarité ainsi que des conditions et de la pratique nationales.  
Responsabilités des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs  
Article 8  
1. L'armateur à la pêche a la responsabilité globale de veiller à ce que le patron dispose des ressources et 
moyens nécessaires pour s'acquitter des obligations de la présente convention.  
2. La responsabilité de la sécurité des pêcheurs à bord et du fonctionnement sûr du navire incombe au patron, 
notamment, mais non exclusivement, dans les domaines suivants:  
a) la supervision, qui doit être exercée de façon à ce que les pêcheurs puissent, dans la mesure du possible, 
exécuter leur travail dans les meilleures conditions de sécurité et de santé;  
b) l'organisation du travail des pêcheurs, qui doit respecter la sécurité et la santé, y compris la prévention de la 
fatigue;  
c) la mise à disposition à bord d'une formation de sensibilisation à la sécurité et à la santé au travail;  
d) le respect des normes de sécurité de la navigation et de veille et des bonnes pratiques maritimes y relatives.  
3. L'armateur à la pêche ne doit pas entraver la liberté du patron de prendre toute décision qui, de l'avis 
professionnel de ce dernier, est nécessaire pour la sécurité du navire, de sa navigation ou de son exploitation, 
ou pour la sécurité des pêcheurs qui sont à bord.  
4. Les pêcheurs doivent respecter les ordres légaux du patron et les mesures de sécurité et de santé 
applicables.  
Partie III. Conditions minimales requises pour le travail à bord des navires de pêche  
Âge minimum  
Article 9  
1. L'âge minimum pour le travail à bord d'un navire de pêche est de 16 ans. Toutefois, l'autorité compétente 
peut autoriser un âge minimum de 15 ans pour les personnes qui ne sont plus soumises à l'obligation de 
scolarité imposée par la législation nationale et suivent une formation professionnelle en matière de pêche.  
2. L'autorité compétente peut, conformément à la législation et à la pratique nationales, autoriser des 
personnes âgées de 15 ans à exécuter des travaux légers lors des vacances scolaires. Dans ces cas, elle 
déterminera, après consultation, les types de travail autorisés et prescrira les conditions dans lesquelles ce 
travail sera entrepris et les périodes de repos requises.  
3. L'âge minimum d'affectation à des activités à bord d'un navire de pêche qui, par leur nature ou les conditions 
dans lesquelles elles s'exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des 
jeunes gens ne doit pas être inférieur à 18 ans.  
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4. Les types d'activités visés au paragraphe 3 du présent article sont déterminés par la législation nationale ou 
l'autorité compétente, après consultation, en tenant compte des risques qu'ils comportent et des normes 
internationales applicables.  
5. L'exécution des activités visées au paragraphe 3 du présent article dès l'âge de 16 ans peut être autorisée 
par la législation nationale ou par une décision de l'autorité compétente, après consultation, à condition que la 
santé, la sécurité et la moralité des jeunes gens soient pleinement garanties, qu'ils aient reçu une instruction 
ou une formation professionnelle spécifiques et adéquates et qu'ils aient suivi une formation de base aux 
questions de sécurité préalable à l'embarquement.  
6. Il est interdit d'engager un pêcheur de moins de 18 ans pour un travail de nuit. Aux fins du présent article, le 
terme "nuit" est défini conformément à la législation et à la pratique nationales. Il couvre une période de neuf 
heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du 
matin. Une dérogation à la stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit peut être décidée 
par l'autorité compétente quand:  
a) la formation effective des pêcheurs concernés dans le cadre de programmes et plans d'études établis 
pourrait en être compromise; ou  
b) la nature particulière de la tâche ou un programme de formation agréé exige que les pêcheurs visés par la 
dérogation travaillent la nuit et l'autorité décide, après consultation, que ce travail ne portera pas préjudice à 
leur santé ou à leur bien-être.  
7. Aucune des dispositions du présent article n'a d'incidence sur les obligations souscrites par le Membre en 
vertu de la ratification d'autres conventions internationales du travail.  
Examen médical  
Article 10  
1. Aucun pêcheur ne doit travailler à bord d'un navire de pêche sans disposer d'un certificat médical valide 
attestant de son aptitude à exécuter ses tâches.  
2. L'autorité compétente peut, après consultation, octroyer des dérogations à l'application du paragraphe 1 du 
présent article, compte tenu de la sécurité et de la santé des pêcheurs, de la taille du navire, de la disponibilité 
de l'assistance médicale et des moyens d'évacuation, de la durée du voyage, de la zone d'opération et du type 
d'activité de pêche.  
3. Les dérogations visées au paragraphe 2 du présent article ne s'appliqueront pas à un pêcheur travaillant sur 
un navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou qui passe normalement plus de trois 
jours en mer. Dans les cas urgents, l'autorité compétente peut autoriser un pêcheur à travailler sur un tel navire 
pour une période d'une durée limitée et spécifiée en attendant qu'il puisse obtenir un certificat médical, sous 
réserve que ce pêcheur soit en possession d'un certificat médical expiré depuis peu.  
Article 11  
Tout Membre doit adopter des lois, règlements ou autres mesures concernant:  
a) la nature des examens médicaux;  
b) la forme et le contenu des certificats médicaux;  
c) la délivrance du certificat médical par du personnel médical dûment qualifié ou, dans le cas d'un certificat 
concernant seulement la vue, par une personne habilitée par l'autorité compétente à délivrer un tel certificat; 
ces personnes doivent jouir d'une totale indépendance lorsqu'elles exercent leur jugement professionnel;  
d) la fréquence des examens médicaux et la durée de validité des certificats médicaux;  
e) le droit pour une personne d'être réexaminée par du personnel médical indépendant différent au cas où elle 
se verrait refuser un certificat ou imposer des limitations au travail qu'elle peut effectuer;  
f) les autres conditions requises.  
Article 12  
Outre les prescriptions énoncées aux articles 10 et 11, sur un navire de pêche d'une longueur égale ou 
supérieure à 24 mètres ou passant normalement plus de trois jours en mer:  
1. Le certificat médical du pêcheur doit au minimum indiquer:  
a) que l'ouïe et la vue de l'intéressé sont satisfaisantes compte tenu de ses tâches sur le navire; et  
b) que l'intéressé n'a aucun problème médical de nature à être aggravé par le service en mer ou à le rendre 
inapte à ce service ou à mettre en danger la sécurité ou la santé d'autres personnes à bord.  
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2. Le certificat médical est valide pendant deux ans au maximum à moins que le pêcheur soit âgé de moins de 
18 ans, auquel cas la durée maximale de validité est d'un an.  
3. şi la période de validité du certificat expire au cours d'un voyage, le certificat reste valide jusqu'à la fin du 
voyage.  
Partie IV. Conditions de service  
Équipage et durée du repos  
Article 13  
Tout Membre doit adopter des lois, règlements ou autres mesures prévoyant que les armateurs de navires de 
pêche battant son pavillon veillent à ce que:  
a) leurs navires soient dotés d'effectifs suffisants en nombre et en qualité pour assurer la sécurité de navigation 
et de fonctionnement du navire sous le contrôle d'un patron compétent;  
b) soient octroyées aux pêcheurs des périodes de repos régulières d'une durée suffisante pour préserver leur 
sécurité et leur santé.  
Article 14  
1. Outre les prescriptions énoncées à l'article 13, l'autorité compétente doit:  
a) pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, fixer l'effectif minimal propre à garantir la 
sécurité de navigation du navire et préciser le nombre de pêcheurs requis et les qualifications qu'ils doivent 
posséder;  
b) pour les navires de pêche passant plus de trois jours en mer, quelle que soit leur taille, fixer, après 
consultation et en vue de limiter la fatigue, une durée minimum de repos pour les pêcheurs. Cette durée ne doit 
pas être inférieure à:  
i) dix heures par période de 24 heures;  
ii) 77 heures par période de sept jours.  
2. L'autorité compétente peut, pour des raisons limitées et précises, autoriser qu'il soit dérogé temporairement 
aux durées de repos fixées à l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article. Dans ces cas, elle doit toutefois 
exiger que des périodes de repos compensatoires soient accordées aux pêcheurs dès que possible.  
3. L'autorité compétente peut, après consultation, établir des prescriptions remplaçant celles fixées aux 
paragraphes 1 et 2 du présent article. Toutefois, lesdites prescriptions doivent être équivalentes dans 
l'ensemble et ne pas mettre en danger la sécurité et la santé des pêcheurs.  
4. Aucune des dispositions du présent article n'affecte le droit du patron d'un navire d'exiger d'un pêcheur les 
heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou des 
captures ou pour porter secours à d'autres embarcations ou aux personnes en détresse en mer. Le cas 
échéant, le patron peut suspendre les horaires normaux de repos et exiger qu'un pêcheur accomplisse les 
heures de travail nécessaires jusqu'au retour à une situation normale. Dès que cela est réalisable après le 
retour à une situation normale, le patron doit faire en sorte que tout pêcheur ayant effectué un travail alors qu'il 
était en période de repos selon l'horaire normal bénéficie d'une période de repos adéquate.  
Liste d'équipage  
Article 15  
Tout navire de pêche doit avoir à bord une liste d'équipage, dont un exemplaire est fourni aux personnes 
autorisées à terre avant le départ du navire ou communiqué à terre immédiatement après. L'autorité 
compétente doit déterminer à qui, à quel moment et à quelles fins cette information doit être fournie.  
Accord d'engagement du pêcheur  
Article 16  
Tout Membre doit adopter des lois, règlements ou autres mesures:  
a) prévoyant que les pêcheurs travaillant à bord des navires battant son pavillon soient protégés par un accord 
d'engagement qui soit conforme aux dispositions de la présente convention et qui leur soit compréhensible;  
b) indiquant les mentions minimales à inclure dans les accords d'engagement des pêcheurs, conformément 
aux dispositions de l'annexe II.  
Article 17  
Tout Membre doit adopter des lois, règlements ou autres mesures concernant:  
a) les procédures garantissant que le pêcheur a la possibilité d'examiner les clauses de son accord 
d'engagement et de demander conseil à ce sujet avant de le conclure;  
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b) s'il y a lieu, la tenue des états de service du pêcheur dans le cadre de cet accord;  
c) les moyens de régler les différends relatifs à l'accord d'engagement du pêcheur.  
Article 18  
L'accord d'engagement du pêcheur, dont un exemplaire lui est remis, est disponible à bord, à la disposition du 
pêcheur et, conformément à la législation et à la pratique nationales, de toute autre partie concernée qui en fait 
la demande.  
Article 19  
Les articles 16 à 18 et l'annexe II ne s'appliquent pas au propriétaire de navire qui exploite celui-ci seul.  
Article 20  
Il incombe à l'armateur à la pêche de veiller à ce que chaque pêcheur soit en possession d'un accord 
d'engagement de pêcheur écrit, signé à la fois par le pêcheur et l'armateur à la pêche, ou par un représentant 
autorisé de celui-ci (ou, lorsque le pêcheur n'est pas employé ou engagé par l'armateur à la pêche, l'armateur 
à la pêche doit avoir une preuve d'un arrangement contractuel ou équivalent), prévoyant des conditions de vie 
et de travail décentes à bord du navire, conformément aux dispositions de la présente convention.  
Rapatriement  
Article 21  
1. Les Membres doivent veiller à ce que les pêcheurs à bord d'un navire de pêche battant leur pavillon et qui 
entre dans un port étranger aient le droit d'être rapatriés lorsque l'accord d'engagement du pêcheur a expiré, 
ou lorsque le pêcheur ou l'armateur à la pêche y a mis fin pour des raisons justifiées, ou lorsque le pêcheur 
n'est plus en mesure de s'acquitter des tâches qui lui incombent en vertu de l'accord d'engagement ou qu'on 
ne peut attendre de lui qu'il les exécute compte tenu des circonstances. La présente disposition s'applique 
également aux pêcheurs de ce navire qui sont transférés pour les mêmes raisons du navire vers un port 
étranger.  
2. Les frais du rapatriement visé au paragraphe 1 du présent article doivent être pris en charge par l'armateur à 
la pêche, sauf şi le pêcheur a été reconnu, conformément à la législation nationale ou à d'autres dispositions 
applicables, coupable d'un manquement grave aux obligations de son accord d'engagement.  
3. Les Membres doivent déterminer, par voie de législation ou autre, les circonstances précises donnant droit à 
un rapatriement, la durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les pêcheurs visés au 
paragraphe 1 du présent article ont droit au rapatriement, et les destinations vers lesquelles ils peuvent être 
rapatriés.  
4. şi l'armateur à la pêche omet de pourvoir au rapatriement visé au présent article, le Membre dont le navire 
bat pavillon doit organiser le rapatriement du pêcheur concerné et a le droit de recouvrer les frais auprès de 
l'armateur à la pêche.  
5. La législation nationale ne doit pas faire obstacle au droit de l'armateur à la pêche de recouvrer le coût du 
rapatriement au titre d'arrangements contractuels avec des tiers.  
Recrutement et placement  
Article 22  
Recrutement et placement des pêcheurs  
1. Tout Membre qui a mis en place un service public de recrutement et de placement de pêcheurs doit 
s'assurer que ce service fait partie du service public de l'emploi ouvert à l'ensemble des travailleurs et des 
employeurs ou qu'il agit en coordination avec celui-ci.  
2. Les services privés de recrutement et de placement de pêcheurs qui sont établis sur le territoire d'un 
Membre doivent exercer leur activité en vertu d'un système de licence ou d'agrément normalisé ou d'une autre 
forme de réglementation, lesquels ne seront établis, maintenus ou modifiés qu'après consultation.  
3. Tout Membre doit, par voie de législation ou autres mesures:  
a) interdire aux services de recrutement et de placement d'avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes 
visant à empêcher ou à dissuader les pêcheurs d'obtenir un engagement;  
b) interdire que des honoraires ou autres frais soient supportés par les pêcheurs, directement ou indirectement, 
en tout ou en partie, pour le recrutement ou le placement;  
c) fixer les conditions dans lesquelles une licence, un agrément ou toute autre autorisation d'un service privé 
de recrutement et de placement peuvent être suspendus ou retirés en cas d'infraction à la législation pertinente 
et préciser les conditions dans lesquelles lesdits services privés peuvent exercer leurs activités.  
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Agences d'emploi privées  
4. Tout Membre qui a ratifié la convention (nº 181) sur les agences d'emploi privées, 1997, peut confier 
certaines des responsabilités découlant de la présente convention à des agences d'emploi privées qui 
fournissent les services visés à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 1 de la convention précitée. Les 
responsabilités respectives de ces agences d'emploi privées et des armateurs à la pêche, qui sont les 
"entreprises utilisatrices" au sens de ladite convention, sont déterminées et réparties conformément à l'article 
12 de cette même convention. Un tel Membre doit adopter des lois, des règlements ou d'autres mesures pour 
faire en sorte que l'attribution des responsabilités ou obligations respectives des agences d'emploi privées 
prestataires du service et de l'"entreprise utilisatrice" conformément à la présente convention n'empêche pas le 
pêcheur de faire valoir un droit de privilège sur un navire de pêche.  
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, l'armateur à la pêche est responsable şi l'agence d'emploi 
privée manque aux obligations qui lui incombent à l'égard du pêcheur pour lequel, dans le cadre de la 
convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997, l'armateur à la pêche est l'"entreprise utilisatrice".  
6. Aucune des dispositions de la présente convention ne saurait être interprétée comme imposant à un 
Membre l'obligation d'autoriser dans son secteur de pêche le recours à des agences d'emploi privées telles 
que visées au paragraphe 4 du présent article.  
Paiement des pêcheurs  
Article 23  
Tout Membre adopte, après consultation, une législation ou d'autres mesures prescrivant que les pêcheurs qui 
perçoivent un salaire seront payés mensuellement ou à d'autres intervalles réguliers.  
Article 24  
Tout Membre doit exiger que tous les pêcheurs travaillant à bord de navires de pêche aient les moyens de faire 
parvenir à leur famille et sans frais tout ou partie des paiements reçus, y compris les avances.  
Partie V. Logement et alimentation  
Article 25  
Tout Membre doit adopter une législation ou d'autres mesures relatives au logement, à la nourriture et à l'eau 
potable à bord des navires de pêche battant son pavillon.  
Article 26  
Tout Membre doit adopter une législation ou d'autres mesures prévoyant que le logement à bord des navires 
de pêche battant son pavillon sera d'une qualité et d'une taille suffisantes et qu'il sera équipé de façon adaptée 
au service du navire et à la durée du séjour des pêcheurs à bord. En particulier, ces mesures règlent, selon le 
cas, les questions suivantes:  
a) approbation des plans de construction ou de modification des navires de pêche en ce qui concerne le 
logement;  
b) maintien du logement et de la cuisine dans des conditions générales d'hygiène, de sécurité, de santé et de 
confort;  
c) ventilation, chauffage, refroidissement et éclairage;  
d) réduction des bruits et vibrations excessifs;  
e) emplacement, taille, matériaux de construction, ameublement et équipement des cabines, réfectoires et 
autres espaces de logement;  
f) installations sanitaires, comprenant des toilettes et des moyens de lavage, et fourniture d'eau chaude et 
froide en quantité suffisante;  
g) procédures d'examen des plaintes concernant des conditions de logement qui ne satisfont pas aux 
prescriptions de la présente convention.  
Article 27  
Tout Membre doit adopter une législation ou d'autres mesures prévoyant que:  
a) la nourriture transportée et servie à bord doit être d'une valeur nutritionnelle, d'une qualité et d'une quantité 
suffisantes;  
b) l'eau potable doit être d'une qualité et d'une quantité suffisantes;  
c) la nourriture et l'eau potable doivent être fournies par l'armateur à la pêche sans frais pour le pêcheur. 
Toutefois, conformément à la législation nationale, les frais peuvent être recouvrés sous forme de coûts 
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d'exploitation pour autant qu'une convention collective régissant un système de rémunération à la part ou que 
l'accord d'engagement du pêcheur le prévoie.  
Article 28  
1. La législation ou les autres mesures adoptées par le Membre conformément aux articles 25 à 27 doivent 
donner pleinement effet à l'annexe III concernant le logement à bord des navires de pêche. L'annexe III peut 
être amendée de la façon prévue à l'article 45.  
2. Un Membre qui n'est pas en mesure d'appliquer les dispositions de l'annexe III peut, après consultation, 
adopter dans sa législation des dispositions ou d'autres mesures équivalentes dans l'ensemble aux 
dispositions énoncées à l'annexe III, à l'exception des dispositions se rapportant à l'article 27.  
Partie VI. Soins médicaux, protection de la santé et sécurité sociale  
Soins médicaux  
Article 29  
Tout Membre doit adopter une législation ou d'autres mesures prévoyant que:  
a) les navires de pêche soient dotés de fournitures et d'un matériel médicaux adaptés au service du navire, 
compte tenu du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d'opération et de la durée du voyage;  
b) les navires de pêche aient à leur bord au moins un pêcheur qualifié ou formé pour donner les premiers 
secours et autres formes de soins médicaux, qui sache utiliser les fournitures et le matériel médicaux dont est 
doté le navire, compte tenu du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d'opération et de la durée du voyage;  
c) les fournitures et le matériel médicaux présents à bord soient accompagnés d'instructions ou d'autres 
informations dans une langue et une présentation compréhensibles au pêcheur ou aux pêcheurs visés à 
l'alinéa b);  
d) les navires de pêche soient équipés d'un système de communication par radio ou par satellite avec des 
personnes ou services à terre pouvant fournir des consultations médicales, compte tenu de la zone d'opération 
et de la durée du voyage;  
e) les pêcheurs aient le droit de bénéficier d'un traitement médical à terre et d'être débarqués à cet effet en 
temps voulu en cas de lésion ou de maladie graves.  
Article 30  
Pour les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, compte tenu du nombre de 
pêcheurs à bord, de la zone d'opération et de la durée du voyage, tout Membre doit adopter une législation ou 
d'autres mesures prévoyant que:  
a) l'autorité compétente prescrive le matériel médical et les fournitures médicales devant être disponibles à 
bord;  
b) le matériel médical et les fournitures médicales disponibles à bord soient entretenus de façon adéquate et 
inspectés à des intervalles réguliers, fixés par l'autorité compétente, par des responsables désignés ou agréés 
par celle-ci;  
c) les navires soient pourvus d'un guide médical de bord adopté ou approuvé par l'autorité compétente ou de 
l'édition la plus récente du Guide médical international de bord;  
d) les navires en mer aient accès à un dispositif organisé de consultations médicales par radio ou par satellite, 
y compris à des conseils de spécialistes, à toute heure du jour ou de la nuit;  
e) les navires conservent à bord une liste de stations de radio ou de satellite par l'intermédiaire desquelles des 
consultations médicales peuvent être obtenues;  
f) dans une mesure conforme à la législation et à la pratique du Membre, les soins médicaux dispensés au 
pêcheur lorsqu'il est à bord ou débarqué dans un port étranger lui soient fournis gratuitement.  
Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail  
Article 31  
Tout Membre doit adopter une législation ou d'autres mesures concernant:  
a) la prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et des risques liés au travail à bord des 
navires, notamment l'évaluation et la gestion des risques, la formation des pêcheurs et l'instruction à bord;  
b) la formation des pêcheurs à l'utilisation des engins de pêche dont ils se serviront et à la connaissance des 
opérations de pêche qu'ils auront à effectuer;  
c) les obligations des armateurs à la pêche, des pêcheurs et autres personnes intéressées, compte dûment 
tenu de la sécurité et de la santé des pêcheurs âgés de moins de 18 ans;  
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d) la déclaration des accidents survenant à bord des navires de pêche battant son pavillon et la réalisation 
d'enquêtes sur ces accidents;  
e) la constitution de comités paritaires de sécurité et de santé au travail ou, après consultation, d'autres 
organismes qualifiés.  
Article 32  
1. Les prescriptions du présent article s'appliquent aux navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres 
passant habituellement plus de trois jours en mer et, après consultation, à d'autres navires, compte tenu du 
nombre de pêcheurs à bord, de la zone d'opération et de la durée du voyage.  
2. L'autorité compétente doit:  
a) après consultation, faire obligation à l'armateur à la pêche d'établir, conformément à la législation, aux 
conventions collectives et à la pratique nationales, des procédures à bord visant à prévenir les accidents du 
travail et les lésions et maladies professionnelles, compte tenu des dangers et risques spécifiques du navire de 
pêche concerné;  
b) exiger que les armateurs à la pêche, les patrons, les pêcheurs et les autres personnes concernées reçoivent 
suffisamment de directives et de matériel de formation appropriés ainsi que toute autre information pertinente 
sur la manière d'évaluer et de gérer les risques en matière de sécurité et de santé à bord des navires de 
pêche.  
3. Les armateurs à la pêche doivent:  
a) veiller à ce que tous les pêcheurs à bord reçoivent des vêtements et équipements de protection individuelle 
appropriés;  
b) veiller à ce que tous les pêcheurs à bord aient reçu une formation de base en matière de sécurité, 
approuvée par l'autorité compétente; cette dernière peut cependant accorder une dérogation écrite dans le cas 
des pêcheurs qui démontrent qu'ils possèdent des connaissances et une expérience équivalentes;  
c) veiller à ce que les pêcheurs soient suffisamment et convenablement familiarisés avec l'équipement et son 
utilisation, y compris avec les mesures de sécurité s'y rapportant, avant d'utiliser cet équipement ou de 
participer aux opérations concernées.  
Article 33  
L'évaluation des risques concernant la pêche est effectuée, selon le cas, avec la participation de pêcheurs ou 
de leurs représentants.  
Sécurité sociale  
Article 34  
Tout Membre veille à ce que les pêcheurs résidant habituellement sur son territoire et, dans la mesure prévue 
par la législation nationale, les personnes à leur charge bénéficient de la sécurité sociale à des conditions non 
moins favorables que celles qui s'appliquent aux autres travailleurs, y compris les personnes salariées ou 
indépendantes, résidant habituellement sur son territoire.  
Article 35  
Tout Membre s'engage à prendre des mesures, en fonction de la situation nationale, pour assurer 
progressivement une protection complète de sécurité sociale à tous les pêcheurs résidant habituellement sur 
son territoire.  
Article 36  
Les Membres doivent coopérer, dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou d'autres arrangements, 
en conformité avec la législation ou la pratique nationales, en vue:  
a) d'assurer progressivement une protection complète de sécurité sociale aux pêcheurs, sans considération de 
nationalité, en tenant compte du principe d'égalité de traitement;  
b) de garantir le maintien des droits en matière de sécurité sociale acquis ou en cours d'acquisition par tous les 
pêcheurs, indépendamment de leur lieu de résidence.  
Article 37  
Nonobstant l'attribution des responsabilités prévues aux articles 34, 35 et 36, les Membres peuvent établir, par 
des accords bilatéraux ou multilatéraux ou par des dispositions adoptées dans le cadre d'organisations 
régionales d'intégration économique, d'autres règles relatives à la législation en matière de sécurité sociale 
applicable aux pêcheurs.  
Protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail  
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Article 38  
1. Tout Membre prend des mesures en vue d'assurer aux pêcheurs une protection, conformément à la 
législation et à la pratique nationales, en cas de maladie, de lésion ou de décès liés au travail.  
2. En cas de lésion provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le pêcheur doit:  
a) avoir accès à des soins médicaux appropriés;  
b) bénéficier d'une indemnisation correspondante conformément à la législation nationale.  
3. Compte tenu des caractéristiques du secteur de la pêche, la protection visée au paragraphe 1 du présent 
article pourra être assurée:  
a) soit par un régime reposant sur la responsabilité de l'armateur à la pêche;  
b) soit par un régime d'assurance obligatoire d'indemnisation des travailleurs ou d'autres régimes.  
Article 39  
1. En l'absence de dispositions nationales applicables aux pêcheurs, tout Membre adopte une législation ou 
d'autres mesures visant à garantir que les armateurs à la pêche assurent la protection de la santé et les soins 
médicaux des pêcheurs lorsque ces derniers sont employés ou engagés ou travaillent à bord d'un navire 
battant son pavillon, en mer ou dans un port étranger. Cette législation ou ces autres mesures doivent garantir 
que les armateurs à la pêche acquittent les frais des soins médicaux, y compris l'aide et le soutien matériels 
correspondants pendant la durée des traitements médicaux dispensés à l'étranger jusqu'au rapatriement du 
pêcheur.  
2. La législation nationale peut prévoir de décharger l'armateur à la pêche de sa responsabilité dans le cas où 
l'accident n'est pas survenu au service du navire de pêche ou şi la maladie ou l'infirmité a été dissimulée lors 
de l'engagement ou şi l'accident ou la maladie est imputable à une faute intentionnelle du pêcheur.  
Partie VII. Respect et application  
Article 40  
Tout Membre exerce effectivement sa juridiction et son contrôle sur les navires battant son pavillon en se 
dotant d'un système propre à garantir le respect des prescriptions de la présente convention, notamment en 
prévoyant, s'il y a lieu, la conduite d'inspections, l'établissement de rapports, une procédure de règlement des 
plaintes, un suivi et la mise en uvre de sanctions et mesures correctives appropriées conformément à la 
législation nationale.  
Article 41  
1. Les Membres doivent exiger que les navires de pêche qui passent plus de trois jours en mer et qui:  
a) ont une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, ou  
b) naviguent habituellement à plus de 200 milles nautiques de la côte de l'Etat du pavillon ou au-delà du rebord 
externe du plateau continental, şi celui-ci est plus éloigné,  
aient à bord un document valide délivré par l'autorité compétente, indiquant qu'ils ont été inspectés par 
l'autorité compétente ou en son nom, en vue de déterminer leur conformité avec les dispositions de la présente 
convention concernant les conditions de vie et de travail à bord.  
2. La durée de validité de ce document peut coïncider avec celle d'un certificat national ou international de 
sécurité des navires de pêche mais ne dépasse en aucun cas cinq ans.  
Article 42  
1. L'autorité compétente désigne des inspecteurs qualifiés en nombre suffisant pour assumer les 
responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 41.  
2. Aux fins de l'instauration d'un système efficace d'inspection des conditions de vie et de travail à bord des 
navires de pêche, un Membre peut, s'il y a lieu, autoriser des institutions publiques ou d'autres organismes 
dont il reconnaît la compétence et l'indépendance à réaliser des inspections et à délivrer des certificats. Dans 
tous les cas, le Membre demeure entièrement responsable de l'inspection et de la délivrance des certificats 
correspondants relatifs aux conditions de vie et de travail des pêcheurs à bord des navires battant son pavillon.  
Article 43  
1. şi un Membre reçoit une plainte ou acquiert la preuve qu'un navire battant son pavillon ne se conforme pas 
aux prescriptions de la convention, il prend les dispositions nécessaires pour enquêter et s'assurer que des 
mesures sont prises pour remédier aux manquements constatés.  
2. şi un Membre dans le port duquel un navire de pêche fait escale dans le cours normal de son activité ou 
pour une raison inhérente à son exploitation reçoit une plainte ou acquiert la preuve que ce navire de pêche 
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n'est pas conforme aux prescriptions de la présente convention, il peut adresser un rapport au gouvernement 
de l'Etat du pavillon, avec copie au Directeur général du Bureau international du Travail, et prendre les 
mesures nécessaires pour redresser toute situation à bord qui constitue manifestement un danger pour la 
sécurité ou la santé.  
3. S'il prend les mesures mentionnées au paragraphe 2 du présent article, le Membre doit en informer 
immédiatement le plus proche représentant de l'Etat du pavillon et demander à celui-ci d'être présent şi 
possible. Il ne doit pas retenir ou retarder indûment le navire.  
4. Aux fins du présent article, une plainte peut être soumise par un pêcheur, un organisme professionnel, une 
association, un syndicat ou, de manière générale, toute personne ayant un intérêt à la sécurité du navire, y 
compris en ce qui concerne les risques relatifs à la sécurité ou à la santé des pêcheurs à bord.  
5. Cet article ne s'applique pas aux plaintes qu'un Membre considère manifestement infondées.  
Article 44  
Tout Membre appliquera la présente convention de manière à garantir que les navires de pêche battant 
pavillon de tout Etat qui n'a pas ratifié la convention ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable que celui 
accordé aux navires battant pavillon de tout Membre qui l'a ratifiée.  
Partie VIII. Amendements des annexes I, II et III  
Article 45  
1. Sous réserve des dispositions pertinentes de la présente convention, la Conférence internationale du Travail 
peut amender les annexes I, II et III. Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail peut inscrire 
à l'ordre du jour de la Conférence une question concernant des propositions d'amendements établies par une 
réunion tripartite d'experts. La majorité des deux tiers des voix des délégués présents à la Conférence, 
comprenant au moins la moitié des Membres ayant ratifié cette convention, est requise pour l'adoption 
d'amendements.  
2. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur six mois après 
la date de son adoption pour tout Membre ayant ratifié la présente convention, à moins que le Membre en 
question n'ait adressé au Directeur général du Bureau international du Travail une notification écrite précisant 
que cet amendement n'entrera pas en vigueur à son égard ou n'entrera en vigueur qu'ultérieurement à la suite 
d'une nouvelle notification.  
Partie IX. Dispositions finales  
Article 46  
La présente convention révise la convention (nº 112) sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, la convention (nº 
113) sur l'examen médical des pêcheurs, 1959, la convention (nº 114) sur le contrat d'engagement des 
pêcheurs, 1959, et la convention (nº 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966.  
Article 47  
Les ratifications formelles de la présente convention sont communiquées au Directeur général du Bureau 
international du Travail aux fins d'enregistrement.  
Article 48  
1. La présente convention ne lie que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification 
a été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail.  
2. Elle entre en vigueur 12 mois après que les ratifications de dix Membres comprenant huit Etats côtiers ont 
été enregistrées par le Directeur général.  
3. Par la suite, la convention entre en vigueur pour chaque Membre 12 mois après la date de l'enregistrement 
de sa ratification.  
Article 49  
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années 
après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du 
Bureau international du Travail aux fins d'enregistrement. La dénonciation prend effet une année après avoir 
été enregistrée.  
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans l'année après l'expiration de la période de dix 
années mentionnée au paragraphe précédent, ne se prévaut pas de la faculté de dénonciation prévue par le 
présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente 
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convention dans la première année de chaque nouvelle période de dix années dans les conditions prévues au 
présent article.  
Article 50  
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation 
internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations, et dénonciations qui lui seront 
communiquées par les Membres de l'Organisation.  
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la dernière ratification nécessaire à l'entrée 
en vigueur de la présente convention, le Directeur général appelle l'attention des Membres de l'Organisation 
sur la date à laquelle la convention entrera en vigueur.  
Article 51  
Le Directeur général du Bureau international du Travail communique au Secrétaire général des Nations Unies, 
aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements 
complets au sujet de toutes ratifications, déclarations et dénonciations enregistrées par le Directeur général.  
Article 52  
Chaque fois qu'il le juge nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présente à la 
Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examine s'il y a lieu d'inscrire à 
l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle, prenant également en 
considération les dispositions de l'article 45.  
Article 53  
1. Au cas où la Conférence adopte une nouvelle convention portant révision de la présente convention, et à 
moins que la nouvelle convention n'en dispose autrement:  
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraîne de plein droit, nonobstant 
les dispositions de l'article 49 ci-dessus, la dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve 
que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ;  
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention 
cesse d'être ouverte à la ratification des Membres.  
2. La présente convention demeure en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui 
l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.  
Article 54  
Les versions française et anglaise de la présente convention font également foi.  
ANNEXE Annexe I  
Equivalence pour le mesurage  
Aux fins de la présente convention, lorsque l'autorité compétente, après consultation, décide d'utiliser la 
longueur hors tout (LHT) comme critère de mesure plutôt que la longueur (L):  
a) une longueur hors tout (LHT) de 16,5 mètres sera considérée comme équivalente à une longueur (L) de 15 
mètres;  
b) une longueur hors tout (LHT) de 26,5 mètres sera considérée comme équivalente à une longueur (L) de 24 
mètres;  
c) une longueur hors tout (LHT) de 50 mètres sera considérée comme équivalente à une longueur (L) de 45 
mètres.  
Annexe II  
Accord d'engagement du pêcheur  
L'accord d'engagement du pêcheur devra comporter les mentions suivantes, sauf dans les cas où l'inclusion de 
l'une de ces mentions ou de certaines d'entre elles est inutile, la question étant déjà réglée d'une autre manière 
par la législation nationale ou, le cas échéant, par une convention collective:  
a) les nom et prénoms du pêcheur, la date de naissance ou l'âge, ainsi que le lieu de naissance;  
b) le lieu et la date de la conclusion de l'accord;  
c) la désignation du ou des navires de pêche et le numéro d'immatriculation du ou des navires de pêche à bord 
duquel ou desquels le pêcheur s'engage à travailler;  
d) le nom de l'employeur ou de l'armateur à la pêche ou autre partie à l'accord;  
e) le voyage ou les voyages à entreprendre, s'ils peuvent être déterminés au moment de l'engagement;  
f) la fonction pour laquelle le pêcheur doit être employé ou engagé;  
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g) şi possible, la date à laquelle et le lieu où le pêcheur sera tenu de se présenter à bord pour le 
commencement de son service;  
h) les vivres à allouer au pêcheur, sauf şi la législation nationale prévoit un système différent;  
i) le montant du salaire du pêcheur ou, s'il est rémunéré à la part, le pourcentage de sa part et le mode de 
calcul de celle-ci, ou encore, şi un système mixte de rémunération est appliqué, le montant du salaire, le 
pourcentage de sa part et le mode de calcul de celle-ci, ainsi que tout salaire minimum convenu;  
j) l'échéance de l'accord et les conditions y relatives, soit:  
i) şi l'accord a été conclu pour une durée déterminée, la date fixée pour son expiration;  
ii) şi l'accord a été conclu au voyage, le port de destination convenu pour la fin de l'accord et l'indication du 
délai à l'expiration duquel le pêcheur sera libéré après l'arrivée à cette destination;  
iii) şi l'accord a été conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra 
dénoncer l'accord ainsi que le délai de préavis requis, lequel n'est pas plus court pour l'employeur, l'armateur à 
la pêche ou autre partie que pour le pêcheur;  
k) la protection en cas de maladie, de lésion ou de décès du pêcheur lié à son service;  
l) le congé payé annuel ou la formule utilisée pour le calculer, le cas échéant;  
m) les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au 
pêcheur par l'employeur, l'armateur à la pêche ou autre partie à l'accord d'engagement du pêcheur, selon le 
cas;  
n) le droit du pêcheur à un rapatriement;  
o) la référence à la convention collective, le cas échéant;  
p) les périodes minimales de repos conformément à la législation nationale ou autres mesures;  
q) toutes autres mentions que la législation nationale peut exiger.  
Annexe III  
Logement à bord des navires de pêche  
Dispositions générales  
1. Aux fins de la présente annexe:  
a) les termes "navire de pêche neuf" désignent un navire pour lequel:  
i) le contrat de construction ou de transformation importante a été passé à la date d'entrée en vigueur de la 
convention pour le Membre concerné ou après cette date; ou  
ii) le contrat de construction ou de transformation importante a été passé avant la date d'entrée en vigueur de 
la convention pour le Membre concerné, et qui est livré trois ans ou plus après cette date; ou  
iii) en l'absence d'un contrat de construction, à la date d'entrée en vigueur de la convention pour le Membre 
concerné ou après cette date:  
- la quille est posée; ou  
- une construction permettant d'identifier un navire particulier a com- mencé; ou  
- le montage a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 pour cent de la masse estimée de tous les 
matériaux de structure, şi cette dernière valeur est inférieure;  
b) les termes "navire existant" désignent un navire qui n'est pas un navire de pêche neuf.  
2. Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les nouveaux navires de pêche pontés, sauf exclusions 
autorisées aux termes de l'article 3 de la convention. L'autorité compétente peut également, après consultation, 
appliquer les prescriptions de la présente annexe aux navires existants, dès lors que et dans la mesure où elle 
décide que cela est raisonnable et réalisable.  
3. L'autorité compétente peut, après consultation, autoriser des dérogations aux dispositions de la présente 
annexe pour des navires de pêche ne restant normalement en mer que pour des durées inférieures à 24 
heures şi les pêcheurs ne vivent pas à bord du navire lorsqu'il est au port. Dans le cas de tels navires, l'autorité 
compétente doit veiller à ce que les pêcheurs concernés aient à leur disposition des installations adéquates 
pour leurs repos, alimentation et hygiène.  
4. Toute dérogation faite par un Membre en vertu du paragraphe 3 de la présente annexe doit être 
communiquée au Bureau international du Travail conformément à l'article 22 de la Constitution de 
l'Organisation internationale du Travail.  
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5. Les prescriptions valables pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres peuvent 
s'appliquer aux navires d'une longueur comprise entre 15 et 24 mètres şi l'autorité compétente décide, après 
consultation, que cela est raisonnable et réalisable.  
6. Les pêcheurs travaillant à bord de navires nourrices dépourvus de logements et d'installations sanitaires 
appropriés pourront utiliser ceux du navire mère.  
7. Les Membres peuvent étendre les dispositions de la présente annexe relatives au bruit et aux vibrations, à la 
ventilation, au chauffage et à la climatisation, à l'éclairage aux lieux de travail clos et aux espaces servant à 
l'entreposage si, après consultation, cette extension est considérée appropriée et n'influe pas négativement sur 
les conditions de travail ou sur le traitement ou la qualité des captures.  
8. L'utilisation de la jauge brute visée à l'article 5 de la convention est limitée aux paragraphes de la présente 
annexe spécifiés ci-après: 14, 37, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 55, 61, 64, 65 et 67. A ces fins, lorsque l'autorité 
compétente, après consultation, décide d'utiliser la jauge brute comme critère de mesure:  
a) une jauge brute de 75 sera considérée comme équivalente à une longueur (L) de 15 mètres, ou à une 
longueur hors tout (LHT) de 16,5 mètres;  
b) une jauge brute de 300 sera considérée comme équivalente à une longueur (L) de 24 mètres, ou à une 
longueur hors tout (LHT) de 26,5 mètres;  
c) une jauge brute de 950 sera considérée comme équivalente à une longueur (L) de 45 mètres, ou à une 
longueur hors tout (LHT) de 50 mètres.  
Planification et contrôle  
9. L'autorité compétente doit vérifier que, chaque fois qu'un navire vient d'être construit, ou que le logement de 
l'équipage à bord du navire a été refait à neuf, ledit navire est conforme aux prescriptions de la présente 
annexe. L'autorité compétente doit, dans la mesure du possible, exiger qu'un navire dont le logement de 
l'équipage a été substantiellement modifié soit conforme aux prescriptions de la présente annexe et qu'un 
navire qui remplace son pavillon par le pavillon du Membre soit conforme aux prescriptions de la présente 
annexe applicables conformément au paragraphe 2 de ladite annexe.  
10. Dans les situations visées au paragraphe 9 de la présente annexe, pour les navires d'une longueur égale 
ou supérieure à 24 mètres, l'autorité compétente doit demander que les plans détaillés du logement de 
l'équipage et des informations à son sujet soient soumis pour approbation à l'autorité compétente ou à une 
entité qu'elle a habilitée à cette fin.  
11. Pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, l'autorité compétente doit contrôler, 
chaque fois que le logement de l'équipage a été refait à neuf ou substantiellement modifié, que celui-ci est 
conforme aux prescriptions de la convention, et lorsque le navire remplace son pavillon par le pavillon du 
Membre, contrôler qu'il est conforme aux prescriptions de la présente annexe applicables conformément au 
paragraphe 2 de ladite annexe. L'autorité compétente peut réaliser, lorsqu'elle le juge opportun, des 
inspections complémentaires du logement de l'équipage.  
12. Lorsqu'un navire change de pavillon, toute prescription que l'autorité compétente du Membre dont le navire 
battait précédemment pavillon peut avoir adoptée conformément aux dispositions des paragraphes 15, 39, 47 
ou 62 de la présente annexe cesse de s'appliquer au navire.  
Conception et construction  
Hauteur sous barrot  
13. Tous les logements doivent avoir une hauteur sous barrot adéquate. L'autorité compétente doit prescrire la 
hauteur sous barrot minimale des locaux où les pêcheurs doivent se tenir debout pendant de longues périodes.  
14. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, la hauteur sous barrot minimale autorisée 
dans tous les logements où les pêcheurs doivent pouvoir jouir d'une entière liberté de mouvement ne doit pas 
être inférieure à 200 centimètres.  
15. Nonobstant les dispositions du paragraphe 14, l'autorité compétente peut, après consultation, décider que 
la hauteur sous barrot minimale autorisée ne doit pas être inférieure à 190 centimètres dans tout logement, ou 
partie de logement, où elle s'est assurée que cela est raisonnable et ne causera pas d'inconfort aux pêcheurs.  
Ouvertures donnant sur les locaux d'habitation et entre eux  
16. Les ouvertures directes entre les postes de couchage et les cales à poissons et salles des machines 
doivent être proscrites, sauf lorsqu'il s'agit d'issues de secours. Dans la mesure où cela est raisonnable et 
réalisable, les ouvertures directes entre les postes de couchage et les cuisines, cambuses, séchoirs ou 
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installations sanitaires communes doivent être évitées, à moins qu'il n'en soit expressément disposé 
autrement.  
17. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, il ne doit y avoir aucune ouverture reliant 
directement les postes de couchage aux cales à poissons, salles des machines, cuisines, cambuses, séchoirs 
ou installations sanitaires communes, sauf lorsqu'il s'agit d'issues de secours; la partie de la cloison séparant 
ces locaux des postes de couchage et des cloisons externes doit être convenablement construite en acier ou 
autre matériau homologué et être étanche à l'eau et aux gaz. La présente disposition n'exclut pas la possibilité 
d'un partage d'installations sanitaires entre deux cabines.  
Isolation  
18. L'isolation du logement de l'équipage doit être adéquate; les matériaux employés pour construire les 
cloisons, les panneaux et les vaigrages intérieurs, ainsi que les revêtements de sol et les joints doivent être 
adaptés à leur emploi et de nature à garantir un environnement sain. Des dispositifs d'écoulement des eaux 
suffisants doivent être prévus dans tous les logements.  
Autres  
19. Tous les moyens possibles doivent être mis en uvre pour empêcher que les mouches et autres insectes ne 
pénètrent dans les locaux d'habitation de l'équipage des navires de pêche, en particulier lorsque ceux-ci 
opèrent dans des zones infestées de moustiques.  
20. Tous les logements d'équipage doivent être dotés des issues de secours nécessaires.  
Bruits et vibrations  
21. L'autorité compétente doit prendre des mesures pour réduire les bruits et vibrations excessifs dans les 
locaux d'habitation, şi possible en conformité avec les normes internationales pertinentes.  
22. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, l'autorité compétente doit adopter des 
normes réglementant les niveaux de bruit et de vibrations dans les locaux d'habitation de manière à protéger 
adéquatement les pêcheurs des effets nocifs de ces bruits et vibrations, notamment de la fatigue qu'ils 
induisent.  
Ventilation  
23. Les locaux d'habitation doivent être ventilés en fonction des conditions climatiques. Le système de 
ventilation doit permettre une aération satisfaisante des locaux lorsque les pêcheurs sont à bord.  
24. Le système de ventilation doit être conçu ou d'autres mesures doivent être prises de manière à protéger les 
non-fumeurs de la fumée de tabac.  
25. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres doivent être équipés d'un système de 
ventilation réglable des locaux d'habitation, de façon à maintenir l'air dans des conditions satisfaisantes et à en 
assurer une circulation suffisante par tous les temps et sous tous les climats. Les systèmes de ventilation 
doivent fonctionner en permanence lorsque les pêcheurs sont à bord.  
Chauffage et climatisation  
26. Les locaux d'habitation doivent être chauffés de manière adéquate en fonction des conditions climatiques.  
27. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, un chauffage adéquat fourni par un 
système de chauffage approprié doit être prévu sauf sur les navires de pêche opérant exclusivement en zone 
tropicale. Le système de chauffage doit fournir de la chaleur dans toutes les conditions, suivant les besoins, et 
fonctionner lorsque les pêcheurs séjournent ou travaillent à bord et que les conditions l'exigent.  
28. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, à l'exception de ceux opérant dans des 
zones où les conditions climatiques tempérées ne l'exigent pas, les locaux d'habitation, la passerelle, les salles 
de radio et toute salle de contrôle des machines centralisée doivent être équipés d'un système de climatisation.  
Eclairage  
29. Tous les locaux d'habitation doivent bénéficier d'un éclairage adéquat.  
30. Dans la mesure du possible, les locaux d'habitation doivent, outre un éclairage artificiel, être éclairés par la 
lumière naturelle. Lorsque les postes de couchage sont éclairés par la lumière naturelle, un moyen de l'occulter 
doit être prévu.  
31. Chaque couchette doit être dotée d'un éclairage de chevet en complément de l'éclairage normal du poste 
de couchage.  
32. Les postes de couchage doivent être équipés d'un éclairage de secours.  
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33. şi à bord d'un navire les réfectoires, les coursives et les locaux qui sont ou peuvent être traversés comme 
issues de secours ne sont pas équipés d'un éclairage de secours, un éclairage permanent doit y être prévu 
pendant la nuit.  
34. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les locaux d'habitation doivent être 
éclairés conformément à une norme établie par l'autorité compétente. En tous points du local d'habitation où 
l'on peut circuler librement, la norme minimale de cet éclairage doit être telle qu'une personne dotée d'une 
acuité visuelle normale puisse lire, par temps clair, un journal imprimé ordinaire.  
Postes de couchage  
Dispositions générales  
35. Lorsque la conception, les dimensions ou l'usage même du navire le permettent, les postes de couchage 
doivent être situés de telle manière que les mouvements et l'accélération du navire soient ressentis le moins 
possible mais ils ne doivent être situés en aucun cas en avant de la cloison d'abordage.  
Superficie au sol  
36. Le nombre de personnes par poste de couchage ainsi que la superficie au sol par personne, déduction 
faite de la superficie occupée par les couchettes et les armoires, doivent permettre aux pêcheurs de disposer 
de suffisamment d'espace et de confort à bord, compte tenu de l'utilisation du navire.  
37. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, mais inférieure à 45 mètres, la superficie 
au sol par occupant d'un poste de couchage, déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et les 
armoires, ne doit pas être inférieure à 1,5 mètre carré.  
38. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, la superficie au sol par occupant d'un 
poste de couchage, déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et les armoires, ne doit pas être 
inférieure à 2 mètres carrés.  
39. Nonobstant les dispositions des paragraphes 37 et 38, l'autorité compétente peut, après consultation, 
décider que la superficie au sol minimale autorisée par occupant d'un poste de couchage, déduction faite de la 
superficie occupée par les couchettes et les armoires, ne doit pas être inférieure à 1,0 et 1,5 mètre carré 
respectivement, şi elle s'est assurée que cela est raisonnable et ne causera pas d'inconfort aux pêcheurs.  
Nombre de personnes par poste de couchage  
40. Dans la mesure où il n'en est pas expressément disposé autrement, le nombre de personnes autorisées à 
occuper un poste de couchage ne doit pas être supérieur à six.  
41. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, le nombre de personnes autorisées à 
occuper un poste de couchage ne doit pas être supérieur à quatre. L'autorité compétente peut accorder des 
dérogations à cette prescription dans certains cas şi la taille et le type du navire ou son utilisation la rendent 
déraisonnable ou irréalisable.  
42. Dans la mesure où il n'en est pas expressément disposé autrement, une ou plusieurs cabines séparées 
doivent être réservées aux officiers, lorsque cela est possible.  
43. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les postes de couchage réservés aux 
officiers doivent accueillir une seule personne dans la mesure du possible et ne doivent en aucun cas contenir 
plus de deux couchettes. L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux prescriptions de ce 
paragraphe dans certains cas şi la taille et le type du navire ou son utilisation les rendent déraisonnables ou 
irréalisables.  
Autres  
44. Le nombre maximal de personnes autorisées à occuper un poste de couchage doit être inscrit de manière 
lisible et indélébile à un endroit où il peut se lire facilement.  
45. Des couchettes individuelles de dimensions suffisantes doivent être prévues. Les matelas doivent être d'un 
matériau adéquat.  
46. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les dimensions internes minimales des 
couchettes ne doivent pas être inférieures à 198 centimètres sur 80 centimètres.  
47. Nonobstant les dispositions du paragraphe 46, l'autorité compétente peut, après consultation, décider que 
les dimensions internes minimales des couchettes ne doivent pas être inférieures à 190 centimètres par 70 
centimètres, şi elle s'est assurée que cela est raisonnable et ne causera pas d'inconfort aux pêcheurs.  
48. Les postes de couchage doivent être conçus et équipés de manière à garantir aux occupants un confort 
raisonnable et à faciliter leur maintien en ordre. Les équipements fournis doivent comprendre des couchettes, 
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des armoires individuelles suffisamment grandes pour contenir des vêtements et autres effets personnels et 
une surface plane adéquate où il est possible d'écrire.  
49. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, un bureau pour écrire et une chaise 
adaptés doivent être fournis.  
50. Les postes de couchage doivent, dans la mesure du possible, être situés ou équipés de telle manière que 
tant les hommes que les femmes puissent convenablement préserver leur intimité.  
Réfectoires  
51. Les réfectoires doivent être aussi proches que possible de la cuisine, mais en aucun cas en avant de la 
cloison d'abordage.  
52. Les navires doivent posséder un réfectoire adapté à leur utilisation. Le local du réfectoire doit être şi 
possible à l'écart des postes de couchage, dans la mesure où il n'en est pas expressément disposé autrement.  
53. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, le réfectoire doit être séparé des postes 
de couchage.  
54. Les dimensions et l'aménagement de chaque réfectoire doivent être suffisants pour qu'il puisse accueillir le 
nombre de personnes susceptibles de l'utiliser en même temps.  
55. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les pêcheurs doivent à tout moment avoir 
accès à un réfrigérateur d'un volume suffisant et avoir la possibilité de se préparer des boissons chaudes ou 
froides.  
Baignoires ou douches, toilettes et lavabos  
56. Des installations sanitaires appropriées à l'utilisation du navire, qui comprennent des toilettes, lavabos, 
baignoires ou douches, doivent être prévues pour toutes les personnes à bord. Ces installations doivent 
correspondre aux normes minimales en matière de santé et d'hygiène et offrir un niveau de qualité 
raisonnable.  
57. Les installations sanitaires doivent être conçues de manière à éliminer dans la mesure où cela est 
réalisable la contamination d'autres locaux. Les installations sanitaires doivent préserver un degré d'intimité 
raisonnable.  
58. Tous les pêcheurs et toute autre personne à bord doivent avoir accès à de l'eau douce froide et chaude en 
quantité suffisante pour assurer une hygiène convenable. L'autorité compétente peut déterminer, après 
consultation, le volume d'eau minimal nécessaire.  
59. Lorsque des installations sanitaires sont prévues, elles doivent être ventilées vers l'extérieur et situées à 
l'écart de tout local d'habitation.  
60. Toutes les surfaces des installations sanitaires doivent être faciles à nettoyer correctement. Les sols 
doivent être recouverts d'un revêtement antidérapant.  
61. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, tous les pêcheurs n'occupant pas un 
poste doté d'installations sanitaires doivent avoir accès au moins à une baignoire ou une douche, ou les deux, 
une toilette et un lavabo pour quatre personnes ou moins.  
62. Nonobstant les dispositions du paragraphe 61, l'autorité compétente peut, après consultation, décider de 
prévoir au moins une baignoire ou une douche, ou les deux, et un lavabo pour six personnes ou moins, et au 
moins une toilette pour huit personnes ou moins, şi elle s'est assurée que cela est raisonnable et ne causera 
pas d'inconfort aux pêcheurs.  
Buanderies  
63. Dans la mesure où il n'en est pas expressément disposé autrement, des installations appropriées pour le 
lavage et le séchage des vêtements doivent être prévues selon les besoins, en tenant compte des conditions 
d'utilisation du navire.  
64. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, des installations adéquates pour le 
lavage, le séchage et le repassage des vêtements doivent être prévues.  
65. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, ces installations doivent être adéquates et 
situées dans des locaux séparés des postes de couchage, des réfectoires et des toilettes qui soient 
suffisamment ventilés, chauffés et pourvus de cordes à linge ou autres moyens de séchage.  
Installations pour les pêcheurs malades ou blessés  
66. Chaque fois que nécessaire, une cabine doit être mise à la disposition d'un pêcheur blessé ou malade.  
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67. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, une infirmerie séparée doit être prévue. 
Ce local doit être correctement équipé et maintenu dans un état hygiénique.  
Autres installations  
68. Un endroit approprié à l'extérieur des postes de couchage et aisément accessible à partir de ces derniers 
doit être prévu pour pendre les vêtements de gros temps et autre équipement de protection personnel.  
Literie, vaisselle et couverts et fournitures diverses  
69. Tous les pêcheurs à bord doivent avoir à leur disposition de la vaisselle, du linge de lit et autres linges 
appropriés. Toutefois, les frais de linge peuvent être recouvrés sous forme de coûts d'exploitation pour autant 
qu'une convention collective ou que l'accord d'engagement du pêcheur le prévoie.  
Installations de loisirs  
70. A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, tous les pêcheurs doivent avoir accès 
à des installations, des équipements et des services de loisirs. Le cas échéant, les réfectoires peuvent être 
utilisés comme installations de loisirs.  
Installations de communications  
71. Dans la mesure du possible, tous les pêcheurs à bord du navire doivent avoir raisonnablement accès à des 
équipements pour effectuer leurs communications à un coût raisonnable n'excédant pas le coût total facturé à 
l'armateur à la pêche.  
Cuisine et cambuse  
72. Des équipements doivent être prévus pour la préparation des aliments. Dans la mesure où il n'en est pas 
expressément disposé autrement, ces équipements sont installés, şi possible, dans une cuisine séparée.  
73. La cuisine, ou coin cuisine lorsqu'il n'existe pas de cuisine séparée, doit être d'une dimension adéquate, 
être bien éclairée et ventilée et être correctement équipée et entretenue.  
74. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres doivent être équipés d'une cuisine séparée.  
75. Les bouteilles de gaz butane ou propane utilisé à des fins de cuisine doivent être placées sur le pont 
découvert, dans un lieu abrité conçu pour les protéger contre les sources extérieures de chaleur et les chocs.  
76. Un emplacement adéquat pour les provisions, d'un volume suffisant, doit être prévu et pouvoir être 
maintenu sec, frais et bien aéré pour éviter que les provisions ne se gâtent. Dans la mesure où il n'en est pas 
expressément disposé autrement, des réfrigérateurs ou autres moyens de stockage à basse température sont 
şi possible utilisés.  
77. Pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, une cambuse et un réfrigérateur ou autre 
local d'entreposage à basse température doivent être utilisés.  
Nourriture et eau potable  
78. L'avitaillement doit être suffisant compte tenu du nombre de pêcheurs à bord ainsi que de la durée et de la 
nature du voyage. Il doit être en outre d'une valeur nutritionnelle, d'une qualité, d'une quantité et d'une variété 
satisfaisantes eu égard également aux exigences de la religion des pêcheurs et à leurs habitudes culturelles 
en matière alimentaire.  
79. L'autorité compétente peut établir des prescriptions concernant les normes minimales et la quantité de 
nourriture et d'eau devant être disponible à bord. Conditions de salubrité et de propreté  
80. Le logement des pêcheurs doit être maintenu dans un état de propreté et de salubrité et ne doit contenir ni 
bien ni marchandise qui ne soit pas la propriété personnelle des occupants ou destiné à leur sécurité ou 
sauvetage.  
81. La cuisine et les installations d'entreposage des aliments doivent être maintenues dans des conditions 
hygiéniques.  
82. Les déchets doivent être gardés dans des conteneurs fermés et hermétiques qui sont retirés, quand il y a 
lieu, des espaces de manutention des vivres.  
Inspections effectuées par le patron ou sous son autorité  
83. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, l'autorité compétente doit exiger que des 
inspections fréquentes soient conduites par le patron ou sous son autorité pour assurer que:  
a) les logements sont propres, décemment habitables, sûrs et maintenus en bon état;  
b) les provisions d'eau et de nourriture sont suffisantes;  
c) la cuisine, la cambuse et les équipements servant à l'entreposage de la nourriture sont hygiéniques et bien 
entretenus.  
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Les résultats de ces inspections ainsi que les mesures prises pour remédier à tout manquement sont 
consignés et sont disponibles pour consultation.  
Dérogations  
84. L'autorité compétente peut, après consultation, permettre des dérogations aux dispositions de la présente 
annexe pour tenir compte, sans discrimination, des intérêts des pêcheurs ayant des pratiques religieuses et 
sociales différentes et particulières, sous réserve qu'il n'en résulte pas des conditions qui, dans l'ensemble, 
seraient moins favorables que celles qui auraient découlé de l'application de l'annexe. 
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CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. 
A R R E T 
no 158.603 du 10 mai 2006 
G./A.78.765/VI-14.590 
En cause : la Communauté française, 
représentée par son Gouvernement, 
ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, 
avenue Louise, no 149/22, 
1050 Bruxelles, 
contre : 
l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Emploi et de l’Informatisation, 
ayant élu domicile chez Me Patrick PEETERS, avocat, 
chaussée de la Hulpe, no 177/6, 
1170 Bruxelles. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, 
Vu la requête introduite le 29 mai 1998 par la Communauté française qui demande l'annulation de l'arrêté royal 
du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; 
Vu l'arrêt no 133.067 du 25 juin 2004 sursoyant à statuer et posant des questions préjudicielles à la Cour 
d'arbitrage; 
Vu l'arrêt de la Cour d'arbitrage no 65/2005 du 23 mars 2005;  
Vu le rapport complémentaire de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; 
Vu l'ordonnance du 7 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; 
Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; 
VI -14.590- 2/17 
Vu l'ordonnance du 27 décembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 janvier 2006; 
Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; 
Entendu, en leurs observations, Me Thomas VANTOMME, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant 
pour la requérante et Me Vincent OST, loco Me Patrick PEETERS, avocat, comparaissant pour la partie 
adverse; 
Entendu, en son avis contraire, Mme CARLIER, Auditeur; 
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; 
Considérant qu'à la suite de l'adoption de plusieurs directives européennes, la loi du 10 juin 1952 concernant la 
santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail a été abrogée par la 
loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; 
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Considérant qu'en ses alinéas 1er et 2, l'article 4 de la loi du 4 août 1996 précitée était rédigé ainsi qu'il suit, 
avant la modification de numérotation consécutive à la loi du 7 avril 1999 qui y a introduit un § 2 et avant sa 
modification par la loi du 11 juin 2002 qui a ajouté un 8o dans l'alinéa 2 : 
" Le Roi peut imposer aux employeurs et aux travailleurs toutes les mesures nécessaires au bien-être des 
travailleurs lors de l'exécution de leur travail. 
Le bien-être est recherché par des mesures qui ont trait à : 
1o la sécurité du travail; 
2o la protection de la santé du travailleur au travail; 
3o la charge psycho-sociale occasionnée par le travail; 
4o l'ergonomie; 
5o l'hygiène du travail; 
6o l'embellissement des lieux de travail; 
7o les mesures prises par l'entreprise en matière d'environnement pour ce qui concerne leur influence sur les 
points 1o à 6o."; 
VI -14.590- 3/17 
Considérant que le 27 mars 1998, le Roi a adopté un arrêté relatif à la politique du bien-être des travailleurs 
lors de l'exécution de leur travail; qu'il s'agit de l'arrêté attaqué, publié au Moniteur belge le 31 mars 1998, qui 
se donne pour fondement légal l'article 4, alinéa 1er de la loi précitée; 
Considérant que l'arrêté attaqué institue un "système dynamique de gestion des risques" reposant sur les 
principes généraux de prévention visés à l'article 5, § 1er de la loi du 4 août 1996 précitée et portant sur les 
domaines énumérés à l'article 4, alinéa 2 précité de la même loi; qu'il a pour objectif la mise en oeuvre d'une 
politique relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et impose, à cette fin, des 
obligations aux employeurs et aux travailleurs; 
Considérant que la partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 3 et 84 des lois 
coordonnées sur le Conseil d'Etat, de la violation des formalités soit substantielles, soit prescrites à peine de 
nullité, de l'erreur dans les motifs et de l'excès de pouvoir, en ce que l'arrêté royal attaqué a été soumis à l'avis 
de la section de législation du Conseil d'Etat conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2o des lois coordonnées 
précitées, alors que l'urgence alléguée n'apparaît pas justifiée et ne repose pas sur des motifs pertinents, 
suffisants et légalement admissibles; 
Considérant que l'arrêté attaqué porte ce qui suit en son préambule : 
" Vu l'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté doit entrer en vigueur le 1er avril 1998, comme 
prévu à l'article 101 de la loi du 4 août 1996 relative au bienêtre des travailleurs lors de l'exécution de leur 
travail, modifiée par les articles 54 et 121 de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de 
l'emploi et ce afin d'éviter que le fonctionnement des services de prévention existant dans les entreprises ne 
soit perturbé et afin de faire en sorte que les employeurs et les différentes autres personnes concernées 
puissent s'adapter à la nouvelle réglementation;  
Considérant que les services de prévention et de protection ne peuvent fonctionner que dans la mesure où les 
employeurs abordent les problèmes relatifs au bien-être des travailleurs selon une approche de système;"; 
Considérant que la partie requérante fait observer que la référence à l’article 101 de la loi du 4 août 1996 est 
erronée, car la date du 1er avril 1998 qui en découle ne concerne que le chapitre VI de cette loi alors que les 
dispositions qui fondent l’arrêté attaqué sont en vigueur depuis le 1er octobre 1996, que la partie requérante 
soutient que l’adoption tardive de l’arrêté querellé est la source même de l’urgence alléguée et ajoute qu’elle 
n’aperçoit pas la portée du second considérant et son rapport avec l’urgence invoquée dans le premier; 
VI -14.590- 4/17 Considérant que dans le mémoire en réponse, la partie adverse présente ainsi qu'il suit la 
chronologie de l'élaboration de l'arrêté attaqué : 
" - la loi du 4 août 1996 a été publiée au Moniteur belge du 18 septembre 1996; 
- lors de l'élaboration des arrêtés royaux d'exécution il a été constaté qu'il y avait plusieurs problèmes à 
résoudre, ce qui a incité le Ministre de l'Emploi et du Travail à demander au Prof. O. Vanachter, au mois de 
mars 1997 une étude, sur base de certaines questions; 
- cette étude a servi de base à une table ronde réunissant toutes les parties concernées (notamment les 
principales organisations syndicales représentatives des travailleurs), qui a eu lieu à Louvain le 8 octobre 1997; 
- les projets ont été élaborés sur base des conclusions de cette table ronde; 
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- ils ont été soumis au Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail le 30 décembre 1997; 
- ce Conseil a rendu son avis le 2 mars 1998: 
- l'avis du Conseil d'Etat a été sollicité le 16 mars 1998; 
- le Conseil d'Etat a rendu son avis le 18 mars 1998; 
- l'arrêté a été signé par le Roi le 27 mars 1998; 
- il a été publié au Moniteur belge le 31 mars 1998; 
- et est entré en vigueur le 1er avril 1998"; 
Considérant que la partie adverse fait valoir que la pertinence des motifs de l'urgence est rencontrée par le fait 
que l'article 101 de la loi du 4 août 1996 précitée prévoit, "en combinaison avec les articles 54 et 121 de la loi 
du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi", que le chapitre VI de la loi précitée du 4 août 
1996, relatif aux services de prévention et de protection, entre en vigueur le 1er avril 1998, que "l'arrêté 
querellé porte, avec d'autres, les mesures d'exécution indispensables à l'application harmonieuse et effective 
de la nouvelle loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail"; que la partie adverse 
ajoute que "comme expliqué dans le second considérant motivant l’urgence, l’arrêté royal attaqué est la clef 
de voûte de l’ensemble de la réglementation relative au bien-être des travailleurs, de telle façon que l’entrée en 
vigueur effective du chapitre VI relatif aux services de prévention et de protection est inconcevable sans celle 
préalable, ou à tout le moins simultanée, de l’arrêté querellé" qui devait donc intervenir au plus tard le 1er avril 
1998; que s'agissant de la réalité de l'urgence, la partie adverse précise que les formalités préalables à 
l'adoption de l'arrêté attaqué n'ont été accomplies qu'au début du mois de mars 1998, "ce qui laissait moins 
d'un mois pour solliciter l'avis du Conseil d'Etat, soumettre le projet d'arrêté à la signature du Roi et le publier"; 
qu'elle souligne que le bref délai séparant la signature de l'arrêté de sa publication confirme la réalité de 
l'urgence;  
Considérant que, dans le mémoire en réplique, la partie requérante rappelle que, conformément à la 
jurisprudence de la section d'administration, les motifs de l'urgence ne peuvent être démentis par le manque de 
diligence de l'autorité; qu'elle VI -14.590- 5/17 soutient que le délai d'un an et six mois qui s'est écoulé entre la 
publication de la loi du 4 août 1996, le 18 septembre 1996, et l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et 
la protection au travail, le 2 mars 1998, est inexpliqué par le dossier administratif; qu'elle relève que le Conseil 
supérieur n'a été saisi par la partie adverse que le 30 décembre 1997, soit plus d'un an après la publication de 
la loi précitée du 4 août 1996;  
Considérant que, dans le dernier mémoire, la partie requérante écrit que : 
"s'il est clair que la date du 1er avril 1998 était une date butoir imposée par le législateur en application de la loi 
du 13 février 1998, rien ne permet pour autant d'expliquer pourquoi entre le 30 décembre 1997 et le 2 mars 
1998, le Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail n'a pas donné son avis" et conclut qu'en 
ne diligentant pas la procédure d'avis du Conseil supérieur, la partie adverse a créé ellemême l'urgence qu'elle 
allègue; 
Considérant que le 16 mars 1998, la section de législation du Conseil d'Etat a été saisie d'une demande d'avis 
dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur quatre projets d'arrêtés royaux, le premier relatif au bien-être 
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui constitue l’arrêté attaqué, le deuxième relatif au service 
interne pour la prévention et la protection au travail qui fait l’objet du recours G./A.78.767/VI- 14.592, le 
troisième relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail qui a fait l'objet du recours 
G./A.78.764/VI-14.603 sur lequel il a été statué par l'arrêt no 152.909 du 20 décembre 2005 et le quatrième 
modifiant et abrogeant diverses dispositions du Règlement général pour la protection du travail qui fait l'objet 
du recours G./A.76.766/VI-14.591; que la section de législation a donné son avis le 18 mars 1998; 
que les projets précités sont devenus quatre arrêtés royaux adoptés le 27 mars 1998, publiés au Moniteur 
belge le 31 mars 1998 et entrés en vigueur le 1er avril 1998; 
Considérant que l’arrêté attaqué exécute l’article 4, alinéa 1er de la loi précitée du 4 août 1996, disposition qui 
figure dans le chapitre II de la loi; que les arrêtés royaux relatifs au service interne et aux services externes 
pour la prévention et la protection au travail exécutent, le premier, les articles 33, §3, 39, alinéa 1er et 41 de la 
loi, le second, les articles 40, §3 et 41 de la loi, dispositions qui figurent dans le chapitre VI de celle-ci; que 
l’arrêté royal modifiant et abrogeant diverses dispositions du Règlement général pour la protection du travail 
trouve son fondement dans les articles 4, 33, §3, 39, alinéa 1er, 40, § 3 et 41 précités; 
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Considérant que dans son texte d’origine, l'article 101 de la loi du 4 août 1996 précitée était rédigé comme suit 
:VI -14.590- 6/17 
" la présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel elle aura été 
publiée au Moniteur belge à l'exception du chapitre V qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi et à 
l'exception du chapitre VI qui entre en vigueur le premier jour du treizième mois qui suit celui au cours duquel 
la présente loi aura été publiée au Moniteur belge"; 
que la loi précitée publiée au Moniteur belge le 18 septembre 1996 est entrée en vigueur le 1er octobre 1996 à 
l'exception, notamment, de son chapitre VI qui devait entrer en vigueur le 1er octobre 1997; 
Considérant, toutefois, que l'article 54 de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi 
a remplacé à l'article 101 de la loi du 4 août 1996 les mots "treizième mois" par les mots "dix-neuvième mois"; 
que l'article 121 de la loi précitée du 13 février 1998 porte ce qui suit : "L'article 54 produit ses effets à partir du 
1er octobre 1997"; que le chapitre VI de la loi du 4 août 1996 devait donc entrer en vigueur le 1er avril 1998; 
Considérant que l'exposé des motifs de la loi précitée du 4 août 1996 s'exprime en ces termes à propos de 
l'article 101 fixant son entrée en vigueur : "Cet article fixe l'entrée en vigueur de la loi. Afin de pouvoir appliquer 
d'une façon effective les prescriptions de la loi qui demandent une adaptation de la réglementation, une entrée 
en vigueur retardée est prévue pour (...) les dispositions concernant les services de prévention et de protection 
au travail" (Doc. parl., Ch. Repr., n/ 71/1, 1995 (S.E.), Exposé des motifs, p.37); que, s'agissant du report de 
l'entrée en vigueur du chapitre VI de la loi du 4 août 1996 par l'article 54 de la loi du 13 février 1998, l'exposé 
des motifs de cette loi porte ce qui suit : "L'article 101 de la loi du 4 août 1996 prévoit que le chapitre VI de la 
loi entre en vigueur le 1er octobre 1997. Ce chapitre a trait à l'organisation des services de prévention qui ont 
pour mission d'assister les employeurs et les travailleurs. Des services interne et externes de prévention et de 
protection au travail remplaceront les actuels services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de 
travail. Il s'avère cependant que le délai de mise en application de ce chapitre sera trop court, compte tenu des 
consultations qui s'imposent. L'organisation des services de prévention est une partie très importante de la loi. 
Il a été décidé, de commun accord avec le Professeur O. VANACHTER d'organiser une table ronde sur les 
points d'achoppement relatifs à cette matière en vue de pourvoir le nouveau système d'une base élargie" (Doc. 
parl., Ch. Repr., 1269/1, 97/98, Exposé des motifs, p. 15); que le rapport fait au nom de la Commission des 
affaires sociales de la Chambre précise que la "table ronde", qui avait pour but de "finaliser" les arrêtés 
d'exécution, s'est tenue le 8 octobre 1997 et qu’y participaient les partenaires sociaux, les associations du 
secteur et des experts (Doc. parl., Ch. Repr., 1269/4, 97/98, pp. 12 et 13); qu'un amendement du VI -14.590- 
7/17 gouvernement a introduit dans le projet de loi, un article 104bis, qui devait devenir l'article 121 de la loi 
précitée du 13 février 1998; que cet amendement a été justifié en ces termes : "L'article actuel 101 de la loi du 
4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fixe la date d'entrée en 
vigueur du chapitre VI de la loi au 1er octobre 1997. Etant donné que la présente loi qui sursoit à cette date 
entre en vigueur après cette date, il y a lieu de recourir à la rétroactivité" (Doc. parl., Ch. Repr., 97/98, 
amendements, n/ 1269/3, p.8); 
Considérant que les travaux préparatoires relatifs tant à l'article 101 de la loi du 4 août 1996 qu'aux articles 54 
et 121 de la loi du 13 février 1998 témoignent de la volonté du législateur de voir coïncider la date d'entrée en 
vigueur du chapitre VI de la loi du 4 août 1996 avec celle de l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution de ce 
chapitre, c'est-à-dire les deux arrêtés royaux relatifs respectivement au service interne et aux services externes 
pour la prévention et la protection au travail; que c'est en conformité avec la volonté du législateur que la partie 
adverse a estimé que ces arrêtés devaient entrer en vigueur le 1er avril 1998; que tel est l’objet du premier 
alinéa de la motivation de l’urgence figurant au préambule de l’arrêté attaqué; 
Considérant que l’article 33 de la loi du 4 août 1996 précitée dispose en son § 1er que le service interne de 
prévention et de protection au travail, que chaque employeur à l’obligation de créer, "assiste l’employeur et les 
travailleurs lors de l’application des mesures visées aux articles 4 à 32 en ce qu’elles ont trait au bien-être 
des travailleurs lors de l’exécution de leur travail"; qu’en son § 3, l’article 33 précité habilite le Roi à fixer "les 
modalités de fonctionnement, les compétences requises et les missions du service interne de prévention et de 
protection au travail"; que l’article 40 de la loi précitée institue des services externes de prévention et de 
protection au travail, notamment "des services externes chargés des contrôles techniques sur le lieu du 
travail"; qu’en son article 41, la loi précitée habilite le Roi à arrêter les mesures en vue de promouvoir la 
coopération, notamment, entre le service interne et le service externe et précise que cette collaboration "doit 
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déboucher sur une action commune des différents services axée sur la promotion de la prévention dans les 
entreprises"; qu’il ressort du texte même de l’arrêté attaqué que les services interne et externes de prévention 
et de protection au travail interviennent pour l’application de ses dispositions les plus importantes; que la partie 
adverse a pu estimer, comme elle le fait valoir dans le mémoire en réponse, que la mise en oeuvre effective du 
chapitre VI de la loi précitée relatif aux services de prévention et de protection au travail était subordonnée à 
l’entrée en vigueur, à tout le moins simultanée, de l’arrêté attaqué qui institue, sous la responsabilité de  
l’employeur, un système dynamique de gestion des risques; que le motif énoncé au VI -14.590- 8/17 
second alinéa de la motivation de l’urgence qui figure au préambule de l’arrêté attaqué, étant "que les services 
de prévention et de protection ne peuvent fonctionner que dans la mesure où les employeurs abordent les 
problèmes relatifs au bien-être des travailleurs selon une approche de système", est pertinent en ce qu’il 
justifie l’entrée en vigueur de l’arrêté attaqué à la même date que les arrêtés royaux relatifs aux services de 
prévention et de protection; que s’agissant de l’arrêté attaqué, ce motif est à lui seul pertinent dès lors que 
l’entrée en vigueur des arrêtés royaux relatifs aux services de prévention et de protection fixée au 1er avril 
1998 trouve appui dans la loi du 13 février 1998 précitée;  
Considérant que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, l'urgence n'est pas démentie par le 
manque de diligence dont la partie adverse aurait fait preuve jusqu'au 30 décembre 1997, date de la saisine du 
Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail aux fins d'avis, en différant sans raisons 
l’adoption de l’arrêté attaqué qui trouve son fondement dans l’article 4 de la loi précitée du 4 août 1996, 
disposition entrée en vigueur le 1er octobre 1996; qu'en effet, il ressort des travaux préparatoires des articles 
54 et 121 de la loi du 13 février 1998, cités plus avant, que c'est à la suite de difficultés ayant imposé des 
consultations lors de l'élaboration des arrêtés royaux relatifs aux services de prévention et de protection que le 
législateur a reporté au 1er avril 1998 l'entrée en vigueur du chapitre VI de la loi du 4 août 1996; que, 
l’élaboration de l’arrêté attaqué étroitement lié aux arrêtés précités a été retardée en raison des mêmes 
difficultés et consultations comme le précisent les éléments de la chronologie établie par la partie adverse dans 
le mémoire en réponse; 
Considérant que l'article 95 de la loi précitée du 4 août 1996 dispose comme suit en son alinéa 2 : "Le Conseil 
supérieur [pour la prévention et la protection au travail] donne son avis dans les six mois suivant la demande 
qui lui en est faite. En cas d'urgence, le Ministre qui demande l'avis peut limiter ce délai à deux mois. Après 
l'expiration de ces délais, il peut être passé outre."; que, recourant à la procédure d'urgence, le Ministre a saisi 
le Conseil supérieur le 30 décembre 1997 en lui demandant d'émettre son avis dans les deux mois; que cet 
avis a été donné le 2 mars 1998; que c'est à tort que, dans le dernier mémoire, la partie requérante reproche à 
la partie adverse de ne pas avoir diligenté la procédure d'avis du Conseil supérieur, créant ainsi elle-même 
l'urgence qu'elle a alléguée pour fonder sa demande d'avis à la section de législation dans un délai ne 
dépassant pas trois jours; 
Considérant qu'après l'avis du Conseil supérieur donné le 2 mars 1998, la partie adverse a saisi la section de 
législation du Conseil d'Etat le 16 mars 1998; que celle-ci a donné son avis le 18 mars 1998; que l'arrêté 
attaqué a été adopté le 27 mars VI -14.590- 9/17 1998; qu'il a été publié au Moniteur belge le 31 mars 1998 et 
est entré en vigueur le 1er avril 1998; 
Considérant que le recours à la procédure prévue par l'article 84, alinéa 1er, 2o des lois coordonnées sur le 
Conseil d'Etat repose sur des motifs pertinents et suffisants qui justifient légalement l'urgence alléguée; que le  
moyen n'est pas fondé;  
Considérant que la partie requérante prend un deuxième moyen de la violation "des articles 11 et 12bis de la 
loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents 
relevant de ces autorités, de la violation des formalités soit substantielles soit prescrites à peine de nullité et de 
l'excès de pouvoir", en ce que l'arrêté attaqué n'a pas été soumis à la concertation syndicale alors que celle-ci 
s'imposait en vertu des articles 11 et 12bis de la loi précitée du 19 décembre 1974; que la partie requérante fait 
valoir qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 décembre 1974 et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, le 
statut syndical trouve à s'appliquer à son personnel tant statutaire que contractuel; qu'elle soutient qu'eu égard 
à son contenu et aux  conséquences qu'il a pour le personnel visé dans son champ d'application, l'arrêté 
attaqué concerne la durée du travail et son organisation et a donc trait à son activité institutionnelle; qu'elle 
conclut qu'en application de l'article 11, § 1er, 2o de la loi du 19 décembre 1974 précitée, l'arrêté attaqué 
devait être soumis à la formalité de la concertation syndicale; que la partie requérante prétend que cette 
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concertation aurait dû se dérouler au sein du comité commun à l'ensemble des services publics comme le 
prévoit l'article 12bis, alinéa 1er, 3o de la loi précitée, dès lors que l'arrêté attaqué intéresse le personnel 
relevant de plusieurs comités de secteur et le personnel relevant de plusieurs comités particuliers; que dans le 
mémoire en réplique, la partie requérante ajoute qu'en son article 1er, l'arrêté attaqué se réfère au champ 
d'application de la loi du 4 août 1996, c'est-à-dire non seulement à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1o, e), qui vise les 
élèves et les étudiants pour lesquels le programme d'étude prévoit une forme de travail effectué dans un 
établissement d'enseignement, mais aussi à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1o, a) de la loi qui vise "les personnes 
qui, autrement qu’en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une 
autre personne", que son personnel statutaire entre dans cette dernière catégorie et que, par conséquent, la 
formalité de la concertation préalable s'imposait en vertu de l'article 11, § 1er de la loi précitée du 19 décembre 
1974 dans la mesure où l'arrêté attaqué concerne l'organisation du travail et a trait à son activité 
institutionnelle; 
Considérant que la loi du 4 août 1996 précitée dispose comme suit en son article 2, § 1er : 
VI -14.590- 10/17 " La présente loi est applicable aux employeurs et aux travailleurs. Pour l'application de la 
présente loi sont assimilés :  
1o aux travailleurs : 
a) les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous 
l'autorité d'une autre personne; 
(...) 
e) les élèves et les étudiants qui suivent des études pour lesquelles le programme d'étude prévoit une forme 
de travail qui est effectué dans l'établissement d'enseignement; 
2o aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1o"; Considérant qu'en son article 
1er, l'arrêté attaqué précise qu'il "s'applique aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu'aux personnes y 
assimilées, visées à l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution 
de leur travail"; que l'arrêté attaqué s'applique aux travailleurs du secteur privé comme du secteur public, 
contractuels, mais aussi statutaires en vertu de l'assimilation aux travailleurs des "personnes qui, autrement 
qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne", 
réalisée par l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1o, a) de la loi du 4 août 1996, et aux employeurs qui les occupent; 
Considérant que l'article 3, § 1er de la loi du 19 décembre 1974 précitée prévoit la création par le Roi de trois 
comités généraux de négociation, le troisième étant le comité commun à l'ensemble des services publics; 
qu'après avoir déterminé la compétence de ce comité, la loi précitée prévoit ce qui suit dans la version 
d’origine de son article 3, § 1er, alinéa 2, devenu à la suite de modifications législatives l'alinéa 6 de l'article 3, 
§ 1er, texte demeuré inchangé jusqu'à sa modification par la loi du 15 décembre 1998, postérieure à l'arrêté 
attaqué : "En outre, le comité est substitué au Conseil national du travail dans tous les cas où les dispositions 
en vigueur requièrent l'avis ou une proposition de ce conseil pour les questions intéressant exclusivement le 
personnel des services publics auxquels le régime institué par la présente loi a été rendu applicable"; que, 
dans ces cas, le comité donne l'avis ou formule une proposition; qu'à propos de cette disposition, l'exposé des 
motifs s'exprime en ces termes : "La mise au point suivante peut être faite au sujet des attributions du comité 
commun à l'ensemble des services publics (Art. 3, § 1er, 3o). Ce comité interviendra aux lieu et place du 
Conseil national du travail dans les cas définis à l'article 3, § 1er, 3o, alinéa 2. De plus en plus, la législation 
générale du travail concerne à la fois le secteur privé et le secteur public et VI -14.590- 11/17 certaines 
mesures d'exécution qu'elle requiert doivent être déférées au moins à l'avis du Conseil national du travail. Or, il 
se fait qu'en raison de sa composition même, ce grand conseil n'est pas celui dont l'intervention s'indique pour 
se prononcer sur les mesures propres au secteur public. C'est pourquoi il a été envisagé de confier leur 
examen au troisième des comités généraux que le Roi créera en vertu de l'article 3, § 1er, 3o. Les mesures 
concernant à la fois le secteur privé et le secteur public continueront, comme par le passé, à relever des 
attributions du Conseil national du travail" (Doc. parl., Ch. Repr., 889 (1970-1971) n o 1, p. 11 ainsi que Sénat, 
367, (S.E. 1974), n/ 2, pp. 9 et 10); 
Considérant que l'article 44 de la loi précitée du 4 août 1996 a institué  auprès du Ministère de l'Emploi et du 
Travail, le Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail remplaçant le Conseil supérieur de 
sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail; qu'à la différence de ce dernier, le nouveau 
Conseil supérieur est composé, notamment, d'un nombre égal de représentants des organisations 
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d'employeurs et de travailleurs, ayant seuls le droit de vote; que l'article 46 de la loi précitée dispose comme 
suit en son alinéa 2 : "les compétences en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur 
travail, comme prévu à l'article 4, qui ont été attribuées au Conseil supérieur ne portent pas préjudice aux 
compétences du Conseil national du travail relatives aux conditions générales de travail"; que l'article 95 de la 
loi précise les articles de la loi dont l'exécution requiert l'avis du Conseil national du travail; 
Considérant qu'à propos de la concertation sociale et des attributions respectives du Conseil supérieur et du 
Conseil national du travail, l'exposé des motifs de la loi du 4 août 1996 précitée s'exprime en ces termes : "En 
conclusion, ce projet de loi confirme la concertation sociale institutionnalisée avec les partenaires sociaux au 
sein de l'ancien Conseil supérieur SHE, actuellement le Conseil supérieur pour la prévention et la protection au 
travail. Les structures et compétences de ce Conseil supérieur sont dès lors définies plus clairement que 
précédemment" et "(...) il est clair que le Conseil supérieur est uniquement compétent pour les matières 
concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Les matières concernant les 
conditions de travail au sens large restent de la compétence du Conseil national du travail (...)" (Doc. parl., Ch. 
Repr., 71/1, 1995 (S.E.), pp. 3 et 30); 
Considérant que la concertation sociale telle qu'elle est organisée par la loi du 4 août 1996 précitée est sans 
incidence sur la règle découlant de l'article 3, § 1er, alinéa 6 de la loi précitée du 19 décembre 1974, selon 
laquelle les réglementations, qui quoique concernant les travailleurs du secteur public sont également 
applicables aux travailleurs du secteur privé, ne relèvent pas des attributions du comité commun à VI -14.590- 
12/17 l'ensemble des services publics, celui-ci n'étant compétent que pour des dispositions intéressant 
exclusivement le personnel des services publics auquel la loi du 19 décembre 1974 est applicable; qu'il n'est 
pas dérogé à cette règle par l'article 12bis, alinéa 1er, 3o de la loi précitée qui prévoit que les réglementations 
que le Roi n'a pas considérées comme réglementations de base sont soumises à la concertation au sein du 
comité commun à l'ensemble des services publics "lorsque ces réglementations intéressent le personnel 
relevant d'un ou de plusieurs comités de secteur et le personnel relevant d'un ou de plusieurs comités 
particuliers"; qu'en effet, par cette disposition, introduite dans la loi du 19 décembre 1974 par la loi du 6 juillet 
1989, le législateur a uniquement voulu, pour des matières concernant le personnel de secteurs différents, 
éviter la concertation secteur par secteur, sans créer d'organes nouveaux ni modifier l'économie générale de la 
loi, en soumettant ces matières à la concertation au sein des comités généraux de négociation existants 
prévus par l'article 3, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 (Doc. parl., Sénat, 640/1, 1988-1989, pp. 6 et 7); 
Considérant que l’arrêté attaqué exécute l’article 4, alinéa 1er de la loi du 4 août 1996 précitée qui habilite le 
Roi à prendre les mesures nécessaires au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et à les 
imposer aux employeurs et aux travailleurs qu’elle vise; que le champ d’application de la loi couvre tant les 
travailleurs du secteur privé que ceux du secteur public et les employeurs qui les occupent, sans que le Roi 
soit habilité à prendre des mesures propres au secteur public; qu’en application des articles 44 et 95 de la loi 
précitée du 4 août 1996, la concertation sociale devait se dérouler au sein du Conseil supérieur pour la 
prévention et la protection au travail qui a donné son avis le 2 mars 1998; que l’arrêté attaqué ne devait pas 
être soumis au comité commun à l’ensemble des services publics; que le moyen n’est pas fondé; 
Considérant que la partie requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la 
Constitution et de l'excès de pouvoir, en ce que l'arrêté querellé a été soumis à l'avis du Conseil supérieur pour 
la prévention et la protection au travail, alors que la requérante ne fait pas partie de ce Conseil et n'a donc pas 
été associée aux travaux qui ont donné lieu à cet avis; qu'à l'appui de ce moyen, elle fait valoir que l'article 44 
de la loi du 4 août 1996 précitée, tel que modifié par l'article 51, § 2, de la loi du 13 février 1998 portant des 
dispositions en faveur de l'emploi, en ce qu'il précise, pour l'application de l'article 46 de la loi du 4 août 1996, 
que "les organisations les plus représentatives sont représentées au sein du Conseil supérieur de la même 
façon qu'au Conseil national du travail", viole les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où la 
composition du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail qu'il retient a pour effet d'exclure 
la requérante de ce Conseil VI -14.590- 13/17 et donc de la procédure d'avis prévue audit article 46, alors que 
rien ne justifie que la requérante, qui est un employeur important, ne soit pas représentée au sein de ce 
Conseil;  
Considérant que par l'arrêt no 133.067 du 25 juin 2004, le Conseil d'Etat a posé à la Cour d'arbitrage la 
question préjudicielle suivante :  
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" L'article 44 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, tel 
que modifié par l'article 51, § 2, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, en ce 
qu'il précise, pour l'application de l'article 46 de la loi du 4 août 1996 que «les organisations les plus 
représentatives sont représentées au sein du Conseil supérieur de la même façon qu'au Conseil national au 
travail» viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où la composition du Conseil supérieur 
pour la prévention et la protection au travail qu'il retient, a pour effet d'exclure la requérante de ce Conseil et 
donc de la procédure d'avis prévue audit article 46, alors que rien ne justifie que la requérante qui est un 
employeur important ne soit pas représentée au sein de ce conseil?"; 
Considérant que par l'arrêt no 65/2005, la Cour d'arbitrage a répondu négativement à la question préjudicielle, 
pour les motifs suivants : 
" B.7.1. L'organisation d'un organe de consultation, tel que le Conseil supérieur pour la prévention et la 
protection au travail, n'est concevable que şi les employeurs et les travailleurs consultés le sont par le 
truchement de leurs organes représentatifs. Dès lors, il ne serait pas justifié qu'un employeur, aussi important 
soit-il par le nombre de ses travailleurs, y siège en tant que tel. 
B.7.2. Par ailleurs, il existe, entre les employeurs privés, membres d'organisations représentatives de leurs 
intérêts, et les employeurs publics, telle la Communauté française, des différences importantes qui peuvent 
justifier que le législateur fédéral ait organisé le Conseil supérieur en y assurant la représentation des premiers, 
mais non des seconds. En effet, les communautés et régions sont non seulement des employeurs, mais elles 
sont aussi des collectivités publiques dotées d'un pouvoir législatif et d'un pouvoir exécutif. Des mécanismes 
de concertation, formelle ou informelle, existent entre les entités fédérées et l'Etat fédéral. Une concertation 
politique similaire n'existe pas entre l'Etat fédéral et les employeurs privés, de sorte que le législateur fédéral a 
pu juger nécessaire de l'organiser, au sein du Conseil supérieur, et d'assurer la représentation des employeurs 
par leurs organisations professionnelles, sans qu'il dût pour autant prévoir une organisation identique pour 
les employeurs publics. La différence de traitement critiquée n'est dès lors pas dépourvue de justification."; 
Considérant que le moyen n'est pas fondé; 
Considérant que la partie requérante prend un quatrième moyen de la violation des articles 24 et 127, § 1er, 
2o, de la Constitution, de l'article 6, § 1er, II, 3o, et VI -14.590- 14/17 
VI, dernier alinéa, 12o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'excès de pouvoir, 
en ce que l'arrêté royal attaqué précise en son article 1er que :  
" Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à 
l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail", 
alors que cette disposition méconnaît les règles répartitrices des compétences visées au moyen; qu'à l'appui 
de son moyen, elle soutient que l'article 2, § 1er, 1o, de la loi du 4 août 1996, qui assimile aux travailleurs "les 
élèves et les étudiants qui suivent des études pour lesquelles le programme d'études prévoit une forme de 
travail qui est effectué dans l'établissement", méconnaît les compétences qui lui sont conférées par les 
dispositions visées au moyen en matière d'enseignement et constitue un excès de pouvoir dans le chef de la 
partie adverse; Considérant que par l'arrêt no 133.067 du 25 juin 2004, le Conseil d'Etat a également posé à la 
Cour d'arbitrage la question préjudicielle suivante : " L'article 2, § 1er, alinéa 2, 1o, e), de la loi du 4 août 1996 
relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail viole-t-il l'article 6, § 1er, II, 3o, et VI, 
dernier alinéa, 12o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qu'il assimile aux 
travailleurs pour la détermination du champ d'application de cette loi les élèves et les étudiants qui suivent des 
études pour lesquelles le programme d'études prévoit une forme de travail qui est effectué dans l'établissement 
d'enseignement?"; 
Considérant que par l’arrêt no 65/2005, la Cour d’arbitrage a répondu négativement à la question préjudicielle 
pour les motifs suivants : 
" B.11. En vertu de l’article 127, § 1er, 2o, de la Constitution, les communautés sont compétentes en matière 
d’enseignement, ce qui leur permet notamment d’organiser des formations comprenant une forme de travail 
exécutée par les élèves et étudiants dans l’établissement d’enseignement. 
B.12. La forme de travail accomplie par l’élève ou l’étudiant dans l’établissement d’enseignement ne peut être 
considérée comme relevant du droit du travail, au sens que cette expression revêt dans l’article 6, § 1er, VI, 
dernier alinéa, 12o, de la loi spéciale du 8 août 1980 puisqu’il ne s’agit pas d’une prestation, contre 
rémunération, effectuée dans un lien de subordination vis-à-vis d’un employeur. Le législateur fédéral ne 
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pourrait donc puiser dans sa compétence en matière de droit du travail le pouvoir d’étendre le champ 
d’application de la loi en cause aux élèves et étudiants qui suivent des études dont le programme prévoit une 
forme de travail effectué dans l’établissement. 
B.13. A l’occasion de l’attribution aux régions, par la loi spéciale du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 
août 1980 de réformes institutionnelles, de la compétence en matière de police des établissements dangereux, 
insalubres et incommodes, les «mesures de police interne qui concernent la protection du travail» ont fait 
l’objet d’une réserve (article 6, § 1er, II, 3o, de la loi spéciale du 8 août 1980), VI -14.590- 15/17 
les travaux préparatoires précisant que «la notion de "police interne" vise exclusivement la protection du travail 
au sens large, pour laquelle le pouvoir national reste compétent» (Doc. parl., S.E. 1988, no 516/6, p.115). 
B.14. La compétence fédérale en matière de protection du travail n’est pas limitée par la définition de la relation 
de travail qui est donnée en matière de droit du travail. Etant donné l’objet de cette protection, le législateur 
fédéral a pu considérer qu’elle s’étend à toutes les personnes qui effectuent une forme de travail, quel que soit 
leur statut, sous l’autorité d’une autre personne. En particulier, les élèves et étudiants qui suivent un 
programme qui comprend l’exécution de prestations de travail au sein de l’établissement effectuent, sous 
l’autorité de l’enseignant de pratique professionnelle, un travail similaire à celui qu’ils pourraient accomplir lors 
d’un stage en milieu professionnel, ainsi qu’à celui qu’ils seront amenés à effectuer, une fois diplômés, sous 
l’autorité de leur employeur. En décidant que ces élèves et étudiants bénéficieraient, lorsqu’ils exécutent un 
travail, de la protection accordée aux travailleurs et en permettant qu’ils s’initient, dès leurs études, à la 
réglementation qui leur sera applicable dans leur vie professionnelle, le législateur fédéral a mis fin à 
l’incertitude qui régnait en la matière, sans empiéter sur les compétences des communautés : 
lorsqu’ils effectuent un travail, ces élèves et étudiants relèvent de la compétence du législateur fédéral pour la 
protection de leur bien-être au travail, tout en relevant de la compétence des communautés pour l’organisation 
de l’enseignement qu’ils suivent."; 
Considérant que le moyen n’est pas fondé; 
Considérant que la partie requérante prend un cinquième moyen "de la violation de l’article 128 de la 
Constitution et de l’article 5, § 1er, I, 2o de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce 
que l’article 9, 8o de l’arrêté attaqué dispose que les mesures de prévention qui doivent être prises par 
l’employeur ont trait à la surveillance de la santé des travailleurs, en ce compris les examens médicaux, alors 
que cette disposition méconnaît les compétences qui sont attribués à la requérante par l’article 5, § 1er, I, 2o 
de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles";  
Considérant que dans le dernier mémoire, la partie requérante s’en réfère à la sagesse du Conseil d’Etat; 
Considérant que l’article 9, 8o de l’arrêté attaqué porte ce qui suit :  
" Les mesures de prévention qui doivent être prises sur base de l’analyse des risques visée à l’article 8 sont 
prises au niveau de l’organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de 
fonctions et au niveau de l’individu, compte tenu de l’ordre suivant : 
(...) 
8o la surveillance de la santé des travailleurs, en ce compris les examens médicaux"; 
Considérant que l’article 5, § 1er, I, 2o de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 dispose 
comme suit : 
VI -14.590- 16/17 
" §1er. Les matières personnalisables visées à l’article 59bis, § 2bis de la Constitution sont : 
I. En ce qui concerne la politique de santé : 
(...) 
2o l’éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine préventive, à l’exception des mesures 
prophylactiques nationales."; 
Considérant que dans l’arrêt précité no 65/2005, la Cour d’arbitrage, répondant à une question préjudicielle 
posée par le Conseil d’Etat par l’arrêt no 133.068 du 25 juin 2004, à propos de la compatibilité de l’article 40, § 
3 de la loi du 4 août 1996 avec l’article 5, § 1er, I, 2o de la loi spéciale de réformes institutionnelles, a jugé en 
ces termes : 
" B.20. Il ressort des travaux préparatoires relatifs à l’article 5, § 1er, I, 2o de la loi spéciale du 8 août 1980 que 
les communautés sont compétentes «en ce qui concerne les activités et services de la médecine préventive, 
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notamment pour [...] le contrôle de la médecine du travail, chargé d’agréer les services interentreprises de 
médecine du travail et de veiller au respect du règlement général sur la protection du travail.» 
(Doc. parl., Sénat, 1979-1980, no 434/1, p.6, et no 434/2, p.125). Le législateur fédéral est pour sa part 
demeuré compétent pour la réglementation relative à la médecine du travail, à l’exception de l’agrément des 
services et du contrôle du respect de la réglementation qu’il adopte."; 
Considérant qu’en imposant aux employeurs de prendre des mesures de prévention ayant pour objet de 
surveiller la santé des travailleurs en veillant notamment à ce qu’ils fassent l’objet d’examens médicaux, 
l’article 9, 8o de l’arrêté attaqué ne viole pas l’article 5, §1er, I, 2o de la loi spéciale de réformes institutionnelles 
du 8 août 1980; que le moyen n’est pas fondé, 
D E C I D E : 
Article 1er. 
La requête est rejetée. 
Article 2. 
Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. 
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix mai deux mille six  
 
 
2. CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. 
A R R E T 
no 111.742 du 22 octobre 2002 
A. 121.607/VIII-3081 
En cause : VERTENEUIL Yves, 
ayant élu domicile chez 
Me Philippe LEVERT, avocat, 
avenue Louise 149/21 
1050 Bruxelles, 
contre : 
le Centre public d'aide sociale 
de Watermael-Boitsfort. 
 
 
LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, 
Vu la requête introduite le 27 mai 2002 par Yves VERTENEUIL qui demande l'annulation de la délibération du 
8 mai 2002 par laquelle le Conseil de l'aide sociale du Centre public d'aide sociale de Watermael-Boitsfort 
refuse sa reprise du travail et le déclare définitivement incapable d'exercer ses fonctions;  
Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de 
l'acte précité;  
Vu les demandes de mesures provisoires et d'astreinte introduites par un acte distinct; 
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Vu le rapport de Mme DAGNELIE, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de 
l'article 94 du règlement général de procédure; 
Vu la notification du rapport aux parties; 
Vu l'ordonnance du 20 septembre 2002, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience 
publique du 16 octobre 2002; 
Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; 
Entendu, en leurs observations, Me LEVERT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me CHANTELOT, 
avocat, comparaissant pour la partie adverse; 
Entendu, en son avis conforme, Mme DAGNELIE, premier auditeur chef de section; 
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; 
Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants : 
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1. Le requérant, entré en service le 1er novembre 1982 comme ouvrier auxiliaire, est nommé à titre définitif au 
grade d'ouvrier en cuisine par délibération du conseil de l'aide sociale du 23 juillet 1998, produisant ses effets 
le 1er août suivant. 
2. Par délibération du 17 août 2000, le requérant, qui a épuisé ses congés de maladie, en raison d'une 
cardiomyopathie majeure, est mis en disponibilité à la date du 3 août 2000. Dans cette position, son traitement 
est réduit à 60% et les indemnités et allocations ne lui sont plus attribuées. 
3. Le 13 septembre 2000, le requérant est examiné par le médecin du travail VIII - 3081 - 3/14 de l'ASBL 
ARISTA. 
Celui-ci recommande qu'il soit muté pour une période temporaire à un emploi répondant aux conditions 
suivantes: travail sans port de charge et en dehors de la cuisine avant le feu vert du cardiologue. S'il ne peut 
obtenir un autre travail, l'intéressé doit être maintenu en incapacité temporaire totale jusqu'à autorisation de 
reprise donnée par le cardiologue. 
Le 19 septembre 2000, le secrétaire du CPAS informe ARISTA qu'il n'est pas possible de confier au requérant 
des missions correspondant aux restrictions médicales énoncées. 
4. Le 8 novembre 2000, la partie adverse écrit à ARISTA pour lui signaler qu'elle a reçu deux certificats 
médicaux, l'un attestant une incapacité de travailler du ler novembre 2000 au ler janvier 2001, qui est la 
prolongation d'un congé de maladie se poursuivant de manière ininterrompue depuis le 7 février 2000, et 
l'autre, daté du 26 octobre 2000, précisant que "Après interrogation et examen il s'avère qu'il ne peut plus 
exécuter son travail normalement sans contre-indications médicales. Vu sa situation cardiaque un travail lourd 
(de cuisine) et surtout à temps plein me semble définitivement impossible pour des raisons médicales 
(cardiologiques) ". 
Elle demande à ARISTA un avis sur la possibilité de réintégrer le requérant dans ses activités professionnelles, 
tout en confirmant l'avis du secrétaire du CPAS du 19 septembre 2000 aux termes duquel, en fonction des 
restrictions médicales émises le 14 septembre 2000, il ne serait pas possible de confier à l'intéressé une 
mission adéquate au sein de ses services. 
5. Le 22 novembre 2000, le médecin d'ARISTA a examiné le requérant. Il conclut que celui-ci peut reprendre le 
travail à la fin de sa période d'incapacité à condition d'obtenir pour une période de deux mois un travail à mi-
temps, avec port de charge limité à 5 kg. 
6. Le 6 décembre 2000, le conseil du requérant écrit au CPAS pour demander la réaffectation de son client. 
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7. Le 21 décembre 2000, le Conseil de l'aide sociale prend connaissance de la situation administrative du 
requérant et des conclusions médicales le concernant. Il constate ce qui suit: 
" Les conclusions médicales précitées sont telles qu'il n'existe au sein des services du CPAS aucun poste de 
travail qui réponde aux conditions émises par le médecin traitant et par le médecin du travail et qui permette 
une réinsertion de l'intéressé dans d'autres fonctions, dans la mesure où aucun emploi n'est vacant au cadre 
du personnel des services du CPAS qui réponde au surplus aux titres et formations de M. VERTENEUIL". 
Pour le surplus, le Conseil marque son accord sur le contenu de la lettre adressée le jour même au requérant 
et à son conseil, aux termes de laquelle :  
" Nous avons examiné votre situation avec attention, dans la mesure où le dernier certificat médical établi par 
votre médecin traitant le 26 octobre 2000, précise que vous êtes incapable de travailler du ler novembre 2000 
au ler janvier 2001 et que "sauf complications, la reprise des activités est prévue le 2 janvier 2001". 
Nous n'avons pas d'information récente provenant de votre médecin traitant qui nous fasse part d'une 
prolongation éventuelle de votre congé de maladie. Nous sommes d'autre part en possession d'une attestation 
de santé établie par le même médecin qui vous a examiné le 26 octobre 2000 et qui précise: 
« (...) 
Après interrogatoire et examen, il s'avère qu'il ne peut plus exécuter son travail normalement sans contre-
indications médicales. Vu sa situation un travail lourd (de cuisine) et surtout à temps plein me semble 
définitivement impossible pour des raisons médicales (cardiologiques)».  
Invité à se prononcer quant aux conditions émises pour vous remettre éventuellement au travail, le médecin du 
travail du Service Externe de Protection du Travail du CPAS, l'ASBL "ARISTA", considère après examen 
médical en date du 22 novembre 2000, que vous pouvez reprendre le travail à la fin de la période d'incapacité. 
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Le médecin y ajoute cependant deux restrictions essentielles, à savoir que le port de charges est limité à 5 kg 
et que le travail doit être effectué à mi-temps.  
Nous avons à vous informer que, à notre grand regret, nous ne disposons pas en cuisine d'un travail qui 
réponde aux restrictions formulées conjointement par votre médecin traitant et par le médecin du travail. 
D'autre part, nous ne disposons d'aucun emploi vacant au cadre du personnel des services du CPAS qui 
réponde à vos titres et formations, ainsi qu'aux restrictions émises par les médecins précités. 
Nous n'avons dès lors pas la possibilité d'autoriser votre reprise de travail à la date actuellement annoncée du 
2 janvier 2001.  
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Vous continuerez néanmoins à bénéficier du traitement d'attente qui vous est accordé dans le cadre de votre 
mise en disponibilité pour maladie (... )". 
8. Le 2 janvier 2001, le conseil du requérant demande au CPAS communication du cadre du personnel dans 
les grades correspondant au niveau de son client ainsi que les titres en vertu desquels ces emplois sont 
occupés.  
Le 2 février 2001, le même conseil fait savoir au CPAS que, selon son client, du personnel aurait été engagé 
dans le cadre de l'article 60 de la loi sur les CPAS et occuperait des emplois du cadre. Tel serait le cas de 
Murielle ARNAULDI, engagée comme chauffeur. Vu la situation statutaire du requérant, il estime que cette 
situation est inadmissible. En conséquence, il demande à la partie adverse de confirmer que rien 
ne s'oppose à la reprise des fonctions de l'intéressé. 
9. Le 9 février 2001, le CPAS répond ce qui suit au conseil du requérant :  
" ( ... ) 
Nous accusons réception de votre courrier du 2 janvier 2001. 
Vous ne disposez pas des informations adéquates et vous confondez l'occupation d'emplois prévus au cadre 
du personnel avec l'application, par le CPAS des dispositions visées par l'article 60,§7, de la loi du 8 juillet 
1976 organique des Centres publics d'aide sociale. 
D'autre part, la personne à laquelle vous faites référence a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à 
durée indéterminée afin d'assurer le remplacement d'un membre du personnel bénéficiaire d'une interruption 
de carrière et pour lequel s'imposait légalement qu'il s'agisse d'un chômeur complet indemnisé.  
Pour le surplus, notre règlement sur le recrutement du personnel prévoit, pour cet emploi, au minimum la 
qualification d'aide familiale ou d'aide seniors, ou d'auxiliaire polyvalent(e) des services à domicile et en 
collectivité ou d'aide polyvalent(e) de collectivité en sus du permis de conduire, étant donné qu'il s'agit 
d'un emploi du cadre du service de distribution des repas à domicile et de transport de handicapés ( ... ) ". 
Par courrier séparé de la même date, le CPAS envoie au conseil du requérant un exemplaire du cadre du 
personnel et les informations relatives aux emplois du cadre pour lesquels un diplôme d'enseignement 
secondaire inférieur est requis.  
10. Le 31 mai 2001, la partie adverse demande la comparution du requérant devant la Commission des 
pensions. 
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11. Par requête du 11 avril 2001, M. VERTENEUIL a demandé l'annulation et la suspension de la délibération 
du 21 décembre 2000 refusant la reprise du travail et de la délibération du 9 février 2001 maintenant celle du 
21 décembre 2000.  
L'arrêt no 99.783 du 15 octobre 2001 ordonne la suspension de l'exécution de la délibération du 21 décembre 
2001 pour les motifs suivants :  
" Considérant qu'au moment où la première décision attaquée a été prise, la partie adverse ne pouvait ignorer 
que le médecin du travail avait décidé que le requérant pouvait reprendre son travail à la fin de la période 
d'incapacité avec pour seules réserves que pendant deux mois, il travaille à mi-temps et qu'il ne soit pas 
contraint à porter des charges supérieures à cinq kilos; que l'acte attaqué n'expose pas pour quelles raisons il 
eût été impossible d'aménager le travail en cuisine, pendant une période aussi limitée, afin que le requérant 
puisse réintégrer son travail sous les réserves émises par le médecin du travail; que ni la note d'observations, 
ni les justifications formulées à l'audience ne permettent de comprendre l'impossibilité alléguée; que la 
motivation tant externe qu'interne du premier acte est inexistante". 
La même délibération est annulée par l'arrêt no 105.344 du 29 mars 2002, pour les mêmes motifs. 
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12. Le 10 août 2001, le Médecin en chef -Directeur du Service de Santé administratif, informe le requérant de 
ce qui suit : 
" (...) 
J'ai l'honneur de vous informer que suite à votre comparution devant la Commission des Pensions, le médecin 
en Chef du Service de Santé Administratif a décidé que :  
- Vous ne remplissez pas actuellement sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension 
prématurée pour motifs de santé.  
- Vous êtes actuellement inapte à l'exercice de vos fonctions; vous restez néanmoins apte dès à présent, à titre 
de réadaptation, pour une période de 6 MOIS à prester des services dans les conditions suivantes : 
SERVICE LEGER, SANS PORT DE CHARGES LOURDES 
Vous devez être réexaminé par la Commission des Pensions, sauf reprise du travail normal et régulier avant ce 
terme (...)". 
Cette décision est motivée comme suit : 
" L'inaptitude partielle provisoire a été constatée suite à l'insuffisance cardiaque. 
L'aptitude professionnelle sera réexaminée dans six mois. 
La gravité de l'affection médicale ne peut être reconnue en l'absence de pronostic péjoratif ni de soins 
coûteux". 
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Elle est accompagnée d'une note explicative. Aux termes de celle-ci, le requérant doit contacter son service du 
personnel pour examiner la possibilité d'effectuer un travail adapté à son état de santé. Il doit reprendre son 
service normal et régulier dès que son état de santé le permet. S'il ne peut le faire avant le délai fixé par le 
médecin, il sera réexaminé à la demande de son administration. Au cas où son administration ne peut 
lui fournir le travail adapté, il doit se couvrir par certificat médical auprès de son organisme de contrôle habituel. 
La décision de la Commission des pensions est portée à la connaissance du CPAS par lettre du 20 septembre 
2001, entrée à l'administration le 25 septembre suivant.  
13. Le 25 septembre 2001, le requérant est examiné par l'ASBL ARISTA, à la demande de son employeur. La 
conclusion de cet examen est la suivante : "L'état de santé reste inchangé et les décisions antérieures restent 
d 'application (actuellement en disponibilité)". Cette décision est notifiée à l'employeur le 28 septembre 2001. 
14. Le 15 novembre 2001, le médecin traitant du requérant établit un certificat attestant que l'intéressé est 
incapable de travailler du 12 novembre 2001 au 12 mai 2002 inclus, pour cause de prolongation.  
15. Par délibération du 8 novembre 2001, le conseil de l'aide sociale décide "de ne pas autoriser M. Yves 
VERTENEUIL à reprendre, à l'issue des examens médicaux précités en date des 20 septembre 2001 et 25 
septembre 2001, des activités professionnelles dès l'instant où il n'y est pas apte". 
16. Cette délibération est annulée par l'arrêt no 105.344 du 29 mars 2002, pour les motifs suivants : 
" Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 159 de la Constitution, de 
l'autorité de chose jugée de l'arrêt n/ 99.793 du 15 octobre 2001, des articles ler à 3 de la loi du 29 juillet 1991 
relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 43 de l'arrêté royal du 26 décembre 1938 
relatif au régime des pensions du personnel communal et des articles 55, 55bis et 56 de la loi du 8 juillet 1976 
organique des centres publics d'aide sociale; 
Considérant que, dans sa "note jointe au dossier du CPAS de Watermael -Boitsfort",  
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la partie adverse s'attache, une fois encore, à démontrer que la réintégration du requérant est impossible; 
Considérant, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les différents arguments avancés par le requérant, que 
l'acte attaque procède par affirmations d'autant plus péremptoires qu'elles ne sont en rien démontrées; que la 
motivation formelle de l'acte attaqué est dépourvue de pertinence puisque la partie adverse, d'une part, ne tient 
aucun compte des conditions de travail recommandées par la Commission des pensions, et d'autre part, est en 
défaut d'expliquer en quoi un cuisinier qualifié et des ouvriers auxiliaires devraient effectuer des tâches 
identiques alors qu'il n'est pas contesté que leurs qualifications sont différentes; 
(...)". 
17. Le 29 avril 2002, le requérant se présente au Secrétaire du CPAS pour être réintégré dans ses fonctions. 
Celle-ci lui est refusée parce que, d'une part, le CPAS n'a pas encore reçu l'arrêt du Conseil d'Etat et, d'autre 
part, pour des raisons médicales.  
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Le jour même, le requérant transmet à la partie adverse : 
1. la demande de son médecin traitant au médecin du travail afin de déterminer, notamment, les conditions de 
reprise du travail; 
2. un certificat médical, rédigé comme suit : 
" Je soussigné, docteur en médecine, certifie par la présente que le nommé VERTENEUIL Yves (04/07/1955) 
(...) a été interrogé et examiné le 29/04/2002. Après interrogatoire et examen, il s'avère qu'il: ne peut toujours 
pas exécuter son travail normalement sans contre-indications médicales. Il présente les séquelles d'une 
cardio-myopathie ischémique congestive sévère avec limitation des capacités fonctionnelles (cardiaques) à 
longue échéance. 
Le port de charges limitées (<5kg) est à respecter pour une durée illimitée. Un mi-temps médical est à prendre 
en considération à condition que ce soit :  
1/le matin 
2/jamais tout seul sur le poste de travail! ans ces conditions bien strictes mais médicalement impératives une 
reprise de travail sera possible". 
18. A la demande de la partie adverse, le requérant est examiné le 7 mai 2002 par le service médical 
"ARISTA". 
A l'issue de cet examen, le médecin du travail recommande que l'intéressé soit muté, définitivement, dans un 
emploi répondant aux conditions ci-après : 
- port de charges de + de 5 kg interdit 
- pas de travail isolé 
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- travail à mi-temps seulement le matin. 
Reprise du travail possible moyennant respect des recommandations. 
Selon le cachet qui y a été apposé, ce document serait entré au CPAS le 14 mai 2002. 
19. Le 8 mai 2002, le Conseil de l'aide sociale prend la délibération suivante : 
" (...)  
Attendu que Mr Yves VERTENEUIL, ouvrier en cuisine, en congé de maladie depuis le 8 octobre 1999; 
Vu les avis médicaux émis respectivement par son médecin traitant le Dr DE SMET Hugo, le 29 avril 2002 et 
par le médecin du travail, le Dr RAEDEMAEKER, qui l'a examiné à la demande du CPAS le mardi 7 mai 2002; 
Attendu que son médecin traitant précise dans "l'attestation de santé" qu'il a établie qu'il s'avère : 
. qu'il ne peut toujours pas exécuter son travail normalement sans contre indication médicale; 
. qu'il présente les séquelles d'une cardio-myopathie ischémique congestive sévère avec limitation de ses 
capacités fonctionnelles "cardiaques" à longue échéance;  
. que le port de charges limitées (moins de 5 kg) est à respecter pour une durée illimitée; 
. qu'un mi-temps médical est à prendre en considération à condition que ce soit : 
- le matin 
- jamais seul sur le poste de travail. 
Que son médecin traitant précise très explicitement que c'est dans le respect de ces conditions bien strictes 
mais médicalement impératives qu'une reprise du travail sera possible; 
Que le médecin du travail, quant à lui, estime qu'il doit être muté définitivement dans un emploi répondant aux 
conditions suivantes : 
. port de charges de plus de 5 kg interdit; 
. pas de travail isolé; 
. travail à mi-temps exclusivement le matin; 
. reprise du travail possible moyennant respect des recommandations susmentionnées. 
Que le médecin du travail conditionne la reprise du travail au respect de ce qui précède; 
Attendu que le Conseil de l'Aide Sociale, après en avoir délibéré, constate que Mr VERTENEUIL Yves n'a plus 
les aptitudes requises pour l'exercice de ses fonctions et qu'une reprise à mi-temps, même limitée à la durée 
maximale de 2 mois fixée en ce qui concerne les prestations réduites pour maladie par l'Arrêté Royal du 19 
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novembre 1998 appliqué par notre Administration, n'est pas envisageable dès l'instant où s'ajouterait à 
certaines restrictions déjà connues précédemment une contrainte consistant à ce qu'il ne puisse jamais être 
seul sur son poste de travail; 
Attendu que le caractère médicalement impératif du respect de l'ensemble des conditions rend impossible sa 
reprise d'activités professionnelles; 
Que le CPAS ne peut pas et ne veut pas assumer la responsabilité d'une reprise d'activités qui ne serait pas 
conforme aux prescriptions médicales conjointes de son médecin traitant et du médecin du travail qu'il se doit 
de respecter en sa qualité d'employeur; 
Que le Conseil de l'Aide Sociale ne peut que constater qu'il y a dans le chef de M. VERTENEUIL Yves, 
incapacité définitive à exercer ses fonctions;  
Qu'une demande de réexamen de sa situation par le service de santé administratif du Ministère de la Santé 
Publique et de l'Environnement a été sollicitée par notre Administration par pli déposé à la poste le 15 mars 
2002 en vue d'une éventuelle mise à la pension prématurée consécutive aux constats médicaux; 
Qu'un rappel a été envoyé à ce service par lettre en date du 6 mai 2002; 
Que, jusqu'à décision de ce service, M. VERTENEUIL doit rester en disponibilité pour maladie; (...) 
DECIDE, à l'unanimité, de ne pas autoriser M. VERTENEUIL Yves à reprendre ses fonctions dans la mesure 
où il n'y est pas médicalement apte. (...)". 
Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste le 13 
mai 2002. 
20. Des renseignements complémentaires produits par le requérant, il ressort: 
- qu'il a été convoqué par la Commission des pensions pour examen le 3 juillet 2002; 
- que la partie adverse organise un examen de recrutement à l'emploi d'ouvrier (fonctions de cuisinier) pour sa 
maison de repos; 
Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 159 de la Constitution, de 
l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation de l'autorité de la chose jugée par les arrêts nos 99.793 et 
105.344, de la violation de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social 
et de redressement financier, de la violation des articles 55, 55bis et 56 de la loi du 8 juillet 1976 organique des 
centres publics d'aide sociale, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 
actes administratifs et de la violation de l'article 43 de l'arrêté royal du 26 décembre 1938 relatif au régime des 
pensions du personnel communal; qu'en une première branche, le requérant rappelle la motivation des arrêts 
précités et souligne que l'acte attaqué, qui lui refuse la reprise de ses fonctions et le déclare définitivement 
incapable de les exercer, méconnaît les dispositions visées au moyen et spécialement l'autorité des arrêts 
précités; que le requérant observe également que la délibération contestée porte non seulement sur sa 
réinsertion dans un emploi de cuisinier mais également dans tout autre emploi dans les services de la partie 
adverse, violant ainsi son droit de priorité à occuper un emploi vacant du cadre, la partie adverse considérant à 
tort qu'il n'est pas possible de lui trouver un emploi répondant aux exigences médicales; qu'en une deuxième 
branche, le requérant soutient que la partie adverse était incompétente pour se prononcer sur son inaptitude à 
exercer ses fonctions, cette compétence appartenant à la commission des pensions en application de 
l'article 117 de la loi précitée du 14 février 1961; qu'il ajoute que dès lors que la Commission des pensions et le 
médecin du travail ont estimé qu'il était apte à exercer ses fonctions, sous les réserves mentionnées, c'est en 
méconnaissance et en contradiction avec ces avis que la partie adverse a adopté l'acte attaqué;  
Considérant que la partie adverse répond qu'il ressort des derniers certificats médicaux que l'état de santé du 
requérant s'aggrave et qu'elle ne peut que constater l'impossibilité concrète de remettre l'intéressé au travail en 
cuisine; qu'elle soutient que la nécessité de ne pas le laisser seul à son poste de travail suppose l'obligation 
permanente de détacher un autre travailleur à ses côtés lorsqu'il effectue une tâche et ajoute que, comme 
toute autre administration publique, elle ne peut être tenue d'affecter un travailleur à la surveillance 
permanente d'un agent souffrant d'un handicap cardiaque grave; qu'en outre, la partie adverse soutient qu'il 
apparaît impossible d'envisager de laisser le requérant seul, même quelques instants, sous peine d'encourir 
une responsabilité particulière s'il était pris d'un malaise soudain au moment il serait laissé seul; qu'en ce qui 
concerne la deuxième branche du moyen, la partie adverse se contente d'observer que "contrairement à la 
présentation faite par le demandeur, le débat n'est pas dans son essence d'ordre juridique mais une 
appréciation de fait qui doit tenir compte à la fois des nécessités du travail en cuisine et des possibilités de 



Capitolul V . Drept internaţional 

Revista de dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale               Pag 244 

respecter pratiquement "in situ" les conditions médicales strictes imposées sous peine de mettre en danger la 
vie de l'intéressé"; 
Considérant, quant à la première branche du moyen, que la partie adverse refuse la réinsertion du requérant, 
contrairement aux avis médicaux, en raison même des recommandations expresses formulées par les 
médecins, se fondant sur la contrainte nouvelle consistant à ne jamais laisser l'intéressé seul à son poste de 
travail; que cette condition supplémentaire à respecter pour la réinsertion du requérant ne peut se voir 
reconnaître un caractère prohibitif, eu égard à la thèse constamment soutenue par la partie adverse selon 
laquelle l'aménagement du travail du requérant était impossible, chacun des membres de l'équipe de cuisine 
étant tenu, quel que soit son grade, d'accomplir n'importe quelle tâche en relation avec la fonction; qu'en effet, 
le travail du requérant, même aménagé, devra nécessairement s'effectuer au sein d'une équipe, ce qui 
exclut tout isolement; qu'en outre, il n'est pas démontré que le requérant ne pourrait pas exercer un autre type 
de travail dans un lieu occupé par d'autres agents; qu'enfin, contrairement à ce qu'allègue la partie adverse, si 
les médecins ont interdit un travail isolé, ils n'ont nullement exclu le travail en équipe ou imposé d'affecter un  
autre agent à la surveillance ininterrompue du requérant; qu'il s'ensuit que la motivation de l'acte attaqué n'est 
en rien adéquate; 
Considérant, quant à la seconde branche du moyen, que la réponse de la partie adverse est révélatrice de sa 
conception de l'Etat de droit puisque, une fois encore, elle croit pouvoir s'affranchir du respect des règles 
juridiques selon son bon plaisir; 
qu'une telle attitude est d'autant plus intolérable qu'elle prétend s'arroger les compétences incontestablement 
réservées à une autre autorité administrative;  
Considérant que le moyen est manifestement fondé en ses deux branches;  
que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler la décision attaquée, ce qui dispense le Conseil d'Etat de statuer 
sur la demande de suspension et la demande de mesures provisoires, 
D E C I D E : 
Article 1er. 
Est annulée la délibération du 8 mai 2002 par laquelle le Conseil de l'aide sociale du Centre public d'aide 
sociale de Watermael-Boitsfort refuse à Yves VERTENEUIL sa reprise du travail et le déclare définitivement 
incapable d'exercer ses fonctions. 
Article 2. 
Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension et sur les demandes de mesures provisoires et 
d'astreinte. 
Article 3. 
Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. 
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux octobre deux mille deux : 
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JUDGMENT of Ms. Justice Dunne delivered on the 24th day of November, 2005 The above two sets of 
proceedings came on for hearing together in July, 2005. in the first set of proceedings the plaintiffs therein 
sought inter alia a declaration that the defendant is bound by an agreement made between the plaintiffs and 
the defendant on or about the 6th day of October, 2000, whereby the parties compromised High Court 
proceedings bearing the title and record numbers “Anthony Burke v. Thermo King Ireland Limited and Thermo 
King Corporation, Record No. 2000/4585P” (hereinafter called the “original proceedings”) on foot of which the 
defendant’s employment with the first named plaintiff terminated by mutual agreement with effect from 6th 
October, 2000, and an order that the defendant comply with the said agreement. Further relief was sought 
within the proceedings but I do not think it is necessary to refer in detail to that at this point. The defendant filed 
a document by way of defence which was delivered on the 22nd of July, 2004. The document is not in the form 
required by the Rules of the Superior Courts. It is a lengthy document which to a large extent consists of a 
statement of the evidence relied on by the defendant in answer to the plaintiffs’ claim. The principle point in the 
defence is that the defendant denies that he entered into the said contract or agreement on the 6th of October, 
2000, with the plaintiffs. The defence also claimed damages for “breach and/or wrongful repudiation by the 
plaintiffs.” A reply and defence to counterclaim was delivered by the plaintiffs on 25th day of February, 2005.  
The plaintiffs in the second set of proceedings are, as can be seen, a firm of solicitors. They acted as solicitors 
for the defendant in the original proceedings and in that context they claim the sum of €92,182.98 being 
£60,000 plus 21% VAT which they claim to be due and owing from the defendant to them in respect of legal 
work and services rendered by the plaintiffs to the defendant at his request in respect of the original 
proceedings. That sum is claimed on the basis that it was the agreed figure comprised in the terms of 
settlement dated the 6th of October, 2000, in respect of the original proceedings. A lengthy document dated the 
30th May, 2005, entitled “Reply, Defence and Counterclaim of Anthony Burke”, sets out his defence to the 
plaintiffs’ claim. Again it is a lengthy document and it is not necessary to set out its terms in detail. He contends 
that the plaintiffs’ Statement of Claim discloses no cause of action against him and he denies that the plaintiffs 
had permission to enter into the settlement agreement described by the plaintiffs. in his counterclaim he sought 
a sum equal to his total emoluments plus interest to date from the date of termination of the interlocutory order 
in the original proceedings. He also claimed damages in respect of loss of remuneration as a result of his 
“unemployable nature due to the non-settlement of his action against his former employers by the plaintiffs”. He 
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also sought costs. A Reply and Defence to Counterclaim was delivered on the 1st of July, 2005.  
Given the nature of the claim made by the respective plaintiffs in these proceedings and the response by the 
defendant it was clear that I should first embark on a hearing of the issue as to whether or not there was a 
concluded agreement between the plaintiffs in the first set of proceedings (hereinafter referred to as Thermo 
King) and the defendant hereinafter referred to as “Mr. Burke”. The hearing before me proceeded on that basis. 
It would be useful at this point to set out in detail the terms of the agreement contended for in this case. The 
terms of the agreement were reduced to writing in a document headed “Anthony Burke v. Thermo King”. The 
document was written on note paper carrying the heading “Ivor Fitzpatrick & Co. Solicitors”. The terms of 
settlement were as follows:  
1. The defendant will pay to the plaintiff the sum of €310,000 gross in the most tax efficient manner permitted 
by law.  
2. The defendant will forthwith transfer full ownership of motor vehicle reg. No. 98 G 2982 to the plaintiff, with 
no warranty as to the vehicle’s condition and the plaintiff will complete all necessary forms. 
3. The plaintiff will be entitled to obtain such benefits under the Ingersoll Rand Stock Option Scheme and the 
first named defendant’s pension scheme as the rules of the Scheme provide.  
4. The plaintiffs will be entitled, at the defendant’s expense to reasonable tax advice in relation to this 
settlement.  
5. The defendant will issue to the plaintiffs a factual reference and will stand over same.  
6. The proceedings will be struck out without order.  
7. This settlement is in full and final settlement of all claims of the plaintiffs against the defendants, their 
associates, subsidiaries, offices, servants or agents, save such legitimate expenses and salary as are due to 
6th October, 2000, to the plaintiff. 
8. The plaintiff will resign all directorship and offices of and in the defendants or their associates or subsidiaries 
forthwith and will return all property of the defendants to the defendants.  
9. This agreement is confidential to the parties and will not be disclosed to any party save legal and financial 
advisors and the plaintiffs will not utter any damaging or disparaging remarks regarding the defendants or their 
officers or servants and the defendants agree likewise in relation to the plaintiffs.  
10. The defendant will pay a sum of £60,000 and VAT if applicable as a contribution to the plaintiffs’ costs.  
By a way of background it may be useful to set out the circumstances which led to the disputed agreement. Mr. 
Burke had been employed by Thermo King since 1978. He was originally employed as a financial planning 
manager and was promoted to the position of controller – Europe, Africa and Middle East and he was also a 
director of Thermo King Ireland Limited and a number of related companies. in the year 2000 difficulties arose 
in relation to the employment of Mr. Burke with Thermo King and in March, 2000, Mr. Burke attended a meeting 
with representatives of Thermo King and was furnished with a letter purportedly dismissing him from his 
employment. As a result, he commenced the proceedings against Thermo King which resulted in the disputed 
settlement. A plenary summons was issued in those proceedings on 14th day of April, 2000, followed by the 
delivery of a statement of claim in August, 2000. A defence was delivered on the 18th day of September, 2000, 
and ultimately the matter was due to be heard on the 10th of October, 2000. On that date the Court order 
recites that:  
“This matter being listed for hearing on this day in the presence of counsel for the respective parties and on 
hearing said counsel and it appearing that a settlement has been reached herein, by consent it is ordered that 
this action be struck out with no order as to costs”.  
It should be noted that at an interlocutory hearing in those proceedings before Mr. Justice Kearns an order was 
made on 5th July, 2000, which provided, inter alia, that the defendants undertook to pay to the plaintiff pending 
the conclusion of those proceedings the equivalent of his salary and other benefits. Various other orders were 
made on that date including an order listing the action for hearing on the 10th of October, 2000.  
Finally it should be noted that Mr. Burke brought a motion before the High Court in the original proceedings on 
the 8th of October, 2001, in which he sought to reinstate the action and other reliefs. That motion came on for 
hearing on that date before Mr. Justice Smyth and having considered the application the court refused the 
application.  
Accordingly it will be seen that the fundamental issue to be determined in these proceedings is whether or not 
the agreement dated the 6th of October, 2000, represents the concluded agreement of the parties thereto. Mr. 
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Burke has also set out in his pleadings a number of matters which he alleges should have been contained in 
the agreement had it been concluded in accordance with his instructions.  
A number of witnesses gave evidence in relation to the circumstances in which the agreement came to be 
made on 6th of October, 2000. Mr. Ercus Stewart S.C. gave evidence that he had been retained as senior 
counsel on behalf of Thermo King in the original proceedings. He said that the case first came before the High 
Court in an application before Mr. Justice Kearns. Following undertakings given at the hearing before Kearns J. 
a trial date of the 10th of October, 2000 was fixed. A meeting was arranged for the 6th of October, 2000, the 
Friday before the trial date for the purpose of attempting to reach a settlement. Present at the meeting were 
John Rogers S.C., Tom Mallon, Barrister at Law and two solicitors on behalf of Mr. Burke. The negotiations on 
behalf of Thermo King were conducted by Mr. Stewart. He received instructions by telephone from Paul 
Glenfield, his solicitor, who was not present. Mr. Stewart described negotiations taking place over a number of 
hours. Eventually, a document was produced which was written by counsel for Mr. Burke. Mr. Stewart indicated 
that some amendments had been made to that document in his own handwriting. Ultimately it was signed by 
Mr. Burke.  
The document dealt with a number of issues namely, the money to be paid to Mr. Burke, the question of costs 
of the proceedings, matters in relation to the transfer of property, tax advice and so on. The document signed 
was the end result of the negotiations. Mr. Stewart confirmed that the document as agreed between the parties 
was expressly agreed with his solicitor. He described going through the detailed terms over the phone with him 
and said that he had full authority to settle the case. Mr. Stewart said that was his understanding of the 
situation and that was the understanding of counsel for Mr. Burke. As a result of the settlement having been 
entered into he said that it was agreed that the case was to be struck out, that witnesses were to be called off 
and that on the following Tuesday the 10th, the case would be struck out. 
Mr. Stewart then went through the terms of the agreement in detail. It provided that the plaintiffs in the 
proceedings were to pay to the defendant the sum of £310,000 in the most tax efficient manner permitted by 
law. He referred to the word “gross” which was written in his handwriting and he emphasised that the sum of 
£310,000 gross, to be paid in the most tax efficient manner, did not mean that the sum was to be paid as 
“personal injuries”. He said that that was not contemplated under any circumstances. He described the wording 
used as being standard for settlements in employment type cases. He emphasised that the whole of the figure 
could not have been attributed to damages for personal injuries. Again he contended that the figure of £60,000 
referred to as costs, was precisely as set out in the agreement, namely a contribution towards the plaintiffs’ 
costs. It was put to him that there was a suggestion that that figure was the full sum in respect of costs and he 
said that that did not accord with his recollection. He emphasised that what was written was what was agreed. 
He was asked by counsel for Thermo King if there were other agreements in relation to share options and in 
relation to a provision for a full immediate pension as is now contended for by Mr. Burke and he said that that 
was never agreed. He emphasised that the settlement was as written by Mr. Burke’s counsel. When he left the 
meeting, the case was settled; it was clear between all the parties that it was not going to proceed and 
witnesses were stood down. Insofar as the actual writing out of the agreement was concerned he confirmed 
that he wrote out paragraph seven, eight and nine of the agreement. Finally he emphasised again that he had 
authority to settle the case.  
Mr. Stewart was then cross-examined by Mr. Burke who represented himself. Mr. Burke questioned him as to 
his authority to enter into negotiations and he reiterated what he had said in direct examination. It was put to 
Mr. Stewart that the agreement was signed by Mr. Burke at 7.45pm but Mr. Stewart indicated that he wasn’t 
aware of the time. He was cross-examined about the sum of £310,000 and whether it was intended at that 
meeting to be described as a personal injuries claim. Mr. Stewart said that this was totally wrong. He explained 
that the settlement involved the settlement of an employment matter and that to describe the figure to be paid 
under the settlement as damages for personal injuries would not be legal. He was examined a number of times 
as to the timing of the agreement and asked if the agreement was signed at 7.45pm as contended by Mr. Burke 
why was everyone still there in the Four Courts at the meeting until 10.00pm. Mr. Stewart indicated that he was 
not aware of the times. He also explained that he was not aware of what went on between Mr. Burke and his 
counsel. He reiterated that the sum of £310,000 gross was a settlement he was authorised to enter into on 
behalf of Thermo King. Insofar as it was stated that it should be in the most tax efficient manner permitted by 
law he said that that paragraph was in ease of Mr. Burke. There was then a discussion in relation to the car 
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provided to Mr. Burke under the terms of his employment. Mr. Stewart explained that there would have been 
some difficulty in relation to the transfer of ownership of the car given that the car was held under a lease.  
Share options were then discussed and Mr. Stewart indicated that paragraph three in relation to share options 
was inserted in the agreement by senior counsel for Mr. Burke. The various passages in that paragraph were 
agreed. Mr. Stewart then explained that vouched expenses were agreed to be paid as provided for in 
paragraph seven. At that time they were estimated to be around £5,000. Insofar as the question of the payment 
of salary was concerned Mr. Stewart was authorised to agree the payment of salary up to the date of the 
settlement i.e. the 6th of October, 2000. Thereafter the terms of the settlement would be applicable. Mr. Burke 
put to Mr. Stewart his understanding as to the meaning of the undertaking as to damages and the undertaking 
to pay salary provided for in the terms of the order made before Kearns J., namely, that until such time as a 
settlement was implemented that he was entitled to the payment of his salary. Mr. Stewart did not agree with 
that contention and further stated that there was no suggestion that Thermo King did not comply with the order.  
Then Mr. Burke referred Mr. Stewart to paragraph five of the agreement which referred to a “factual reference” 
and Mr. Burke complained that he never received such a reference. Mr. Stewart indicated that the only reason 
for that was because of difficulties created by Mr. Burke. There was some discussion as to a document which 
Mr. Burke contended was to be placed on a company bulletin board but Mr. Stewart said he had no recollection 
of that. It was then put to Mr. Stewart that at the time when Mr. Burke left the Four Courts that Mr. Stewart did 
not have the necessary authority to settle the case. Mr. Stewart did not agree with this contention and said that 
when everyone had left the Four Courts he was clear that there was a concluded agreement between the 
parties.  
Mr. Stewart was then cross-examined by Mr. Burns S.C. on behalf of the plaintiffs in the second set of 
proceedings before me, hereinafter referred to as “Ivor Fitzpatrick & Co.”. Mr. Stewart agreed with Mr. Burns 
that the negotiations started in the afternoon of the 6th of October and went on into the evening. At a certain 
stage in the evening he confirmed that the agreement in writing had been drawn up and presented to him 
signed by Mr. Burke. He said that at that stage there were two issues outstanding in relation to relatively minor 
matters. One related to the payment in respect of tax advice on behalf of Mr. Burke and the other related to 
difficulties in respect of the motor vehicle. Mr. Stewart indicated that he cleared everything with Mr. Glenfield. It 
was not necessary for them to obtain instruction from the United States. Ultimately Mr. Stewart got agreement 
in relation to the outstanding matters and this was communicated to the other side.  
Tom Mallon appeared as junior counsel for Mr. Burke in the proceedings. He described the settlement meeting 
on the 6th of October, 2002. His recollection was that he met with Mr. Burke at approximately two o’clock in the 
afternoon. Present were Ms. Deirdre Courtney, Ms. Markey, solicitors of Ivor Fitzpatrick & Co., and John 
Rogers S.C. Also present were Mr. Burke and his wife. The discussions were interrupted during the afternoon 
by a bomb scare at the Four Courts. He described Mr. Burke as a reluctant settler from whom it was difficult to 
get instructions. Ultimately whilst they were outside the Four Courts building on the Quay as a result of the 
bomb scare Mr. Burke gave instructions to negotiate. Negotiations then commenced with Mr. Stewart S.C. At 
this stage, Mr. Burke and his wife, together with counsel and solicitors, had occupied a cubicle in the square 
hall in front of the Law Library. Mr. Rogers and Mr. Mallon spoke to Mr. Stewart in that vicinity or indeed in the 
Law Library. in discussions with Mr. Burke, both Mr. Rodgers and Mr. Mallon made it clear to Mr. Burke that 
they were strongly of the view that the case should be settled. It was their view that terms could be agreed 
which would be better than those which could be obtained in court. He said that he was conscious of the 
possibility of a lodgement in the case, but ultimately that didn’t happen, but there was concern on the part of 
Mr. Burke’s advisors in relation to a Calderbank letter which was received in August. That particular letter 
referred to a sum of £290,000 plus costs up to that date. He explained that at the time of the termination of Mr. 
Burke’s employment his package was worth approximately £130,000 per annum. It was his view that there was 
a risk that as Mr. Burke’s employment could be terminated on reasonable notice and that Mr. Burke had been 
paid three months salary between July and October a figure in respect of damages for loss of employment 
could be of the order of twelve months salary assuming that Mr. Burke won the case. Accordingly a figure 
contained in the Calderbank letter of £290,000 was in his view way above what a court might give.  
Mr. Mallon went through the terms of the agreement and agreed with the evidence of Mr. Stewart as to what 
parts were written by him and what parts were written by Mr. Stewart. He said that the various terms were not 
all agreed simultaneously, that various parts of the draft document were agreed throughout the course of the 
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day. He said that one of the issues on which there was difficulty was in relation to the question of payment for 
tax advice in relation to the settlement. It was Mr. Mallon’s clear evidence that around 9.00pm the situation was 
that all of the terms in the draft agreement were acceptable to Mr. Burke. Mr. Mallon said that he suggested 
that the document should be signed by Mr. Burke, presented to the other side as a fait accompli and that Mr. 
Burke should then leave the Four Courts. in addition he stated that at that time the parties were coming under 
pressure from security staff at the Four Courts who wished to close the premises. Ultimately he said Mr. Burke 
left at around 9pm. Thereafter Mr. Stewart made a phone call and at that stage Mr. Mallon and his team were 
waiting in the Judge’s yard. Mr. Stewart came back and said that the terms were acceptable to his side. Ms. 
Markey then communicated with Mr. Burke. 
Mr. Mallon was asked about a number of specific matters dealt with in the agreement. He was asked if it was 
intended or agreed that the capital sum was to be paid in full as damages for personal injuries. He said that that 
was absolutely incorrect. He accepted that there was a claim in the proceedings by Mr. Burke for damages for 
personal injuries but that it was not contemplated that the entire amount would be attributed in that way. He 
emphasised that the term of the agreement was that the sum should be paid in the most tax efficient manner 
permitted in law. He emphasised that there was no agreement between counsel for the parties or between Mr. 
Burke and his representatives to the affect that damages could be ascribed to personal injuries. He added it 
would have been contrary to law. Insofar as the car was concerned, he said that there was an issue in relation 
to the possibility of a tax liability arising in respect of that issue. Other than that he said that there was no major 
discussion in relation to other issues in the agreement such as the stock options. It was a matter to be 
determined in accordance with the rules of the relevant scheme. Mr. Mallon was then asked if there was any 
agreement in relation to the provision of a full and immediate pension. He said that this was absolutely not 
discussed. He said it would be an extraordinary clause to include in an agreement and he couldn’t even begin 
to imagine the cost of such a clause. He referred to the factual reference to be provided and he also referred to 
the order of Kearns J. It was put to him that Mr. Burke contended that that order was to continue until such time 
as a settlement was implemented. Mr. Mallon disagreed with this contention. He said it was not correct and he 
referred in support of his evidence to the terms of the actual agreement. He said that as a result of the 
agreement having been entered into, advice in relation to taxation was to be paid for but he said that there was 
no agreement in relation to the payment for any advice in respect of pension. Insofar as the issue of costs were 
concerned, he said that there was an agreed sum to be paid but it did not refer to all costs. It was put to him 
that Mr. Burke had indicated that the agreement was withdrawn unless certain matters were included in the 
agreement. Mr. Mallon disagreed with this contention and said it was clear that Mr. Burke had agreed the terms 
of the agreement. He stated that as soon as Mr. Stewart S.C. confirmed from his client that the terms of the 
agreement as signed by Mr. Burke were acceptable there was a done deal. Subsequently Mr. Rogers 
mentioned the matter in court on Tuesday and he was not aware at that stage of any difficulty or problem. A 
couple of weeks later he was contacted by Ms. Markey in relation to issues arising in respect of the tax 
treatment of the agreement. He was asked for advices in relation to the personal injuries element of the 
settlement and it was suggested to him on behalf of Mr. Burke that there was part of the sum to be tax free on 
the basis of being a sum for damages in respect of personal injuries and that the balance would be treated as a 
capital payment. Mr. Mallon said that he advised that this was not a realistic possibility under the agreement but 
he also advised that it was worth seeing if it was possible to treat a small part of the capital sum, approximately 
£30-40,000 thereof as damages for personal injuries, but no more than that.  
Mr. Burke then cross-examined Mr. Mallon. Mr. Mallon agreed that there could be no final agreement without 
the consent of Mr. Burke. He confirmed that Mr. Burke had been advised as to the difficulties that could arise if 
the case was not settled. There was a risk in relation to costs because of the Calderbank letter. He confirmed 
that the settlement was written out principally by himself with some amendments and additions by Mr. Stewart. 
There was some cross-examination as to what was required by Mr. Burke by way of a lump sum and Mr. 
Mallon denied that it was suggested that he would be happy with a figure of £350,000 after tax. He emphasised 
that it was incorrect to say that Mr. Mallon advised Mr. Burke that Mr. Burke would receive a figure of 
approximately £310,000 into his hand. It was emphasised that the capital sum could not be paid without 
deduction of income tax. There was also some discussion as to the effect on tax in terms of the settlement 
figures being discussed if the car was included in the settlement figure. Insofar as the question of the payment 
of salary was concerned, Mr. Mallon said that in respect of the undertaking given to Mr. Justice Kearns that that 
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undertaking in relation to salary was only up to the date of trial. Mr. Mallon pointed out that because of the 
nature of the breakdown in the relationship between Mr. Burke and Thermo King it was unlikely that a dismissal 
would be restrained in court proceedings. There was some discussion as to the terms of the undertaking and 
order made before Kearns J. and insofar as there was a reference in that order to the payment of emoluments, 
Mr. Mallon did not agree with Mr. Burke’s suggestion that that included the possibility of share options. Mr. 
Mallon was then asked about the pension scheme and indicated that he thought it was unlikely that he had 
read the rules of the pension scheme. He said that advice was taken from a Mr. Lynch, an actuary.  
Mr. Mallon was cross-examined as to the stages at which various aspects of the agreement were concluded. It 
was put to Mr. Mallon that the agreement had been signed by Mr. Burke at approximately 7.40 in the evening, 
but Mr. Mallon disagreed with this and said that he believed it was between 9.00 and 9.30 in the evening. He 
agreed with Mr. Burke that at the time the document was signed by Mr. Burke it was not a concluded 
agreement and it would only have become a concluded agreement if Mr. Stewart on behalf of Thermo King 
agreed to its terms. Mr. Mallon then described how it was decided to present Mr. Stewart with the signed 
agreement in order to show the seriousness of the position being taken by Mr. Burke and the finality of the 
matter so far as any further negotiation was to take place. The stumbling block at that point in time according to 
Mr. Mallon was the question of payment for tax advice. He described approaching Mr. Stewart and telling him 
that that was the position and he reiterated that when Mr. Stewart returned having taken further instructions all 
of the relevant parties with the exception Mr. Burke and his wife were outside the Four Courts. Mr. Stewart 
came back, accepted the terms and at that stage there was a concluded agreement. Mr. Mallon indicated that a 
phone call was then made to Mr. Burke. It was put to Mr. Mallon by Mr. Burke that there had been a signed 
agreement at 7.30 and that Thermo King had refused at that stage to conclude the agreement but as indicated 
above, Mr. Mallon did not agree with that contention. He was asked by Mr. Burke if he had told Mr. Burke that 
Mr. Stewart had had difficulty during the day in making contact with the authorities of Thermo King in the US 
but denied this. He confirmed that on Monday there was a request by Mr. Burke for a copy of a signed 
agreement. It had not at that stage been signed by the defendant but Mr. Mallon said this was not a pre-
requisite. He said that there was a concluded agreement on the Friday night. He reiterated that there was no 
agreement on that evening that Mr. Burke was to get a full pension payable immediately. He said such an 
agreement was absolutely not made.  
Mr. Mallon was then cross-examined by Mr. Burns on behalf of Ivor Fitzpatrick & Co. He was first asked about 
the Calderbank letter and he reiterated that the reason for entering into negotiations was because of the 
existence of the Calderbank letter. Mr. Burke’s annual salary/package was in the region of £130,000 per 
annum. The figure mentioned in the Calderbank letter was well in excess of twice that amount. He agreed with 
Mr. Burns that the courts would often limit the damages in a wrongful dismissal action to a figure in the region 
of one years notice. Mr. Mallon pointed out that Mr. Burke had received three months paid notice together with 
a period of payment of salary between July and October as a result of the undertaking that had been given. He 
said that that would have to be taken into consideration in reaching a final figure. in those circumstances Mr. 
Mallon expressed the view that Mr. Burke was at serious risk in relation to the proceedings by virtue of the 
Calderbank letter.  
He pointed out that on the 5th of October there was a long consultation with Mr. Burke in relation to the 
upcoming hearing on the 10th of October. Mr. Mallon pointed out that what was concluded on Friday the 6th of 
October was not a rushed settlement. He described Mr. Burke as having considerable strength of character 
and that he was a reluctant settler, not the kind of person to be brow beaten. Mr. Mallon said that in his 
recollection the final issue of difficulty related to the payment for tax advice by Thermo King in relation to the 
settlement. He described that as the last issue to be agreed. Finally the suggestion that Mr. Burke should leave 
the Four Courts on the 6th of October was for tactical reasons. It was to demonstrate that there was no more 
“give” on his side. It was to present the other side with a take it or leave it situation. Mr. Mallon emphasised that 
there appeared to be no unhappiness or change in the position of Mr. Burke until later on. He never said before 
leaving the Four Courts that the agreement was off the table. Equally Mr. Mallon said he could not have been 
under any misunderstanding about the use of the word “gross” or “tax efficient” in the written agreement. Mr. 
Burke fully understood that there was a potential tax liability in relation to the settlement. Mr. Mallon said that 
there was never any suggestion that Mr. Burke would have had to have a pension paid immediately as part of 
the terms of settlement. He also emphasised that a bonus figure was effectively built in to the offer contained in 
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the Calderbank letter. The settlement was intended to incorporate a full and final settlement between the 
parties.  
Mr. Mallon agreed that following the settlement an issue arose as to the apportionment of the some of the 
capital sum to personal injuries. He agreed with Mr. Burke that Mr. Burke had mentioned to him that within the 
company there was a practice of making a two year payment in respect of someone on a redundancy situation. 
Finally Mr. Mallon indicated that in relation to all of the issues Mr. Burke had taken advice and had accepted 
the proposed agreement.  
Ms. Marie Claire Markey then gave evidence. She is a solicitor in the firm of Ivor Fitzpatrick & Co. and was an 
associate in that firm. She was involved in running the proceedings on behalf of Mr. Burke together with Deirdre 
Courtney. She confirmed that she was present on the 6th of October, 2000, and at every single meeting and at 
every single application in relation to the proceedings. She described meeting on the 5th of October, 2000, and 
then subsequently meeting on the 6th of October. She said that Mr. Lynch, the actuary, did not attend the 
settlement meeting on the 6th of October, 2000. She said that protracted negotiations took place on that date 
and again described how the document was signed. During the course of the discussions she said that she 
spoke to Mr. Brennan a cost accountant. She described Mr. Stewart S.C. as being in a situation where he was 
taking instructions from his solicitor who was in his office. The solicitor was taking instructions from Galway 
where Thermo King is based and from its office in the US. She confirmed the receipt of the Calderbank letter. 
She referred to the provision in relation to “a contribution towards costs and indicated that prior to 6pm on 
Friday she had been in touch with the cost accountant in relation to the settlement. She said that it was much 
later when the terms of a settlement began to be reduced to writing. At approximately 7.30 Mr. Rogers came 
back with a definite offer from Mr. Stewart. Prior to that time Mr. Stewart had been sticking to the terms of the 
Calderbank letter. That had been refused on behalf of Mr. Burke. Now, the offer was for a sum of £310,000 
plus the car. This was a substantial increase on what had been available prior to this. The terms were then 
drafted by Mr. Mallon. It was subsequent to that, that amendments were added by Mr. Stewart. She confirmed 
that the document was not signed by Mr. Burke until it had first been discussed at length by him with his team. 
Mr. Burke sat down and read the document on a number of occasions. She too confirmed that the document 
was signed after nine o’clock, probably at around 9.30 or so. She also agreed that there was an issue over tax 
advice but that this was not a major issue. She confirmed also that it had been under advice from the legal 
team that Mr. Burke signed the document and agreed to return to Galway. The document as signed by Mr. 
Burke was the deal that he was prepared to accept. When Mr. Stewart returned from making a phone call to 
confirm that the document as signed by Mr. Burke was acceptable to his client, Mr. Burke had already gone. 
The outstanding issue at that stage had been in relation to payment for tax advice. She then made a phone call 
to Mr. Burke and she outlined the length of the phone call. She said that the phone call was a short phone call 
and she said that there was no demur of any kind from Mr. Burke in the course of that phone call.  
Ms. Markey rejected the matters alleged in the defence furnished by Mr. Burke to the effect that the terms of 
the agreement were not as set out in the settlement. She disagreed. She said that the settlement was not 
agreed subject to additional instructions furnished by Mr. Burke in the course of that phone call. She reiterated 
that in the terms of the settlement the word “gross” was written into paragraph one and she reiterated that the 
tax implications of any settlement had been discussed with Mr. Burke at previous meetings. So far as the 
concept of ascribing certain of the monies to be paid to Mr. Burke to damages for personal injuries were 
concerned, she said that she could not recall when precisely that issue was discussed. On the question of a 
pension she was asked whether it was a part of the agreement or the instructions that there was to be a full 
and immediate pension payable to Mr. Burke and she said that this was simply not the case. She said that 
there had been many discussions about the pension position with Brendan Lynch, the actuary. Mr. Burke at the 
time of the termination of his employment had reached a position where he would have been entitled to 22/30 
of a pension. As to the question of salary and benefits, they were to continue pursuant to the undertaking that 
had been given to Kearns J. until the hearing date. She was asked if it had been a term of the settlement or of 
the instructions that Thermo King was to pay all the legal expenses. She described the discussions during the 
course of the day with the cost accountant on behalf of Mr. Burke. She had obtained information from Mr. 
Brennan earlier in the day as to what an appropriate professional fee would be together with counsel’s fees and 
witness expenses etc. She said that the offer that was ultimately made was an offer of a contribution of £60,000 
towards costs. She discussed this aspect of the matter with Mr. Rogers and Mr. Mallon. The figure was then 
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discussed with Mr. Burke and explained to him. She explained what the fee would cover and what the fee 
included. She was asked if in those circumstances Mr. Burke attempted to withdraw his instructions and she 
said no. She was then asked had it been part of Mr. Burke’s instructions that Thermo King would sign an 
agreement with the above terms incorporated into a document to be prepared at a future date. She said she 
had no recollection that it should be signed by Thermo King. Indeed she added that it was never agreed that 
the terms of the agreement were to be signed by both sides that evening. Indeed she emphasised that that 
issue had never ever been discussed.  
In relation to the pension provisions she said that there was no misunderstanding on the part of Mr. Burke in 
relation to the terms of the agreement in that regard. She said that it was quite clear at all times to Mr. Burke 
what was being stated by Mr. Stewart on behalf of Thermo King. They were not moving from their position that 
all that Mr. Burke was entitled to was a pension based on twenty two years service out of thirty. Equally there 
was no suggestion that the pension would accrue at any time other than the normal term. in relation to 
entitlements to stock options again it was her evidence that all that was on offer was what had already been 
accrued by Mr. Burke under the scheme provided by the company.  
She then described how she was involved in trying to finalise matters for some months after the settlement 
date. She referred to the correspondence and produced same. in relation to the tax advice she said that it had 
first been suggested by Mr. Burke that Susan O’Donnell should be involved in furnishing advice to Mr. Burke. 
She apparently felt that she was not the appropriate person to do so as she had acted for Thermo King in 
relation to tax matters for employees of Thermo King. Ultimately she described how as a result of negotiation 
between her firm and Thermo King’s solicitors that a figure of £30,000 was agreed to be ascribed towards the 
personal injury element of Mr. Burke’s claim against him employer. She indicated that at this period there was 
much correspondence with Mr. Burke and numerous phone calls. She emphasised that at the time that the 
case was struck out on the 10th of October, 2000, there had been no issues or indication of any problem raised 
by Mr. Burke up to that date. Finally she confirmed that the reason why Susan O’Donnell was not in a position 
to give tax advice to Mr. Burke was that she was in effect too close to Thermo King as a result of her working 
relationship with Thermo King.  
Ms. Markey was then cross-examined by Mr. Burke. She too was asked about the exact time of signing the 
document. She was unable to recollect the precise time. She confirmed with Mr. Burke that at the time he left 
the Four Courts there was no settlement. She confirmed that what had been signed by him were the terms that 
he was prepared to accept. Subsequently she rang to confirm that there was a settlement. She described that 
conversation as lasting less than a minute. On Monday morning Mr. Burke rang looking for a copy of a signed 
agreement. She assured Mr. Burke that there was no problem because the agreement was not at that stage 
signed by Mr. Hayes on behalf of Thermo King. There was a discussion as to the tax advice to be obtained and 
Ms. Markey was of the view that it had been Mr. Burke who mentioned the name of Susan McDonnell of Price 
Waterhouse Cooper. Mr. Burke asked Ms. Markey why on the basis that the case had been struck out on the 
10th of October, 2000, he did not receive monies due under the settlement on that date. She replied that it was 
not a question of a cheque being written on that date. It was put to her that there was no settlement concluded 
and she said she did not accept that. She added that if there had been any doubt in her mind she would have 
raised it with Mr. Mallon and Mr. Rogers S.C. Mr. Burke put it to her that five years on he still did not have a 
payment under the settlement. Her reply was that Mr. Burke would not agree the manner in which the cheque 
was to be sent. She pointed that it was always agreed that the sum due to Mr. Burke would be paid in the most 
tax efficient manner. There was to be a calculation done in respect of the sum which represented the amount 
due for loss of office and a further part of the sum was to be in respect of a claim for personal injuries.  
Mr. Burke then asked Ms. Markey about a meeting which took place on the 20th of March, 2001. He put it to 
her that at that meeting he was asked whether he accepted that an agreement was concluded on the 10th of 
October, 2000. When he replied “no” that all those present at the meeting left the room in which it took place. 
She did not agree with this. She indicated that Mr. Burke had been unhappy after the agreement had been 
concluded because he was dissatisfied with the advice he had received in relation to the tax implications of the 
settlement. He had proposed that a figure of £150,000 should be allocated to the personal injury element of the 
sum. She had pointed out that the claim he had made in his proceedings was not a stress related claim. The 
legal advisors could not stand over such a proposal. She accepted that there was an element in the claim for 
personal injury but that the case was in essence a case for wrongful dismissal.  
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Insofar as an explanation as to why five years after the proceedings were suppose to have been settled he had 
still not been paid, she explained that a cheque was proffered in settlement but that he had refused to take it. 
She pointed out that various proposals were made in an effort to conclude matters.  
Ms. Markey was then cross-examined by Mr. Burns. She said that prior to the 6th of October, 2000, there had 
been a number of meetings with Mr. Burke. At the time that Mr. Burke left the Four Courts on the 6th of 
October, the outstanding issue related to the payment in respect of tax advice. She also recalled that there was 
a tax issue outstanding at that point in relation to the transfer of the car. Those matters were concluded in 
terms of the written agreement but Mr. Stewart needed approval from his clients in relation to those two 
matters. She confirmed that two phone calls were made using Ms. Courtney’s phone to inform Mr. Burke on the 
night of the settlement. The first call was of one second duration at six minutes past ten on the 6th of October. 
The second call lasted forty six seconds immediately afterwards. She described the course of conversation in 
which she indicated that Mr. Stewart had agreed with the final outstanding matters and that therefore the case 
was settled. She was asked if Mr. Burke agreed to the settlement but added that it was subject to additional 
matters not included in the written document. She said that that was not the case and emphasised that there 
was no time for that in the course of the conversation.  
A number of specific documents were then put to Ms. Markey by Mr. Burns. First she was asked about a memo 
dated the 9th of October, 2000 of an attendance by Ms. Markey on Mr. Mallon in a phone conversation. It 
referred to some clarification of matters contained in the written agreement namely that tax efficiency implied 
no additional costs on behalf of Thermo King and that striking out the proceedings included discharging all 
orders. Ms. Markey confirmed that there was no difficulty with those two items. She also recorded in that 
attendance that she spoke to Mr. Mallon about the signing of the agreement by a Mr. Christy Hayes on behalf 
of the Thermo King. That was the only matter outstanding at that stage. She confirmed that on the 10th of 
October, the matter was dealt with in Court. She was also referred to another memo of an attendance. This 
memo was dated the 11th of October, 2000, but dictated by her on the 10th of October. It related to the 
attendance in Court with Mr. John Rogers S.C. when the matter was listed before the President and was 
ultimately struck out. She said that if she had been told by Mr. Burke that there was no agreement she would 
have recorded that in the memo.  
A letter dated the 7th of November, 2000, from Mr. Burke to Ivor Fitzpatrick & Co. was then put to her. in that 
letter Mr. Burke explained that part of the compensation would have to be in respect of personal injuries. Mr. 
Burke in the course of that letter expressed the view that a sum of £160,000 could be allocated to damages in 
respect of defamation and mental distress. Ms. Markey pointed out that it was not suggested in the course of 
that letter that there had been no settlement. A further letter was put to Ms. Markey which was written by Mr. 
Burke on the 2nd of December, 2000, to Ivor Fitzpatrick & Co. At that stage Mr. Burke expressed concern at 
the fact that the settlement had not been implemented. He also expressed concern at the fact that he had not 
received a monthly salary cheque or expenses at that stage. in the course of that letter he stated “Although, I 
signed the agreement on the evening of the 6th October at 21.30 hours, I did so on the assumption that if I did 
not I would be left with substantial legal bills”. in the course of the letter Mr. Burke dealt at length with the 
question of fees in relation to this particular matter. He also referred to the signing of the agreement. He said in 
that letter that when he received the phone call from Ms. Markey that he understood that there was a signature 
on the agreement on behalf of Thermo King. He said that on the Monday he told Ms. Markey to proceed with 
the action and was informed that he could not as there was an agreement and a settlement. He stated that he 
wanted the proceedings to be reinstated as he was of the view that the settlement terms were not, in his view, 
binding. in response to questions about this letter, Ms. Markey said that she did not agree with his version of 
events. She had explained that in regard to the issue of costs she had contacted the costs accountant and had 
discussed the appropriate figure in respect of a professional fee for the work done by Ivor Fitzpatrick & Co. She 
also referred again to the effect of the Calderbank letter and to the fact that in that letter an offer had been 
made of £290,000. She then referred again to the express terms of the agreement which provided that the sum 
of £310,000 gross was to be paid in a tax efficient manner permitted by law. She repeated again that she did 
not believe it was possible to attribute the sum suggested by Mr. Burke to a personal injuries claim given that 
the action was primarily a case for wrongful dismissal. She added that the medical evidence which had been 
obtained in the case in respect of Mr. Burke wouldn’t support a personal injuries claim in the order of £160,000. 
Finally she was asked about the meeting that took place on the 20th of March, 2001. She said that a lengthy 
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meeting took place that day and she referred to a memo of the meeting which was four pages long and that it 
recorded the circumstances of the meeting.  
Mr. Geoffrey Falken then gave evidence. He is the employment law and labour law counsel of Ingersoll Rand. 
Thermo King is a subsidiary of that company. He said that he had not been involved in the settlement on the 
6th of October, 2000. After the settlement, he was advised that it had occurred. He met Mr. Burke on two 
occasions, once at an annual meeting of the company at head quarters in New Jersey on the 6th of May, 2002. 
There was a follow up meeting in Dublin. Otherwise he had not spoken with Mr. Burke. It was put to him that 
Mr. Burke would suggest that he, Mr. Falken, had advised Mr. Burke that the settlement was only approved on 
the Monday morning following the conclusion of the settlement. He said that this was incorrect. Mr. Falken’s 
recollection was that he could have told Mr. Burke that as he, Mr. Falken, understood the position, agreement 
was reached on the Friday and the document was signed by Mr. Hayes on the Monday. He was then cross-
examined by Mr. Burke. He said that during the course of the meetings with Mr. Burke there was a discussion 
about his dismissal and the reasons for his dismissal. Mr. Burke asked him was he shown a letter and he 
confirmed that he was shown a letter about termination. Mr. Burke asked was Mr. Falken asked about a failure 
to furnish a cheque and Mr. Falken disagreed and said that he was asked about the car. As a result of 
comments made by Mr. Burke to Mr. Falken arrangements were made for the ownership of the car to be 
transferred to Mr. Burke. Mr. Falken stated that he did not believe a cheque was mentioned to him. in relation 
to the car Mr. Falken said that when reference was made to a difficulty with the car Mr. Falken investigated the 
matter and that eventually the car was transferred to Mr. Burke. The difficulty in relation to the car which was 
finally resolved in 2003 was based on some misunderstanding between the human resources people and the 
car hire people. He confirmed that he did not state that approval for the settlement was only given on Monday 
evening and he was emphatic on this particular point. Mr. Falken stated that he disagreed with the views 
expressed by Mr. Burke and with his characterisation of what had gone on. Mr. Falken wasn’t familiar with a 
correspondence that was addressed to the Chairman of the company.  
The next witness was Ms. Deirdre Courtney, solicitor, who is a partner in Ivor Fitzpatrick & Co. She too was 
dealing with Mr. Burke in relation to these proceedings. She outlined the fact that there had been a consultation 
with Mr. Burke on the 5th of October, 2000. A meeting was then arranged for the 6th of October, 2000. She 
described the lengthy negotiation process that took place in the Four Courts on that date. She identified those 
in attendance at the negotiations. in describing the settlement she said that Mr. Burke had a list of items that he 
wanted dealt with. Ultimately it was suggested that the terms would be reduced to writing. Many items at issue 
between the parties were agreed. She stated that Mr. Burke got full advice in relation to all matters and that in 
particular clause 4 was read through carefully to Mr. Burke by Mr. Rogers. She said that Mr. Burke was 
unhappy with the terms of settlement but nonetheless he was on risk as a result of the Calderbank letter. She 
said that at the time that Mr. Burke left the Four Courts it was not known whether there would be agreement. At 
the stage that agreement was reached they were outside the Four Courts building and when Mr. Stewart 
confirmed the agreement Ms. Markey telephoned Mr. Burke and told him that the settlement had been agreed. 
It was put to Ms. Courtney that Mr. Burke was contending that his instructions were that there were other terms 
outside the written agreement to be agreed before there could be a settlement. She did not accept that. She 
said that everything that was required by Mr. Burke was in the settlement. There were other conditions that he 
had wanted earlier on in the course of the day but they simply could not be agreed. The specific items now 
contended for by Mr. Burke as being matters that had to be agreed were put to Ms. Courtney namely, that the 
sum of £310,000 was to be the total capital sum payable to him, that the transfer of the car was to be tax free, 
that he was to receive a full immediate pension, that he was to be paid his salary until the settlement was 
implemented and that he was to be paid his full legal costs. Other matters in relation to share/stock options 
were also referred to her. It was also put to her that it was a pre-requisite of a valid agreement that the 
agreement was to be signed by both sides that night. Insofar as all of these issues are concerned she 
disagreed with Mr. Burke’s contention. She said that it was her view a settlement had been reached in the 
terms committed to writing. Again she also pointed out that so far as Mr. Burke was concerned he was at risk 
by virtue of the provisions of the Calderbank letter. There was a potential exposure to an application for costs 
because of that. in her view the settlement reached was a very good settlement in respect of which Mr. Burke 
had been carefully advised. Subsequent to his signing the agreement he said nothing that would indicate that 
the agreement required any revision. 
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 Ms. Courtney was then cross-examined by Mr. Burke. She was asked about the proceedings in July. It was put 
to her that at that stage it had been mentioned that the case was worth €700,000 plus pension. She responded 
that that is what Mr. Burke was looking for. She said that in proceedings one would push the boat out in order 
to get a good settlement. She was asked about various matters that occurred in relation to the hearing before 
Ms. Justice Kearns.  
She confirmed that the purpose of the meeting on the 6th of October, 2000, was to attempt to negotiate a 
settlement. There had been a meeting the previous day. She said that Mr. Rogers was anxious to enter into 
negotiations because of the Calderbank letter. She disagreed that the purpose of the meeting on the sixth of 
October was to go over the running of the case. She said it was always for the purpose of negotiation. She 
pointed out that it wouldn’t have been necessary to attend the Four Courts for a routine meeting in order to 
prepare the case. She was then asked about various matters in relation to the agreement. Insofar as share 
options were referred to she understood that to be a reference for previous work done. in other words an 
employee would in 1998 receive share options in respect of the year 1997. Her view was that his entitlement 
was in respect of matters due up to the date of trial. in relation to pension matters she said that advice had 
been obtained from Segrave, Daly, Lynch, a very competent firm who have been very much involved in advices 
for Mr. Burke. Information was obtained from Mr. Lynch of that firm. She said that Mr. Lynch had given advice 
and attended meetings. She disagreed that the first information from Mr. Lynch was received after the 
settlement in January, 2001. She said that the full pension advice was furnished orally at meetings. She said 
that Brendan Lynch attended at the hearing in July and that there was a meeting with Mr. Burke and Mr. Lynch 
on one other occasion. He was not available on the 6th of October, 2000, but his advice had already been 
furnished at that time and Mr. Burke was aware of his advice. Mr. Burke then went through a number of matters 
which have already been dealt with by other witnesses in relation to the writing up of the agreement, the 
calculation in relation to the costs, the time at which the agreement was signed by Mr. Burke, the payment of 
tax advice by Thermo King. She confirmed that the issue in respect of tax advice was the only matter 
outstanding at the time that Mr. Burke left the Four Courts. All other matters had been agreed before Mr. Burke 
left the Four Courts.  
She was asked about the extent of Mr. Stewart’s instructions and she said it was clear to her legal team that he 
had to obtain instructions in relation to various matters. She was asked if he had full permission to conclude a 
settlement and she responded that she did not know the extent of his instructions. in regard to the manner in 
which the settlement was concluded she said that her distinct recollection of the evening was that there was no 
agreement until ten o’clock. She said that many terms had been agreed and discussed. Ultimately there was a 
signed document in respect of the terms acceptable to Mr. Burke. All issues had been agreed by both sides 
save for the payment of tax advice. Finally, after Mr. Burke had left, Mr. Stewart had a telephone conversation; 
this took place on the street, and the last outstanding item was agreed. She said that this occurred shortly after 
ten o’clock. She confirmed that at the time that Mr. Burke left the Four Courts there was no agreement. She 
confirmed that a tactical decision was made that Mr. Burke should leave the Four Courts to indicate that no 
further negotiation was possible from his point of view. Subsequent to that, confirmation was received from Mr. 
Stewart and a short phone call was made to Mr. Burke. She disagreed with the concept that the agreement had 
to be signed. 
She was asked about Mr. Stewart’s difficulty in obtaining instructions and she confirmed that she recalled that 
Mr. Stewart had some difficulty because the firm of solicitors instructing him were closed at that hour of the 
evening. However, the case was settled at approximately six minutes past ten. 
Ms. Courtney was then asked about the position in relation to the taxation in respect of the lump sum agreed. 
She said that Mr. Burke was adopting a position that was not possible. Insofar as he had suggested that 
£160,000 of the settlement should be attributed to a personal injury claim she said it simply couldn’t be done 
and that she, as a solicitor, could not stand over that. The position was that the settlement terms provided for 
the settlement to be concluded in a tax efficient manner. She accepted that there was a possibility of allocating 
a part of the sum to a personal injury claim and she felt that a figure of £30,000 was sufficient.  
She dealt with the various other issues namely, the question of a full pension from the date of settlement and 
she pointed out that this was something that Thermo King would not concede. Mr. Lynch had advised in 
relation to that issue. She accepted that in relation to clause 3 of the evening of the settlement there was no 
direct contact with Mr. Lynch. However she said that he had advised Mr. Burke prior to that date but was not 
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available on that night. She confirmed that if he been required it would have been possible to contact him by 
telephone that evening.  
She was not cross-examined by Mr. Burns. 
Mr. Burke then gave evidence. He described attending a meeting on the 5th of October and stated that he was 
then requested to attend a meeting at the Four Courts the following day. He said that he had emphasised to 
Mr. Rogers his dissatisfaction in relation to his dismissal and that he was anxious to clear his name in relation 
to the issues that had arisen. He said that Mr. Rogers put him under pressure to settle the case and that Ms. 
Courtney said that the courts were going to take a dim view of Mr. Burke if he did not negotiate. He said that 
insofar as authority was given to settle the case he instructed his team that they could negotiate but not finalise 
matters without his consent. He described a situation where offers and counter-offers were made. Ultimately 
Mr. Mallon suggested writing down the settlement terms. Mr. Burke said that he had wanted £500,000 by way 
of settlement but that all that was on offer was a figure of £310,000. He discussed the various figures and how 
the sum of £500,000 was made up. He described how a figure of £150,000 could be ascribed to the “SCSB” 
calculation. A balance of £350,000 was left. He said that he explained that he wanted that figure, including the 
car, to be ascribed to personal injuries. His argument in this regard was that other employees of Thermo King 
who ceased employment got the benefit of their company car without any tax implications. in relation to 
bonuses, it was his view that he was entitled to a bonus in respect of the year 1999. His argument was that it 
was part of the expression “all emoluments” which was the subject of the undertaking to the High Court in July. 
in relation to the issue of pension he said that that was for him a big issue. It was of no benefit to him to wait 
until he was 65 before being paid a pension. He disputed the advice that had been furnished by Brendan Lynch 
in this regard. Under the pension scheme and revenue guidelines he argued that the earliest age at which he 
could be paid a pension was 50. This was contrary to the advice he had received. He said that he was advised 
that this issue could be dealt with by being phrased as being in accordance with the rules of the scheme. He 
said he understood this to mean that a pension would be payable at the age of 50. Again he discussed the 
question of legal fees and said that at the end of the day he was happy with the document as drafted on the 
assumption that he would be paid a full pension at the age of 50 and that the other matters he had raised would 
be dealt with. He then said that the agreement was signed by him at 7.40 p.m. Before signing the document he 
said that he asked would he get cash into his hand, namely the £310,000 and a pension at 50. On being 
assured that that was the case he said he signed the document. Mr. Rogers then returned at that time and said 
that the settlement was not agreed, that the other side were not accepting those terms. Mr. Burke said he 
decided at that stage to go home but Ms. Courtney prevailed on him and said that they would attempt to 
salvage an agreement. 
At that stage he said that Ms. Courtney wrote down a number of matters on a yellow pad, namely the figure of 
£310,000 in the most tax efficient manner, the car and the pension. He went over to the Legal Eagle at this 
point and further efforts were made to settle the case.  
He said that at some stage Mr. Rogers advised him that there was no agreement that he should prepare for 
court and he was advised that he would be required to attend in Dublin on Monday. He confirmed that the 
Calderbank letter had been mentioned to him and that there could be a huge legal bill in that regard. He said 
that the position was at that time that a proposal had been made by his side but it had been rejected by the 
other side. He then left. He then described the phone call he received from Ms. Markey. He said that she 
advised him that “we believe we have a settlement”. He asked her was he going to get a full pension, the full 
amount and VHI. He said that he wanted the agreement signed that night and he indicated to her that provided 
that all that he wanted had been agreed that was satisfactory. He said that if everything he had wanted had 
been agreed that there would have been a settlement that night.  
He then described how on Monday morning he went through the terms of the settlement with a Mr. Redmond, a 
friend of his. During the course of this Ms. Markey rang and he asked for a copy of the agreement. She advised 
him that at that stage it had not been signed by both parties. He said that in those circumstances counsel had 
had no permission to settle the case on his behalf. He said that Ms. Markey and his legal advisors had lied to 
him on Friday. He emphasised that his instructions had not been followed. Subsequently he received a further 
phone call from Ms. Markey in the evening; apparently no-one was available from Thermo King to sign the 
document and accordingly he said they were to go into court. He said that his understanding of the situation 
was that there was no agreement. As far as he was concerned he had been given a warranty that the other 
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matters he had mentioned, namely the payment of the £310,000 in full, the payment of a full pension and so 
on, was all part of the agreement.  
Mr. Burke was then cross-examined. He was asked about the meeting that took place on the 5th of October 
and on the 6th of October. He confirmed that he had been asked would he enter into negotiations on the 5th 
and he confirmed that he would. He was told that on the 5th Mr. Stewart was unavailable. Therefore he did not 
commence negotiations on the 5th of October. An affidavit sworn by him in the proceedings before Mr. Justice 
Smyth was then put to him, but he said he had no recollection in relation to that particular matter 
notwithstanding that the contents of the affidavit were at odds with his evidence. 
He was then cross-examined about the course of negotiations on the afternoon of the 6th of October. It was put 
to him that Ms. Markey went through the settlement document and explained it to Mr. Burke. He said that the 
terms of the agreement were not explained prior to signing it but that there was a discussion when the terms 
were being written out. He said that he verified that he was getting certain warranties in relation to the matter, 
namely the cheque into his hand, the car tax free and all stock options up to the 6th of October and an 
immediate pension. He was cross-examined at length in relation to his pension entitlements. A letter dated the 
5th of May, 2000, containing information from the company on pension entitlements was referred to Mr. Burke. 
He confirmed that he was aware of that letter. The summary of the rules of the pension scheme were put to Mr. 
Burke and it was put to him that the terms of the scheme did not allow for or provide for the payment of an 
immediate full pension. He disagreed with this.  
In relation to the issue of the payment of the sum of £310,000 he disagreed with the concept that to attribute 
the sum of £160,000 to the personal injuries element of his claim would be contrary to public law and he 
disagreed with this. It was put to him that insofar as personal injuries were concerned that there had been a two 
month period which could be described as giving rise to personal injuries. He denied that to attribute the 
£160,000 to personal injuries would amount to tax evasion. It was his case that the money could have been so 
attributed. Insofar as this issue was concerned he said that his legal advisors did not have a difficulty with this 
concept on the night of the 6th of October, 2000. It was put to him that they had not in fact given him any 
specific advice of the particular sum that could be dealt with by way of personal injuries on the night in 
question. It was put to Mr. Burke that the only question that arose in this regard occurred after the settlement 
had taken place. Reference was made again to the memo dated the 9th of October, 2000. Mr. Burke’s 
response to this was that the money was to be given to him any way that he wanted it. Insofar as the words 
“tax efficient” were used he said that he had objected to this but had been advised by Mr. Mallon to put it in and 
that it could be changed later. He disagreed that the payment of the sum in that way would amount to a fraud 
on the revenue. Finally it was put to him that the wording of the terms of agreement in this regard were very 
carefully written, namely that “the defendant will pay to the plaintiff the sum of £310,000 gross in the most tax 
efficient manner permitted by law”, to make it clear that such tax as is required would have to be deducted. It 
was put to him that on that basis he could have had no expectation that the full amount could be tax free. He 
replied that he had had too much faith in his legal team. Finally in this particular aspect of the matter he 
reiterated that he told his legal team that there would be no settlement unless he got £310,000, if need be, all of 
that figure being attributed to personal injuries if that was what was required. He added that counsel told him he 
would get some of the money tax free. He said that what was involved was not tax evasion but tax avoidance. 
In relation to the question of the signing of the agreement, he confirmed that he left the Four Courts before ten 
o’clock that evening but reiterated that there was a document signed by him as early as 7.45. He said that 
when he signed the document at 7.40 approximately, it was rejected by Mr. Stewart, he had no doubt in his 
mind to that effect. He was then asked again about the phone calls made to him by Ms. Markey. He confirmed 
that the first call was cut off after approximately a second. The second call lasted forty seven seconds. It was 
put to Mr. Burke that that conversation that he contended for never took place, namely that he told Ms. Markey 
that the matter was settled as long as he got his full pension, life insurance, VHI, the payment of the sum of 
money tax free and that the agreement had to be signed. He insisted that that occurred during that 
conversation. 
During the course of his cross-examination Mr. Burke, on a number of occasions, insisted that the agreement 
was signed by him before 7.45 in the evening. He reiterated a number of times that he asked was he getting all 
of the matters that he had referred to, namely the full pension, the capital sum free of tax and the car free of tax 
and the VHI. He agreed with counsel that the matters referred to now were not referred to by him in the affidavit 
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sworn by him on the 5th of July, 2001, in relation to the application before the High Court to reinstate the 
proceedings. 
Mr. Burke confirmed that subsequent to the settlement there were discussions between the respective solicitors 
as to the allocation of an amount in respect of personal injuries, the issue in relation to the precise pension 
arrangements and he agreed that a medical report dated 4th October, 2000, from a Dr. Tony Lundon, was 
furnished to Matheson Ormsby Prentice on behalf of Thermo King in regard to the personal injury aspect of the 
case. A letter dated the 26th of January, 2001, was received by Ivor Fitzpatrick & Co. from Messrs Matheson 
Ormsby and Prentice and subsequently by a letter dated the 19th of February, 2001, agreement was reached 
in relation to a figure of £30,000 in respect of the figure for personal injuries. in this regard Mr. Burke said he 
was never consulted about the allocation in respect of the figure for personal injuries.  
Mr. Burke said that on the 9th of October, it was his view that the case would be adjourned for a month and he 
insisted that there was no agreement as of Monday, the 9th of October, 2000. There would have been no 
agreement unless Mr. Burke got cash in hand and an immediate pension. He stated that he didn’t realise that 
the case was going to be struck out. His understanding in relation to his pension payment was that it was to be 
at the earliest date possible under this pension scheme.  
He was asked about the use of the word “gross” in relation to the figure of £310,000 and whether he had any 
doubt as to what that meant. in regard to the suggestion that Mr. Burke was making to the effect that he would 
be under no tax liability in respect of that sum it was his response that on the night of the 6th of October that is 
what was stated to him. He then went on to state that so far as he was concerned the position was that a 
settlement had been reached in relation to the proceedings without his permission. Following that particular 
evening he was not entirely aware of the full extent of the negotiations and correspondence between the 
respective solicitors. Reference was then made to a letter of the 21st of March, 2001, from Matheson Ormsby 
Prentice to Ivor Fitzpatrick & Co. setting out precisely the pension arrangements and what was payable in that 
regard under the terms of the settlement. A reply dated the 27th of March, 2001, from Ivor Fitzpatrick & Co. to 
Messrs Matheson Ormsby and Prentice indicated that they were having a difficulty receiving instructions but 
Mr. Burke indicated that in this incidence it was a case of Ivor Fitzpatrick & Co. not taking instructions.  
Mr. Burke conceded that in the application to reinstate the proceedings which took place before Mr. Justice 
Smyth, Mr. Justice Smyth refused to re-enter the proceedings.  
Reference was then made to a letter dated the 5th of April, 2001, written directly to Mr. Burke from Messrs 
Matheson Ormsby and Prentice. A reply was furnished by Mr. Burke, dated the 23rd of April, 2001. He was 
asked if it was the case that the agreement made was as clear cut as contended for by Mr. Burke, why he had 
not referred to that in the letter of the 23rd of April, 2001. He explained that this letter was written by himself, a 
lay individual. He again said that there was no agreement made on the 6th of October, 2000. He was asked 
about subsequent efforts made by Messrs Matheson Ormsby and Prentice to implement the settlement even 
after the order made by Mr. Justice Smyth. A number of other solicitors were involved on his behalf 
subsequently but he repeated that there has never been an agreement or a settlement of the proceedings.  
Mr. Burke was then cross examined by Mr. Burns on behalf of Ivor Fitzpatrick & Co. He was asked about the 
meeting that took place on the 5th of October, 2000. That meeting lasted for approximately two and a half 
hours. He agreed that the Calderbank letter was discussed and the effect that that could have on proceedings. 
He was advised about the period of notice that was applicable to somebody in his situation and that it was 
unlikely that he would be given, by way of a reasonable period of notice, more than a year. Mr. Burke confirmed 
that the tax implications of the settlement were discussed and in particular the Carvill case was referred to. He 
conceded that he was told that it was open to the defendants to admit that Mr. Burke was wrongfully dismissed 
and simply leave the matter to be decided on the basis of a payment in lieu of what would have been 
reasonable notice. He also conceded that he was advised that the case he was bringing would be worth in the 
region of £131,000, being his salary for one year. He also accepted that he was advised that that figure would 
be reduced by the amount of salary received since the notice period given to him expired and that the offer 
contained in the Calderbank letter was twice the value of the case. The memorandum of that meeting was put 
to him and he indicated at the meeting that he would possibly take £300,000 plus his bonus plus two thirds of 
his full pension at age fifty five and that would involve bringing forward his pension ten years. He agreed that 
Mr. Rogers told him at that point to “cop on” and that he was not at the races. He agreed that he was told that 
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no-one would give him that sort of money. It was at that point that the particular meeting ended and Mr. Rogers 
then went to have some discussion with Mr. Stewart.  
In relation to the 6th of October, 2000, Mr. Burke confirmed that he gave Mr. Rogers instructions to enter into 
negotiations on his behalf and that those negotiations were then entered into. He agreed that a set of terms 
were reduced to writing following to-ing and fro-ing between the parties. He said that he signed the agreement 
between 7.30 and eight o’clock in the evening. He accepted that in the letter of the 2nd of December, 2000, 
from himself to Deirdre Courtney he said that he had signed the agreement at 9.30 in the evening. He said that 
he signed the agreement prior to Ms. Courtney giving him a list of terms and he then left the Four Courts at 
approximately ten o’clock. Again he reiterated that he had told Mr. Rogers that he wanted a minimum of 
£500,000 plus a pension and that he had been told by Mr. Rogers in response that the maximum that he could 
get was £310,000. He acknowledged that it had been wrong of him to make unauthorised use of someone 
else’s password to access the company computer network at a time after he had been dismissed. He reiterated 
again that insofar as the terms of settlement were reduced to writing that they were the minimum terms and 
that there were other terms in addition to those which were his terms. It was put to him that it was false for him 
to suggest that the legal team had said to him that he would receive the figure of £310,000 into his hand. Then 
Mr. Burns went through the details of the terms of the agreement. He said that he had asked Mr. Rogers and 
Mr. Mallon on the 6th was he getting the sum of £310,000 into his hand and that he was assured that that was 
the position by both Mr. Mallon and Mr. Rogers. He said that after he had signed the agreement he was told it 
had been rejected by Thermo King. He disagreed with the evidence of Mr. Mallon that a tactical decision had 
been made that he should leave the Four Courts after signing the agreement.  
In relation to the phone call received by him from Ms. Markey he said that she did not say that the case was 
settled, it was his understanding that his legal team were waiting for a signed agreement. He said that it was 
his understanding that the case was settled if he was getting the VHI payments, the full sum of £310,000, 
confirmation of tax advice and so on. He said that he had referred to all these matters in the course of the 
phone call.  
Mr. Burke was then asked about the conversations with Ms. Markey on the 9th of October, and the memos in 
relation to the conversations with him on that date and in respect of the 10th of October were put to him. 
Correspondence was also put to him in relation to the efforts to finalise the exact amounts payable on foot of 
the agreement. It was put to Mr. Burke that he simply became unhappy with the terms of settlement when he 
realised that he would have to pay some element of income tax on the figure of £310,000. He stated that he 
had been put into a corner in relation to the settlement and said that the agreement he had signed had certain 
warranties attached to it. He was referred to the letter of the 2nd of December, 2000. He expressed the view in 
that letter that the settlement terms were not binding on the basis that the defendants i.e. Thermo King, had not 
complied with the conditions set out in the agreement.  
The next issue of importance put to Mr. Burke related to the meeting arranged for the 20th of March, 2001. Mr. 
Burke stated that in that meeting, John Rogers arrived in and asked Mr. Burke “was the case settled”, he said 
that he replied “no” and that Mr. Rogers then walked out. He said that prior to Mr. Rogers’ arrival at the meeting 
a general discussion had taken place until Mr. Rogers entered the room. Mr. Burke said that the meeting didn’t 
last two minutes after Mr. Rogers asked that question. He said that there had been a discussion before Mr. 
Rogers arrived for approximately thirty minutes. He said that within one and a half minutes of his arrival Mr. 
Rogers asked the question referred to and that the meeting then finished. It was put to Mr. Burke that he was 
mistaken as to the timing but he disagreed. A memo of that meeting was put to Mr. Burke. It should be noted 
that present at that meeting which took place in Mr. Rogers’ rooms in Church St. were Mr. Rogers, Tony Burke, 
Tom Mallon, Brendan Lynch, Deirdre Courtney and Mary Claire Markey. It may be useful to quote from part of 
the memorandum “John Rogers said that if he accepted this case was settled then they were in the position to 
help him and then they would look at the agreement. Otherwise, if he was saying this case was not settled we 
would not be further involved. Tony Burke took up the agreement and said that looking at it he said he was not 
worried as long as he got a cheque for £310,000. John Rogers said again that as far as he was concerned the 
case was settled and that the deal was done in the Four Courts at the moment Mary Claire telephoned him. He 
said this was done with a full acquiescence and he confirmed that the deal was done. He said he was not going 
to discuss something which Tony Burke says is not an agreement. Tony Burke said that the terms did nothing 
but screw him. By this stage the exchanges between Tony Burke and John Rogers had become very heated. 
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John Rogers said that the case was settled on Tony Burke’s terms and warned him that he should try to pull it 
on him. He said Tony should not try to put him to believe that it wasn’t. He had spent a day and a half at the 
Law Library discussing what his pension rights were and advised Tony accordingly. Tony said he never 
accepted that pension. He then said where could he go from here. John replied that if he didn’t accept there 
was a deal he would have to go and get independent legal advice. Tony said that the company could give this 
£310,000 tax free. John said they could not. He asked why couldn’t they. John Rogers replied that it was 
against the law. We said that we had come back to him with the best advice but he could not accept this 
advice. He said that the problem that we have here is that Tony Burke was rejecting the deal because he didn’t 
like the tax advice that he was given. Tony Burke then said we were getting hung up on technicalities. John 
Rogers replied that we could not participate in a suggestion that the agreement did not exist.”  
Asked about this part of the memorandum, Mr. Burke denied that Mr. Rogers had engaged in any of the 
conversations described therein. He said he couldn’t remember the heated exchanges that were referred to 
and said that he did not remember the comment made about obtaining independent legal advice. He described 
the memorandum of that meeting as a fantastic document and that what was set out therein never happened. 
All that had occurred was as Mr. Burke had indicated namely, that Mr. Rogers came into the room, asked a 
question and having received a negative response walked out again.  
The next witness called by Mr. Burke was a James Redmond. He had been a colleague of Mr. Burke for twenty 
years at Thermo King. On the morning of the 9th of October, 2000, he visited Mr. Burke at his home. Mr. 
Redmond indicated that he had been told by Mr. Burke about the settlement and the details of the settlement. 
Mr. Burke was quite pleased with the result of the proceedings and indicated that there was a satisfactory 
outcome in relation to share options and pension and so on. During the course of the discussion a phone call 
was received from Ms. Markey when it became apparent to Mr. Burke after he asked for a copy of the 
agreement that it transpired she did not have a signed copy, Mr. Redmond said that Mr. Burke became very 
agitated and was confrontational on the phone. At that stage he said to Ms. Markey on the phone “We don’t 
have an agreement. Proceed to Court”. He confirmed that he heard Mr. Burke say that in his opinion there was 
no agreement and they were to go to Court.  
Mr. Redmond was not cross-examined on behalf of Thermo King. Mr. Burns cross-examined Mr. Redmond and 
Mr. Redmond confirmed that Mr. Burke made no complaint about having been pressurised into a settlement or 
having any difficulty or problem with his legal team. He was happy and elated. He indicated that he had been 
asked to recollect the conversation that took place between Mr. Burke and himself and between Mr. Burke and 
Ms. Markey some two years ago. He conceded that he had only heard one side of the phone call. Insofar as 
the conversation between Mr. Burke and Ms. Markey was concerned he accepted that to some degree he was 
speculating about the nature of that conversation.  
The next witness called was Anne Burke. She is the wife of Tony Burke. She described again the nature of the 
to-ing and fro-ing during the course of the evening. She said that the document upon which the terms were 
written out had been rejected by Mr. Stewart and that at that stage she and her husband had gone to the Legal 
Eagle public house while negotiations continued. Ultimately they were told to go home as there was no 
agreement. Subsequently there was a phone conversation in which it was said that the legal team were going 
to get a signed agreement. Mr. Burke said that he would be happy if he got money in his hand, the full pension 
and so on. Insofar as reference was made to a signed agreement Mrs. Burke said that Ms. Markey had said 
that she was getting a signed agreement therefore they presumed that that was the position. She said it was a 
big issue to have a signature on the agreement.  
Mrs. Burke was then cross-examined. She said that she had a clear recollection of the events. She recalled the 
piece of paper with the terms in writing and the circumstances in which the parties had negotiated. She 
remembered the use of the word “gross” in the agreement and how that had been initialled by her husband. 
She said that Mr. Burke asked was he getting the capital sum into his hand and he was told it was the case. 
She said that word was inserted in the agreement when her husband asked was he getting the full amount into 
his hand. She said the purpose was to ensure that he was to get the full sum into his hand. Again in relation to 
a signed agreement she recalled that Ms. Markey had indicated in the course of the telephone conversation 
that she was going back to Mr. Stewart’s office to get a signed agreement. She couldn’t recall a mention of the 
phrase “the case is now settled”. Finally she said that in regard to the conversation between Mr. Burke and Ms. 
Markey she recalls her husband mentioning the phrase “into my hand”, and she was asked what Ms. Markey’s 
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response to this was and she said she could not remember and didn’t know what Ms. Markey said.  
She was then cross-examined briefly by Mr. Burns. She was asked by him if the case had been discussed over 
the previous five years many times with her husband. She responded by saying not necessarily. Insofar as Mr. 
Burke’s legal team were concerned, she said that they would have told him anything to get his signature on the 
agreement. She said that it was Mr. Mallon who indicated to Mr. Burke that he would receive the full sum of 
£310,000 into his hand.  
That concluded the case on the part of Mr. Burke.  
John Rogers S.C. was then called on behalf of Ivor Fitzpatrick & Co. He confirmed that he had acted for the 
plaintiff in the proceedings and he referred to the meeting that took place on the 5th of October, 2000. The 
meeting went on for a number of hours on that evening. It took place in his room in Church St. and in 
attendance apart from Mr. Burke were Mr. Mallon and Mary Claire Markey. He was referred to the memo of the 
meeting and explained that the main concern at that stage related to the Calderbank letter. He pointed out that 
such a letter carried a real risk for a plaintiff in circumstances such as those of Mr. Burke. The reality was that it 
would create difficulties in relation to costs. He stated that he was anxious to get across to Mr. Burke that there 
would be a terrible dilemma for Mr. Burke if he did not do better in court proceedings than the offer contained in 
the Calderbank letter. Mr. Rogers was anxious to advise Mr. Burke to try and settle the case. He was of the 
view that Mr. Burke had unrealistic ideas apart altogether from the implications of the Calderbank letter in 
relation to the case. That evening Mr. Rogers spoke to Mr. Stewart who advised him that Thermo King were not 
going to move from the terms contained in the Calderbank letter. Nonetheless they arranged to have a 
settlement meeting the following day.  
Mr. Rogers then described the course of the discussions during the following day. He made the point that there 
was some difficulty in relation to the negotiation because of the fact that Mr. Stewart had to obtain instructions 
by phone. At a later stage in the evening, terms were written down. He, Mr. Rogers, had asked for a figure of 
£367,000 at one stage early on in the negotiations. Initially the counter offer from Thermo King was the same 
contained in the Calderbank letter, namely, £290,000. Finally this went up to a figure of £310,000. Mr. Rogers 
said that Mr. Burke had totally unrealistic views about the position in respect of pension. Mr. Rogers put his 
views to the other side but they were rejected. Insofar as the written terms were concerned, Mr. Rogers said 
that the word “gross” was inserted to demonstrate that that was not the net figure payable to Mr. Burke and to 
indicate that the tax had to be paid on that figure. Mr. Rogers emphasised that he did not give an assurance to 
Mr. Burke that the sum of £310,000 would be paid into Mr. Burke’s hand. in this regard he said “I couldn’t have 
said that, wouldn’t and didn’t.”  
Mr. Rogers went through the other terms in the agreement in relation to pension, taxation advice and so on. He 
pointed out that the last issue to be resolved related to the payment in respect of taxation advice. He said that 
the final proposal in relation to the settlement of the matter was what was contained in the terms of settlement 
and this was put to Mr. Burke who knew exactly what was in it and agreed to it. At the point the agreement was 
signed by Mr. Burke the only outstanding matter was Mr. Stewart’s agreement in relation to the issue of 
payment for taxation advice. Mr. Rogers said that he was happy with the deal, that it was a good deal for Mr. 
Burke. It was discussed in great detail with Mr. Burke. He never received any subsequent instructions from Mr. 
Burke before the hearing on the 10th of October indicating that the case was not settled.  
Mr. Rogers was aware that Mr. Burke had issues in relation to the settlement and consequently there was a 
lengthy meeting which took place on the 20th of March, 2001. He described that meeting as a difficult meeting. 
He re-read the memo in relation to the meeting on the day before giving evidence and was of the view that the 
memo was a fair record of the meeting. By the time of that meeting he, Mr. Rogers, was of the view that he had 
a professional difficulty in relation to the matter at that time. So far as Mr. Burke suggested that Mr. Rogers had 
been in attendance at the meeting for one or two minutes only before asking the question is the case settled 
and leaving, Mr. Rogers reflected that this was somewhat strange given that the meeting was taking place in 
his rooms. He said that he was hardly going to leave Mr. Burke in his room. There were substantial discussions 
about Mr. Burke’s concerns on that occasion. He emphasised that in his, Mr. Rogers’, view the settlement 
obtained was a great result for Mr. Burke. Mr. Rogers indicated that he had been quite forthright throughout the 
meeting and that he was somewhat robust in his views as was Mr. Burke.  
Mr. Rogers was then cross-examined by Mr. Burke. Mr. Burke went through the various issues with Mr. Rogers 
in relation to the events of the 6th of October. He confirmed that the opening bid in respect of the capital sum 



Capitolul V . Drept internaţional 

Revista de dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale               Pag 262 

was £375,000. Mr. Rogers confirmed that he wasn’t in a position to recall whether he had read the rules of the 
share option scheme or the rules of the pension scheme. He did indicate that there had been a considerable 
amount of discussion in relation to pension matters. Mr. Rogers denied saying to Mr. Burke at any stage that he 
would have a cheque in his hand for the sum of £310,000. He added that no warranty about other matters such 
as the payment of a full pension was given to Mr. Burke. Again Mr. Rogers said that he did not mention to Mr. 
Burke the possibility of an early payment in respect of the pension. He added that it was never represented to 
Mr. Burke that a pension could be paid at the age of fifty or fifty five. So far as it was suggested by Mr. Burke 
that Mr. Rogers or anyone else on the legal team had given Mr. Burke any warranty Mr. Rogers said that they 
were not in a position to give any such warranty. Mr. Rogers confirmed that the final issue outstanding in 
relation to the completion of the settlement was the question of payment for tax advice. Eventually it was 
indicated that Thermo King were prepared to pay for taxation advice and at that point Mr. Rogers indicated that 
there was a deal. Equally it was his view that Mr. Burke well knew that that was the case.  
Mr. Rogers then described the events of the 9th and 10th of October and confirmed that the case was settled 
and was struck out on the Tuesday, the 10th. It was put to Mr. Rogers that the case was struck out without Mr. 
Burke’s permission but Mr. Rogers reiterated that the case was settled on Friday and accordingly was not 
going on.  
Mr. Burke then referred to the meeting that took place on the 20th of March, 2001. He put it to Mr. Rogers that 
that meeting, so far as Mr. Rogers was concerned, involved two and a half minutes of his time. Mr. Rogers did 
not agree with this. He described what occurred during the course of that particular meeting. He indicated that 
the meeting was not a short meeting but he was not in a position to say precisely how long the meeting lasted 
and he observed that the contents of the meeting were noted by Ms. Markey and that her attendance caught 
the mood of the meeting. That concluded the evidence.  
Written submissions were furnished by Mr. Connaughton S.C. on behalf of Thermo King. in those submissions 
he identified the issue to be determined as being whether the evidence relating to the negotiations that took 
place on the 6th of October, 2000, established that a concluded agreement had been entered into in the terms 
contended for. He outlined in his submissions the reasons why he contended the position was that there was 
indeed a concluded agreement. He argued that Mr. Burke had given express authority to his legal team to 
conduct negotiations on his behalf.  
Mr. Burke stated in his submissions that what he understood and knew to be the case was that when he left the 
Four Courts on the 6th of October, 2000, there was no concluded agreement. He added that he was told that 
there was going to be a signed agreement and he had no difficulty with the concept of a signed agreement 
provided he had that together with the warranties. On the Monday morning it transpired that there was no 
signed agreement. He said that he then instructed Ms. Markey not to have the case struck out on Tuesday. He 
made the point that even though everyone has told him that there was an agreement, he has still not had any 
benefit from the agreement except the car which he did not receive finally until August, 2003. He has been left 
effectively without anything. I am satisfied as to certain matters having considered the evidence in this 
particular case. 1. Mr. Burke is an accountant.  
 
2. Mr. Burke must have known and understood what was meant by the very clear and unambiguous terms of 
aragraph 1 of the terms of settlement.  
 
3. If Mr. Burke didn’t understand the terms of the settlement, which as I have just stated I do not accept, I am 
satisfied that the terms were explained to him carefully at length on the 6th of October, 2000.  
4. I am satisfied that prior to the settlement meeting on the 6th of October, 2000, Mr. Burke had been told 
exactly what to expect from court proceedings and what he could expect from a settlement negotiation. I am 
also satisfied that the effect of a Calderbank letter was fully explained to him.  
5. It is clear from all of the evidence that Mr. Burke was a reluctant settler at all times. It seems to me that Mr. 
Burke was anxious to have his day in Court.  
6. On a number of specific matters, namely: 
(a) Was Mr. Burke told he would receive £310,000 into his hand? 
(b) Did he agree to a settlement subject to the “warranties” as to matters not referred to in the written 
document, e.g. VHI, full immediate pension, etc. 
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(c) The time at which Mr. Burke signed the agreement.  
(d) What was said to Mr. Burke in the course of the forty seven second phone call? 
(e) What was said on Monday the 9th of October in the conversations between Mr. Burke and Ms. Markey.  
(f) What occurred at the meeting on the 20th of March, 2001.  
So far as all these matters are concerned, I am satisfied that Mr. Burke’s evidence and recollection is wrong. 
The evidence of his wife does not impress me as being of much value in resolving the issues. I prefer the 
evidence of the other witnesses to the evidence given by Mr. Burke on all of these issues. I am satisfied 
however that he was concerned about the lack of a signature on the terms of settlement on Monday morning 
the 9th of October. Equally, I am satisfied that he was reassured on this point by Ms. Markey.  
I am also satisfied that on Monday the 9th of October, 2000, Mr. Burke had not expressed a view to Ms. 
Markey that there were certain matters not included in the written agreement which were part of his demands 
for a settlement.  
I am also satisfied that before, during and after the conclusion of the settlement on the 6th of October, 2000, 
Mr. Burke was fully and carefully advised on all matters relating to compensation for loss of employment, 
pension entitlements, stock and share options and costs etc.  
Throughout the course of this case Mr. Burke has stuck stubbornly to the same line in respect of a number of 
issues. Although the evidence in relation to the meeting of the 20th of March, 2001, does not of itself assist in 
determining whether or not a settlement was concluded on the 6th of October, 2000, it is of assistance in 
demonstrating Mr. Burke’s insistence on sticking rigidly to his view of what occurred in the face of very clear 
evidence to the contrary. in this regard I refer to his specific insistence that Mr. Rogers had been in attendance 
at that meeting for a period of two and a half minutes before walking out of that meeting. Equally, in the course 
of giving evidence about the telephone conversation between Ms. Markey and himself on the evening of the 6th 
of October, 2000, Mr. Burke stuck rigidly to his account of that conversation notwithstanding the clear and 
irrefutable proof that that phone call lasted no more than forty seven seconds. If nothing else, this makes it 
clear to me that Mr. Burke’s recollection on key issues is unreliable and that he is unable to contemplate any 
version of events other than that which he has now formed. This is reinforced by the fact that throughout this 
case he has insisted that he signed the terms of settlement at approximately 7.45pm on the evening of the 6th 
of October notwithstanding the evidence of the other witnesses but more importantly notwithstanding what he 
himself stated as being the time at which he signed the terms of settlement in the letter dated the 2nd of 
December, 2000. 
 I have little doubt that following the conclusion of the settlement, Mr. Burke gradually became more and more 
dissatisfied as to the amount of the capital sum he would receive after the deduction of income tax. As a result, 
it seems to me that Mr. Burke has managed to convince himself on the one hand that the terms of settlement 
provided for the payment of a capital sum of £310,000 into his hands whilst on the other hand he has tried to 
maintain that there was no concluded agreement at all. Unfortunately this has led to a situation where the terms 
of settlement have not been implemented and where Mr. Burke has been at the loss of that which is his 
entitlement under the terms of settlement. 
 I am satisfied therefore that the evidence before me has clearly established that on the 6th of October, 2000, a 
concluded agreement was negotiated on behalf of Mr. Burke, with his full authority and instructions, which was 
accepted by the other side.  
I will hear the parties as to the appropriate orders to be made at this stage. 
 
 
SPANIA 
 
 
 
 
 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo Social 
SENTENCIA: 
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Presidente Excmo. Sr. D.: Joaquín Samper Juan 
Fecha Sentencia: 20/07/2006 
Recurso Num.: UNIFICACIÓN DOCTRINA 2371/2005 
Fallo/Acuerdo: Sentencia Desestimatoria 
Votación: 13/07/2006 
Procedencia: T.S.J.ANDALUCIA SOCIAL 
Ponente Excmo. Sr. D. José Luis Gilolmo López 
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Emilia Carretero Lopategui 
Reproducido por: rgl 
DESPIDO. SUBROGACIÓN ENTRE EMPRESAS DE SEGURIDAD. 
INTERPRETACIÓN DEL ART 14 DEL CONVENIO COLECTIVO ESTATAL 
(categoría contador-pagador). A TALES EFECTOS NO SE COMPUTAN LAS 
PAGAS EXTRAS NI LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. 
Recurso Num.: /2371/2005 
Ponente Excmo. Sr. D.: José Luis Gilolmo López 
Votación: 13/07/2006 
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Emilia Carretero Lopategui 
SENTENCIA NUM.: 
TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO SOCIAL 
Excmos. Sres.: 
D. Joaquín Samper Juan 
D. Gonzalo Moliner Tamborero 
D. José Luis Gilolmo López 
D. Jesús Souto Prieto 
D. Víctor Fuentes López 
En la Villa de Madrid, a veinte de Julio de dos mil seis. 
Vistos los autos pendientes ante la Sala en virtud de recurso de casación para la unificación de doctrina 
interpuesto en nombre y representación de EMPRESAS DE SEGURIDAD AUXILIAR DE VIGILANCIA 
ESPECIALIZADA, S.A., contra sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, en el recurso nº 2444/04, de fecha 24 de febrero de 2005, por la que se resuelve el recurso de 
suplicación interpuesto por PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES, S.A., contra la sentencia de fecha 16 
de marzo de 2004 dictada por el Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla en autos nº 60/04 seguidos por D. 
A.L.R.A frente a PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES, S.A., y EMPRESAS DE SEGURIDAD 
AUXILIAR DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA, S.A. sobre DESPIDO. 
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JOSÉ LUIS GILOLMO LÓPEZ, ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO.- Con fecha 16 de marzo de 2004 el Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla dictó sentencia en la que 
consta la siguiente parte dispositiva: "Que estimando la demanda interpuesta por D. A.L.R.A contra 
PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES S.A. y EMPRESAS DE SEGURIDAD AUXILIAR DE VIGILANCIA 
ESPECIALIZADA S.A. (ESAVE), declaro improcedente el Despido del actor y en consecuencia condeno a 
PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES S.A. a que, a su elección, readmita al trabajador en su puesto de 
trabajo en iguales condiciones que antes del Despido o lo indemnice con la suma de 10.585,18 euros y en 
todo caso, al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido 31-12-03 hasta la 
notificación de la sentencia. Y procede absolver a EMPRESAS DE SEGURIDAD AUXILIAR DE VIGILANCIA 
ESPECIALIZADA S.A.(ESAVE). Se advierte a PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES S.A., a que en el 
plazo de CINCO DIAS siguientes a la notificación de la Sentencia, deberá optar entre la readmisión o la 
indemnización, y que de no efectuarlo en dicho plazo, se entenderá que opta por la readmisión. En caso de 
readmisión, el empresario deberá abonar los salarios de trámite desde la fecha del despido hasta la 
notificación de sentencia".  
SEGUNDO.- En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos:  
1.- El actor D. A.L.R.A, DNI Nº, venía prestando sus servicios por cuenta y bajo la dependencia de Prosegur 
Transportes de Valores SA con 
antigüedad de 2/11/95, categoría de contador-pagador y salario/día a efectos de despido de 28.87 €-  
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2.-PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES S.A. perdió el servicio que tenía con la Caja Rural de Utrera 
con efectos de 31-12-03 y desde 1-1-04 es adjudicado a EMPRESAS DE SEGURIDAD AUXILIAR DE 
VIGILANCIA ESPECIALIZADA S.A. (ESAVE).  
3.- Con fecha 23 y 29 -12-03, PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES S.A. notifica a EMPRESAS DE 
SEGURIDAD AUXILIAR DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA S.A. (ESAVE) su intención de subrrogar a un 
contador-pagador y remite la documentación a que alude el art. 14 del Convenio Colectivo, folios 56, 57, 61 y 
62 que se reproducen.  
4.- El 31-12-03, PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES S.A., le notifica al actor que pasará subrrogado 
a EMPRESAS DE SEGURIDAD AUXILIAR DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA S.A. (ESAVE), folio 53 que se 
reproduce tras haber sido elegido en el sorteo de 24-12-03, folio 76 que se reproduce.  
5.- Por burofax de 30-12-03, EMPRESA DE SEGURIDAD AUXILIAR DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA S.A. 
(ESAVE), rechaza la subrogación del actor; folios 32 a 35 que se reproducen y se lo notifica a éste el 2-1-04, 
folio 52 que se reproduce.  
6.- Los importes facturados a PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES S.A. por Caja Rural de Utrera, en 
concepto de MANIPULADO, en el periodo de Mayo a Noviembre de 03, ambos incluidos, es de 4.219,50 €, 
folio 53 que se reproduce. 
7.- En el CMAC y con el resultado obrante al folio 4, se celebró acto de conciliación". 
TERCERO.- La citada sentencia fue recurrida en suplicación por PROSEGUR TRANSPORTES DE 
VALORES, S.A. ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la cual dictó sentencia 
en fecha 24 de febrero de 2005, en la que dejando inalterada la declaración de hechos probados de la 
sentencia de instancia, consta la siguiente parte dispositiva: "Con estimación del recurso de suplicación 
interpuesto por PROSEGUR, TRANSPORTES DE VALORES, S.A. contra la sentencia de fecha 16 de marzo 
de 2004, dictada por el Juzgado de lo Social número Nueve de los de Sevilla, en virtud de demanda sobre 
despido formulada por D. A.L.R.A contra la expresada recurrente y EMPRESAS DE SEGURIDAD AUXILIAR 
DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA, S.A., debemos revocar y revocamos parcialmente dicha sentencia, en el 
sentido de absolver a la entidad recurrente de las peticiones contenidas en la demanda y condenar a 
EMPRESAS DE SEGURIDAD AUXILIAR DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA, S.A. a las consecuencias del 
despido improcedente cuya calificación se ha mantenido, por lo que a su elección, que deberá manifestar por 
escrito o comparecencia ante la Secretaría de esta Sala, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a 
aquel en el que se le notifique esta sentencia, readmita al actor en su puesto de trabajo o le indemnice con la 
cantidad de 10.609,72 €, advirtiéndole que şi no opta en el plazo indicado se entenderá que lo hace por la 
readmisión y, en ambos casos, habrá de abonar la empresa al accionante una cantidad igual a la suma de los 
salarios dejados de percibir por éste desde el día del despido, inclusive, hasta el de la notificación de esta 
sentencia a la parte condenada, exclusive. ".  
CUARTO.- Por la representación procesal de EMPRESAS DE SEGURIDAD AUXILIAR DE VIGILANCIA 
ESPECIALIZADA, S.A. se preparó recurso de casación para unificación de doctrina. En su escrito de 
formalización se invocó como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en fecha 14.5.2003, en el recurso 414/03. 
QUINTO.- Por providencia de fecha 18 de enero de 2006 se procedió a admitir a trámite el citado recurso y, 
tras ser impugnado el recurso, pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que presentó informe en el sentido 
de considerarlo improcedente, e instruido el Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, 
señalándose para votación y fallo el día 13 de julio de 2006, en el que tuvo lugar. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- Se postula en la demanda rectora de autos, solidariamente dirigida contra dos empresas de 
seguridad (Prosegur y Esave), el reconocimiento como improcedente, con las pertinentes consecuencias 
legales, del despido del que fue objeto el actor --con categoría de Contador-Pagador-- el 1 de enero de 
2004, cuando la primera  de dichas empresas le notificó que pasaba subrogado a la segunda, mientras que 
ésta última le comunicó –a él y a la primera- que no aceptada dicha subrogación, de conformidad, según 
decía, con el art. 14 del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad. 
SEGUNDO.- La sentencia de instancia, del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, de fecha 16 de marzo de 
2004, estimó la demanda, declaró improcedente el despido y, al no admitir la subrogación, condenó a 
Prosegur a readmitir o indemnizar al actor en los términos legales, absolviendo libremente a Esave. Recurrida 



Capitolul V . Drept internaţional 

Revista de dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale               Pag 266 

en suplicación dicha sentencia de instancia, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
con sede en Sevilla, en sentencia de fecha 24 de febrero de 2005, r. 2444/2005, estimó el recurso de 
suplicación de la empresa Prosegur y, manteniendo la improcedencia del despido pero aceptando la existencia 
y validez de la subrogación, condenó a Esave a readmitir o indemnizar al demandante. Frente a dicha 
sentencia de suplicación se alza en recurso de casación para unificación de doctrina la empresa ahora 
condenada, invocando como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, en fecha 14 de mayo de 2003, en el recurso nº 414/2003, y 
denunciando la infracción del art. 14 del ya mencionado Convenio Colectivo Estatal de Empresas de 
Seguridad. 
TERCERO.- Como es obligado, por imperativo del art. 217 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral, lo primero que ha de valorarse entodo recurso de casación para la unificación de doctrina, es şi 
concurre entre la sentencia impugnada y la que se propone como término de comparación, el requisito básico 
de la contradicción, conformado por la identidad de hechos, de pretensiones y de fundamentación jurídica. 
La sentencia aquí recurrida, al interpretar el art. 14 del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad 
2002-2004, publicado en el BOE del 29-2- 2002 [que regula la “subrogación de servicios” cuando una empresa 
cesa en su adjudicación y otra empleadora pasa a hacerse cargo de los mismos, y cuyo contenido parcial, a 
los efectos que ahora importan y con relación a la categoría del demandante, reza así: “la empresa que pierda 
un contrato de manipulación de efectivo (contaje) a favor de otra, ésta estará obligada a subrogarse a razón de 
1 contador pagador por cada importe de facturación perdida equivalente al coste de 1,25 de las retribuciones 
Fijas del Convenio del Anexo salarial de un Contador- Pagador”], considera que ha de estarse al tenor literal 
del precepto trascrito y, en consecuencia, sólo computa como “coste” las retribuciones fijas que describe el 
Anexo Salarial del Convenio (salario base, plus peligrosidad, plus vehículo blindado, plus actividad, plus 
transporte y plus vestuario), sin incluir por tanto, como había hecho la sentencia de instancia, las tres pagas 
extraordinarias (previstas también en el art. 71 del Convenio, que las denomina “Complemento de vencimiento 
superior al mes”, aunque no las reflejada en el precitado Anexo Salarial) ni las cotizaciones a la Seguridad 
Social que ha de efectuar la empresa. El resultado es que se produjo la subrogación y, por ello, la empresa 
subrogada debe correr con las consecuencias del despido improcedente del demandante. En el caso 
contemplado por la sentencia de contraste, al interpretar la Sala el mismo precepto convencional, llega a la 
conclusión contraria e incluye en el cómputo tanto las pagas extraordinarias como las cotizaciones a la 
Seguridad Social. Como consecuencia de ello, no considera producida la subrogación y carga las 
consecuencias del despido a la primera adjudicataria. De aplicar esta tesis al caso de autos -y tal cuestión, así 
como los parámetros determinantes de la misma, están fuera de discusión en el presente proceso- no se 
habría producido la subrogación y, por tanto, sería la primera empleadora la que debería asumir las 
consecuencias del despido. Es evidente, pues, que concurren los requisitos del art. 217 de la LPL y debe 
analizarse cuál de dichas resoluciones contiene la doctrina correcta.  
CUARTO.- El recurso debe ser desestimado porque , de conformidad con las pautas interpretativas previstas 
en el Código Civil, tanto las referidas a las normas como a los contratos, la dicción literal del precepto 
convencional no parece dejar lugar a dudas. Es doctrina reiterada de la Sala, reflejada, por ejemplo, en sus 
SSTS/IV 13-XI-1996 (R- 1738/96), 28-XII-1996 (R- 1736/96) y 14-III-1997 (R- 2194/96), que la interpretación 
de los convenios y acuerdos colectivos ha de llevarse a cabo mediante la combinación de los criterios de 
interpretación de las normas legales, especificados principalmente en los artículos 3 y 4 del Código Civil, y los 
criterios de interpretación de los contratos, contenidos en los artículos 1281 y siguientes del Código Civil. 
El dato determinante a los efectos de que se produzca la subrogación empresarial de quienes, como el actor, 
ostenten la categoría de Contador- Pagador, no es sino que la facturación perdida, como consecuencia a su 
vez de la pérdida de la contrata, equivalga “al coste de 1,25 de las retribuciones Fijas del Convenio del Anexo 
salarial” correspondiente a dicha categoría. El término “coste” no viene referido en la norma a su significado 
general o abstracto, que, en efecto, podría conducir a la interpretación propiciada por la recurrente (según el 
Diccionario RAE, coste serían los gastos que tiene una cosa), sino al que la misma disposición pactada le 
atribuye, que no es otro que el de una parte o porción (1,25) de las retribuciones fijas establecidas en el propio 
Convenio Colectivo para los empleados con aquella categoría. Es decir, el concepto determinante, cuyo 
significado y alcance ha de analizarse ahora, no es, como pretende la empresa recurrente, el de “coste” sino el 
de “retribuciones fijas”, tal como, en definitiva, correctamente hace la sentencia impugnada. Y ello es así 
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porque es de ese modo como se expresa la norma en cuestión, pudiendo haberlo hecho de otra manera y, 
desde luego, sin perjuicio de que, en el futuro, se modifique el acuerdo. Y şi resulta meridianamente claro, 
como acertadamente resalta el Ministerio Fiscal, que las cotizaciones ingresadas por las empresas a la  
Seguridad Social no forman parte de las retribuciones pactadas en el Convenio, pues ni su regulación ni su 
determinación cuantitativa dependen en absoluto de la voluntad de los sujetos que lo negocian y suscriben, 
también es evidente que dicha norma sólo alude de forma expresa, precisamente a los efectos de la 
subrogación cuestionada, a las retribuciones “Fijas del Convenio del Anexo salarial”; es decir, como vimos, a 
aquellos conceptos remuneradores que figuran en el tan repetido Anexo. Es verdad que las pagas 
extraordinarias, pese a que el Convenio analizado las califique impropiamente como “complemento”, tienen 
estricta “naturaleza salarial aunque con una periodicidad en su abono superior a la mensual” (STS 16-5-1995, 
R- 2517/94). Pero lo que importa a los exclusivos efectos del presente pleito no es esto sino que la pérdida de 
facturación que se produzca como consecuencia de un cambio de contrata equivalga al coste porcentual 
(1,25) que los negociadores del Convenio han querido establecer, por remisión, en lo que ellos mismos han 
calificado como “retribuciones fijas”, señalándolas de modo expreso en el Anexo salarial de la norma  
autónoma, en el que no se incluyen -ni siquiera se las mencionan- las pagas extraordinarias. Y como quiera 
que, efectuado el cómputo de dicha manera, la empresa recurrente habría de subrogarse en los derechos y 
obligaciones del actor, sin que se cuestione ninguno de los demás parámetros u operaciones matemáticas 
necesarias para llegar a dicha conclusión, se impone, como se adelanto, la desestimación del recurso porque, 
en definitiva, la doctrina correcta se contiene en la sentencia impugnada. 
QUINTO.- En base a todo lo que se deja razonado y de conformidad con el dictamen del Ministerio Fiscal, el 
recurso debe ser desestimado, con imposición de las costas a la empresa recurrente, de conformidad con lo 
establecido en el art. 233 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. Por lo expuesto, en nombre 
de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español. 
F A L L A M O S 
Desestimamos el recurso de casación para unificación de doctrina, promovido por el Letrado D. Antonio 
Joaquín Fernández Gallardo, en nombre y representación de EMPRESA DE SEGURIDAD AUXILIAR DE 
VIGILANCIA ESPECIALIZADA, S.A., contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, de fecha 24 de febrero de 2005, en recurso de suplicación nº 2444/04, 
correspondiente a autos nº 60/04, del Juzgado de lo Social nº 9, en los que se dictó sentencia de fecha 16 de 
marzo de 2004, deducidos por D. A.L.R.A, frente a PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES, S.A., y 
EMPRESAS DE SEGURIDAD AUXILIAR DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA, S.A., sobre DESPIDO. Con 
imposición de las costas a EMPRESA DE SEGURIDAD AUXILIAR DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA, S.A., 
de conformidad con lo establecido en el art. 233 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. 
Devuélvanse las actuaciones al Organo Jurisdiccional de procedencia, con la certificación y comunicación de 
esta resolución. Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. 
PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. 
Magistrado D. José Luis Gilolmo López hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico. 
 
 
 
 
 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo Social 
SENTENCIA: 
Presidente Excmo. Sr. D.: Joaquín Samper Juan 
Fecha Sentencia: 31/05/2006 
Recurso Num.: UNIFICACIÓN DOCTRINA 5310/2004 
Fallo/Acuerdo: Sentencia Estimatoria 
Votación: 24/05/2006 
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Procedencia: T.S.J.CATALUÑA SOCIAL 
Ponente Excmo. Sr. D. Antonio Martín Valverde 
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Emilia Carretero Lopategui 
Reproducido por: BAA 
SALA GENERAL. Indemnización por despido colectivo autorizado con autorización revocada (caso 
Hospital Clínico de Barcelona). No corresponde indemnizar por los salarios dejados de percibir en el 
período de "despido autorizado" desde la autorización hasta la revocación. Doctrina general sobre el 
resarcimiento del despido. No ha lugar en este supuesto a la aplicación supletoria de las normas del 
Código Civil sobre responsabilidad contractual. 
Recurso Num.: /5310/2004 
Ponente Excmo. Sr. D.: Antonio Martín Valverde 
Votación: 24/05/2006 
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Emilia Carretero Lopategui 
SENTENCIA NUM.: 
TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO SOCIAL 
En la Villa de Madrid, a treinta y uno de Mayo de dos mil seis. En la Villa de Madrid, a dieciséis de Mayo de 
dos mil seis. Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud del recurso de casación para la 
unificación de doctrina interpuesto por el HOSPITAL CLINICO Y PROVINCIAL DE BARCELONA, 
representado por la Procuradora Sra. Sorribes Calle y defendido por Letrado, contra la sentencia de la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 7 de octubre de 2.004, en el recurso de suplicación 
nº 8979/03, interpuesto frente a la sentencia dictada el 28 de julio de 2.003 por el Juzgado de lo Social nº 19 
de Barcelona, en los autos nº 720/02, seguidos a instancia de Dª M.J.A.C. contra dicho recurrente y la 
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre reconocimiento de derecho y cantidad. 
Ha comparecido ante esta Sala en concepto de recurrida la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL, representada y defendida por la Letrada Sra. Estañ Torres. 
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. ANTONIO MARTÍN VALVERDE,ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO.- El 7 de octubre de 2.004 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó 
sentencia, en virtud de los recursos de suplicación interpuestos contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 
19 de Barcelona, en los autos nº 720/02, seguidos a instancia de Dª M.J.A.C. contra dicho recurrente y la 
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre reconocimiento de derecho y cantidad. La parte 
dispositiva de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es del tenor literal siguiente: "Que 
desestimando los recursos de suplicación de Dª M.J.A.C. y el HOSPITAL CLINICO Y PROVINCIAL DE 
BARCELONA contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 19 de Barcelona, en fecha 28 de julio 
del 2003, autos núm. 720/02, seguidos a instancia de aquélla, contra éste y la TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL debemos confirmar y confirmamos dicha resolución en todos sus pronunciamientos. 
Condenamos al Hospital Clínico y Provincial de Barcelona a la pérdida del depósito constituido y de la 
cantidad consignada para recurrir, a cuyas cantidades se dará su legal destino una vez conste la firmeza de la 
presente sentencia, y condenamos a dicho recurrente al pago de las costas del recurso, entre las que se 
comprenderá el abono de los honorarios de los Letrados impugnantes en la cuantía cada uno de ellos de 180 
euros. " 
SEGUNDO.- La sentencia de instancia, de 28 de julio de 2.003, dictada por el Juzgado de lo Social nº 19 de 
Barcelona, contenía los siguientes hechos probados:  
- 1º.- Dª M.J.A.C., cuyas circunstancias personales se hacen constar en el encabezamiento de la demanda, 
ingresó en el Hospital Clínico y Provincial de Barcelona el 16-05-1975, ostenta la categoría de Supervisora, 
Grupo de Cotización 2, y percibe un salario bruto actual de 32.388,96 euros anuales según convenio del año 
2001.  
- 2º.- La actora fue incluida en la lista de afectados del Expediente de Regulación de Empleo 183/95, 
autorizado por Resolución de la Delegació Territorial de Barcelona del Departament de Treball, en resolución 
de fecha 25 de mayo de 1995, en virtud de la cual se le comunicó la rescisión de su contrato de trabajo con 
efectos 10 de junio de 1995, percibiendo a su cese laliquidación de partes proporcionales por importe de 
2.285,02 euros y 30.203,17 euros por indemnización.  
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- 3º.- Recurrida la resolución mediante la interposición de recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Sección Segunda de dicha Sala 
declaró la improcedencia de la regulación de empleo autorizada por el Departament de Treball por Sentencia 
de 10 de noviembre de 2001, notificada a la actora en fecha 14-11-2001 (documento 1 actora)  
- 4º.- En fecha 26 de noviembre de 2001 la demandante solicitó la reincorporación a su puesto de trabajo de 
Supervisora, solicitud que fue ate ndida por el Hospital con efectos 1 de febrero de 2002, fecha en la que fue 
dada de alta a la Seguridad Social (documentos 2 y 3 actora).  
- 5º.- Dª M.J.A.C. percibió la prestación económica por Incapacidad Temporal a través del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social por el período 11-06-1995 a 11-11-1996 por un importe total bruto de 24.857,44 
euros (Oficio Instituto Nacional de la Seguridad Social obrante en autos).  
- 6º.- Dª M.J.A.C. no ha percibido durante el período de aplicación del Expediente de Regulación de Empleo 
otros ingresos que los provenientes por subsidio de incapacidad temporal a cargo del INSS y por desempleo a 
cargo del INEM (documento 10 actora). Percibió la prestación contributiva por desempleo por el período 12-11-
1996 a 11-03-1998 y desde el 12-04-1998 al 30-01-2002 el subsidio para mayores de 52 años, en cuya 
percepción causó baja por colocación en el Hospital Clínico, habiendo percibido las siguientes cuantías 
líquidas y en importe total de 28.882,33 euros (Oficio INEM obrante e n autos): 
Año 1996 1.153,94 euros. 
Año 1997 10.651,79 euros. 
Año 1998 4.942,24 euros. 
Año 1999 3.746,85 euros. 
Año 2000 3.823,16 euros. 
Año 2001 3.901,05 euros. 
Año 2002 663,30 euros. 
- 7º.- Dª M.J.A.C. estuvo en situación de permiso sin sueldo desde el 8-10-1982 al 7-04-1983 y de 1-06-1990 a 
30-11-1990 y en excedencia del 1-12-1990 al 31- 12-1991 (documento 1 Hospital Clínic). Tras su cese por 
ERE el 10-06-1995 reingresó en el Hospital Clínico el 1-02-2002.  
- 8º.- Reclama la actora una indemnización compensatoria por los perjuicios derivados de la extinción 
contractual acordada en resolución administrativa tras ser revocada por Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que cuantifica económicamente en 
lo que debió percibir del Hospital Clínico de proseguir en activo, más el interés legal, o subsidiariamente 
idéntica cuantía por salarios de tramitación, por un importe en ambos casos de 196.356,11 euros más los 
intereses legales correspondientes, que cuantifica en 47.321,25 euros, descontando la indemnización 
percibida por su cese en importe de 30.203,17 euros, ascendiendo la reclamación a 213.474,20 euros. Junto a 
la reclamación económica interesa el reconocimiento de la fecha de su antigüedad en la empresa de 16-05-
1975 y la obligación de la empresa de cotizar a la Seguridad Social en el período 10-06-1995 al 1-02-2002.   
- 9º.- En aplicación de los Convenios Colectivos del Hospital Clínico y Provincial para los años 1995 a 2002, la 
actora debió percibir por el período 10 de junio de 1995 a 1 de febrero de 2002 la cantidad bruta de 73.516,79 
euros (documentos 2 a 58 Hospital Clínic).  
-10º.- Se promovió acto de conciliación ante la Sección de Conciliaciones Individuales del Departamento de 
Trabajo de la Generalidad de Cataluña el 3 de julio de 2002, intentándose el preceptivo acto de conciliación el 
17-07-2002, que resultó intentado sin efecto por incomparecencia de la demandada". El fallo de dicha 
sentencia es del tenor literal siguiente: "Estimo la excepción de incompetencia de jurisdicción planteada por la 
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, respecto a la reclamación por liquidación de 
cotizaciones sin que quepa pronunciarse sobre dicha cuestión, sin perjuicio de que pueda promover tal 
pretensión ante la jurisdicción Contencioso- Administrativa, previo agotamiento de la vía administrativa y 
estimo en parte la demanda interpuesta por Dª M.J.A.C. frente al HOSPITAL CLINICO Y PROVINCIAL DE 
BARCELONA y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL en reclamación por reconocimiento de 
derecho y cantidad por daños y perjuicios y condeno al HOSPITAL CLINICO Y PROVINCIAL DE  ARCELONA 
a abonar a la actora la indemnización de ochenta y siete mil doscientos ochenta y cinco con veintiún euros 
(87.285,21 euros) y a incluir en el recibo salarial de aquélla la antigüedad de 16 de mayo de 1975 ostentada 
con anterioridad a la extinción de su contrato por Expediente de Regulación de Empleo".  
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TERCERO.- La Procuradora Sra. Sorribes Calle, en representación del HOSPITAL CLINICO Y PROVINCIAL 
DE BARCELONA, mediante escrito de 17 de diciembre de 2.004, formuló recurso de casación para la 
unificación de doctrina, en el que: PRIMERO.- Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la 
dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 16 de febrero de 1.999. 
SEGUNDO.- Se alega la infracción de los artículos 1101 y concordantes del Código Civil, aplicación indebida 
del artículo 1303 del Código Civil, inaplicación del artículo 19.2 del Real Decreto de 14 de abril de 1.980. 
CUARTO.- Por providencia de esta Sala de 11 de enero de 2.005 se tuvo por personado al recurrente y por 
interpuesto el presente recurso de casación para la unificación de doctrina.  
QUINTO.- Habiendo transcurrido el plazo para la impugnación del recurso sin haberlo verificado, el Ministerio 
Fiscal emitió informe en el sentido de considerar improcedente el recurso, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado 
Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el día 9 de marzo actual. 
SEXTO.- Por providencia de 9 de marzo de 2.006, dada las características de la cuestión jurídica planteada y 
su trascendencia, procede su debate en Sala General, señalándose para votación y fallo el día 10 de mayo de 
2006, prolongándose su deliberación al día 24 de mayo de 2006, haciéndose cargo de la ponencia el 
Magistrado Excmo. Sr. D. Antonio Martín Valverde.  
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- La cuestión que plantea el presente recurso de casación para unificación de doctrina versa sobre 
la indemnización o compensación que corresponde a los trabajadores que han sido despedidos por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción, tras instrucción de expediente de regulación de  empleo, 
y habiendo mediado la preceptiva autorización de la Administración de Trabajo (art. 51 del Estatuto de los 
Trabajadores – ET – ). 
En concreto, se trata de determinar şi un despido autorizado acordado por el empresario al amparo del citado 
art. 51 ET, y que ha sido compensado en los términos establecidos en el apartado 8 de dicha disposición legal 
(“Los trabajadores cuyos contratos se extingan de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo 
tendrán derecho a una indemnización de veinte días de salario por año de servicio ... con un máximo de doce 
mensualidades”), puede ser objeto de una indemnización adicional a cargo del empresario cuando la 
resolución de la autoridad laboral ha sido revocada por sentencia del orden jurisdiccional competente, que en 
la regulación vigente es el contencioso-administrativo;  
indemnización adicional correspondiente al período entre el despido autorizado y la revocación de la  
autorización. 
En la misma sesión de pleno o sala general en que se decide este litigio se han planteado y se van a resolver 
otros cuatro sobre el mismo problema jurídico.  
Se trata de los recursos de casación 4702/2004, 3165/2004, 2644/2005 y 1763/2005. La entidad recurrente en 
los tres primeros es, al igual que en éste, el Hospital Clínico provincial de Barcelona. En todos los casos se ha 
aportado la misma sentencia de contraste, que fue dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco el 16 de febrero de 1999, habiéndose entablado en torno o a partir de ellas un debate 
de unificación de doctrina prácticamente idéntico. Como es lógico, la solución adoptada es la misma para 
todos los casos, e incluso la redacción de los fundamentos de derecho se procurará, en la medida de lo 
posible, que resulte coincidente.  
SEGUNDO.- En el asunto que debemos resolver en el presente recurso la sentencia impugnada ha dado una 
respuesta afirmativa al problema jurídico planteado. En consecuencia, la entidad demandada ha sido 
condenada al pago del perjuicio supuestamente causado a la trabajadora demandante por el despido 
o extinción de su contrato de trabajo decidido por la entidad empleadora (Hospital Clínico de Barcelona) con 
base en una autorización administrativa de la Conselleria de Treball de la Generalidad de Cataluña 
(expediente de regulación de empleo), que fue posteriormente revocada en vía jurisdiccional. La autorización 
administrativa data de mayo de 1995; y la sentencia revocatoria de la autorización ha sido dictada por la Sala 
de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 10 de noviembre de 2001. 
Para fundamentar la decisión adoptada y fijar su alcance interesa resaltar las siguientes circunstancias del 
caso:  
a) el expediente de regulación de empleo se tramitó a solicitud de la empresa, con observancia del preceptivo 
“período de consultas” (art. 51.2 ET) y con abono de la indemnización prevista en la ley (art. 51.8. ET),  
instruyéndose mediante una amplia documentación suministrada por la propia empresa, por los 
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representantes de los trabajadores, y por diversos organismos públicos (Inspección de Trabajo e Intervención 
General de la Seguridad Social); 
b) la principal aunque no la única de las razones invocadas en el expediente de regulación de empleo 
corresponde a lo que la Ley llama “causas económicas” o “situación económica negativa” de la entidad 
empleadora, reflejada en una deuda de gestión acumulada de más de doce mil millones de pesetas de 1985 a 
1994 y en el impago de la cuota patronal de Seguridad Social desde 1981;  
c) la concurrencia de tal situación económica negativa (“déficit presupuestario en la gestión del Hospital, que 
hace que los gastos sean superiores a los ingresos de forma continuada, en el período al que el ERE se 
refiere”, como dice literalmente el párrafo 8º de la declaración de hechos probados en que se apoyal a 
sentencia recurrida), es un dato en el que coinciden todos los que intervinieron o informaron el expediente 
(representantes de los trabajadores, Inspección de Trabajo, Conselleria de Treball, auditoría de la Seguridad 
Social); y  
d) sin embargo, la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, aun reconociendo también la existencia de un muy elevado “déficit de explotación” y la decisiva 
contribución al mismo del “coste de la plantilla”, declara la “improcedencia de la regulación de empleo 
impugnada” (con la consiguiente repercusión en las autorizaciones de los despidos de los trabajadores 
demandantes), razonando que, a pesar de todo, la plantilla del Hospital no está “sobredimensionada”, habida 
cuenta de las necesidades sanitarias de la población atendida. 
TERCERO.- La tesis de la sentencia recurrida es que la nulidad de la resolución dictada en el expediente de 
regulación de empleo da lugar a la reparación de los perjuicios causados a la trabajadora despedida. Ello es 
así – sigue el argumento de la sentencia recurrida – en aplicación de los artículos 1101 y siguientes del Código 
Civil. A esta conclusión – continúa el argumento de la resolución impugnada – no se opone la exclusión 
expresa de los salarios de tramitación del cuadro de indemnizaciones de los despidos colectivos que ordena 
el art. 19 del RD de 14 de abril de 1980 (reglamento de los expedientes de regulación de empleo, vigente a la 
sazón), norma que simplemente excluye la vía de la acreditación automática de los mismos. En el siguiente 
paso de suargumentación, la sentencia recurrida afirma que la reparación ha de consistir en considerar el 
tiempo de la extinción anulada como tiempo de servicio a cargo del empresario. 
Para comparación con la impugnada el Hospital Clínico de Barcelon a aporta y analiza, como ya se ha 
indicado, una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictada el 16 
de febrero de 1999. El tema controvertido en ella es también la responsabilidad contractual ex art. 1101  
del Código Civil (CC) por decisiones del empresario sobre ceses en el empleo de trabajadores autorizados en 
expediente de regulación de empleo. En el caso de la sentencia de contraste no se trata de un cese definitivo 
(despido colectivo ex art. 51 ET) sino de un cese temporal (suspensión colectiva ex art. 47 ET), y la empresa 
no es un hospital clínico sino la Compañía Internacional de cochescama. En apariencia, tampoco es la misma 
la norma reglamentaria que entiende vigente la sentencia de contraste -- el RD 43/1996, de regulación de los 
expedientes de regulación de empleo – norma reglamentaria que sustituyó al RD 696/1980, aplicado e n el 
expediente de la sentencia recurrida.  
Pero las diferencias señaladas entre los litigios de la sentencia recurrida y de la sentencia de contraste no son 
sustanciales. De un lado, el RD 43/1996 y el RD 696/1980 son disposiciones reglamentarias que, en cuanto 
tales, pueden introducir aclaraciones o desarrollos pero no alteraciones de la norma legal del art. 51.8. ET 
sobre indemnización en materia de despidos colectivos. De otro lado, a pesar de lo que apunta la sentencia de 
contraste, la norma reglamentaria aplicable al expediente contemplado en la misma debió ser también por 
razones cronológicas, el RD 696/1980, ya que la autorización revocada de suspensión de contratos se produjo 
en el año 1992. En cualquier caso, el dato normativo relevante en este punto es que la redacción del art. 51.8. 
ET no ha variado en materia de indemnizaciones de un supuesto litigioso a otro, estableciendo una única 
indemnización tasada para todos los supuestos de despidos autorizados en expedientes de regulación de 
empleo. Tampoco es una diferencia relevante la que deriva de la distinta actividad de las empresas que 
iniciaron los respectivos expedientes de regulación de empleo; sea cual sea la naturaleza del empleador, tanto 
las entidades públicas como las empresas privadas tienen derecho a utilizar la modalidad de despido colectivo 
regulada en el art. 51 ET. 
A igual conclusión ha de llegarse respecto de la diferencia en la decisión empresarial autorizada (despido en la 
sentencia recurrida y suspens ión por tiempo determinado del contrato de trabajo en la sentencia de 
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contraste), en cuanto que es el mismo el título alegado de imputación de responsabilidad (art. 1101 CC), y no 
constan diferencias relevantes en el comportamiento contractual del empresario imputado por cese en el 
empleo del trabajador (en ambos casos adopta la decisión de cese después de solicitar y obtener la  
autorización administrativa pertinente). 
Procede en consecuencia entrar en el fondo del asunto. 
CUARTO.- La decisión en derecho de la cuestión controvertida es la que contiene la sentencia de contraste, 
por lo que el recurso debe ser estimado. Son varias las razones confluyentes que fundamentan esta solución, 
y, como se verá en seguida, cualquiera de ellas sería bastante para alcanzar tal resultado estimatorio. 
La primera es que el art. 51.8 ET – norma legal directamente aplicable al resarcimiento de los despidos 
colectivos – contempla una única indemnización o compensación tasada en función de los años de servicio 
para el supuesto de despido autorizado en expediente de regulación de empleo, previsión que no deja 
resquicio para una indemnización adicional en caso de revocación de la autorización administrativa a la que se 
atuvo el despido autorizado, teniendo en cuenta el modo detallado y minucioso de la regulación de la materia 
adoptado por el legislador. En este aspecto del resarcimiento del trabajador despedido es patente la diferencia 
entre el despido (colectivo) por causas económicas del art. 51 ET y el despido (objetivo) por causas 
económicas previsto en el art. 52.c. ET, y regulado en el art. 53 ET. Para el despido económico objetivo se 
prevé que “la calificación por la autoridad judicial de la nulidad, procedencia o improcedencia de la decisión 
extintiva producirá iguales efectos que los indicados para el despido disciplinario” (art. 53.5. ET), remisión que 
comporta obviamente el abono de “salarios de tramitación” o “salarios dejados de percibir” durante la 
tramitación de una reclamación jurisdiccional, en los términos del art. 56.1. ET. Nada de ésto ocurre, en 
cambio, en el despido económico colectivo, donde se establece una regulación cerrada del resarcimiento o 
compensación del trabajador despedido. Ello es así por la sencilla razón de que mientras en el despido 
económico objetivo el acto de despido consiste en una decisión unilateral del empresario, que tiene por sí 
misma efecto extintivo, en el despido económico colectivo el acto de despido es el momento final de un 
complejo procedimiento en el que la autorización administrativa de la extinción del contrato de trabajo es 
requisito constitutivo de validez, sin el cual la decisión empresarial de dar por terminada la relación de trabajo 
carece de eficacia extintiva.  
A la anterior conclusión se ha de llegar con claridad a la vista del enunciado de causas de extinción del 
contrato de trabajo del art. 49.1 ET, en el que figura por una parte el “despido colectivo fundado en causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción, siempre que aquél haya sido debidamente autorizado 
conforme a lo dispuesto en esta Ley” (art. 49.1.i.), y por otra, sin más especificaciones, el “despido del 
trabajador” (art. 49.1.k.) y las “causas objetivas legalmente procedentes” (art. 49.1.l.). Y así se desprende 
también de la enérgica garantía jurisdiccional establecida para la autorización del despido colectivo en el 
art. 124 de la Ley de Procedimiento Laboral; de acuerdo con este precepto, que no tiene parangón en otras 
modalidades de despido, el juez está obligado a declarar, “de oficio o a instancia de parte ”, la nulidad de los 
despidos acordados por un empleador o empresario “si no se hubiese obtenido la previa autorización 
administrativa”.  
QUINTO.- Los preceptos del art. 19.2 del RD 696/1980, cuya infracción por parte de la sentencia recurrida 
denuncia el recurso del Hospital Clínico de Barcelona, refuerzan cuanto se acaba de decir debiendo ser 
interpretados en el contexto de las consideraciones anteriores. La citada disposición reglamentaria 
precisa en su pasaje inicial que “las resoluciones administrativas (de los expedientes de regulación de empleo) 
serán de ejecutividad inmediata”, añadiendo a continuación, con incidencia directa evidente en el 
enjuiciamiento del caso, que “en el supuesto de que se interponga por los trabajadores afectados recurso en la 
vía contencioso-administrativa no procederá el abono de salarios de tramitación”. 
En realidad, ambos preceptos tienen una función meramente aclaratoria de normas legales del ordenamiento 
laboral o del ordenamiento administrativo común. De un lado, la ejecutividad inmediata de la resolución 
administrativa que autoriza el expediente de regulación de empleo aporta a la decisión empresarial de cese en 
el empleo del trabajador afectado, desde el momento en que se dicta, el complemento de legitimidad que 
según la ley necesita, sin perjuicio de una eventual revocación posterior, y hasta el momento en que tal 
revocación se produzca. Y, por otro lado, el alcance del enunciado sobre inaplicación al despido colectivo de la 
indemnización por salarios de tramitación es el de una mera norma “secundum legem” y no el de una regla 
“contra legem”. En definitiva, en uno y otro precepto el reglamento de expedientes de regulación de empleo de 
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1980 se limita a afirmar de manera explícita lo que de manera implícita pero inequívoca se desprende del art. 
51.8. ET.  
A la misma conclusión se llega aplicando al supuesto de la autorización de despido colectivo las normas del 
procedimiento administrativo común sobre ejecutividad y presunción de validez de los actos administrativos 
(artículos 56 y 57 Ley 30/1992), y sobre limitación de la nulidad de pleno derecho (art. 62 Ley 30/1992) a 
supuestos tasados de actos de las Administraciones Públicas aquejados de vicios o defectos de especial 
gravedad, entre los que no figura, desde luego, la apreciación desacertada por parte de la autoridad laboral de 
las circunstancias justificativas del despido colectivo. Ello quiere decir que la revocación y consiguiente 
anulación por tal causa de una autorización de despido colectivo no debe producir efecto retroactivo ex tunc 
sino efecto inmediato ex nunc, desde la fecha de la revocación. 
SEXTO.- Pues bien, teniendo en cuenta que la compensación que corresponde por despido económico 
colectivo se encuentra regulada de manera completa en la norma laboral del art. 51.8. ET (y se ha abonado ya 
en el caso), no ha lugar a la aplicación a la misma de la norma común supletoria del art. 1101 CC. Así se 
desprende del art. 4.3. CC, que presupone la existencia de una laguna legal, inexistente en la materia objeto 
del presente proceso, para la aplicación de sus normas a las ramas o sectores especiales del ordenamiento 
jurídico (“Las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras 
leyes”). 
La tesis anterior, que fundamenta la presente decisión, se apoya en la doctrina tradicional de esta Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo (de la que se ha apartado la reciente sentencia de 24-1-2006, rec. 4915/2004) 
sobre el régimen de resarcimiento del despido. Esta doctrina, mantenida por ejemplo en estos últimos años en 
la sentencia de sala general de 11 de marzo de 2004 (rec. 3994/2002), se ha establecido para las 
modalidades de despido o extinción injustificados del contrato de trabajo de las que ha venido conociendo 
habitualmente este orden jurisdiccional (despido disciplinario, resolución por incumplimiento del empresario). 
Pero vale, incluso con mayor razón, para el despido colectivo autorizado. De acuerdo con dicha línea 
jurisprudencial, de la que son exponentes entre otras muchas las sentencias de 23 de octubre de 1990 (rec. 
527/1990) y de 3 de abril de 1997 (rec. 3455/1996) “el ordenamiento laboral, en su regulación del despido ... 
se aparta de lo establecido por los artículos 1106 y siguientes del Código Civil, y consagra un régimen 
específico de resarcimiento”, consistente en fijar el alcance del mismo “de manera objetiva y tasada”, “sin que 
el juzgador pueda valorar de otro modo los daños o perjuicios causados” (STS 29-10-90, citada). Siguiendo a 
la misma sentencia, que cita numerosos precedentes de la jurisprudencia de los años anteriores, este régimen 
“puede unas veces beneficiar y otras perjudicar al trabajador, quien, por una parte se halla liberado de 
acreditar los daños y perjuicios sufridos, pues su existencia se encuentra amparada con presunción iuris et de 
iure, y de otra queda privado de acreditar que los daños y perjuicios que sufre alcanzan dimensión económica 
superior a la que resulta de las precisas reglas de valoración” establecidas en la ley.  
Idéntica tesis se mantiene en la otra sentencia citada como exponente de la doctrina tradicional (STS 3-4-
1997). En ella se parte de la premisa de que “cuando existe una previsión indemnizatoria específica en la 
norma laboral no es factible acudir a las previsiones de la misma naturaleza del derecho común”, para llegar a 
la conclusión de que un incumplimiento del empresario (en el caso se trataba de la aplicación del art. 50 ET) 
“no puede generar una doble indemnización, una en la esfera del derecho civil y otra en la particular y especial 
del derecho del trabajo”. 
SEPTIMO.- Una razón más cabe aducir en favor de la no acumulación de las disposiciones del régimen 
especial del resarcimiento del despido establecido en la legislación laboral con las del régimen común de la 
responsabilidad civil contractual. Nos referimos al contenido netamente distinto de las normas de resarcimiento 
en uno y otro sector del ordenamiento.  
Mientras el resarcimiento civil tiene en cuenta, en principio, el daño emergente y el lucro cesante 
efectivamente producidos por una actuación antijurídica (artículos 1106 y siguientes CC), el resarcimiento por 
despido tiene en cuenta de un lado el daño injusto efectivamente producido (aunque este factor no ha de 
concurrir necesariamente, en cuanto en el ordenamiento español se indemnizan o compensan los despidos 
económicos procedentes), y de otro lado el coste de reinserción en el mercado de empleo o en otra actividad 
profesional, un coste que suele aumentar con el paso del tiempo, y que se calcula por ello en función de la 
antigüedad en la empresa. En este contexto se reserva una posición de segundo orden al lucro cesante, 
posición secundaria acentuada por cierto en la nueva regulación de la materia contenida en la Ley 45/2002. 
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Dicho lucro cesante es de evaluación muy difícil en un mercado de trabajo tan complejo como el actual; un 
reflejo del mismo, inevitablemente impreciso y rudimentario, se encuentra en los llamados “salarios de  
tramitación”. 
La singularidad del régimen laboral de resarcimiento del despido ha sido puesta de relieve en la sentencia del 
Tribunal Constitucional 6/1984, de 24 de mayo, dictada para resolver una cuestión de inconstitucionalidad. 
Afirma esta sentencia que el hecho de que la indemnización de despido se calcule “en función del tiempo de 
duración de la relación laboral” pone en “evidencia que no guarda una relación de identidad con los perjuicios 
que pueda sufrir el trabajador”, y que se trata de “una indemnización ex lege” concebida “como una cantidad 
que sustituye a la indemnización de daños y perjuicios”, cumpliendo así una “función sustitutoria del 
resarcimiento de perjuicios”. 
Proyectando todas las consideraciones anteriores (desde el fundamento o considerando cuarto hasta las 
contenidas en éste) sobre el resarcimiento de la modalidad de despido colectivo se llega a la siguiente 
conclusión: en el supuesto de cese autorizado en expediente de regulación de empleo revocado 
posteriormente en vía jurisdiccional, la legislación laboral, con vocación de  regulación detallada y completa de 
la materia, ni prevé ni establece el abono de cantidad o compensación alguna por pérdida de empleo en el 
tiempo intermedio entre la fecha del cese autorizado y la fecha del eventual restablecimiento de la relación de 
trabajo. 
OCTAVO.- Pero, incluso admitiendo a efectos dialécticos que los artículos 1101 CC pudiera ser de aplicación 
en la materia, es decir, analizando la cuestión desde el derecho común de contratos, que es el plano en el que 
se coloca la sentencia recurrida resolviendo como şi el art. 51 ET no existiera y no se hubiera aplicado ya a los 
demandantes, tampoco cabría apreciar incumplimiento alguno de los citados preceptos. 
El art. 1101 CC exige expresamente como requisito para la indemnización del incumplimiento de las 
obligaciones contractuales “dolo, negligencia o morosidad” en la conducta del contratante, o que se 
contraviniere “el tenor” de aquellas obligaciones. Nada de ésto sucede en el comportamiento del empresario 
que, en ejercicio del derecho que la ley le reconoce, inicia expediente de regulación de empleo para poner 
remedio a una situación de grave déficit financiero continuado, haciendo uso luego de la autorización 
administrativa concedida para proceder al cese en el empleo de un número determinado de 
trabajadores. 
Ciertamente, en las circunstancias del caso, es evidente que no ha existido dolo, negligencia o morosidad en 
la solicitud por parte del empleador de una autorización de despido. Pero, por otra parte, tampoco esta 
conducta de apertura del expediente de regulación de empleo puede significar una contravención al tenor de 
las obligaciones contractuales del empresario. La lista de estas obligaciones se corresponde grosso modo con 
los derechos del trabajador enunciados en el art. 4.2. ET. Y es verdad que dentro de ella el art. 4.2.h. ET 
incluye una claúsula general abierta que integra “cuantos otros (derechos) se deriven específicamente del 
contrato de trabajo”. Y no es menos cierto que del contrato de trabajo se deriva el derecho del trabajador a que 
el empresario no proceda a dar por extinguido el contrato de trabajo más que por las causas y en las 
condiciones previstas en la Ley.  
Pero el referido derecho del trabajador, que es una de las manifestaciones del derecho constitucional al 
trabajo reconocido en la Constitución (art. 35.1.) no puede suponer un impedimento a la iniciativa del 
empresario de proponer a la autoridad laboral el ajuste de la plantilla cuando considere que concurren causas 
justificativas de un despido colectivo. Tal iniciativa y en su caso el uso posterior de la autorización de despido 
acordada por la Administración forman parte de las facultades legales que integran la libertad de empresa, 
derecho también reconocido en la Constitución (art. 38), que debe cohonestarse o conciliarse con el anterior, y 
cuyo ejercicio no puede considerarse por tanto una contravención del tenor del contrato de trabajo. La 
obligación del empleador o empresario que pone en marcha un expediente de regulación de empleo se limita 
por tanto al atenimiento en el inicio y en el curso del mismo a la exigencia general de “buena fe” que, de 
acuerdo con el art. 1258 del Código Civil, vincula a todos los contratantes en cualesquiera relaciones 
contractuales.  
NOVENO.- A los argumentos precedentes hay que añadir que, aun admitiendo asímismo a efectos dialécticos 
la concurrencia de un incumplimiento contractual que efectivamente no se ha producido, no habría tampoco 
términos hábiles para establecer un nexo causal de “consecuencia necesaria” (art. 1107 CC) entre la conducta 
del empresario de solicitar una autorización prevista en la ley y el perjuicio por pérdida de empleo producido en 
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el período intermedio entre el cese autorizado y el restablecimiento de la relación de trabajo tras la revocación 
de la autorización. Tal perjuicio en la esfera de intereses del trabajador no depende sola o principalmente de la 
conducta empresarial de despido autorizado, sino que se deriva también en parte del acto administrativo de 
autorización, y en decisiva medida de la situación del mercado de trabajo e incluso de la propia conducta del 
trabajador en la búsqueda activa de nueva ocupación. 
En fin, como observa la sentencia aportada para comparación en el presente proceso de casación unificadora, 
la resolución jurisdiccional que revoca una autorización administrativa se refiere a ésta y no a la solicitud 
empresarial autorizada, la cual se encuentra respaldada por una presunción de validez. Máxime cuando, como 
está previsto en el expediente de regulación de empleo y como ha ocurrido en concreto en el expediente que 
ha dado origen a esta controversia, la información suministrada a la Administración labora l autorizante 
no consta que haya sido ni engañosa ni deficiente, procediendo no sólo de la empresa que solicita la 
autorización, sino también de otras instancias y organismos públicos. 
DECIMO.- La sentencia estimatoria de unificación de doctrina debe resolver el debate de suplicación con 
arreglo a la doctrina unificada. Ello comporta en el caso, a la vista del signo parcialmente estimatorio de la 
demanda que tiene la sentencia de instancia, la estimación del recurso de suplicación del Hospital Clínico de 
Barcelona y la revocación de la sentencia del Juzgado de lo Social, con desestimación de la demanda y  
bsolución de la entidad demandada.  
No es necesario pronunciarse en esta sentencia sobre el destino de la indemnización abonada con base en el 
art. 51.8 ET en supuestos como el presente de revocación jurisdiccional de la autorización administrativa del 
despido colectivo. Pero es conveniente indicar que nuestra sentencia de fecha 30 de mayo de 2006 (rec, 
1763/2005), deliberada y aprobada en el mismo pleno o sala general que ésta, ha debido resolver tal cuestión, 
y lo ha hecho declarando que el trabajador afectado por tal circunstancia no está obligado a reintegrar dicha 
indemnización.  
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español. 
F A L L A M O S 
Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el HOSPITAL CLINICO Y 
PROVINCIAL DE BARCELONA, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
de 7 de octubre de 2.004, en el recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia dictada el 28 de julio de 
2003 por el Juzgado de lo Social nº 19 de Barcelona, en autos seguidos a instancia de Dª M.J.A.C., contra 
dicho recurrente y la  TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre RECONOCIMIENTO DE 
DERECHO Y CANTIDAD. Casamos y anulamos la sentencia recurrida. Resolviendo el debate de suplicación, 
estimamos el recurso de esta clase interpuesto por la entidad demandada y, con revocación parcial de la 
sentencia del Juzgado de lo Social, desestimamos la demanda en lo que concierne a la petición de 
indemnización de daños y perjuicios a cargo de dicha entidad demandada. Devuélvase a la parte recurrente el 
depósito constituido para recurrir. 
Devuélvanse las actuaciones al Organo Jurisdiccional correspondiente, con la certificación y comunicación de 
esta resolución. Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. 
 
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO EXCMO. SR. D. AURELIO DESDENTADO 
BONETE A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO 5310/2004 Y AL QUE SE ADHIEREN LOS 
MAGISTRADOS EXCMOS. SRES. D. GONZALO MOLINER TAMBORERO, D. JESÚS GULLÓN  
RODRÍGUEZ, D. JORDI AGUSTÍ JULIÁ, D. JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ y D.  
MARIANO SAMPEDRO CORRAL. 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 260.2 la Ley Orgánica del Poder Judicial, formulo voto particular a 
la sentencia dictada en el recurso de referencia para sostener la posición que mantuve en la deliberación. 
El voto se apoya en los siguientes fundamentos jurídicos:  
1.- En mi opinión el recurso debe ser desestimado, aplicando la doctrina ya unificada por la Sala en la 
sentencia de 29 de enero de 2006, aunque con las matizaciones que se recogen en el fundamento sexto. Es 
importante comenzar precisando que el único motivo de recurso se limita a cuestionar la imputación de la 
responsabilidad a la empresa, sin combatir el alcance de la reparación acordada, ni la relación de causalidad 
entre el daño y la conducta de la empresa. Según la recurrente, para que exista responsabilidad contractual es 
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necesario que el incumplimiento se deba a dolo, negligencia o morosidad; presupuestos que, a su juicio, no 
concurren en este caso, y añade que, şi alguna culpa existiera, sería imputable a la Administración que 
autorizó el expediente de regulación de empleo. Con este planteamiento el motivo no puede prosperar por 
las razones que se exponen los siguientes fundamentos y porque la doctrina ha sido ya unificada en la 
sentencia de esta Sala de 29 de enero de 2006 (recurso 4915/2004) en sentido contrario a la pretensión 
impugnatoria que se formula. Esta sentencia, recogiendo criterios anteriores de las anteriores resoluciones de 
30 de noviembre de 1998 (recurso 4522/97), 21 de diciembre de 2001 (recurso 4189/00) y de 17 de enero de 
2002 (recurso 4759/00) desestima la misma pretensión formulada por la recurrente en un caso igual al 
presente. La primera de las citadas sentencias, siguiendo la doctrina de la de 13 de diciembre de 1990 
(recurso 596/90), viene a considerar que es el empleador quien ha de soportar las consecuencias derivadas 
de la ejecución y posterior nulidad de la autorización administrativa de un despido colectivo. Versaba el litigio 
sobre la devolución de la prestación por desempleo al INEM en la indicada situación. La sentencia 
condenatoria del trabajador a tal devolución fue casada por la de esta Sala, que declaró aplicable por analogía 
lo dispuesto en el artículo 111-b) de la Ley de Procedimiento Laboral acerca de los efectos de la opción del 
empresario por la indemnización del despido improcedente cuando la sentencia que así lo declaró hubiera sido 
recurrida por el trabajador y el empresario alterase el sentido de aquella opción ante el incremento de la 
indemnización acordado por la sentencia que resolviese el recurso: la readmisión retrotrae sus efectos 
económicos a la fecha de la elección inicial, deduciéndose de las cantidades abonables por tal causa las que 
el trabajador hubiera percibido por desempleo, que habrán de ser ingresadas por el empresario en la Entidad 
gestora. La aplicación de este criterio al supuesto que ahora se enjuicia supone claramente el derecho del 
trabajador a ser indemnizado por el empresario. Las otras dos sentencias que fueron también citadas, de 21 
de diciembre de 2001 y de 17 de enero de 2002, declaran computable como tiempo de prestación de servicios 
a efectos de la indemnización por despido improcedente el transcurrido desde el primer cese, producido al 
amparo de resolución administrativa en expediente de regulación de empleo, hasta la reincorporación 
consecuente a la nulidad de tal resolución por sentencia dictada en proceso contencioso administrativo. Pero 
lo importante es el razonamiento en que se fundan estas sentencias, para las que "el dato de que el 
empleador haya obtenido autorización administrativa para proceder al despido colectivo no constituye causa 
exoneradora de su obligación de indemnizar durante el período litigioso, cuando el acto administrativo haya 
sido declarado nulo". Por su parte, la sentencia de 13.12.1990, şi bien señaló que no cabe el reconocimiento 
de salarios de tramitación en los supuestos de revocación de la autorización administrativa en el expediente de 
regulación de empleo, se refirió a la posible aplicación de una indemnización de los daños y perjuicios. 
2.- No hay razones para cambiar esta doctrina, sin perjuicio de la reflexión que sobre el alcance de la misma 
se realizará en el fundamento jurídico sexto. En mi opinión, la decisión del recurso debería limitarse 
exclusivamente al examen de la infracción denunciada por la parte recurrente, que se refiere sólo al criterio de 
imputación del ilícito determinante del daño y a la exone ración de la empresa por la autorización 
administrativa revocada. Pero la contestación de la Sala va en algunos puntos más allá, por lo que conviene 
abordar aquí una reflexión más amplia, tanto en atención al interés doctrinal del tema, como por la importancia 
de la cuestión debatida y los problemas que plantea una regulación manifiestamente inadecuada a la realidad 
económica de nuestro tiempo y notoriamente insuficiente en el plano técnico. En este sentido, nos referiremos 
sucesivamente a la regulación de las indemnizaciones en los despidos colectivos, a la existencia de un daño y 
de un ilícito determinante del mismo que se concreta en un incumplimiento contractual y a la imputación de 
ese ilícito a la empresa demandada, sin perjuicio de la posible existencia de otras responsabilidades 
concurrentes. En el fundamento sexto se incluye una consideración adicional sobre el alcance de la obligación 
de indemnizar. 
3.- En cuanto a la regulación legal de las indemnizaciones, hay que tener en cuenta que el despido colectivo 
se produjo en junio de 1995. Estaba vigente entonces el art. 51 del ET con un contenido en lo que aquí 
interesa coincidente con el actual, pero la norma reglamentaria aplicable era el Real Decreto 696/1980 
y no el Real Decreto 43/1996, que rige en la actualidad. Esta es una regulación de cierta amplitud, pero no 
completa y autosuficiente. En concreto, lo que regula el art. 51.8 del ET es la indemnización cuando la 
extinción autorizada es conforme al ordenamiento jurídico, es decir cuando el despido es procedente, 
utilizando este término en sentido amplio, al margen de las calificaciones de  improcedencia o nulidad propias 
del régimen común del despido. Pero esta no es la única regulación. şi la autorización administrativa es 
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revocada -en vía administrativa o jurisdiccional-, el empresario que obtuvo la autorización tendrá que readmitir. 
şi no lo hace, la solución es dudosa. Podría aplicarse, en principio, el art. 124 LPL y calificar el despido como 
nulo, asimilando el despido sin autorización previa al despido con autorización previa revocada. En ese caso, 
se condena al empresario a readmitir y al abono de salarios de tramitación. Pero no parece que tal solución 
pueda trasladarse al despido con autorización administrativa revocada. şi el empresario no readmite -y en 
muchos casos no habrá ni siquiera empresa que pueda readmitir-, habrá que instar la acción 
correspondiente, y aquí comienza la laguna, porque şi aplicamos el régimen común de despido, tendría que 
haber condena optativa a la readmisión o la indemnización con abono de los salarios de tramitación, lo que, 
desde luego, en este último punto no se ajusta a un sistema en el que ha existido un control previo del 
despido. Ni se puede aplicar el régimen especial del art. 124 LPL , ni se puede aplicar el régimen común de 
despido. La Sala ha solucionado este problema en las sentencias ya citadas, entendiendo que cuando hay 
revocación del expediente el trabajador tiene derecho a que le readmitan y şi la empresa no lo hace, entonces 
se produce un nuevo despido, en el que se computa como tiempo de servicios el tiempo de tramitación de la 
impugnación del acto administrativo que autorizó el primer despido; en este caso y pese a lo que dice la 
sentencia de 22.11.2005 sólo se abonan salarios de tramitación desde el segundo despido; no desde el primer 
despido. Esto muestra que estamos lejos de una regulación completa. Pero tanto en ese supuesto -revocación 
del acto administrativo sin readmisión-, como el que aquí se plantea -revocación del acto y readmisión- hay 
otra laguna. El trabajador durante el periodo que ha quedado sin empleo como consecuencia de un despido ha 
podido sufrir un daño por un acto contrario a Derecho, que, de acuerdo con los principios generales de nuestro 
ordenamiento, tiene que ser indemnizado, porque él no ha tenido ninguna participación en la producción de 
ese daño y ha sufrido, sin embargo, sus consecuencias perjudiciales. El art. 19 del Real Decreto 696/1980 
dice que "las resoluciones administrativas serán de ejecutividad inmediata y en el supuesto de que se 
interponga por los trabajadores afectados recurso en la vía administrativa no procederá el abono de salarios 
de tramitación". Así lo ha admitido también la Sala en su sentencia de sentencia de 13.12.1990, pero, como 
señala esta sentencia, esto no supone que no haya que percibir ninguna otra indemnización, porque esto ni lo 
dice la norma, ni lo podría decir, porque un reglamento no puede privar a un ciudadano de una indemnización 
a la que tiene derecho de acuerdo con las normas y los principios generales de nuestro ordenamiento. 
Quien causa a otro un daño que no está obligado a soportar tiene que repararlo. Por ello, en la regulación 
laboral hay una laguna que hay que integrar con las normas civiles sobre la responsabilidad contractual. 
4.- El daño responde a una acción ilícita en la medida en que la pérdida de empleo por parte de la trabajadora 
se ha producido sin una causa legal que imponga esa pérdida, es decir, se ha producido vulnerando las 
garantías de la estabilidad en el empleo, que -no se olvide- son la concreción en nuestra legislación del 
derecho constitucional al trabajo art. 35 ET). Hay que hacer aquí algunas precisiones. En primer lugar, el 
incumplimiento es contractual, porque lo que ha hecho la empresa demandada es extinguir un contrato de 
forma improcedente. Las obligaciones que crea el contrato de trabajo no se limitan a las que se agrupan en 
torno a lo que podríamos calificar como condiciones de trabajo, sino que se extienden a las obligaciones de 
conservación del propio vínculo, como muestra la regulación de la extinción del contrato, tanto en lo que 
se refiere al despido nulo o improcedente (arts. 53, 55 y 56 ET), como en lo relativo a la ruptura de los pactos 
de permanencia (art. 21.4 ET). En segundo lugar, la ilicitud del despido colectivo autorizado es algo que para 
esta Sala se impone como consecuencia del efecto positivo de cosa juzgada de la sentencia del orden 
contencioso-administrativo que así lo ha declarado. Nosotros no podemos decir ahora que la causa de 
extinción alegada es lícita; es ilícita porque esa sentencia nos vincula conforme al art. 222.4 LEC. En tercer 
lugar, la autorización administrativa no confiere licitud a este acto ilícito. Lo único que ocurre es que la 
Administración también incurre en un comportamiento reprochable, al haber autorizado algo que no debió 
autorizar. Las consecuencias de esa autorización indebida se verán luego. Pero hay que subrayar ahora que 
no debe confundirse la corrección procedimental o formal de la empresa, que, desde luego, solicitó la 
autorización preceptiva antes de despedir, con la licitud material que consiste en despedir sólo cuando hay 
causa para ello; es ilícito despedir improcedentemente, con autorización o sin ella. 
5.- El incumplimiento es imputable a la empresa demandada. Es en este punto en el que se centra el recurso, 
que, como ya se ha dicho, argumenta que para que exista responsabilidad contractual es necesario que el 
incumplimiento se deba a dolo, negligencia o morosidad; presupuestos que, a juicio de la recurrente, no 
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concurren en este caso, añadiendo que, şi alguna culpa existiera, sería imputable a la Administración que 
autorizó el expediente de regulación de empleo. En el fundamento jurídico primero ya se ha razonado que esta 
argumentación ha de rechazarse, porque es contraria a la doctrina de la Sala que allí se cita. Pero a lo ya 
dicho cabe añadir algunas consideraciones adicionales. En primer lugar, en el presente caso es apreciable la 
culpa de la empresa demandada. Así lo ha entendido la sentencia recurrida cuando señala que "la entidad 
demandada actuó ... culposamente, cuando para la rescisión de los contratos alegó, para justificar el ERE, un 
sobredimensionamiento de personal que la sentencia de la jurisdicción contenciosa comprobó que no existía". 
La parte recurrente niega que esto sea así, pero no justifica tal negación y el examen de la sentencia de 
10.11.2001 de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no avala 
esa negación, sino que por el contrario confirma la apreciación de la sentencia recurrida. En efecto, la  
sentencia del orden contencioso-administrativo recoge la existencia de un déficit de explotación en la medida 
en que "los ingresos tarifados no cubren los gastos de explotación"; situación ante la que se propone la 
reducción de plantilla como forma de reducir los costes. Pero la sentencia señala que, estando "implicado el 
nivel asistencial", esta solución sólo sería correcta şi la plantilla estuviera "sobredimensionada", pues şi no es 
así la situación negativa debería ser atendida mediante una cobertura financiera por parte de las 
Administraciones que participan en la gestión, y concluye que tal "sobredimensionamiento" no existe, 
como demuestran, por una parte, las conclusiones del informe de auditoría, y, por otra, la propia actuación de 
la entidad demandada que ha continuado recurriendo a las horas extraordinarias y a la contratación temporal. 
En cuanto a las causas organizativas alegadas -proyecto de enfermería 2000, desaparición de los 
servicios de pediatría y confinados y asignación de horarios al personal de cobertura-, tampoco se estiman 
justificadas. La primera, porque, şi bien puede orientar la política de contrataciones, no justifica por sí misma la 
eliminación de seis supervisoras; la segunda, porque el propio informe destaca que no genera reducción de 
personal, y la tercera, porque se limita a constatar la necesidad de cumplir lo ordenado por una resolución 
judicial, "pero sin aludir en ningún momento a que la reorganización que ello podrá suponer implique la 
extinción del contrato de trabajo". El elemento culpabilístico como justificación de la atribución de la 
responsabilidad se funda, por tanto, en que la demandada ha propuesto y ha ejecutado unas decisiones 
extintivas que no estaban justificadas de acuerdo con la legislación laboral . 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que la doctrina civilista ha señalado que, aunque la redacción literal 
del art. 1101 del Código Civil parece responder a un criterio tradicional de corte subjetivista en cuanto a la 
atribución de la responsabilidad contractual, un examen sistemático de nuestro ordenamiento y, en especial de 
los arts. 1105 y 1183 del Código Civil lleva a una conclusión más matizada, que parte de la recepción de la 
presunción de culpa en la responsabilidad contractual. Así el art. 1183 Código Civil establece para los 
supuestos de pérdida de la cosa debida que siempre que se produzca tal pérdida se presumirá que ha 
ocurrido por culpa del deudor, precepto a partir del cual se ha construido la denominada presunción de 
culpabilidad en el incumplimiento contractual. Por su parte, el art. 1105 sólo exonera de responsabilidad al 
deudor cuando concurra caso fortuito o fuerza mayor, y el art. 1107 se refiere claramente a la responsabilidad 
contractual del deudor de buena fe, lo que está indicando que puede haber responsabilidad contractual sin 
dolo o culpa. De esta forma, el deudor debe responder siempre cuando hay incumplimiento de una 
obligación contractual, salvo que pruebe la concurrencia de un supuesto que pueda calificarse como caso 
fortuito o fuerza mayor. Como señala la doctrina civilista más autorizada, para que haya liberación del deudor 
"es preciso que se produzca hecho impeditivo del recto cumplimiento de la prestación de manera que se 
rompa la relación de causalidad entre el comportamiento del deudor y el daño" y, en consecuencia, "por muy 
diligente que el deudor haya sido , şi no se ha producido la imposibilidad o el impedimento de la prestación, no 
tiene por qué existir liberación". 
En el presente caso la empresa demandada no ha probado ningún hecho de esta clase. Lo único que acredita 
es que obtuvo la autorización administrativa para despedir. Pero esta autorización no exonera de 
responsabilidad al empresario, ni permite desplazar su responsabilidad a la Administración autorizante. Lo que 
sucede en el ámbito de la regulación de empleo es que mediante la técnica de control preventivo la 
Administración condiciona el ejercicio de la facultad de despedir del empresario a una previa autorización 
administrativa. Pero esta autorización lo que hace es permitir al empresario adoptar una decisión que le 
corresponde en atención a su posición en el contrato de trabajo. Es el empresario -no la Administración- el que 
adopta la decisión de despedir y ello tanto en lo que se refiere a la iniciativa del despido, como a la 
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aportación en el expediente administrativo de elementos de instrucción que tienden a justificar la medida 
extintiva, y es también el empresario el que, una vez producida la autorización, adopta la decisión y se 
beneficia de ella, pues la ha pedido para su propia utilidad. Ni la Administración le ha ordenado que despida, 
ni la autorización le obliga a despedir; şi lo hace es en su propio interés y beneficio, y debe responder de sus 
decisiones. La situación es similar a la del régimen ordinario del despido con la diferencia de que el control 
administrativo es anterior a la decisión y en el despido común el control judicial es posterior a la 
decisión empresarial. En ambos casos el trabajador debe obtener la reparación producida por una actuación 
que ha resultado no ajustada a Derecho, lo que en el caso del régimen común se logra a través de los salarios 
de tramitación,mientras que en los supuestos de regulación de empleo la reparación ha de obtenerse a través 
de un sistema de indemnización que no opera de forma automática. Es cierto que el sistema de los salarios de 
tramitación resulta más complejo y ajustado, pues permite su limitación en función de las demoras de la 
tramitación (artículo 57 del Estatuto de los Trabajadores) y de la propia actuación de la empresa ofreciendo en 
momento oportuno una reparación adecuada (artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores). Pero el sistema 
más simplificado de las nulidades administrativas no permite en la regulación de empleo aplicar soluciones 
similares, sin perjuicio de las acciones que pudieran corresponder al empresario şi se hubiera producido una 
dilación injustificada. El extinguir un contrato de trabajo alegando una causa improcedente merece en nuestro 
ordenamiento un reproche culpabílistico que corresponde al que tuvo la iniciativa de esa decisión y acabó 
adoptando la misma, sin que la responsabilidad pueda desplazarse al que se limitó a autorizarla 
indebidamente con los elementos de juicio que le proporcionó la propia empresa. Es cierto que podría existir 
una responsabilidad concurrente de la Administración a través de dos vías. La primera en la medida en que la 
Administración colabora de forma necesaria en el acto ilícito, pues sin su autorización éste no se habría 
producido. Pero se trata de una responsabilidad añadida, no de una responsabilidad excluyente de la principal 
del empresario. Esto se ve con claridad en la jurisprudencia civil sobre la responsabilidad en los daños 
producidos por los ruidos: la responsabilidad de la Administración por autorizar no libera de la responsabilidad 
al emisor de los ruidos (STS1ª 29.4.2003). Por lo demás, tanto şi la responsabilidad de la Administración es 
solidaria como şi es subsidiaria, el trabajador no está obligado a exigirla también a la Administración para 
reclamarla frente al empresario (art. 1144 CC), aparte de que no podría formular esta petición ante el orden 
social, dada la competencia exclusiva en esta materia de los órganos contencioso-administrativos (art. 9.4 
LOPJ). La segunda vía de la responsabilidad de la Administración Pública o eventualmente de la 
Administración de Justicia podría producirse por el retraso en resolver. Pero, aparte de que la solución que se 
apunta más adelante -en la medida en que reduce el ámbito temporal de la reparación- resolvería este 
problema, lo cierto es que la demora no es la determinante del daño. Lo que habrá provocado el retraso -si 
excede del estándar normal de la actuación administrativa o judicial- es una ampliación del daño. Pero en ese 
caso la consecuencia sería un posible resarcimiento de la Administración al empresario. Es el mismo esquema 
que se aplica, aunque de forma automática y tasada, a los salarios de tramitación: paga el empresario al 
trabajador y el Estado le resarce de lo que excede de la duración "normal" de tramitación. Pero, a diferencia de 
lo que ocurre en los salarios de tramitación, donde se aplica por ministerio de la ley, el límite de 60 días, aquí 
no rige ese límite, por lo que habría que estar a la anormalidad de la duración del trámite. Se dice que lo que 
se revoca es un acto administrativo y no una decisión del empresario. Pero esto es sólo una consecuencia del 
disfuncional sistema de autorización administrativa que rige en los despidos colectivos y de que, como 
consecuencia de la distribución en esta materia de la competencia jurisdiccional, no se impugna directamente 
el despido, sino el acto de autorización. La revocación del acto administrativo priva de efectos al despido, 
aunque éste hubiera sido ejecutivo. La ejecutividad del acto administrativo supone que éste tendrá efectos 
aunque sea impugnado. Pero şi la impugnación tiene éxito, hay que reparar los daños producidos por esa 
ejecutividad. Esta es la vertiente pasiva del privilegio de la ejecutividad, como se desprende de los artículos 
56, 57 y 111 de la LRJAPC. Aquí lo que sucede es que el beneficiario de la ejecutividad es el empresario; no 
la Administración y por eso debe ser aquél quien repare. No puede reprochársele al trabajador que haya 
impugnado el acto administrativo y no el despido, porque el despido no puede impugnarlo, según nuestra 
jurisprudencia. En resumen, se ha producido un daño por un acto que finalmente ha sido declarado ilícito. El 
daño tiene que ser reparado por el que adoptó la decisión de aplicar ese acto, aunque otro lo autorizara 
indebidamente.  



Capitolul V . Drept internaţional 

Revista de dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale               Pag 280 

6.- No cabe ciertamente desconocer que la fijación de unas indemnizaciones que cubren largos periodos de 
tiempo -más de seis años en este caso- entre la autorización administrativa y su revocación judicial podrían 
conducir a resultados desproporcionados. En primer lugar, en orden a lo que podría ser el perjuicio 
directamente imputable al acto extintivo empresarial en la medida en que el daño efectivo está en función 
también de otros factores tanto de orden social o económico -en especial, la situación del mercado de trabajo-, 
como de orden personal (la búsqueda de empleo por el afectado), que exceden de lo que sería un efecto 
normal de la decisión empresarial. En segundo lugar, la desproporción puede vincularse también al contraste 
que existe entre el criterio mencionado y el que preside nuestro régimen común del despido, donde, aparte 
de que no se sigue el criterio de la indemnización efectiva en función de la duración temporal de la pérdida de 
empleo, hay un tope de reparación de 42 mensualidades (artículo 56.1.a) del Estatuto de los Trabajadores) y 
de 60 días de salarios de tramitación, derivándose el resto de los salarios de este tipo a una compensación 
estatal por la demora en la decisión judicial (artículo 57 del Estatuto de los Trabajadores). Estas reflexiones 
podrían llevar a la conclusión de que la indemnización procedente no debe extenderse a todo el tiempo de 
pérdida de empleo, sino que tendría que limitarse a lo que podría considerarse un periodo razonable de 
búsqueda de empleo. Pero estos problemas no pueden abordarse en el marco del presente recurso, en el que 
la impugnación se ha centrado en la negación de la responsabilidad de la empresa por falta de dolo,  
negligencia y morosidad, en la aplicación indebida del artículo 1303 del Código Civil y en la infracción del 
artículo 19 del Real Decreto de 14 de abril de 1980, aparte de considerar inaplicables al caso la doctrina de las 
sentencias de 21 de diciembre de 2001 y 17 de enero de 2002. La denuncia de aplicación indebida del 
art. 1303 CC es irrelevante, pues no se ha producido la nulidad de la obligación existente entre las partes, sino 
la nulidad de un acto administrativo, que ha determinado la anulación de un despido y el resarcimiento de los 
daños derivados de éste. 
7.- El recurso debe ser desestimado, como propone el Ministerio Fiscal, con pérdida del depósito efectuado y 
manteniendo la consignación en garantía del cumplimiento de la condena. No hay imposición de costas por no 
haber comparecido la parte recurrida. Madrid, 31 de mayo de 2.006 
PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. 
Magistrado D. Antonio Martín Valverde y el voto particular formulado por el Excmo. Sr. Magistrado D. Aurelio 
Desdentado Bonete, al que se adhieren los Magistrados Excmos. Sres. D. Gonzalo Moliner Tamborero, D. 
Jesús Gullón Rodríguez, D. Jordi Agustí Juliá, D. Jose Luis Gilolmo López y D. Mariano Sampedro Corral, 
hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario 
de la misma, certifico. 
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