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I. ARTICOLE 

 
Dreptul muncii 

 
 

 NATURA TERMENULUI DE CONVOCARE LA CERCETAREA DISCIPLINARĂ. 
 

drd. Costel Gîlcă 
 
 
 

Unul din elementele centrale al raportului de muncă, element care diferenţiază contractul de muncă de 
celelalte contracte, îl constituie modalitatea încetării contractului de muncă. Astfel, dacă în ceea ce priveşte 
celelalte contracte bilaterale (civile, comerciale, etc.) acestea pot înceta la iniţiativa oricăreia din părţi pentru 
neîndeplinirea obligaţiilor, în cazul contractului individual de muncă, încetarea acestuia, la iniţiativa 
angajatorului, pentru neîndeplinirea obligaţiilor de către salariat, se poate realiza numai în condiţiile efectuării 
cercetării disciplinare. 

Protecţia salariatului în faţa poziţiei dominante a angajatorului, dată de poziţia sa economică 
superioară, de faptul că de cele mai multe ori salariul reprezintă unica sursă de venit a salariatului şi a familiei 
acestuia, se realizează prin reglementarea strictă a încetării contractului de muncă din iniţiativa angajatorului. 

Angajatorul are în mod fundamental dreptul de a-şi organiza activitatea, drept care a fost de altfel 
consacrat în mod expres în Codul muncii. Cum organizarea activităţii nu înseamnă numai organizarea 
capitalului, ci şi organizarea resurselor umane, acestea din urmă formând împreună cu resursele financiare un 
tot unitar, în dreptul angajatorului de a-şi organiza activitatea se intră şi dreptul acestuia de a controla 
desfăşura activitatea, iar în măsura în care constată abateri de la ordinele date de acesta în vederea 
organizării activităţii angajatorului i se recunoaşte şi dreptul de a sancţiona persoanele care nu îndeplinesc sau 
nu respectă ordinele date de angajator în vederea organizării activităţii. 

Axioma dreptului angajatorului de a-şi organiza activitatea s-a reflectat în reglementarea acesteia în 
dreptul pozitiv. Astfel, în virtutea art. 40 alin. (1) lit. a) din Codul muncii angajatorul are dreptul să îşi organizeze 
activitatea, ceea ce presupune că acesta are dreptul atât de a înfiinţa noi structuri/departamente/locuri de 
muncă dar şi de a desfiinţa locuri de muncă, ceea ce atrage concedierea salariaţilor care ocupau posturile 
respective.  

Acestui articol din Codul muncii îi este opus art. 65 din acelaşi Cod, care fixează limitele în care 
angajatorul poate să îşi organizeze activitatea. Aşadar, dreptului angajatorului de a îşi organiza activitatea, îi 
corespunde obligaţia acestuia de a înceta contractul de muncă cu salariatul numai în situaţia în care postul a 
fost desfiinţat în mod real şi a avut o cauză reală şi efectivă. Altfel spus, dreptului angajatorului de a-şi organiza 
activitatea îi corespunde obligaţia corelativă de a nu acţiona abuziv, iar desfiinţarea postului trebuie să aibă la 
bază motive reale să nu fie justificat de motive personale. 

Cu privire la dreptul angajatorului de a-şi organiza activitatea în literatura juridică de specialitate s-a 
arătat că „dispoziţiile art. 40 alin. (1) lit. a) din Codul muncii dau expresie dreptului angajatorului la 
autoorganizare. Astfel, orice persoană juridică trebuie să-şi întocmească un regulament de organizare şi 
funcţionare, adică un act intern care să stabilească structura organizatorică pe compartimente de lucru, 
atribuţiile lor, precum şi relaţiile dintre acestea”1. De asemenea, s-a considerat că „având în vedere că este 
lăsat la latitudinea exclusivă a angajatorului, nu este susceptibil de abuz dreptul acestuia de a-şi fixa cifra de 

                                                 
1 Ion Traian Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003, p. 62-63, citat de www.codulmuncii.ro 
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afaceri, precum şi de a stabili organizarea şi funcţionarea unităţii”2.  „Aptitudinea angajatorului de a stabili 
organizarea şi funcţionarea unităţii realizează conţinutul puterii de gestionare a acestuia. Puterea de gestionare 
nu este absolută, instanţa judecătorească fiind îndreptăţită să examineze deciziile angajatorului prin prisma 
interesului întreprinderii”3. Aşadar, limita dreptului angajatorului de a-şi organiza activitatea o constituie abuzul 
de drept. 

De asemenea, angajatorul are dreptul conform art. 40 alin. (1) lit. e) să constate săvârşirea abaterilor 
disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi 
regulamentului intern. Susceptibil de mult subiectivism, iar de aici de abuz, dreptul angajatorului de a constata 
săvârşirii abaterilor disciplinare şi a aplica sancţiunile corespunzătoare este strict reglementat de Codul muncii. 
Aşadar, constatarea şi aplicarea sancţiunilor nu se poate face decât în condiţiile legii. Dispoziţiile art. 40 alin. 
(1) lit. e) din Codul muncii sunt preluate de art. 263 alin. (1) din Codul muncii4 „Angajatorul dispune de 
prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte 
ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară”. 

După statuarea dreptului angajatorului de a aplica sancţiuni disciplinare, legiuitorul stabileşte în mod 
concret care sunt sancţiunile disciplinare pe care angajatorul le poate aplica5. 

În vederea limitării oricărui element de arbitrariu şi abuz, prin lege s-a stabilit că angajatorul poate uza 
de dreptul său de a sancţiona numai după realizarea unei cercetări preliminare (art. 267 alin. (1) din C. Muncii). 
Legiuitorul a transformat angajatorul într-o veritabilă instanţă de judecată, am putea-o numi prima instanţă 
nejuridică, deoarece în conformitate cu dispoziţiile art. 266 din Codul muncii „angajatorul stabileşte sancţiunea 
disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere 
următoarele:  

a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;  
b) gradul de vinovăţie a salariatului;  
c) consecinţele abaterii disciplinare;  
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;  
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta”. 
Practic, angajatorul judecă6 fapta, gândeşte şi analizează în raport cu toţi factorii, dacă fapta 

angajatorului constituie sau nu abatere disciplinară, iar în caz de răspuns afirmativ stabileşte sancţiunea 
aplicabilă. Sancţiunea nerespectării acestei dispoziţii o constituie nulitatea absolută a deciziei de 
sancţionare/concediere. În raport cu acest articol, întrebarea care se ridică este aceea de a stabili rolul exact al 
instanţelor de judecată, în condiţiile în care legiuitorul a „pretat” prerogativa judecării angajatorului? Sancţiunea 
lipse „judecăţii” angajatorului o constituie nulitatea absolută a deciziei de sancţionare/concediere disciplinar. 
Sancţiunea nulităţii absolute a deciziei de sancţionare/concediere o constituie prezumţia de abuz al 
angajatorului în aplicarea sancţiuni disciplinare. 

                                                 
2 Ion Traian Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003, p. 46 www.codulmuncii.ro 
3 Ovidiu Ţinca, Poziţia angajatorului în raport cu salariatul său în cadrul contractului individual www.codulmuncii.ro 
4 Este primul articol al Capitolului 2 Răspunderea disciplinară din Titlul XI Răspunderea juridică. 
5 ) avertismentul scris;  
b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;  
c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu 
poate depăşi 60 de zile;  
d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;  
e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;  
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.  
6 JUDECÁ, júdec, vb. I. 1. Tranz. A-şi forma o opinie despre cineva sau ceva, examinând argumentele, luând în considerare 
împrejurarile, urmările etc.; a discerne, a chibzui. 2. Tranz. A aprecia, a preţui, a califica. ♦ A considera, a socoti drept... 3. Tranz. şi 
refl. (recipr.) A (se) critica, a (se) condamna, a (se) mustra. 4. Tranz. A examina o cauză sau o persoană în calitate de judecător şi a 
da o hotărâre judiciară; p. ext. a hotărî, a decide ca arbitru, a soluţiona un litigiu. � Lucru judecat = caz asupra căruia s-a dat o 
hotărâre judiciară definitivă. ♦ Refl. recipr. A fi în proces, în litigiu cu cineva. – Lat. judicare. (cf. DEXonline.ro) 



Capitolul I . Articole 

 
Revista de dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale  Nr.7/2008             Pag 7 

Garanţiile împotriva unui posibil abuz al angajatorului în cazul aplicării sancţiunilor disciplinare îl 
constituie obligarea acestuia la ascultarea salariatului. În acest sens art. 267 alin. (2) din Codul muncii prevede 
că „în vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana 
împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii”. 
Suntem în faţa unui veritabil proces în primă instanţă.”În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are 
dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să 
realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, 
la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este” (art. 267 alin. 4).  

Legiuitorul a dorit reglementarea amănunţită a exercitării puterii disciplinare a angajatorului. Astfel cum 
am precizat mai sus, în măsura în care nu este îndeplinită vreuna din etapele prevăzută de Codul muncii, sau 
nu a fost realizată în raport cu toate cerinţele legii sancţiunea o constituie nulitatea absolută a deciziei de 
concediere. 

Întru totul de acord cu necesitatea protecţiei salariatului, cu atât mai mult în condiţiile unei competiţii 
financiare care impune sacrificarea individului în vederea obţinerii sau maximizării profitului, nu putem totuşi să 
nu constatăm că procedura sancţionării/concedierii disciplinare nu îşi atinge întotdeauna scopul, ci de multe ori 
face ca abaterile disciplinară să fie acoperite. 

Procedura sancţionării disciplinare devine din ce n ce mai greoaie şi pare a deveni o cursă 
contracronometru. Astfel, sancţionarea disciplinară nu poate avea loc decât în termenul de 30 de zile de la data 
la care angajatorul a luat la cunoştinţă de săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la 
săvârşirea faptei (art. 268 alin. (1) din C. muncii). Astfel, angajatorul trebuie să fie vigilent nu numai cu privire la 
activităţile sale economice, dar şi la termenul realizării următoarelor etape: numirea unei comisii care să 
analizeze fapta sesizată, convocarea salariatului, ascultarea acestuia, deliberarea şi emiterea deciziei de 
sancţionare. 

Acestui termen de 30 de zile (calendaristice) prin contractul Colectiv de muncă unic la nivel naţional a 
fost micşorat cu 5 zile (lucrătoare). Astfel conform art. 75 alin. (1) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel 
naţional pe anii 2007 – 2010„comisia îl va convoca în scris pe salariatul cercetat, cu cel puţin 5 zile lucrătoare 
înainte”. 

Această prevedere ni se pare abuzivă, în condiţiile în care ar fi interpretat că termenul de 5 zile este un 
termen minim iar nerespectarea lui atrage nulitatea deciziei. 

Dacă în cadrul angajatorilor cu organigrame simple , termenul rămas poate părea suficient pentru a 
putea parcurge toate aceste etape preliminare emiterii deciziei de sancţionare, la angajatorii cu organigrame 
complexe şi cu un număr mediu şi mare de salariaţi sancţionarea disciplinară va deveni, astfel cum precizam 
mai sus, o cursă contra cronometru, iar finalitatea normelor legale de protecţia a angajatului s-ar transforma în 
imunizare a acestuia. 

În ceea ce ne priveşte considerăm că există un echilibru al relaţiei de muncă, iar poziţiei dominante a 
angajatorului trebuie să i se contrapună o protecţie legislativă. Însă de la o măsură de echilibrare a balanţei 
relaţiei de muncă la o măsură de transformare a angajatorului într-o veritabilă instanţă judecătorească cu 
termene procedurale sub nulitate absolută, cu formula standard, sub nulitate absolută, cu proceduri sub nulitate 
absolută, este o cale destul de lungă şi aceasta în condiţiile în care oricum decizia de sancţionare va fi 
verificată atât pe formă dar şi pe fond de un judecător profesionist şi nu unul ad-hoc astfel cum s-au 
transformat consilierii juridici sau responsabilii cu resursele umane din instituţie. 

Revenind la termenul de convocare al salariatului şi anume  cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de 
cercetare prealabilă, considerăm că acest termen este de recomandare. Iar motivul pentru care considerăm 
acest termen ca fiind de recomandare îl constituie, faptul că acesta vine ca o contraponderea la eventualul 
abuz de drept realizat de angajator, şi anume situaţia în care toate etapele sunt realizate „pe repede înainte” şi 
în aceeaşi zi au loc toate procedurile şi este şi concediat. Dar chiar şi în cazul unui abuz de drept, judecătorul 
are ocazia, în virtutea rolului lui activ) să constate dacă salariatul a avut posibilitatea în mod real să se apere şi 
nu a fost vorba de un simulacru de cercetare disciplinară. În aceeaşi idee, a simulacrului de cercetare 
disciplinară menţionăm situaţia în care salariatului nu i se aduc la cunoştinţă faptele reale pentru care este 
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învinuit, situaţia în care întrevederea are loc doar formal, situaţia în care punctul de vedere al salariatului nu 
este consemnat (Codul muncii nu vorbeşte de existenţa unui proces verbal al cercetării faptei ci doar de 
precizarea motivelor pentru care au fost înlăturate apărările salariatului). Aşadar, prin dispoziţii legislative nu se 
poate reglementa toate situaţiile în care angajatorul încarcă să evite dispoziţiile legale. Tocmai de aceea 
judecătorul este suveran în a aprecia nu doar îndeplinirea formalităţilor necesare sancţionării salariatului, ci 
chiar fondul problemei. Judecătorul are dreptul, chiar obligaţia, de a cerceta dacă în întregul proces al 
sancţionării disciplinare angajatorul nu a abuzat de dreptul său sau nu a încercat să eludeze dispoziţiile legale. 

Revenind la termenul de 5 zile lucrătoare (!!) acest termen poate însemna practic 9 zile (doua week-
end-uri + 5 zile) calendaristice, ceea ce înseamnă că cercetarea disciplinară trebuie să se realizeze în 21 de 
zile (la care se mai pot adăuga alte week-end-uri, ceea ce duce la micşorarea considerabilă a timpului pentru 
efectuarea etapelor cercetării disciplinare). Dacă la aceasta mai adăugam şi faptul că în unele situaţii salariatul 
refuză primire a convocării aceasta trebuind efectuată fie prin poştă, fie prin executor judecătoresc, precum şi 
situaţia în care organigrama angajatorului are cel puţin 3 şef în ierarhie, pe la care trebuie să treacă referatul 
de sancţionare sau, după caz, sesizarea privind abaterea disciplinară, ajungem la o imagine care este departe 
de scopul iniţial al acestor articole de lege şi anume: contrabalansarea poziţiei dominante a angajatorului. 

Intenţia de a reglementa totul până în cele mai mici detalii a cercetării disciplinare, poate avea efecte 
negative şi poate limita dreptul angajatorului de a dispune de prerogativa disciplinară, prerogativă care rezultă 
din dreptul său de a-şi organiza activitatea. În ceea ce ne priveşte apreciem că judecătorul trebuie să fie cel 
care analizează dacă angajatorul a utilizat sau nu corect de dreptul său de a dispune sancţiuni disciplinare. De 
asemenea, suntem de acord ca angajatorul trebuie să fie descurajat de a uza de prorogativa disciplinară 
pentru motive personale, însă această descurajare nu se face prin măsuri de procedură care împiedică sau 
poate împiedica aplicarea corectă şi onestă a sancţiunilor disciplinare acolo unde se impune. Modificarea art. 
269 din C. muncii, în sensul introducerii răspunderii morale a angajatorului în caz de sancţionare disciplinară 
netemeinică constituie o modalitate de descurajare a angajatorului în a utiliza sancţionarea salariatului în scop 
de şicană. De asemenea, în măsura în care angajatorul ar fi amendat, în temeiul legii, pentru sancţionări 
nefondate,  sancţiuni aplicate în mod evident în scop de şicană, constatate de instanţele de judecată, abuzul 
angajatorului s-ar putea diminua. 

În final, considerăm că termenul de 5 zile lucrătoare prevăzut de art. 75 alin. 1 din Contractul colectiv 
unic la nivel naţional pe anii 2007 – 20101 este un termen de recomandare, iar nerespectarea lui nu constituie 
cauză de nulitate a deciziei de concediere. 
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Dreptul securităţii sociale 
 

 
 CRITERIILE DE IDENTIFICARE A REGIMURILOR DE SECURITATE SOCIALĂ ŞI A 

REGIMURILOR PROFESIONALE ÎN DREPTUL DERIVAT 
 

drd. Costel Gîlcă 
 
Până la adoptarea Tratatului de la Maastricht, nici un articol din Tratat instituind Comunităţile europene 

nu menţiona protecţia socială, înţeleasă ca un ansamblu de mecanisme de acoperire de riscuri sociale. Doar 
securitatea socială este menţionată la art. 42 ca un domeniu necesitând intervenţia Consiliului pentru a adopta 
„măsurile necesare pentru stabilirea liberei circulaţii a lucrătorilor”. Pe această bază juridică a fost adoptat 
regulamentul de „coordonare 1408/71 privitor la aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, 
nesalariaţi şi membrilor familiei lor care se deplasează în interiorul comunităţii”. Regulamentului 1408/71 i s-au 
adăugat directiva 79/7 din 19 decembrie 1978 privitoare la punerea în aplicare a principiului de egalitate de 
tratament între bărbaţi şi femei în materie de securitate socială, directiva 86/378 din 24 iulie 1986 privitoare la 
punerea în aplicare a principiului de egalitate de tratament între bărbaţi şi femei în regimurile profesionale de 
securitate socială şi directiva 98/49 din 29 iunie 1998 privitoare la salvgardarea drepturilor la pensie 
complementară a lucrătorilor salariaţi şi nesalariaţi care se deplasează în interiorul Comunităţii. Dreptul derivat 
distinge regimurile legale de regimurile profesionale pe fundamentul bazei lor juridice. Totuşi jurisprudenţa s-a 
îndepărtat de această referinţă în beneficiul unei interpretări autonome a art. 141 din Tratat. 

 
A. Baza legală a regimului utilizat în dreptul derivat pentru a determina natura regimului de pensie, un 

criteriu confirmat de C.J.C.E. 
 
Regulamentul comunitar 1408/71 care vizează să coordoneze regimurile de securitate socială îşi 

defineşte astfel câmpul de aplicare material (art. 4, cap. 1): „toate legislaţiile privitoare la ramurile securităţii 
sociale care privesc: prestaţiile de bătrâneţe şi prestaţiile de urmaşi”. Prin termenul „legislaţie” se înţelege [art. 
1, j) din acelaşi regulament] „legile, regulamentele, dispoziţiile statutare şi toate celelalte măsuri de aplicare, 
existente sau viitoare care privesc ramurile şi regimurile vizate. Acest termen exclude dispoziţiile convenţionale 
existente sau viitoare, că au făcut sau nu obiectul unei decizii ale puteri publice făcându-le obligatorii sau 
întinzând câmpul lor de aplicare”. Totuşi acest regulament permite o derogare pentru dispoziţiile convenţionale 
„vizând punerea în aplicare a unei obligaţii de asigurare rezultând din legi sau regulamente” sus-vizate sau 
„creând un regim a cărui gestiune este asigurată de aceeaşi instituţie ca cea care administrează regimurile 
instituite de legi sau regulamente”. Aceste regimuri sunt incluse în câmpul de aplicare al regulamentului dacă o 
declaraţie a statului membru este notificată în acest sens. Este instrumentul utilizat de Franţa pentru a extinde 
câmpul de aplicare al regulamentului 1408/71 la regimurile de pensie complementară obligatorii ale salariaţilor 
cadre (AGIRC) şi muncitori (ARRCO).  

Directiva 79/7 din 19 decembrie 1978 privitoare la punerea în aplicare a principiului de egalitate de 
tratament între bărbaţi şi femei în materie de securitate socială se aplică, conform art. 3: „a) regimurilor legale 
care asigură o protecţie contra riscurilor următoare: boală, invaliditate, bătrâneţe, accident de muncă şi boală 
profesională, şomaj”. Vom reţine din această definiţie că noţiunea de regim de securitate socială se defineşte 
prin referinţa la prestaţiile servite de regim pentru a acoperi un risc şi prin referinţă la baza juridică a regimului: 
regulamentul şi directiva opun regimurile de origine legală, regulamentară sau statutară regimurilor 
convenţionale, devenite obligatorii sau nu prin decizie a puterilor publice, cu excepţia declaraţiei exprese a 
statelor în sens contrar. Acest criteriu este cel la care Curtea se referă regulat. 

Curtea exclude aplicarea art. 141 regimurilor sau prestărilor de securitate socială, ca pensiile de limită 
de vârstă, „reglate direct de lege cu excluderea oricărui element de concentrare în sânul întreprinderii sau al 
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ramurii profesionale interesate şi obligatoriu aplicabile unor categorii generale de lucrători”7. Baza legală ar fi 
deci criteriul de identificare al regimurilor legale, traducând voinţa statelor membre cât priveşte filosofia 
regimurilor lor de pensie, voinţă pe care Curtea înţelege să o protejeze. 

În vremea în care dl. Griesmar a solicitat lichidarea pensiei sale, regulamentul 1408/71 excludea din 
câmpul său de aplicare regimurile speciale de funcţionari. Dar această excludere nu ducea cu sine clasificarea 
acestor regimuri în categoria regimurilor profesionale; ea rezulta doar din excluderea locurilor de muncă din 
administraţia publică de la principiul liberei circulaţie a lucrătorilor. Hotărârea Vougioukas8, ilustrează această 
afirmaţie. Dl. Vougioukas i se refuzase calcularea perioadelor de lucru efectuate în spitale publice germane, 
pentru deschiderea unui drept la pensie în regimul grec al funcţionarilor. Curtea, constatând că refuzul nu 
putea fi criticat pe baza regulamentului 1408/71 care excludea expres regimurile speciale de funcţionari al 
coordonării, subliniase „vidul substanţial în coordonarea comunitară a regimurilor de securitate socială”. În plus, 
ea enunţase clar că „scopul art. 48-51 din Tratat nu ar fi atins dacă, urmare a exercitării dreptului lor la libera 
circulaţie, lucrătorii trebuiau să-şi piardă avantajele de securitate socială pe care le asigură legislaţia unui stat 
membru”. Referirea la ex-articolul 51 din Tratatul care reglementează tocmai măsurile necesare stabilirii liberei 
circulaţii a lucrătorilor „în domeniul securităţii sociale”, indică clar că regimurile speciale de funcţionari 
proveneau deja la acea vreme, conform Curţii din această categorie. Regulamentul Consiliului nr. 1606/98 din 
29 iunie 1998 a extins apoi câmpul de aplicare al regulamentului 1408/71 la regimurile speciale de funcţionari, 
regimuri care figurează incontestabil printre categoria regimurilor de bază de securitate socială9. 

 
B. O cotitură: negarea de către CJCE a referinţei pe baza juridică a unui regim de pensie 
 
Baza legală a unui regim de pensie a constituit, un timp, criteriul de la care Curtea excludea aplicarea 

articolului 141 din Tratat. Hotărârea Defrenne10 excludea din câmpul de aplicare al art. 141 „regimurile şi 
prestaţiile de securitate socială, mai ales pensiile pentru limită de vârstă, direct reglementate de lege cu 
excluderea oricărui element de concertare în cadrul întreprinderii sau a ramurii profesionale interesate”. 
Urmând aceeaşi logică, hotărârea Bilka11 prevedea aplicarea art. 141 la un regim de pensie găsindu-şi sursa 
într-un acord colectiv. „Originea convenţională şi nu legală a regimului litigios” permite să se concluzioneze „că 
el nu constituie un regim de securitate socială direct reglementat de lege” şi că prestaţiile pe care el le varsă 
constituie „avantaje plătite de angajator lucrătorului pe motivul slujbei acestuia din urmă”. Hotărârea Beune din 
28 septembrie 1994, citată mai sus marchează o cotitură. Dacă mai continuă să prezinte art. 141 din Tratat ca 
alternativă la aplicarea directivei 79/7, confirmând astfel că aplicarea art. 141din Tratat nu poate privi regimuri 
legale de securitate socială (punctele 22 şi 23), Curtea abandonează definitiv distincţia fondată pe baza juridică 
a regimului. „Principiul de egalitate de tratament face parte din fundamentele Comunităţii. Sensul şi 
deschiderea acestuia din urmă nu ar putea deci fi determinate în funcţie de un criteriu formal”. Aplicabilitatea 
art. 141 nu poate depinde de baza juridică legislativă, regulamentară sau convenţională a discriminării 
(punctele 28 şi 29). 

Voinţa de a extinde câmpul de aplicare al art. 141 a condus Curtea să şteargă distincţia stabilită de 
dreptul derivat între regimurile legale şi regimurile profesionale pe motiv că art. 141 din Tratat trebuie 
„interpretat în mod autonom”. Această apropiere nu ar fi criticabilă dacă Curtea ar înceta în paralel să reafirme 
în toate hotărârile sale că art. 141din Tratat nu are vocaţie să se aplice regimurilor sau prestaţiilor de securitate 
socială12. Acest alineat de principiu, reluat şi în hotărârea Griesmar, conduce pe de o parte la a considera că 
toate hotărârile declarând art. 141 din Tratat aplicabil, induc ideea că regimul vizat intră în categoria regimurilor 
profesionale şi nu legale. Pe de altă parte şi paralel cu această afirmaţie, jurisprudenţa nu mai ţine cont de 

                                                 
7 CJCE hotărârea din 29 noiembrie 2001, Griesmar, C-366/99, , Rec.2001,p.I-9383 şi hotărârile din 25 mai 1971, Defrenne, 80/70, 
Rep, 1971, punctele. 7 şi 8; din 13 mai 1986, Bilka, 170/84, Rep 1986. p. 1607, punctele 17 şi 18; din 17 mai 1990, Barber, C-262/88, 
Rep, 1990. p. I-1889, punctele 22 şi 23, şi din 28 septembrie 1994, Beune, C-7/93, Rep 1994. p. I-4471, punctul 24 
8 Hotărârea din 22 noiembrie 1995, C-443/93 
9 J.J. Dupeynoux, M. Borgetto, R. Lafore, R. Ruellan, Droit de la sécurité social, Précis Dalloz, a 14-a ediţie, Paris 2001. 
10 CJCE hotărârea din 25 mai 1971, Defrenne, 80/70, Rep, 1971, Rep. 1971, p. 445 
11CJCE, hotărârea din 13 mai 1986 Bilka/Weber von Hartz, cauza 170/84, Rep. 1986, p. 160 
12 CJCE, hotărârea din  29 noiembrie 2001, Griesmar C-366/99; hotărârea din 25 mai 1971, Defrenne, 80/70, Rep 1971. p. 445, 
punctele 7 şi 8; hotărârea din 13 mai 1966, Nilka, 170/84, Rep. 1966 p. 1607, punctele 17 şi 18; hotărârea din 17 mai 1990, Barber, 
C-262/88, Rep. 1990 p. I-1889, punctele 22 şi 23; hotărârea din 28 septembrie 1994, Beune, C-7/93, Rep. 1994 p. I-4471, punctul 24. 
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baza juridică a regimului de pensie, ceea ce o conduce să redefinească, conform nevoilor art. 141 din Tratat, 
noţiunea de regim profesional în detrimentul aceleia de regim legal. 

 
III. EXTENSIA PROGRESIVĂ A CATEGORIEI REGIMURILOR PROFESIONALE 
 
Acţionată de voinţa de a extinde aplicarea art. 141 din Tratat, Curtea procedează azi la o extindere 

progresivă a categoriei regimurilor profesionale prin recurs la singurul criteriu pe care ea îl consideră 
determinant: criteriul locului de muncă. Acest criteriu este singurul pertinent în vederea dreptului derivat? 
Plecând de la aceste indicii, Curtea poate decide că prestarea de pensie prezintă legături cu locul de muncă 
astfel încât ea poate fi calificată drept remuneraţie? 

 
A. Cele două criterii de identificare a regimurilor profesionale în directivele comunitare.  

 
 Dreptul derivat indică două criterii de identificare a regimurilor profesionale, criterii indisociabile. 
 

1. Regimuri definite prin excludere 
 
În vreme ce regimurile legale sunt definite prin referinţă la baza lor juridică (legea, regulamentul sau 

statutul), Directiva 86/378 din 24 iulie 1986 privitoare la punerea în practică a principiului de egalitate de 
tratament între bărbaţi şi femei în regimurile profesionale de securitate socială îşi defineşte câmpul de aplicare 
material la art. 2 în maniera următoare: sunt regimuri profesionale de securitate socială „regimurile nedominate 
de Directiva 79/7 care au drept obiect să furnizeze lucrătorilor, salariaţi sau independenţi, prestaţii destinate să 
completeze prestaţiile securităţii sociale sau să se substituie lor, fie că afilierea la aceste regimuri este 
obligatorie sau facultativă”. 

Directiva 98/49 din 29/06/1998, privitoare la salvgardarea drepturilor la pensie complementară a 
lucrătorilor salariaţi şi nesalariaţi confirmă modul de categorizare preeminent: un regim profesional de pensie 
este acel regim care nu îşi află sursa în Regulamentul 1408/71. În hotărârea Griesmar, Curtea avea desigur să 
se pronunţe asupra discriminărilor în care regimul de pensii ale funcţionarilor francezi nu provenea din 
Regulamentul 1408/71; ea nu putea totuşi ignora că statele membre introduseseră aceste regimuri în categoria 
regimurilor legale din 1998, înţelegând prin aceasta că aceste regimuri sunt regimuri de bază (legale) după 
modelul celor incluse în coordonarea comunitară a regimurilor de bază. Pe lângă acest prim criteriu, dreptul 
derivat face să apară un alt criteriu determinant, deşi mai greu de mânuit: legătura cu locul de muncă. 

 
2. Regimurile profesionale şi legătura cu locul de muncă 
 
Directiva 86/378 aplicabilă regimurilor profesionale mizează pe regimurile cu caracter colectiv, 

implicând legături puternice între regim, angajator şi lucrători. Acesta exclude contractele individuale ale 
lucrătorilor independenţi, regimurile de lucrători independenţi neavând decât un singur membru şi regimurile 
finanţând prestaţii prin cotizaţii voluntare ale lucrătorilor. Regimurile lucrătorilor salariaţi la care angajatorul nu 
este parte nu sunt vizate, la fel şi prestaţiile cu afiliere individuală, propuse de regimuri profesionale. 

Articolul 2 din Directiva 86/378 vine să precizeze cadrul de referinţă. Regimurile profesionale sunt cele 
„nedominate de Directiva 79/7 care au drept obiect să furnizeze lucrătorilor, salariaţi sau independenţi, grupaţi 
în cadrul unei întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi, al unei ramuri economice sau al unui sector 
profesional sau interprofesional, prestări destinate să completeze prestaţiile securităţii sociale sau să se 
substituie ei, fie că afilierea la aceste regimuri este obligatorie sau facultativă”. Două criterii apar ca 
nepertinente: caracterul complementar al prestărilor şi caracterul obligatoriu sau facultativ al regimului. 
Rămâne deci cadrul de punere în aplicare a regimului: întreprinderea, grupul de întreprinderi, ramura 
economică, sectorul profesional sau interprofesional. Criteriul păcătuieşte incontestabil prin întinderea lui. 
Reţinut drept criteriu exclusiv, legătura cu locul de muncă ar conduce la negarea regimurilor legale care 
funcţionează şi pe o bază profesională (în Franţa, în Germania, în Belgia pentru a nu cita decât câteva 
exemple), ceea ce Curtea nu întârzie să noteze în hotărârea sa Beune (precitată, punctul 44) ca şi în hotărârea 
Griesmar (precitată, punctul 29). De aceea acest criteriu este asociat în textul directivei cu un al doilea criteriu: 



Capitolul I . Articole 

 
Revista de dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale  Nr.7/2008             Pag 12 

regimul profesional este cel care nu intră în categoria regimurilor legale. Dar Curtea hotărăşte „consideraţiile de 
politică socială, de organizare a statului, de etică sau chiar preocupările bugetare care au avut sau care au 
putut ava un rol în fixarea unui regim de către legislatorul naţional”13. Aceste consideraţii sunt îndepărtate 
„dacă pensia nu interesează decât o categorie particulară de lucrători, dacă ea este direct în funcţie de timpul 
de serviciu îndeplinit, şi dacă suma sa este calculată pe baza ultimului salariu de funcţionar”14. 

 
B. O jurisprudenţă care face puţin caz de regimurile legale funcţionând pe bază profesională. 
 
Din 199415, Curtea s-a concentrat pe un singur criteriu devenit determinant de-a lungul jurisprudenţei 

sale pentru a califica o pensie drept „remuneraţie” în sensul art. 141: „doar criteriul luat din constatarea că 
pensia este vărsată lucrătorului pe baza relaţiei de muncă între cel interesat şi fostul său angajator, adică 
criteriul slujbei, luat chiar din termenii art. 141, poate îmbrăca un caracter determinant”. 

 
1. Beneficiarii regimului: un criteriu nepertinent 
 
Doar regimurile de pensie scăpând de aplicarea art. 141 din Tratat şi de calificarea de regimuri 

profesionale sunt cele care sunt „reglementate direct de lege cu excluderea oricărui element de concertare în 
cadrul întreprinderii sau al ramurii profesionale interesate şi în mod obligatoriu aplicabile unor categorii 
generale de lucrători”16. A departaja regimurile legale şi regimurile profesionale plecând de la criteriul 
persoanelor beneficiare este greu de realizat, dacă nu chiar imposibil. Cum să identifici o categorie generală de 
lucrători dintr-o categorie particulară de lucrători? Regimurile legale cu bază profesională pot distinge categorii 
profesionale. Regimurile legale de pensie franceze sunt regimuri aplicabile unor categorii particulare de 
lucrători, definite cu referire la activitatea profesională exercitată; numeroasele regimuri de pensie o atestă 
fiecare categorie profesională având propriul său regim. În afara regimului general al lucrătorilor salariaţi şi a 
regimurilor speciale de pensie, distingem regimul de asigurare de bătrâneţe al artizanilor (AVA), regimul de 
asigurare de bătrâneţe al lucrătorilor din industrie şi al comercianţilor (Organic), regimul profesiilor liberale 
(AVPL), cel al avocaţilor (CNBF) şi cele ale salariaţilor şi ale exploatatorilor agricoli (CCMSA). Totuşi, nu am 
putea să le calificăm drept regimuri profesionale. În plus, directiva privind regimurile profesionale autorizează 
regrupări de beneficiari mergând până la sectorul interprofesional. Curtea nu are în consecinţă nicio dificultate 
să califice regulat funcţionarii ca o categorie particulară de lucrători17. Criteriul categoriei „beneficiar” nu poate 
sluji drept bază de distincţie. Acest criteriu este de altfel învechit având în vedere evoluţia regulamentului 
1408/71. Punctul j) bis. din art. 1 din regulament precizează că un regim special de funcţionar desemnează 
„orice regim de securitate socială care este diferit de regimul general aplicabil lucrătorilor salariaţi în statele 
membre avute în vedere şi cărora toţi funcţionarii sau tot personalul asimilat sau anumite categorii dintre ei 
sunt direct supuşi”. 

Această modificare a regulamentului tinde să sublinieze că apartenenţa la regimurile legale de 
securitate socială este indiferentă numărului de persoane în cauză: un regim special poate privi toţi funcţionarii 
sau „anumite categorii dintre ei”. Curtea îşi completează în consecinţă demonstraţia prin legătura pe care o 
stabileşte între pensie şi venitul profesional. 

 
2. Pensie şi salariu de activitate: o legătură care nu este specifică regimurilor profesionale 
 
Când regimul legal funcţionează pe o bază profesională, adică vizează să garanteze un venit de 

înlocuire în legătură cu salariul de activitate, el prezintă mereu o legătură strânsă cu acesta din urmă. Trebuie 
totuşi să intre în categoria regimurilor profesionale? Legătura cu remuneraţia există la funcţionari şi Curtea o 
demonstrează uşor. Pensie lor este bine ataşată de slujba lor de vreme ce ea este vărsată în consideraţie 
                                                 
13 CJCE hotărârea din 17 aprilie 1997, Dimossia Epicheirissi Ilektrismou / Evrenopoulos,, C-147/95, Rep. 1997, p. I-2057, punctul 21.  
14 cauza Giesmar, op. cit. 
15CJCE, hotărârea din 28 septembrie 1994, Beune, C-7/93, Rep. 1994 p. I-4471, punctul 24. 
16 CJCE, hotărârea din  29 noiembrie 2001, Griesmar C-366/99; hotărârea din 25 mai 1971, Defrenne, 80/70, Rep 1971. p. 445, 
punctele 7 şi 8; hotărârea din 13 mai 1966, Bilka, 170/84, Rep. 1966 p. 1607, punctele 17 şi 18; hotărârea din 17 mai 1990, Barber, 
C-262/88, Rep. 1990 p. I-1889, punctele 22 şi 23; hotărârea din 28 septembrie 1994, Beune, C-7/93, Rep. 1994 p. I-4471, punctul 24. 
17 Hotărârile Beune, Evrenopoulos, Griesmar, citate mai sus. 
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serviciilor îndeplinite, de vreme ce ţine cont de nivelul salariului, de durata şi de natura serviciilor îndeplinite 
(baza de calcul a pensiei funcţionarilor francezi este salariul corespunzând ultimului indice aplicabil în cursul 
ultimelor 6 luni iar anii de serviciu îndepliniţi sunt luaţi în calcul la nivel de 2% pe an de serviciu). Dar 
examinând regimul general al salariaţilor din sectorul privat francez, vom putea demonstra legături similare, 
deşi mai destinse. Baza pensiei este constituită din salariul anual mediu corespunzând cotizaţiilor vărsate în 
cursul celor 25 cei mai buni ani de activitate. Durata luată în calcul se măreşte în fiecare an pentru a atinge 25 
de ani la 1/01/2008 în toate întreprinderile din sectorul privat. Regimul ia în calcul diferiţii angajatori care au 
putut ocupa salariaţii, dar ei provin tot din sectorul privat interprofesional, în ceea ce priveşte calculul pensiei. 
Doar nivelul aplicabil pensiei ia în calcul toate perioadele de cotizaţii la orice regim. Suma pensiei depinde şi de 
numărul de trimestre dobândite prin activitatea profesională exercitată în cadrul sectorului privat 
interprofesional. Pensia regimului general este „funcţie, pentru esenţialul slujbe” ocupate (terminologie utilizată 
în hotărârile Beune, Evrenopoulos). 

A reţine drept criteriu exclusiv legătura între pensie şi locul de muncă ar conduce la negarea 
regimurilor legale de pensie construite pe bază profesională, adică asigurând o pensie în legătură directă cu 
activitatea profesională exercitată. Nu ar proveni atunci din categoria regimurilor legale, decât regimurile 
universale ale căror criterii de afiliere ar fi deconectate de la activitatea profesională. Ele ar fi cele pe care 
Curtea de justiţie le desemnează regulat ca cele în care „lucrătorii, angajatorii şi eventual puterile publice 
contribuie într-o măsură care este mai puţin în funcţie de raportul de  muncă dintre angajator şi lucrător ,cât de 
consideraţiile de politică socială”. Această viziune nu este cea a Comisiei europene când ea cheamă la o 
reformă a dispoziţiilor pensiei publice: obiectivul acestor regimuri este să „prevină efectiv sărăcia şi excluderea 
socială printre persoanele în vârstă asigurându-le un nivel de viaţă decent la pensie, independent de 
capacitatea persoanei de a dobândi drepturi la pensie proprii”. Regimurilor profesionale le-ar reveni sarcina de 
a oferi „fiecărei persoane posibilităţi suplimentare de a dobândi drepturi la pensie care îi asigură menţinerea 
nivelului de viaţă la alegerea sa”. O apropiere integrată serviciului strategiilor naţionale vizând să garanteze 
pensii sigure şi viabile”18. Regimurile legale de pensie a căror bază este profesională au înţeles tocmai să 
asigure cele două funcţii: a garanta o pensie de limită de vârstă în raport cu venitul de activitate remediind 
efectele perioadelor de inactivitate prejudiciabile pentru asigurat. 

În concluzie vom putea mereu considera că jurisprudenţa Curţii şi mai ales hotărârea Griesmar nu 
constituie decât o aplicare a metodei teleologice pe care ea o reţine în general şi care implică ca ea să ţină 
cont de „ansamblul dispoziţiilor de drept comunitar, de finalităţile sale şi de starea evoluţiei sale la data la care 
dispoziţia trebuie aplicată”19. Regimul funcţionarilor neprovenind în acea vreme din faptele litigioase ale 
regulamentului 1408/71, ea era deci liberă să decidă aplicarea art. 141 din Tratat regimului funcţionarilor 
francezi. Totuşi, statuând în 2001, ea nu putea ignora evoluţiile ulterioare şi dificultăţile de aplicare ale deciziei 
sale. Ne putem, întreba de ce să nu abandonăm enunţarea principiului de neaplicabilitate al art. 141 din Tratat 
regimurilor legale de pensie şi să decidem asupra priorităţii art. 141 din Tratat vizând fără deosebire regimurile 
legale şi regimurile profesionale. O astfel de poziţie ar evita să redefinească frontierele între regimuri legale şi 
regimuri profesionale în detrimentul aplicării art. 141 din Tratat. Dacă principiul fundamental al egalităţii de 
tratament între bărbaţi şi femei se impune statelor pe motivul sursei sale, el nu ar trebui să aibă într-adevăr 
drept consecinţă să participe la o reconfigurare a diferitelor etaje ale protecţiei sociale din statele membre. La 
ora la care toate statele membre sunt chemate să-şi reformeze sistemul de pensii şi mai ales regimurile 
primului pilon. 

Comisia europeană a întocmit un statut al locurilor regimurilor de pensie şi al axelor de reformă. 
Aceste axe au fost ratificate de Consiliul European din Göteborg din 16 iunie 2001 şi metoda deschisă de 
coordonare este de acum aplicată politicilor pensiilor20. Statele şi-au păstrat mereu cu gelozie competenţa 
exclusivă în materie de securitate socială. De fapt, dispoziţiile Tratatului nu abordau acest câmp decât în cadrul 
liberei circulaţii a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor în scopul de a stabili o uniune economică şi 
monetară. Teritorialitatea regimurilor de securitate socială putea în acest cadru să constituie o frână mobilităţii 

                                                 
18 Comisia europeană COM (2001) 263 final, p. 5. 
19 C.J.C.E. 6 octombrie 1982, 283/81, Rep. 1982, p. 3415 
20 ,,Une stratégie concertée pour moderniser la protection sociale”, COM (99), 347 final; „L’évolution à venir de la protection sociale 
dans une perspective à long terne: des pensions sûre set viables”, COM (2000), 622 final; „Une approche intégrée au service des 
stratégies nationales visant à garantia des pensions sûre set viables”, COM (2001) 362 final 
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lucrătorilor şi în această singură optică statele au acceptat nu o armonizare a regimurilor lor, ci o coordonare 
tehnică garantând lucrătorilor menţinerea drepturilor lor prin diferite mecanisme enunţate la art. 42 din Tratat. 
Totuşi această apropiere restrictivă nu a rezistat la aplicarea celorlalte dispoziţii din Tratat că ele privesc 
dreptul concurenţei21, libera circulaţie a mărfurilor sau libera prestare de servicii. Libera circulaţie a mărfurilor şi 
libera prestare de servicii înscrise în Tratat au permis să condamne practicile restrictive ale caselor de 
securitate socială limitând accesul asiguraţilor sociali la îngrijirile eliberate în alt stat membru22. De altfel, 
Curtea de Justiţie aminteşte regulat că „în termenii unei jurisprudenţe constante, dreptul comunitar nu aduce 
atingere competenţei statelor membre pentru a le amenaja sistemele de securitate socială. În absenţa unei 
armonizări la nivel comunitar, îi revine astfel legislaţiei din fiecare stat membru să determine, pe de o parte, 
condiţiile dreptului şi obligaţiei de a se afilia la un regim de securitate socială şi, pe de altă parte, condiţiile care 
dau drept la prestări. Rămâne totuşi că, în exercitarea acestei competenţe, statele membre trebuie să respecte 
dreptul comunitar”23. Cvasi absenţa de reguli privitoare la regimurile de securitate socială din Tratat aduce 
Curtea să privilegieze punerea în aplicare a altor dispoziţii din acest Tratat ceea ce implică, mai ales, aplicarea 
dreptului economic în locul regimurilor de securitate socială sau cea a egalităţii de remuneraţie între cele 2 
sexe. De aceea, absenţa de reacţie a statelor membre nu îi permite să pună o frână inflaţiei acestui contencios. 
Ultimele reforme de anvergură nu prea modifică datele. Tratatul de la Nisa semnat în decembrie 2000 clasează 
de acum protecţia socială şi securitatea socială printre domeniile care provin din competenţa unită a statelor 
membre şi a Comunităţii [art. 137, cap. 1, lit. c)] şi adaugă o nouă axă de competenţă: „modernizarea 
sistemelor de protecţie socială” [art. 137 cap. 1 lit. k)]. Totuşi, aceste două domenii sunt singurele din dreptul 
social pentru care procedura de adoptare rămâne supusă, fără condiţie, regulii unanimităţii la Consiliu şi nu 
autorizează niciodată procedura de codecizie cu Parlamentul european. Sensibilitatea extremă a statelor 
membre în acest domeniu se traduce în plus printr-o amintire: „Dispoziţiile hotărâte în virtutea prezentului 
articol nu aduc atingere posibilităţii recunoscute statelor membre de a defini principiile fundamentale ale 
sistemului lor de securitate socială şi nu trebuie să afecteze sensibil echilibrul financiar” (cap. 4 din noul art. 
137). Aceste noi reguli nu modifică deci logica precedentă: preocupate să-şi păstreze competenţa în materie 
de securitate socială, statele membre nu au luat nici o dispoziţie expresă pentru a apăra regimurile de 
securitate socială de impactul celorlalte reguli fundamentale din Tratat.  

 

                                                 
21 Mai ales deciziile condamnând exonerările de sarcini sociale pe motivul că ele constituie ajutoare de stat (C.J.C.E. 5 octombrie 
1999, dosar C-251/97, Republica franceză c/Comisie, comentariile noastre în Rec. Dalloz 11 mai 2002, nr. 19, p. 288. 
22 C.J.C.E. 28 aprilie 1998, Decker,C-120/95, Rep. p. I-1831, Kohll, C-158/96; C.J.C.E. 12 iulie 2001, C-157/99 Smits şi Peerbooms şi 
C-268/98, Vanbraekel, pentru comentarii a se vedea Dalloz 21 febr. 2002, nr. 8, p. 666. 
23 C.J.C.E. din 12 iulie 2001, Geraets-Smits et Peerbooms, C-157/99; din 7 februarie 1984, Duphar e.a., 238/82, Rep. p. 523, punctul 
16; din 17 iunie 1997, Sodemare e.a., C-70/95, Rep. p. I-3395, punctul 27 şi din 28 aprilie 1998, Kohll, C-158/96, Rep. p. I-1931, 
punctul 17. 
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II. DREPT INTERN 
 
Jurisprudenţă 
Dreptul muncii 
 

Retragerea autorizaţiei (art. 56 alin. 1 lit. h) 

1. Paznic. Retragerea autorizaţiei. Încetarea de drept a contractului. 
C. muncii, art. 56 lit. h  

 
În ipoteza retragerii de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor 

necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă al salariatului este considerat a fi 
reziliat de drept, chiar din momentul apariţiei cauzei de încetare, fără să mai fie nevoie de vreo 
formalitate ori să intervină un act al angajatorului. 

 
Întocmirea unui act constatator al încetării de drept a contractului, legal nestatornicit, ar fi inutil 

şi în orice caz, nu ar putea avea ca efect stabilirea unui alt moment – subsecvent – al încetării acestui 
contract. 

 
Obţinerea avizelor, autorizaţiilor sau atestatelor este motivată de specificul fiecărei profesii sau 

meserii care presupune o calificare corespunzătoare, precum şi anumite aptitudini pe care cel ce 
doreşte să exercite acea meserie sau profesie trebuie să le aibă, tocmai pentru îndeplinirea sarcinilor la 
locul de muncă ales. Retragerea avizului, autorizaţiei sau atestatului de către autoritatea sau 
organismul competent se face numai în momentul în care nu sunt îndeplinite condiţiile cerute la data 
acordării acestora, prevederile art. 56 lit. h din Codul muncii fiind conforme cu legea fundamentală. 

 
 

(Curtea de Apel Iaşi - Munca şi asigurări sociale  
Decizia nr. 174 din 27 februarie 2007, portal.just.ro)  

 
Contestatorul C.V. a chemat în judecată pe pârâtul Liceul Pedagogic solicitând constatarea nulităţii 

absolute a deciziei de concediere şi reintegrarea sa în funcţie cu plata drepturilor băneşti prevăzute de art. 78 
alin. 1 din Codul muncii şi motivând că angajatorul a încălcat dispoziţiile art. 62 alin. 1 şi 64 alin. 1 şi 2 din 
Codul muncii. 

 
La primul termen de judecată, angajatorul a depus la dosar decizia de revocare a deciziei contestate, 

susţinând că cererea a rămas fără obiect. 
 
Tribunalul Iaşi, prin sentinţa civilă nr. 1942/12 octombrie 2006 a admis în parte contestaţia, a luat act 

de revocarea deciziei de concediere şi a dispus reintegrarea contestatorului şi obligarea angajatorului la plata 
despăgubirilor prevăzute de art. 78 alin. 1 din Codul muncii, cu începere de la data emiterii deciziei de 
concediere şi până la reintegrarea efectivă. 

 
Recursul declarat de pârât este fondat, prin prisma dispoziţiilor art. 304 pct. 9 şi 3041 Cod procedură 

civilă. 
Contestatorul-intimat C.V. a fost salariatul recurentului, pe postul de paznic, începând cu data de 26 

noiembrie 2001. 
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Prin adresa nr. 235657/15 martie 2004 a Poliţiei Municipiului Bârlad – Biroul Poliţiei de Ordine Publică, 

s-a comunicat angajatorului-recurent că domnului C.V. nu s-a acordat avizul de funcţionare ca paznic. 
 
Potrivit dispoziţiilor art. 56 lit. h din Codul muncii, contractul individual de muncă încetează de drept de 

la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor 
necesare pentru exercitarea profesiei.  

 
Astfel cum a reţinut şi Curtea Constituţională prin decizia nr. 545/2004, obţinerea avizelor, autorizaţiilor 

sau atestatelor este motivată de specificul fiecărei profesii sau meserii care presupune o calificare 
corespunzătoare, precum şi anumite aptitudini pe care cel ce doreşte să exercite acea meserie sau profesie 
trebuie să le aibă, tocmai pentru îndeplinirea sarcinilor la locul de muncă ales. Retragerea avizului, autorizaţiei 
sau atestatului de către autoritatea sau organismul competent se face numai în momentul în care nu sunt 
îndeplinite condiţiile cerute la data acordării acestora, prevederile art. 56 lit. h din Codul muncii fiind conforme 
cu legea fundamentală. 

 
În literatura de specialitate şi practica judiciară s-a statuat că, fiind vorba de o încetare în virtutea legii, 

contractul este reziliat în chiar momentul apariţiei cauzei de încetare, fără să mai fie nevoie de vreo formalitate 
ori să intervină un act al angajatorului. 

 
Întocmirea unui act constatator al încetării de drept a contractului, legal nestatornicit, ar fi inutil şi în 

orice caz, nu ar putea avea ca efect stabilirea unui alt moment – subsecvent – al încetării acestui contract. 
 
Având în vedere că art. 56 lit. h) din Codul muncii stabileşte cu certitudine data la care încetează 

contractul individual de muncă în cazul retragerii avizului de funcţionare de către organele competente, se 
reţine că în mod eronat prima instanţă a admis cererile reclamantului-intimat C.V. de reintegrare pe funcţia 
deţinută anterior încetării contractului de muncă şi de obligare a intimatului la plata despăgubirilor prevăzute de 
dispoziţiile art. 78 alin. 1 din Codul muncii. 

 
De altfel, art. 78 din Codul muncii nu este aplicabil în speţă, ci doar concedierilor efectuate în mod 

netemeinic sau nelegal. 
 
Potrivit dispoziţiilor art. 58 alin. 1 din Codul muncii, concedierea reprezintă încetarea contractului 

individual de muncă din iniţiativa angajatorului şi aceasta trebuie deosebită de încetarea de drept a contractului 
care operează în cazurile expres prevăzute de lege. 

 
S-a mai reţinut că, prin decizia nr. 422/20 septembrie 2005, Curtea de Apel Iaşi, deşi a constatat 

nulitatea absolută a deciziei de concediere nr. 15/01 aprilie 2004 emisă de recurent, nu a dispus şi reintegrarea 
intimatului C.V. pe postul deţinut anterior 
 

 
Expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul (art. 56 alin. 1 lit. j) 
2. Contractul de munca pe perioadă determinată, încetare. 

C. muncii, art. 56 lit. f), art. 82 alin. (2) 
 

Contractul de muncă încheiat pe perioada suspendării contractului individual de muncă al 
titularului de post este un contract încheiat pe perioadă determinată şi odată cu revenirea titularului de 
post, încetează de drept, în condiţiile art. 56 lit. j) C. muncii şi art. 82 alin. (2) C. muncii 

In acest sens, nu este necesară o decizie emisă de angajator în formă scrisă „ad validitatem". 
 

(Decizia civilă nr. 1940/R din 23 august 2005,  
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Secţia a Vll-a civilă şi pentru cauze privind conflictele de muncă şi asigurări sociale) 
 

 Prin sentinţa civilă nr. 5478 din 9 decembrie 2004 pronunţată în dosarul nr. 635/LM/2004, Tribunalul 
Bucureşti Secţia a lll-a conflicte de muncă şi litigii de muncă a respins ca neîntemeiată contestaţia formulată de 
contestatoarea D.D., în contradictoriu cu intimatul Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 
 
 Pentru a hotărî astfel, Tribunalul Bucureşti a reţinut următoarea situaţie de fapt şi de drept: 

Prin cererea înregistrată şi precizată la data de 29 iulie 2004 sub nr. 6351/2004, contestatoarea D.D. 
a chemat în judecată pe intimata Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, solicitând instanţei ca prin 
hotărârea ce o va pronunţa să anuleze măsura desfacerii contractului individual de muncă dispusă prin adresa 
nr. 33986 din 9 iulie 2004 şi prin Ordinul Ministerul Educaţiei şi Cercetării nr. 4289 din 16 iulie 2004 şi 
reîncadrarea pe postul de consilier juridic din cadrul Direcţiei Juridice a ministerului, obligarea intimatei la plata 
drepturilor băneşti ce i se cuvin de la data încetării raporturilor de muncă şi până la punerea în executare a 
sentinţei civile actualizate în funcţie de rata inflaţiei şi indicele preţurilor de consum. 
 Analizând actele şi lucrările dosarului în limitele criticii de nelegalitate invocate, dar şi conform art. 
3041 C. proc. civ., curtea reţine că, criticile din recurs sunt neîntemeiate, iar recursul este nefondat pentru 
considerentele de fapt şi de drept ce se vor arăta în cuprinsul prezentei motivări a deciziei: 
 Potrivit art. 304 pct. 9 C. proc. civ. invocat de recurentă, modificarea unei hotărâri se poate cere numai 
pentru motive de nelegalitate, atunci când hotărârea pronunţată este lipsită de temei legal ori a fost dată cu 
încălcarea sau aplicarea greşită a legii. 
 În speţă, criticile recurentei nu sunt bazate pe dovezi şi nu conduc la concluzia că s-a încălcat sau 
aplicat greşit vreo normă de drept substanţial-legislaţia muncii, sau vreo normă procedurală. 

Din contră actele avute în vedere ca probe de instanţa de fond au fundamentat temeiul legal al 
sentinţei recurate. 

Astfel, contractul de muncă al recurentei la pct. C lit. b), prevede că durata contractului este determinată 
începând cu 5 ianuarie 2004 pe perioada suspendării contractului individual al titularului de post. 

La alte clauze ale contractului lit. l) se prevede la pct. a că perioada este de 2 ani stagiu de pregătire până 
la revenirea titularului de post, dar nu mai târziu de 5 ianuarie 2005. 

Aceste două clauze ale contractului semnat chiar de recurentă, dovedesc clar că încadrarea recurentei a 
fost pe perioadă determinată şi odată cu revenirea titularului de post, în mod corect s-a dat eficienţă de către 
angajator dispoziţiilor art. 56 lit. j) C. muncii şi art. 822 acelaşi cod. 

Celelalte critici din recurs exced obiectului judecăţii, precizat la 18 noiembrie 2004 fiind nerelevant în 
speţă, existenţa sau inexistenţa altor posturi în organigrama angajatorului, câtă vreme angajarea pe post este 
atributul angajatorului, cu respectarea art. 85 C. muncii, iar participarea la concurs a recurentei pe alt post ţinea 
de opţiunea ei personală. 

Că intimata a respectat obligaţia de informare prevăzută în art. 85, rezultă din nota aflată la dosar fond, dar 
şi din susţinerea recurentei care a avut cunoştinţă de demisia lui P.L. aşa cum arată în motivarea recursului. 

Nota de la dosar, prin care s-a solicitat aprobarea pentru scoaterea la concurs a postului de consilier 
juridic gradul IV confirmă, cuprinde şi condiţiile de înscriere la concurs, este datată 1 iulie 2004 şi confirmă 
apărările din întâmpinarea intimatei, că scoaterea postului la concurs a fost anunţată prin afişare la avizier. 

Faţă de cele reţinute curtea constată că în cauză nu se regăseşte nici un motiv din cele prevăzute de art. 
304 C. proc. civ., art. 81 din Legea nr. 168/1999 care să atragă casarea sau modificarea sentinţei şi nici motive 
de ordine publică conform art. 306 C. proc. civ., şi pe cale de consecinţă în baza art. 312 alin. (1) C. proc. civ. a 
respins recursul ca nefondat.  

 
3. Asistent personal al persoanei cu handicap. Încetarea de drept a contractului individual. 
Compensarea în bani a concediului de odihnă. 
 

C. muncii, art. 56 lit. f), j) 
C. muncii, art. 139 alin. 2 
C. muncii, art. 141 alin. 4 
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Nu se poate admite susţinerea intimatei conform căreia, data încetării contractului de 

muncă al asistentului personal coincide cu data eliberării certificatului medical, prin care se 
constată lipsa deficienţei grave, întrucât în cazul soţului contestatoarei deficienţa gravă nu a 
dispărut, dar soţul contestatoarei împlinind vârsta standard de pensionare a fost obligat să 
respecte prevederile punctului 10 al Ordinului nr. 726/1 octombrie 2002, urmând a se adresa 
autorităţilor administraţiei publice locale în vederea acordării drepturilor prevăzute de Legea nr. 
7/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, astfel că instanţa apreciază că data 
încetării contractului individual de muncă al contestatoarei este aceea a încetării de drept 
prevăzută de art. 56 lit. j din Codul Muncii, adică 30 aprilie 2003. 
 

 
(Tribunalul Arad sentinţa civilă nr. 640/2003 , în R.R.D.M. nr. 3/2004) 

  
Petenta B. C. a chemat în judecată intimatul Consiliul local al municipiului Arad - Direcţia de 

Asistenţă Comunitară, solicitând instanţei să constatate încetarea de drept la data de 30 aprilie 2003 a 
contractului de muncă încheiat pe durată determinată între părţi, obligarea intimatei la plata drepturilor 
salariale corespunzătoare perioadei 10 aprilie 2003 - 30 aprilie 2003 şi compensarea în bani a concediului 
de odihnă neefectuat pe anul 2002. 

În motivare arată că, în conformitate cu art. 56 lit. f din Codul muncii, contractul individual de 
muncă încetează de drept la data expirării perioadei pentru care a fost încheiat, în continuare, arată că 
prezentându-se cu o cerere scrisă de mână prin care solicită încetarea contractului de muncă începând cu 
data de 30 aprilie 2003, a fost indusă în eroare fiind pusă să completeze o cerere prin care solicită 
încetarea Contractului de muncă la data de 10 aprilie 2003. Referitor la capătul de cerere prin care 
contestatoarea solicită compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat în anul 2002, aceasta 
arată că în conformitate cu prevederile art. 141 alin. 4 din Codul muncii, compensarea în bani a concediului 
de odihnă neefectuat, este permisă numai în cazul încetării contractului de muncă, ori petenta se află 
tocmai în această situaţie. 

La data de 8 aprilie 2002, Comisia de Expertiză Medicală a emis certificatul cu nr.1211 cu o 
valabilitate de 12 luni, stabilind că valabilitatea sa expiră la data de 30 aprilie 2003, certificat care confirmă 
încadrarea soţului petentei într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecţie specială. 
Urmare a eliberării acestui certificat, între contestatoare şi Consiliul local al municipiului Arad - Direcţia de 
Asistenţă Comunitară, se încheie un contract de muncă pe perioadă determinată, până la 30 aprilie 2003, 
contestatoarea având calitatea de asistent personal al persoanei cu handicap. 

În data de 10 aprilie 2003, Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap eliberează 
certificatul cu nr. 1368, prin care soţul contestatoarei era considerat „fără handicap conform ordinului nr. 
726/1 octombrie 2003". 

Urmare a eliberării certificatului medical cu nr. 1368/10 aprilie 2003, Direcţia de Asistenţă 
Comunitară din cadrul Consiliului local al municipiului Arad emite "dispoziţia nr. 147/9 mai 2003 prin care 
se dispune încetarea raportului juridic de muncă dintre D. A. C. Arad şi contestatoare începând cu data de 
10 aprilie 2003 în temeiul art. 55 lit. b din Legea nr. 58/2003 - Codul muncii. La data de 10 aprilie 2003, 
când a avut loc revizuirea efectuată de Comisia de Expertiză a Persoanelor cu Handicap, soţul 
contestatoarei împlinise vârsta de 63 de ani, deci depăşise vârsta standard de pensionare şi drept urmare 
nu a mai avut loc, aşa cum prevede art. 10 Ordinului nr. 726/ 1 octombrie 2002 - o examinare propriu-zisă 
pentru stabilirea gradului de handicap, certificatul nr. 1368/10 aprilie 2003 neavând valoarea unui certificat 
medical care constată lipsa deficienţei grave a soţului reclamantei. Aşadar, constatările de ordin medical 
făcute prin certificatul nr. 11/8 aprilie 2002 îşi păstrează valabilitatea până la data de 30 aprilie 2003. 

Aşa cum recunoaşte intimata prin întâmpinare, între contestatoare şi D. A. C. Arad a fost încheiat 
un contract individual de muncă pe perioadă determinată până la data de 30 aprilie 2003. 

Conform art. 56 lit. j din Codul muncii „contractul individual de muncă încetează de drept [...] la 
data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată". 
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Nu este adevărată susţinerea intimatei conform căreia, data încetării contractului de muncă al 
asistentului personal coincide cu data eliberării certificatului medical, prin care se constată lipsa deficienţei 
grave, întrucât în cazul soţului contestatoarei deficienţa gravă nu a dispărut, dar soţul contestatoarei 
împlinind vârsta standard de pensionare a fost obligat să respecte prevederile punctului 10 al Ordinului nr. 
726/1 octombrie 2002, urmând a se adresa autorităţilor administraţiei publice locale în vederea acordării 
drepturilor prevăzute de Legea nr. 7/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, astfel că 
instanţa apreciază că data încetării contractului individual de muncă al contestatoarei este aceea a încetării 
de drept prevăzută de art. 56 lit. j din Codul Muncii, adică 30 aprilie 2003. 
Referitor la capătul de cerere privind obligarea intimatei să acorde compensarea în bani a concediului de 
odihnă neefectuat în anul 2002, instanţa apreciază că această cerere este justificată, întrucât conform art. 139 
alin. 2 din Codul muncii „dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări 
sau limitări", iar conform art. 141 alin. 3 din Codul muncii, „angajatorul este obligat să acorde concediul până la 
sfârşitul anului următor tuturor salariaţilor care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de 
odihnă la care aveau dreptul", iar alin. 4 al aceluiaşi articol prevede posibilitatea compensării în bani a 
concediului de odihnă neefectuat în cazul încetării contractului individual de muncă. 
 
4. Contract pe durată determinată. Incapacitate temporară de muncă, încetarea raporturilor de muncă la 
expirarea termenului 

 
C. muncii, art. 56 lit. j), 
C. muncii, art. 60 lit. a) 

 
Contractul individual de muncă pe perioadă determinată încetează de drept la data specificată în 

cuprinsul său; în aceste condiţii salariatul nu se poate prevala de dispoziţiile art. 60 lit. a) C. muncii, 
care se referă la interzicerea concedierii în cazul în care persoana se află în incapacitate temporară de 
muncă şi nu la încetarea de drept a contractului. 

 
(C.A. Timişoara, secţia civilă,  

decizia, nr. 400 din 8 iulie 2004, în S. Panaite, Contractul individual de muncă, ed. Hamangiu, 2006) 
 

Prin sentinţa civilă nr. 1412/27.04.2004 pronunţată de către Tribunalul Caraş-Severin în dosarul nr. 
1252/C/2004 a fost respinsă contestaţia formulată de către reclamantul P.F. împotriva dispoziţiei nr. 21/109 din 
2.02.2004 emisă de către pârâta Organizaţia P. Prima instanţă a reţinut că reclamantul a fost angajat în funcţia 
de asistent medical în baza unui contract individual de muncă, pe perioadă determinată. Acest contract a fost 
încheiat pe perioada 12.03.2003 -31.01.2004. 

La data de 2 februarie 2004 pârâta a emis dispoziţia nr. 21/109, în sensul încetării raporturilor juridice de 
muncă ca urmare a expirării perioadei determinate de timp pentru care a fost încheiat contractul de muncă. 

În această ipoteză, prima instanţă a conchis că, la data specificată în cuprinsul său, contractul individual de 
muncă al reclamantului a încetat de drept, iar în aceste condiţii reclamantul nu se poate prevala de dispoziţiile 
art. 60 lit. a) C. muncii, susţinând că s-ar fi aflat în incapacitate temporară de muncă în perioada 1.02.2004 - 
12.03.2004. 

Împotriva hotărârii primei instanţe a declarat recurs reclamantul P.F., susţinând că a fost suspendat de 
drept contractul său de muncă, deoarece, în cazul incapacităţii temporare de muncă, legiuitorul nu face 
distincţie între contractul individual de muncă încheiat pe durată determinată şi acela încheiat pe perioadă 
nedeterminată. Reclamantul a mai arătat că a fost internat în spital începând cu 30.01.2004 până la data de 
25.02.2004 şi în aceste condiţii nu se putea dispune desfacerea contractului de muncă. 

Examinând recursul prin prisma celor arătate şi în condiţiile prevederilor art. 304 şi 3041 raportat la art. 312 
C. proc. civ., Curtea de Apel Timişoara a reţinut că acesta este nefondat. 



Capitolul II . Drept intern 
 

 
Revista de dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale  Nr.7/2008             Pag 20 

În aceste condiţii, în mod corect unitatea angajatoare, după data expirării valabilităţii contractului individual de 
muncă, a procedat la constatarea încetării de drept a efectelor acestuia. Ca atare, reclamantul nu se află în 
ipoteza suspendării raporturilor juridice de muncă aşa cum acesta susţine în motivele de recurs. 

 
 

5. Cadre didactice. Lector universitar. Expirarea termenului. Lipsa titlului de doctor.  
 

C. muncii, art. art. 55 lit. a 
C. muncii,  art. 56 lit. j  

Legea 128/1997, art. 55 alin. 2 
 

 
Ocuparea prin concurs a postul de lector, fiind încheiat în acest sens un contract individual de 

muncă pe durată nedeterminată, chiar dacă conform art. 55 alin. 2 Legea 128/1997, pentru ocuparea 
funcţiei didactice de lector universitar, candidaţii trebuie să fie doctori sau doctoranzi în ramura de 
ştiinţă corespunzătoare postului ori într-o ramură înrudită, se opune aplicării dispoziţiilor art. 56 lit. j 
Codul muncii, contractul neputând înceta la expirarea unui termen inexistent. 

 
(Tribunalul Gorj - Secţia conflicte de muncă  

Sentinţă civilă nr.2683/2006 din 19 decembrie 2006, portal.just.ro)  
 
 

             Prin contestaţia adresată Tribunalului Gorj, petiţionarul M.S. a solicitat instanţei ca prin sentinţa ce se 
va pronunţa în contradictoriu cu intimata Universitatea „C.B.” să se dispună anularea deciziei nr. 252/2006 ca 
fiind netemeinică şi nelegală şi anularea parţială a hotărârii Senatului Universităţii „C.B.” nr. 13/2006, precum şi 
repunerea pe funcţia deţinută anterior emiterii deciziei, cu plata drepturilor salariale indexate şi actualizate până 
la reintegrare şi obligarea intimatei la emiterea unui exemplar din contractul individual de muncă al petentului. 

 
Conform art. 56 lit. j Codul muncii, contractul individual de muncă încetează de drept la dat expirării 

contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată, iar conform art. 55 alin. 2 Legea 128/1997, 
pentru ocuparea funcţiei didactice de lector universitar, candidaţii trebuie să fie doctori sau doctoranzi în 
ramura de ştiinţă corespunzătoare postului ori într-o ramură înrudită. 

 
În considerentele sentinţei se reţine pe de o parte faptul că petentul a ocupat prin concurs postul de 

lector fiindu-i încheiat contract individual de muncă pe durată nedeterminată astfel încât acesta nu se 
încadrează în dispoziţiile art. 56 lit. j Codul muncii, neputând înceta la expirarea unui termen inexistent, iar pe 
de altă parte că art. 55 alin. 2 Legea nr. 128/1997 nu condiţionează ocuparea funcţiei de lector de locul unde 
candidaţii trebuie să fie doctori sau doctoranzi în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului ori într-o ramură 
înrudită. 

 
Pentru aceste motive a fost admisă contestaţia, anulată decizia de încetare a contractului individual de 

muncă, iar în baza art. 78 Codul muncii s-a dispus reintegrarea petentului pe postul deţinut anterior, cu plata 
drepturilor salariale reactualizate. 

 
Sentinţa a rămas irevocabilă prin decizia 1007/27 aprilie 2007 a Curţii de apel Craiova prin care a fost 

respins recursul intimatei. 
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6. Încetarea de drept a contractului de muncă. Inaplicabilitatea interdicţiilor prevăzute de art. 60 C. 
muncii 

 
C. muncii, art. 56 şi art. 60 

 
În cazul încetării de drept a contractului individual de muncă nu sunt incidente prevăzute de art. 60 

C. muncii, care se referă numai la ipoteza concedierii indiferent dacă aceasta se face din motive care 
ţin sau care nu ţin de persoana salariatului. 

 
Din interpretarea sistematică a art. 60 alin. (1) lit. c) şi art. 56 lit. j) din C. muncii, rezultă că interdicţia 

desfacerii contractului de muncă pentru cazurile reglementate de art. 60 C. muncii, se referă la 
contractele de muncă în vigoare şi nu la cele a căror durată a expirat, decizia contestată nefiind de fapt 
o reziliere unilaterală de contract, ci doar un act prin care se constată că raporturile de muncă dintre 
părţi au încetat de drept, astfel că, în mod corect, instanţa de fond a respins contestaţia. 

 
 

(C.A. Ploieşti, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, 
decizia nr. 351 din 30 martie 2005 , în B.J., 2005) 

 
Contestatoarea D.L. a chemat în judecată civilă pe intimata S.C., solicitând ca prin hotărârea ce va 

pronunţa să se dispună anularea deciziei nr. 132 din 30 noiembrie 2004 emisă de unitatea intimată prin care a 
încetat contractul de muncă în temeiul art. 56 lit. j) C. muncii şi reintegrarea sa în muncă, cu plata drepturilor 
salariale, la zi. 

În motivarea contestaţiei, petenta a arătat că a fost angajata unităţii intimate în temeiul unui contract 
individual de muncă despre care nu i s-a spus că este pe durată determinată, nefiind-i comunicat un exemplar 
al acestui contract, iar la data de 30 septembrie 2004 a fost emisă decizia contestată, cu toate că aceasta a 
adus la cunoştinţă conducerii faptul că este însărcinată în luna a V-a. 

După administrarea probatoriilor, Tribunalul Prahova, prin sentinţa nr. 20/2005, a respins contestaţia ca 
neîntemeiată. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că, potrivit art. 56 C. muncii, contractul 
individual de muncă încetează de drept, între alte cazuri, la data expirării termenului în cazul contractului 
încheiat pe durată determinată. 

În speţă, contractul de muncă încheiat contestatoarei a fost pe o perioadă determinată de 3 luni în funcţia 
de confecţioner articole carton, în intervalul 1 iulie 2004 – 1 octombrie 2004, situaţie în care în mod corect prin 
decizia contestată s-a constatat încetarea de drept a raporturilor de muncă, conform art. 56 lit. j) C. muncii. 

Împotriva acestei sentinţe, contestatoarea a declarat recurs, criticând soluţia ca netemeinică şi nelegală, 
deoarece nu s-a ţinut seamă de împrejurarea că la data emiterii deciziei aceasta era însărcinată, fapt adus la 
cunoştinţa conducerii unităţii, caz, în care, în speţă, opera interdicţia legală prevăzută de art. 60 C. muncii. 

Examinând soluţia, în raport de probatoriile administrate şi criticile formulate de recurentă, Curtea constată 
că nu a fost afectată legalitatea şi temeinicia acesteia, aşa după cum se arată în continuare: 

Potrivit art. 60 alin. (1) lit. c) C. muncii, concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă pe durata în care femeia 
salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de 
concediere. 

Acest text de lege este inclus în Secţiunea a II-a „Concedierea” din C. muncii şi vizează situaţiile în care 
contractul de muncă încetează din iniţiativa angajatorului, indiferent de faptul că motivele de concediere ţin sau 
nu de persoana salariatului. 

Articolul 56 lit. j) C. muncii în temeiul căruia a încetat contractul de muncă al recurentei este inclus în Secţia 
I-a a Capitolului V din C. muncii şi vizează încetarea de drept a contractului individual de muncă. 

Din interpretarea sistematică a celor două texte de lege, rezultă că interdicţia desfacerii contractului de 
muncă pentru cazurile reglementate de art. 60 C. muncii, se referă la contractele de muncă în vigoare şi nu la 
cele a căror durată a expirat, decizia contestată nefiind de fapt o reziliere unilaterală de contract, ci doar un act 
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prin care se constată că raporturile de muncă dintre părţi au încetat de drept, astfel că, în mod corect, instanţa 
de fond a respins contestaţia. 
 
 

 Nulitatea contractului individual de muncă 
 
7. Decizia Curţii Constituţionale referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 
alin. (2), art. 77 şi art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003. Constatarea nulităţii contractului de 
muncă  

  
 (Decizia Curţii Constituţionale nr. 378/2004  

Publicată în “Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 936/13 oct. 2004) 
 
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile art.57 alin.(2) şi 

ale art.283 alin.(1) lit.d) din Codul muncii sunt contrare prevederilor art.15 alin.(2) şi ale art.21 alin.(3) din 
Constituţie, republicată, deoarece, pe de o parte, "se referă la constatarea nulităţii contractului de muncă fără a 
face distincţia între nulitatea absolută şi cea relativă", iar, pe de altă parte, "reglementează situaţii sau 
contracte apărute, reglementate sau încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.53/2003". De asemenea, 
apreciază că dispoziţiile art.77 din aceeaşi lege sunt contrare prevederilor art.21 alin.(1) şi (2) din Constituţie, 
republicată, prin aceea că îngrădesc dreptul unităţii "de a invoca în apărarea poziţiei sale şi a intereselor ei 
legitime şi alte motive decât cele enumerate în decizia contestată". 

Tribunalul Suceava - Secţia civilă apreciază că excepţia ridicată este neîntemeiată, întrucât aspectele 
invocate "nu sunt probleme de constituţionalitate, ci de aplicare a legii de competenţa instanţei de fond". 

Potrivit prevederilor art.24 alin.(1) din Legea nr.47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost 
comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi exprima punctele de 
vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate, iar în conformitate cu art.181 din Legea nr.35/1997, cu 
modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al instituţiei Avocatul Poporului. 

Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate ridicată este neîntemeiată, sub toate aspectele. 
Dispoziţiile legale criticate nu încalcă principiul neretroactivităţii legii, iar "stabilirea situaţiilor concrete la care se 
aplică dispoziţia privind nulitatea contractului de muncă reprezintă o problemă de aplicare a legii, nu de 
constituţionalitate". Nulitatea contractului se raportează la reglementarea legală în vigoare la data încheierii 
acestuia. Arată, de asemenea, că dispoziţiile legale criticate nu încalcă nici dreptul la un proces echitabil, ele 
fiind de drept material, iar nu de drept procesual. interdicţia invocării şi a altor motive de încetare a contractului 
de muncă, în afară de cele precizate în decizia de concediere, este menită să împiedice depăşirea cadrului 
procesual stabilit. 

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constituţionale. În acest sens arată că 
art.57 alin.(2) şi art.283 din Legea nr.53/2003 nu conţin dispoziţii cu caracter retroactiv. Ele se referă doar la 
efectele constatării nulităţii contractului individual de muncă. Totodată, consideră că nici art.77 din aceeaşi lege 
nu încalcă prevederile art.21 din Constituţie, republicată, întrucât "prin stabilirea obligaţiei angajatorului de a 
invoca în faţa instanţei, în caz de conflict de muncă, doar motivele de fapt şi de drept precizate în decizia de 
concediere nu este încălcat principiul liberului acces la justiţie". Legiuitorul poate institui, în considerarea unor 
situaţii deosebite, reguli speciale, precum şi modalităţi de exercitare a drepturilor procedurale. 

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că art.57 alin.(2) şi art.283 alin.(1) lit.d) din 
Codul muncii nu cuprind nici o dispoziţie potrivit căreia acestea ar putea fi aplicate cu efecte retroactive. 
Dimpotrivă, în art.57 alin.(2) se precizează că efectele constatării nulităţii contractului individual de muncă se 
produc numai pentru viitor. Sub acest aspect, Curtea observă că nu are nici o relevanţă dacă nulitatea este 
absolută sau relativă, deoarece, în nici un caz, nu pot fi anulate prestaţiile executate de părţi (prestarea muncii, 
plata salariului, alte drepturi şi obligaţii) pe durata existenţei contractului individual de muncă. De altfel, în 
alin.(1) al art.57 se prevede că nulitatea contractului individual de muncă este atrasă de "nerespectarea 
oricăreia dintre condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilă" a acestuia. 
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Este evidentă, astfel, referirea la condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare la data încheierii 
contractului individual de muncă, alte condiţii stabilite de acte normative ulterioare neputându-se impune 
contractelor anterior încheiate. Cauzele de nulitate a contractului, dacă nu au fost eliminate conform art.57 
alin.(3), persistă pe toată durata existenţei acestuia, fapt ce justifică posibilitatea invocării oricând a nulităţii. 
Curtea constată că aceste dispoziţii legale nu au nici o incidenţă asupra desfăşurării unui proces echitabil sau a 
soluţionării cauzelor într-un termen rezonabil. 

În ceea ce priveşte dispoziţiile art.77 din Codul muncii, Curtea reţine că acestea constituie norme de 
procedură, determinând limitele examinării legalităţii şi temeiniciei deciziei de concediere, respectiv mijloacele 
procedurale pe care le pot folosi părţile în dovedirea susţinerilor lor. 

Aceste dispoziţii legale se află însă în deplină concordanţă cu prevederile art.126 alin.(2) din 
Constituţie, republicată, conform cărora stabilirea procedurii de judecată intră în competenţa exclusivă a 
legiuitorului. Astfel, în cazul conflictelor de muncă, determinate de concedierea angajaţilor, instanţa 
judecătorească va examina legalitatea şi temeinicia deciziei de concediere în raport cu motivele de fapt şi de 
drept precizate de angajator în acea decizie, faţă de care salariatul şi-a pregătit şi formulat apărările. Ca atare, 
orice alte motive de fapt şi de drept invocate ulterior nu pot influenţa legalitatea şi temeinicia deciziei 
contestate. 

 

 Încetarea contractului prin acordul părţilor 
8. Contestare în justiţie. 

 
C. muncii, art 55 lit. b), art. 283 alin. (1) Iit. a) 

 
 
Decizia de încetare a contractului individual de muncă emisă în temeiul art. 55 lit. b) C. muncii - 

poate fi contestată de salariat în justiţie, sub aspectul efectelor sale formale sau de conţinut, deoarece, 
legalitatea şi temeinicia unui asemenea act decizional sunt supuse controlului judecătoresc, în raport 
de dispoziţiile art. 283 alin. (l) lit. a) C. muncii, chiar dacă textul de lege nu se referă în mod expres la o 
asemenea decizie de încetare a contractului individual de muncă - prin acordul părţilor. 

 
Comunicarea deciziei de încetare a contractului individual de muncă personal şi sub semnătura 

salariatului este obligatorie, în vederea verificării legalităţii investirii instanţei competente cu 
soluţionarea contestaţiei, dovada acestui aspect fiind exclusiv în sarcina angajatorului. 
 

(Decizia civilă nr. 2118R din 13 iunie 2006, Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflictele de muncă şi 
asigurări sociale) 

 
Prin decizia civilă nr. 2118R din 13 iunie 2006, Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflictele de muncă 
şi asigurări sociale pronunţată în dosarul nr. 1533/LM/2005, s-a admis în parte acţiunea precizată formulată de 
contestatorul M.B. în contradictoriu cu pârâta SC T.M. SRL; s-a dispus anularea deciziei nr. 182 din 24 
septembrie 2004 emisă de intimată; a fost obligată intimata să plătească contestatorului drepturile salariale 
aferente perioadei 1 iunie 2004 şi până la 1 august 2005 la care se va adăuga dobânda legală, calculată 
conform O.G. nr. 9/2000, începând cu data introducerii acţiunii - 23 februarie 2005 şi până la plata efectivă; a 
fost obligată intimata să reţină şi să vireze la bugetele speciale ale statului contribuţiile datorate de contestator 
CASS, CAS, şomaj - aferente drepturilor salariale sus menţionate; s-a respins ca neîntemeiat capătul de cerere 
privind obligarea pârâtei la plata sumei de 6.000 RON şi, fiind în culpă procesuală, în temeiul art. 274 C. proc. 
civ., a fost obligată intimata la plata sumei de 400 RON reprezentând onorariu avocaţial în favoarea 
contestatorului. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa fondului a reţinut că, prin cererea înregistrată la data de 23 
februarie 2005 şi precizată ulterior, contestatorul a solicitat să se dispună anularea deciziei de desfacere a 
contractului de muncă nr. 182 din 24 septembrie 2004 emisă de intimată, obligarea angajatorului la plata 
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salariilor restante de la 1 iunie 2004 până la 1 august 2005 la care să se aplice dobânda legală, obligarea 
intimatei la plata tuturor contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale, obligarea intimatei la plata sumei 
de 60.000.000 lei ce reprezintă o plată zilnică obligatorie, adică 750.000 lei/zi percepută de la 1 iunie 2004 
până la 12 iulie 2004 şi către 350.000 lei plătiţi din data de 13 iulie 2004 şi până la 31 iulie 2004, sumă încasată 
de intimată fără a şti cu ce titlu şi fără a i se da vreo chitanţă sau explicaţie. 

Intimata a formulat întâmpinare în cauză prin care a invocat excepţia inadmisibilităţii şi excepţia tardivităţii 
formulării contestaţiei, excepţii pe care instanţa de fond le-a respins prin încheierea din data de 13 octombrie 
2005. 

Din actele şi lucrările dosarului, tribunalul a reţinut că, contestatorul a fost încadrat la societatea intimată în 
baza contractului individual de muncă în meseria de conducător auto. 

Prin decizia nr. 182 din 24 septembrie 2004, intimata a dispus încetarea raporturilor de muncă cu 
contestatorul în baza art. 55 lit. b) C. muncii, începând cu data de 31 mai 2004. 

Intimata a recunoscut în cauză că, contestatorul a fost antrenat într-un accident rutier la data de 12 iulie 
2005, conducând un autoturism aflat în folosinţa societăţii, fapt ce duce la concluzia certă că acesta a prestat 
activitate şi ulterior datei cu care s-a dispus încetarea contractului individual de muncă. 

Apreciind că, în speţă, intimata nu a probat existenţa acordului contestatorului la desfacerea contractului 
individual de muncă, instanţa a concluzionat că, aceasta nu a făcut nici o dovadă în susţinerea temeiniciei 
măsurii luate. 

Mai mult, instanţa a constatat că, decizia emisă nu îndeplineşte condiţiile de formă cerute de lege, aspect 
faţă de care, sancţiunea care intervine în speţă este nulitatea absolută a deciziei de concediere. 

Examinând recursul prin prisma criticilor formulate, în raport de actele şi lucrările dosarului, având în vedere 
şi dispoziţiile art. 304 C. proc. civ., curtea a constatat că este fondat. 

Curtea apreciază că, în mod corect instanţa fondului a respins excepţia inadmisibilităţii contestaţiei, 
inadmisibilitatea unei cereri fiind, în genere, o chestiune juridică ce ţine de competenţa sau necompetenţa 
generală a instanţelor judecătoreşti în soluţionarea acelei cereri. 

Decizia de încetare a raporturilor de muncă prin acordul părţilor, nu exclude posibilitatea salariatului de a o 
contesta în justiţie sub aspectul elementelor sale formale sau de conţinut, un asemenea act decizional trebuind 
să fie legal şi temeinic emis. 

Or, legalitatea şi temeinicia unei decizii pot fi analizate pe calea unei contestaţii în justiţie, prin raportare la 
dispoziţiile art. 283 alin. (1) lit. a) C. muncii, indiferent de natura deciziei contestate. 

Prin urmare, în mod corect a fost respinsă excepţia inadmisibilităţii cererii, curtea urmând să respingă ca 
neîntemeiat şi motivul de recurs formulat în acest sens. 

Referitor la excepţia tardivităţii formulării contestaţiei, curtea apreciază, de asemenea, că în mod corect 
instanţa fondului a respins excepţia astfel invocată, reţinând că, în speţă, recurenta-intimată nu a făcut dovada 
comunicării deciziei contestate intimatului-contestator M.B., fiind de esenţa verificării legalităţii investirii instanţei 
comunicarea deciziei personal salariatului, astfel cum prevede art. 74 C. muncii, ci nu unei persoane străine, 
cum este în cazul de faţă, numitei P.M., care ar fi primit sub semnătură decizia la 29 septembrie 2004, în 
privinţa căreia nu s-a dovedit cine este şi în ce calitate ar fi primit decizia în cauză. 

Faţă de cele reţinute, curtea a înlăturat ca fiind lipsite de relevanţă şi susţinerile recurentei-intimate, în 
sensul că, intimatul-contestator ar fi avut cunoştinţă de măsura luată încă din luna noiembrie 2004, câtă vreme 
nu i s-a comunicat decizia ce constată încetarea contractului său de muncă - în conţinutul său concret. 

Cu privire la excepţia lipsei de interes a capătului de cerere privind anularea deciziei de desfacere a 
contractului de muncă, curtea, suplinind motivarea din hotărârea atacată, a respins excepţia astfel invocată, 
reţinând faptul că, interesul intimatului-contestator în promovarea şi susţinerea contestaţiei a fost pe deplin 
dovedit, în condiţiile în care, acesta nu a recunoscut nici un moment acordul dat, iar recurenta-intimată nu a 
dovedit legalitatea şi temeinicia măsurii luate. 

Salariatul a fost prejudiciat prin această decizie, în ceea ce priveşte existenţa raporturilor sale de muncă 
pe perioada 31 mai 2004 - 1 august 2004, în care a continuat să presteze activitate în muncă în folosul 
angajatorului său, astfel cum s-a dovedit în cauză, ceea ce dovedeşte justificarea interesului său în contestarea 
deciziei ce-l prejudiciază. 

Cu privire la capătul de cerere referitor la plata salariilor restante începând cu data de 1 iunie 2004 până la 
data de 1 septembrie 2005, curtea constată ca fiind întemeiat motivul de recurs formulat. 
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În acest sens, curtea constată că obligaţia recurentei-intimate la plata drepturilor salariale vizează perioada 
1 iunie 2004 - 1 august 2004 şi nu perioada 1 iunie 2004 -1 august 2005, astfel cum s-a hotărât în cauză. 

În această ordine de idei, curtea reţine că, însuşi intimatul-contestator a cuantificat, prin cererea 
precizatoare formulată la data de 9 iunie 2005, suma solicitată, ca fiind de 10.000.000 lei, ceea ce reprezintă 
salariul de bază lunar pe două luni, astfel cum a fost acesta trecut în carnetul de muncă al intimatului-
contestator. 

Prin urmare, judecând această cerere, instanţa fondului a interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii, fiind 
incident în recurs motivul de nelegalitate reglementat de dispoziţiile art. 304 pct. 8 C. proc. civ. 

În consecinţă, curtea având în vedere dispoziţiile art. 312 alin. (1), (2) şi (3) şi art. 81 alin. (1)din Legea nr. 
168/1999, a admis recursul, a modificat în parte sentinţa atacată, în sensul că, obligaţia de plată a drepturilor 
salariale în sarcina recurentei-intimate vizează perioada 1 iunie 2004 - 1 august 2004 şi nu 1 iunie 2004 - 1 
august 2005; a menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei şi s-a luat act că, recurenta-intimată nu solicită 
cheltuieli de judecată, proporţional cu pretenţiile încuviinţate. 
 
 
9. Încetarea raporturilor de muncă prin acordul părţilor. 

 
C. muncii, art. 55 lit. b) 

 
Încetarea contractului de muncă prin acordul părţilor reprezintă o aplicarea a principiului 

simetriei actelor juridice, fiindcă şi încheierea contractului de muncă, rezultatul consimţământului 
reciproc al părţilor. 
 

Măsura încetării raporturilor de muncă prin acordul părţilor, materializată printr-o decizie emisă 
de angajator în temeiul art. 55 lit, b) C. muncii, este netemeinică şi nelegală în lipsa unei dovezi lipsite 
de echivoc a intenţiei salariatului de a înceta raporturile de muncă (cerere, notificare), iar 
consimţământul salariatului în acest sens trebuie să fie anterior sau cel mai târziu concomitent încetării 
în fapt a contractului de muncă (neputând fi dedus din acceptarea încheierii Ia o dată ulterioară a unui 
nou contract de muncă cu un alt angajator). 

 
(Decizia civilă, nr. 2594/R din 8 noiembrie 2005, Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflictele de 

muncă şi asigurări sociale) 
 
 

Prin sentinţa civilă nr. 1918 din 28 aprilie 2005 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a Vlll-a conflicte 
de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. 1534/LM/2005, s-a admis în parte 
contestaţia formulată de contestatorul I.G.F. în contradictoriu cu intimatul Spitalul „prof. Dr. C-tin Angelescu" şi 
în consecinţă: s-a dispus anularea deciziei nr. 104 din 30 septembrie 2004 emisă de intimată; s-a dispus 
reintegrarea contestatorului pe postul şi funcţia deţinută anterior concedierii; a fost obligat intimatul să 
plătească contestatorului o despăgubire egală cu drepturile salariale indexate, reactualizate, majorate şi cu 
celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatorul până la efectiva reintegrare; s-a respins ca neîntemeiată 
cererea contestatorului privind acordarea daunelor morale. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut că, prin cererea înregistrată la data de 23 
septembrie 2005, contestatorul, în contradictoriu cu intimatul, a solicitat să se dispună anularea deciziei de 
desfacere a contractului său de muncă emisă de pârât, reintegrarea sa în funcţia avută anterior (electrician 
întreţinere şi reparaţii) şi obligarea intimatului la plata despăgubirilor egale cu salariile indexate, majorate şi 
reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat ca salariat al spitalului, dacă nu ar fi fost luată de 
angajator măsura ilegală de concediere şi la plata sumei de 150.000.000 lei reprezentând daune morale pentru 
situaţia de înjosire, umilinţă, de stres şi nesiguranţă, în care a fost pus. 

Contestatorul a fost angajatul intimatului până la data de 30 septembrie 2004, când, susţine intimatul, 
contractul individual de muncă al acestuia a încetat prin acordul părţilor, conform art. 55 lit. b) C. muncii. 
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Instanţa a reţinut că, măsura luată de angajator este nelegală, deoarece, intimatul nu poate susţine, pe de o 
parte că, a efectuat un transfer al angajatului ca urmare a reorganizării prin externalizarea unor servicii, câtă 
vreme susţine că a încetat contractul de muncă al angajatului prin acordul părţilor, această susţinere fiind un 
non sens din punct de vedere juridic, întrucât, prin definiţie, transferul este o modificare a contractului individual 
de muncă şi presupune că, acesta este în fiinţă la momentul transferului. 

Faţă de aceste considerente, tribunalul a constatat că, decizia de încetare a contractului de muncă emisă 
de intimat este nulă, întrucât, în lipsa consimţământului reprezintă o concediere disimulată. 

În conformitate cu prevederile art. 78 C. muncii, tribunalul a dispus repunerea părţilor în situaţia 
anterioară, în ceea ce priveşte reintegrarea contestatorului în funcţia deţinută anterior emiterii deciziei anulate 
şi plata drepturilor salariale aferente. În ceea ce priveşte daunele morale, în cuantum de 150.000.000 lei pentru 
concedierea abuzivă, tribunalul a constatat că această cerere este neîntemeiată, contestatorul nefăcând nici o 
dovadă a vătămării produse sau a faptului că, drepturile personale nepatrimoniale ocrotite de lege i-au fost 
afectate, nefiind suficientă simpla susţinere în sensul producerii unor suferinţe psihice, prin însăşi măsura 
concedierii. 
 Examinând recursul prin prisma criticilor formulate, în raport de actele şi lucrările dosarului şi de 
dispoziţiile art. 3041 C. proc. civ., curtea a constatat că nu este fondat. 
 În acest sens, curtea reţine că, intimatul-contestator a fost angajatul recurentului-intimat până la data de 
30 septembrie 2004, când prin decizia nr.  164 din 30 septembrie 2004 s-a dispus încetarea contractului 
individual de muncă al acestuia, conform art. 55 lit. b) C. muncii, decizie contestată în cauză. 

Potrivit dispoziţiilor art. 55 lit. b) C. muncii, contractul individual de muncă poate înceta, ca urmare a 
acordului părţilor, la data convenită de acestea, de unde rezultă faptul că, încetarea contractului de muncă prin 
acordul părţilor reprezintă o aplicarea a principiului simetriei actelor juridice, fiindcă şi încheierea contractului de 
muncă, rezultatul consimţământului reciproc al părţilor. 

În acest sens, curtea apreciază ca şi instanţa fondului că, pentru a proceda la încetarea contractului în 
baza ari. 55 lit. b) C. muncii, angajatorul trebuie să aibă în vedere, o eventuală cerere ori o manifestare 
neîndoielnică, din care să rezulte intenţia clară a angajatului de a părăsi unitatea. 

Luarea unei asemenea măsuri şi emiterea unei decizii de încetare a contractului de muncă în temeiul art. 
55 lit. b) C. muncii fără a se face dovada lipsită de echivoc a intenţiei salariatului de a înceta raporturile de 
muncă, şi în lipsa vreunei notificări a acestuia adresată angajatorului în acest sens - este lovită de nulitate 
absolută. 

Faptul că, angajatorul nu a avut acordul salariatului la încetarea contractului de muncă, rezultă în mod clar, 
din cererea adresată de către acesta din urmă conducerii spitalului, prin care acesta solicită explicaţii cu privire 
la încetarea raporturilor de muncă prin acordul părţilor şi în care se subliniază că este a treia solicitare în acest 
sens. 

De menţionat este şi faptul că, consimţământul salariatului trebuie să existe anterior sau cel mai târziu 
concomitent încetării în fapt a contractului de muncă, conform art. 55 lit. b) C. muncii, şi el nu poate fi dedus din 
acceptarea încheierii la o dată ulterioară a unui nou contract de muncă de către salariat cu un alt angajator. 

Faţă de cele reţinute, curtea apreciază, aşa cum în mod corect a reţinut şi instanţa fondului, că recurentul-
intimat nu poate susţine pe de o parte că a efectuat un transfer al angajatului ca urmare a reorganizării prin 
externalizarea unor servicii, iar pe de altă parte că, a încetat contractul de muncă al angajatului prin acordul 
părţilor, atâta timp cât, transferul implică prin definiţie o modificare a contractului de muncă şi presupune 
implicit că acesta este în fiinţă la momentul transferului. 

 
 
 
10. Procedura încetării contractului individual de muncă prin acordul părţilor. 

C. civ., art. 948 
 
În condiţiile în care Codul muncii nu conţine dispoziţii privind condiţiile şi procedura încetării 
contractului individual de muncă prin acordul părţilor este suficient să se realizeze acordul de voinţă 
care să întrunească cerinţele art. 948 C civ., iar dovada se face prin fapta angajatului (solicitare de a i se 
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restitui garanţia reţinută, pană în momentul contestării decizie de desfacere a contractului individual de 
muncă). 

 
(Decizia civilă nr. 6 R din 9 ianuarie 2006, Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflictele de muncă şi 

asigurări sociale) 
 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a Vlll-a conflicte de muncă, asigurări 
sociale, contencios administrativ şi fiscal, la data de 18 martie 05, sub nr. 2250/LM/2005, reclamanta A.A. a 
formulat, în contradictoriu cu pârâta U.N.T.R.R., contestaţie împotriva deciziei nr. 818 emisă de pârâtă  la data 
de 17 februarie 2005, solicitând anularea măsurilor administrative privind încetarea contractului individual de 
muncă, în principal acelei de închidere a carnetului de muncă ca urmare a pretinsului acord al părţilor,  
reintegrarea în postul deţinut anterior, acela de şef compartiment TIR, plata drepturilor salariale aferente 
postului de conducere deţinut anterior, pe perioada cât decizia atacată şi-a produs efectele şi anume începând 
cu data de 17 februarie 2005 până la reintegrarea efectivă în funcţia de şef compartiment TIR în cadrul 
intimatei.  

Prin sentinţa civilă nr. 2119 din 16 mai 2005 pronunţată în dosarul nr. 2250/LM/2005, Tribunalul 
Bucureşti, a admis contestaţia formulată de reclamanta A.A. în contradictoriu cu pârâta U.N.T.R.R., a dispus 
anularea deciziei nr. 818 din 17 februarie 2005 emisă de intimată, a obligat intimata la reintegrarea 
contestatoarei pe postul şi funcţia deţinute anterior emiterii deciziei sus menţionate, a obligat intimata să 
plătească contestatoarei o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate cu celelalte 
drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta începând cu data 17 februarie 2005 şi până la efectiva reîncadrare. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că încetarea contractului de munca prin acordul părţilor este o 
aplicare a principiului simetriei actelor juridice, deoarece încheierea contractului de muncă este rezultatul 
consimţământului reciproc al părţilor. Actul juridic prin care părţile pun capăt raportului de muncă trebuie să 
îndeplinească condiţiile de fond stabilite de lege pentru validitatea oricărui act juridic şi mai cu seamă   este   
necesar  ca   ele   să-şi   materializeze   acordul   de  voinţă  printr-un consimţământ care să întrunească 
cerinţele art. 948 C. civ. 

Într-o atare situaţie, pentru a proceda la încetarea contractului în baza art. 55 lit. b) C. muncii, angajatorul 
trebuie să aibă în vedere o eventuala cerere manifestă neîndoielnică, din care să rezulte intenţia clară a 
salariatului de a părăsi unitatea, iar luarea unei asemenea măsuri şi emiterea unei decizii de încetare a 
contractului de muncă în temeiul art. 55 lit. b) C. muncii, fără a se face dovada lipsită de orice echivoc a 
intenţiei salariatului de a înceta raporturile de muncă şi în lipsa vreunei notificări sau solicitări a acestuia 
adresată angajatorului în acest sens, este lovită de nulitate absolută. 

De altfel, chiar din cuprinsul deciziei contestate rezultă clar faptul că încetarea raporturilor de muncă este 
rezultatul refuzului salariatei de a semna actul adiţional cu modificarea clauzei salariale şi nu poate fi dedusă 
de aici intenţia de a înceta contractul individual de muncă încheiat în forma sa iniţială. 

În ceea ce priveşte cererea de restituire a garanţiei formulată de reclamantă, tribunalul a reţinut că aceasta 
este ulterioară comunicării deciziei atacate. Or, acordul reclamantei trebuie dovedit prin acte sau fapte 
anterioare sau cel mult concomitente exprimării acestuia şi, în lipsa altor acte, nu poate fi dedus din solicitarea 
restituirii garanţiei ulterior comunicării deciziei de încetare a contractului individual de muncă, aşa cum susţine 
intimata. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs intimata U.N.T.R.R.  
Analizând actele şi lucrările dosarului din perspectiva criticilor formulate şi a dispoziţiilor art. 3041 C. proc. 

civ., curtea apreciază recursul formulat ca fiind nefondat, considerentele avute în vedere fiind următoarele: 
Instanţa de fond a procedat la o temeinică apreciere coroborată cu probatoriului administrat în cauză. 
Potrivit art. 1169 C. civ., sarcina probei incumbă celui de formulează o pretenţie în faţa instanţei de 

judecată, în speţă reclamantului, sarcina contraprobei incumbă părţii adverse. 
În aprecierea coroborată a probatoriului administrat în cauză de către părţile cu interese contrarii, relevanţa 

unora sau altora dintre probele administrate este dată de concludenta acestora sub aspectul situaţiei de fapt şi 
de drept dedusă judecăţii, existând posibilitatea ca unele probe să nu se coroboreze cu altele, sub acelaşi 
aspect. 
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În speţă proba cu înscrisuri administrată de ambele părţi a condus instanţa la concluzia corectă, apreciază 
curtea, că modificarea contractului de muncă al contestatoarei s-a făcut în mod unilateral şi abuziv. Astfel, 
contestatoarea a refuzat semnarea actului adiţional propus în sensul diminuării salariului, iar a interpreta 
această manifestare de voinţă drept un refuz de a continua raporturile de muncă contravine logicii juridice, în 
mod firesc, acest refuz, reprezentând faptul neacceptării modificării contractului de muncă, trebuie să aibă 
drept consecinţă imposibilitatea modificării contractului şi, aşadar, menţinerea salariului convenit de părţi prin 
clauzele acestuia. 

Apărarea recurentei se întemeiază pe susţinerea ideii că i-a fost restituită contestatoarei garanţia depusă la 
încheierea contractului individual de muncă. 

Curtea reţine, însă, că aceasta a avut loc ulterior comunicării deciziei atacate, or acordul contestatoarei ar fi 
trebuit dovedit prin raportare la acte sau fapte anterioare emiterii deciziei atacate. 

Pentru aceste considerente şi în temeiul art. 312 C. proc. civ. recursul a fost respins ca nefondat. 
 
 

Încetarea contractului din iniţiativa angajatorului 
 
11. Decizia Curţii Constituţionale referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 
din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2006 pentru  
modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003. Încetare a contractului individual de muncă din iniţiativa 
angajatorului. 
 

(Decizia Curţii Constituţionale nr. 417/2007  
 Publicată în “Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 346/22 mai 2007) 

 
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că art.I pct.9 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.55/2006 aduce atingere dreptului la muncă garantat de art.41 alin.(1) din Constituţie, 
"prin faptul că elimină reglementarea expresă şi limitativă a cazurilor de încetare a contractului individual de 
muncă din iniţiativa angajatorului, lăsând libertatea acestuia să concedieze salariatul oricând, după bunul său 
plac, pentru motive lăsate la libera sa apreciere". 

Consideră, totodată, că acelaşi text din ordonanţa de urgenţă încalcă şi prevederile art.115 alin.(4) şi (6) 
din Constituţie. Autorul excepţiei îşi motivează însă această susţinere numai în raport de alin.(4), în sensul că 
modificarea art.65 din Codul muncii nu a fost impusă de existenţa unei situaţii extraordinare a cărei 
reglementare nu poate fi amânată. 

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia 
ridicată este neîntemeiată, întrucât prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2006 dreptul la 
muncă nu a fost afectat, ci consolidat, iar măsurile prevăzute protejează salariaţii. 

În conformitate cu prevederile art.30 alin.(1) din Legea nr.47/1992, încheierea de sesizare a fost 
comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi 
formula punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate. 

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Adoptarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.55/2006 corespunde cerinţelor imperative impuse de art.115 alin.(4) din Constituţie, 
fiind justificată de existenţa unei situaţii extraordinare a cărei reglementare nu putea fi amânată, creată de 
necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de România. Se mai arată că dispoziţiile art.65 din ordonanţa 
de urgenţă, criticate de autorul excepţiei, nu contravin prevederilor constituţionale ale art.41 cu privire la muncă 
şi protecţia socială a muncii. 

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale, acestea fiind în deplină 
concordanţă cu prevederile art.41 alin.(1) din Constituţie, iar adoptarea ordonanţei de urgenţă a fost justificată 
de motivele arătate în cuprinsul ei, referitoare la îndeplinirea angajamentelor asumate pentru armonizarea 
legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar. 

Examinând excepţia de neconstituţionalitate şi dispoziţiile legale criticate, cu raportare la prevederile 
constituţionale invocate, Curtea constată următoarele: 
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Referitor la susţinerea neconstituţionalităţii art.65 din Legea nr.53/2003, Curtea reţine că acest text face 
parte din capitolul V al Codului muncii "încetarea contractului individual de muncă", secţiunea a 4-a 
"Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului". În redactarea sa iniţială, art.65 prevedea că 
această formă de concediere "reprezintă încetarea contractului individual de muncă, determinată de 
desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat ca urmare a dificultăţilor economice, a transformărilor 
tehnologice sau a reorganizării activităţii." 

Prin Decizia nr.379 din 30 septembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.979 din 
25 octombrie 2004, Curtea Constituţională a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.65 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, în forma anterioară modificării. 

Noul text modificat diferă de cel anterior numai prin aceea că desfiinţarea locului de muncă trebuie să se 
producă "din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana salariatului". Rezultă că acesta nu este mai 
puţin precis decât cel anterior, întrucât nici existenţa unor dificultăţi economice nu constituie determinarea 
exactă a motivelor ce justifică încetarea contractului individual de muncă. 

Ţinând seama însă de alin.(2) al art.65, care prevede şi în actuala redactare că "Desfiinţarea locului de 
muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă", condiţii a căror îndeplinire poate fi cenzurată 
de instanţa judecătorească, Curtea reţine că textul de lege nu permite încetarea contractului individual de 
muncă din voinţa unilaterală a angajatorului pentru motive invocate arbitrar sau în mod abuziv, astfel încât prin 
asemenea măsuri să poată fi îngrădit exerciţiul dreptului la muncă. 

Având în vedere aceste considerente, Curtea constată că prevederile legale criticate corespund 
exigenţelor prevăzute de art.24 lit.a) din Carta socială europeană, text citat în motivarea excepţiei de 
neconstituţionalitate, care menţionează "dreptul lucrătorilor de a nu fi concediaţi fără un motiv întemeiat". 

Analizând critica de neconstituţionalitate prin invocarea prevederilor art.115 alin.(4) din Constituţie, care 
vizează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.55/2006, Curtea constată că este neîntemeiată. Existenţa 
situaţiei extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată, prevăzută de textul constituţional, se referă la 
adoptarea ordonanţei de urgenţă în integralitatea sa şi, în consecinţă, nu se impune ca toate dispoziţiile 
acesteia să fie determinate de situaţia respectivă sau să satisfacă aceeaşi urgenţă de reglementare. Or, 
autorul excepţiei critică sub acest aspect numai un singur text, şi anume art.65 din Legea nr.53/2003, iar nu 
ordonanţa de urgenţă în integralitatea sa. 

În ceea ce priveşte susţinerea autorului excepţiei referitoare la încălcarea, prin ordonanţa de urgenţă 
criticată, a prevederilor alin.(6) al art.115 din Constituţie, Curtea reţine că este, de asemenea, neîntemeiată. 

Dispoziţia constituţională prevede că ordonanţele de urgenţă nu pot afecta drepturile, libertăţile şi 
îndatoririle prevăzute de Constituţie, chiar dacă numai un singur articol din cuprinsul acesteia încalcă 
asemenea drepturi, libertăţi sau îndatoriri. Or, având în vedere aspectele constatate, modificarea art.65 din 
Codul muncii nu este de natură să producă astfel de efecte. 
 
 

Concediere  
Interdicţii cu caracter temporar 
 
12. Incapacitate temporară de muncă. Concediere. Interdicţii.  

 
C. muncii, art. 60 alin. 1 

 
Potrivit art. 60 alin. 1 lit. a din Codul muncii, pe durata incapacităţii temporare de muncă, 

stabilită prin certificat medical conform legii, concedierea nu poate fi dispusă,astfel încât măsura 
dispusă este lovită de nulitate, nemaifiind astfel necesară analiza şi a celorlalte motive invocate în 
calea de atac. 

 
 

(Curtea de Apel Timişoara, Secţia civilă– complet specializat de litigii de muncă şi asigurări sociale,  
decizia nr. 777 din 29 martie 2006, B.J., 2006, portal.just.ro) 
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Prin sentinţa civilă nr. 1389 din 9 noiembrie 2005, Tribunalul Arad a respins acţiunea în tentată de 

reclamantul V.G., apreciind ca legală şi temeinică măsura concedierii sale disciplinare, dispusă de pârâtul 
Primarul comunei U., în temeiul art. 61 alin. 1 lit. a din Codul muncii. 

 
Recursul declarat de reclamant a fost motivat în drept cu dispoziţiile art. 299, 302 – 306 C. pr. civ., iar 

în fapt s-a susţinut, în esenţă, că dispoziţia de concediere a fost emisă cu nesocotirea cerinţelor art. 60 alin. 1 
lit. a din Codul muncii, care stabilesc că nu poate fi dispusă concedierea salariaţilor pe durata incapacităţii 
temporare de muncă. 

 
În urma examinării cauzei, atât prin prisma motivelor invocate în scris, cât şi în limitele conferite de art. 

3041 C. pr. civ., s-a constatat că recursul este fondat, urmând a fi admis întrucât susţinerile formulate se 
încadrează în cerinţele art. 304 pct. 9 C. pr. civ. 

 
A fost modificată în tot hotărârea primei instanţe, iar în fond a fost admisă acţiunea astfel cum a fost 

formulată. 
 
Curtea a reţinut că, prin acţiunea introductivă, reclamantul a solicitat anularea dispoziţiei nr. 150 din 27 

septembrie 2005 prin care Primarul comunei U. a decis concedierea sa disciplinară în temeiul art. 61 lit. a din 
Codul muncii, întrucât măsura a fost dispusă în perioada când s-a aflat în concediu medical stabilit prin 
certificat medical conform legii. 

 
S-a mai susţinut şi că pârâtul a nesocotit prevederile art. 63 alin. 1 din Codul muncii, care instituie 

obligativitatea cercetării administrative prealabil aplicării sancţiunii, astfel că potrivit art. 267 din acelaşi act 
normativ măsura dispusă este lovită de nulitate. 

 
Din probatoriul administrat în cauză rezultă că prin dispoziţia contestată, emisă în temeiul art. 61 lit. a 

şi art. 264 lit. f din Codul muncii, Primarul comunei U. a decis concedierea disciplinară a şoferului V.G. pentru 
lipsă nemotivată de la serviciu, cu începere de la 12 septembrie 2005 şi pentru refuzul acestuia de a da notă 
explicativă în legătură cu absenţele înregistrate. 

 
Dispoziţia a fost emisă la 27 septembrie 2005, iar potrivit certificatului de concediu medical, angajatul 

se afla în incapacitate temporară de muncă, cu începere de la 14 septembrie 2005, aspect adus la cunoştinţa 
persoanei îndreptăţite să dispună încetarea raporturilor de muncă, precum rezultă din referatul întocmit de 
viceprimarul comunei cu ocazia convocării salariatului în vederea efectuării cercetării administrative. 

 
Cum potrivit dispoziţiilor art. 60 alin. 1 lit. a din Codul muncii, concedierea salariaţilor nu poate fi 

dispusă pe perioada incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii, s-a 
apreciat că măsura dispusă este lovită de nulitate, nemaifiind astfel necesară analiza şi a celorlalte motive 
invocate în calea de atac.  

 
Ca atare, în urma admiterii recursului, a modificării sentinţei şi a admiterii acţiunii, a fost anulată 

dispoziţia emisă de pârât, iar în temeiul art. 78 din Codul muncii, angajatorul a fost obligat la plata 
despăgubirilor cuvenite salariatului pentru perioada cât nu a putut presta activitate, respectiv de la data încetării 
raporturilor de muncă şi până la data reintegrării efective. 

 
Pentru considerentele expuse s-a apreciat ca fondat recursul declarat în cauză. 
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13. Analiza motivelor concedieri 
C. muncii, art. 60 alin. (1)  

 
Cum potrivit dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. a) C. muncii, concedierea salariaţilor nu poate fi 

dispusă pe perioada incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii, s-
a apreciat că măsura dispusă este lovită de nulitate, nemaifiind astfel necesară analiza şi a celorlalte 
motive invocate în calea de atac.  

 
 

(Curtea de Apel Timişoara, Secţia civilă, complet specializat de litigii de muncă şi asigurări sociale, 
decizia nr. 777 din 29 martie 2006, B.J., 2006) 

 
Prin sentinţa civilă nr. 1389 din 9 noiembrie 2005, Tribunalul Arad a respins acţiunea în tentată de 

reclamantul V.G., apreciind ca legală şi temeinică măsura concedierii sale disciplinare, dispusă de pârâtul 
Primarul comunei U., în temeiul art. 61 alin. (1) lit. a) C. muncii. 

Recursul declarat de reclamant a fost motivat în drept cu dispoziţiile art. 299, art. 302-306 C.proc.civ., 
iar în fapt s-a susţinut, în esenţă, că dispoziţia de concediere a fost emisă cu nesocotirea cerinţelor art. 60 alin. 
(1) lit. a) C. muncii, care stabilesc că nu poate fi dispusă concedierea salariaţilor pe durata incapacităţii 
temporare de muncă. 

În urma examinării cauzei, atât prin prisma motivelor invocate în scris, cât şi în limitele conferite de art. 
3041 C.proc.civ., s-a constatat că recursul este fondat, urmând a fi admis întrucât susţinerile formulate se 
încadrează în cerinţele art. 304 pct. 9 C.proc.civ. 

A fost modificată în tot hotărârea primei instanţe, iar în fond a fost admisă acţiunea astfel cum a fost 
formulată. 

Curtea a reţinut că, prin acţiunea introductivă, reclamantul a solicitat anularea dispoziţiei nr. 150 din 27  
septembrie 2005 prin care Primarul comunei U. a decis concedierea sa disciplinară în temeiul art. 61 lit. a) C. 
muncii, întrucât măsura a fost dispusă în perioada când s-a aflat în concediu medical stabilit prin certificat 
medical conform legii. 

S-a mai susţinut şi că pârâtul a nesocotit prevederile art. 63 alin. (1) C. muncii, care instituie 
obligativitatea cercetării administrative prealabil aplicării sancţiunii, astfel că potrivit art. 267 din acelaşi act 
normativ măsura dispusă este lovită de nulitate. 

Din probatoriul administrat în cauză rezultă că prin dispoziţia contestată, emisă în temeiul art. 61 lit. a) 
şi art. 264 lit. f) C.muncii, Primarul comunei U. a decis concedierea disciplinară a şoferului V.G. pentru lipsă 
nemotivată de la serviciu, cu începere de la 12  septembrie 2005 şi pentru refuzul acestuia de a da notă 
explicativă în legătură cu absenţele înregistrate. 

Dispoziţia a fost emisă la 27 septembrie 2005, iar potrivit certificatului de concediu medical, angajatul 
se afla în incapacitate temporară de muncă, cu începere de la 14 septembrie 2005, aspect adus la cunoştinţa 
persoanei îndreptăţite să dispună încetarea raporturilor de muncă, precum rezultă din referatul întocmit de 
viceprimarul comunei cu ocazia convocării salariatului în vederea efectuării cercetării administrative. 

Cum potrivit dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. a) C.muncii, concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă pe 
perioada incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii, s-a apreciat că măsura 
dispusă este lovită de nulitate, nemaifiind astfel necesară analiza şi a celorlalte motive invocate în calea de 
atac.  

Ca atare, în urma admiterii recursului, a modificării sentinţei şi a admiterii acţiunii, a fost anulată 
dispoziţia emisă de pârât, iar în temeiul art. 78 C.muncii, angajatorul a fost obligat la plata despăgubirilor 
cuvenite salariatului pentru perioada cât nu a putut presta activitate, respectiv de la data încetării raporturilor de 
muncă şi până la data reintegrării efective. 

Pentru considerentele expuse s-a apreciat ca fondat recursul declarat în cauză. 
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14. Incapacitate temporare de muncă. Certificat medical. Concediere. Comunicarea deciziei  
 

C. muncii, art.74 
C. muncii, art.75 

 
 

Desfacerea contractului de muncă şi comunicarea măsurii constituie acte diferite. Validitatea 
măsurii desfacerii contractului de muncă se analizează în raport cu data emiterii deciziei, însă efectele 
ei se produc se produc, prin voinţa legiuitorului, numai de la data comunicării, aşa cum statuează art. 
75 din Codul Muncii  

 
Interdicţia concedierii salariatului operează la data emiterii deciziei de desfacere a contractului 

de muncă, în situaţia în care s-ar fi aflat la momentul respectiv în incapacitate temporară de muncă, iar 
nu şi în cazul în care la momentul comunicării deciziei angajatul s-a aflat într-o asemenea situaţie, 
deoarece nulitatea presupune existenţa unor cauze de în eficacitate contemporane încheierii actului şi 
nu ulterioare acestuia. 

 
(Curtea de Apel Ploieşti - Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale, 

 Decizia nr. 192 din 17 martie 2006, portal.just.ro)  
 

Contestatorul D.D. a formulat contestaţie împotriva deciziei de concediere nr.3/23 decembrie 2004 
emisă de intimata B.C.S. solicitând instanţei anularea deciziei, repunerea părţilor în situaţia anterioară prin 
reintegrarea contestatorului în funcţia deţinută anterior, obligarea la plata de despăgubiri conform art.78 alin.1 
din Codul muncii, precum şi la daune morale de 20.000 RON. 

 
În motivarea contestaţiei, s-a arătat că decizia este lovită de nulitate absolută, fiind emisă cu 

încălcarea prevăzutăart.60 alin.1 lit.a din Codul muncii, iar pe fond, măsura luată constituie un abuz din partea 
angajatorului, pentru considerentele pe larg expuse. 

 
Prin sentinţa civilă nr.402/06 iulie 2005, Tribunalul Argeş a admis contestaţia şi a constatat nulitatea 

absolută a deciziei nr.3/23 decembrie 2004 emisă de intimată, dispunând reintegrarea contestatorului pe postul 
deţinut anterior, cu plata drepturilor salariale cuvenite până la reintegrarea efectivă, drepturi ce vor fi majorate, 
actualizate şi indexate la data plăţii efective, cu 4.000.000 lei cheltuieli de judecată. 

 
A reţinut instanţa că potrivit art.60 alin.1 lit.a din Codul muncii, nu poate fi dispusă concedierea pe 

durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii, măsură cu caracter 
social dispusă de legiuitor în favoarea salariatului. 

 
A mai reţinut instanţa că potrivit art.75 din Codul muncii, decizia de concediere produce efecte de la 

data comunicării ei salariatului, astfel încât din acest moment a început decizia să-şi producă efecte, în cauză 
decizia fiind comunicată la 27 decembrie 2004. 

 
Aşa fiind, s-a concluzionat că încetarea raportului de muncă, drept efect principal al deciziei de 

concediere disciplinară, a avut loc pe data de 27 decembrie 2004 şi cum, potrivit certificatului medical depus la 
dosar, contestatorul s-a aflat în perioada 27 decembrie - 31 decembrie 2004 în incapacitate de muncă, prima 
instanţă a admis contestaţia în sensul celor sus-arătate. 

 
Împotriva sentinţei primei instanţe intimata B.C.S. a declarat recurs, invocând nulităţile prevăzută de 

art.304 pct.7 şi 9 Cod procedură civilă şi dispoziţiileart.3041 Cod procedură civilă. 
 
S-a susţinut, în esenţă, că în mod greşit prima instanţă a reţinut incidenţa în cauză a dispoziţiilor art.60 

lit.a din Codul muncii, constatând în mod nelegal nulitatea absolută a deciziei nr.3/23 decembrie 2004, 
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extrapolând dispoziţiile art.75 din Codul muncii, care prevăd că decizia de concediere produce efecte la data 
comunicării ei salariatului, considerând că din momentul comunicării ar trebui analizată valabilitatea deciziei de 
concediere disciplinară deşi legiuitorul a stabilit expres că nu se poate dispune concedierea pe durata 
incapacităţii temporare în muncă, dispunerea neechivalând cu comunicarea, interpretându-se astfel legea 
contrar regulilor şi principiilor de drept consacrate de doctrină şi jurisprudenţă, la care s-a făcut trimitere. 

 
Prin decizia nr.192/17 martie 2006, Curtea de Apel Ploieşti - soluţionând recursul în urma strămutării 

judecării cauzei la această instanţă – l-a admis şi a casat sentinţa cu trimiterea cauzei spre rejudecare pe fond 
la Tribunalul Prahova, dispunând şi întoarcerea executării, în sensul restituirii de către intimatul-contestator, 
către recurentă, a sumelor plătite în temeiul sentinţei casate. 

 
Pentru a decide astfel, instanţa de control judiciar a reţinut că în conformitate cu dispoziţiileart.60 alin.1 

lit.a din Codul muncii, concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă pe durata incapacităţii temporare de muncă, 
stabilită prin certificat medical, conform legii, iar potrivit art.76 din acelaşi cod, concedierea dispusă cu 
nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută. 

 
S-a mai reţinut că desfacerea contractului de muncă şi comunicarea măsurii constituie acte diferite, iar 

validitatea măsurii desfacerii contractului de muncă se analizează în raport cu data emiterii deciziei – în cauza 
de faţă, data de 23 decembrie 2004, dată la care contestatorul nu se afla în incapacitate temporară de muncă -
, însă efectele ei se produc, prin voinţa legiuitorului, numai de la data comunicării, aşa cum statuează art.75 din 
Codul muncii. 

 
Prin urmare, opera interdicţia concedierii salariatului la data emiterii deciziei de desfacere a 

contractului de muncă, în situaţia în care s-ar fi aflat la momentul respectiv în incapacitate temporară de 
muncă, iar nu şi în cazul în care la momentul comunicării deciziei angajatul s-a aflat într-o asemenea situaţie, 
în acelaşi sens fiind şi practica judiciară în materie, nulitatea presupunând existenţa unor cauze de în 
eficacitate contemporane încheierii actului şi nu ulterioare acestuia. 

 
S-a concluzionat astfel că printr-o interpretare greşită a dispoziţiilor legale incidente în cauză, prima 

instanţă a constatat că decizia de concediere este lovită de nulitate absolută, admiţând în consecinţă 
contestaţia, pe cale de excepţie. 

 
În raport de aceste considerente, Curtea a apreciat recursul ca fondat, astfel că în baza art.312 alin.1 

C.pr.civilă l-a admis, iar conform art.312 alin.2, 3 şi 5 C.pr.civilă a casat sentinţa atacată, trimiţând cauza spre 
rejudecare pe fond la Tribunalul Prahova, având în vedere că judecarea pricinii a fost strămutată în recurs de la 
Curtea de Apel Piteşti, la Curtea de Apel Ploieşti. 

 
De asemenea, faţă de cererea expresă a recurentei şi având în vedere dispoziţiileart.4041 alin.1 

C.pr.civilă şi art.4042 alin.1 C.pr.civilă, s-a dispus şi întoarcerea executării, în sensul restituirii de către intimatul 
contestator către recurentă a sumelor plătite de acesta din urmă în temeiul sentinţei casate. 

 
S-a mai arătat că soluţionând pricina pe cale de excepţie, ce face de prisos cercetarea în fond a 

cauzei, prima instanţă nu a intrat practic în cercetarea fondului, fiind prorogată discutarea admisibilităţii probei 
cu martori şi expertiză de specialitate, solicitate de contestator în dovedirea contestaţiei, după administrarea 
probei cu acte şi interogatoriile părţilor, în final punându-se concluzii de către părţi numai cu privire la excepţia 
nulităţii deciziei de concediere ce fusese invocată de contestator, instanţa rămânând în pronunţare asupra 
excepţiei şi dând soluţia atacată pe calea recursului, situaţie în care aspectele privitoare la fondul cauzei, la 
care s-a făcut trimitere în recurs, urmează a fi avute în vedere de către prima instanţă, cu ocazia rejudecării, în 
raport de întregul material probator administrat. 
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16. Nulitatea deciziei. Aplicarea dispoziţiilor art. 3041 C.proc.civ. 
 

C.muncii, art. 60, art. 61 alin. (1) lit. a) 
C.proc.civ., art. 3041 

 
Potrivit art. 60 C.muncii, concedierea este interzisă pe perioada incapacităţii temporare de 

muncă, dovedită prin certificat medical, aspect de care intimata nu a ţinut cont, aplicând sancţiunea 
disciplinară cea mai gravă contestatorului, deşi se afla în această situaţie. 

Fără a mai analiza fondul, tribunalul a apreciat că decizia de concediere, emisă în condiţiile de 
mai sus, este nulă, apreciind ca fiind întemeiată contestaţia cu toate consecinţele ce decurg din 
aceasta potrivit art. 78 C.muncii, dispunând totodată şi radierea menţiunilor din carnetul de muncă al 
contestatorului. 

Observând că instanţa de fond greşit a soluţionat cauza pe excepţie, fără a intra în cercetarea 
fondului, faţă de prevederile art. 81 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, 
în caz de admitere a recursului, instanţa va judeca în fond cauza, făcând aplicarea dispoziţiilor art. 3041 
C.proc.civ., care obligă la examinarea cauzei sub toate aspectele, întrucât hotărârea în discuţie nu a 
putut fi atacată cu apel. 

 
(Curtea de Apel Piteşti,  

Decizia civilă nr. 17/R-CM din 24 ianuarie 2006 în B.J., 2006) 
 
Contestatorul L.V.E. a solicitat anularea deciziei de concediere nr. 2 din 23 decembrie 2004 emisă de 

B.C. S.P. IMI B.R. S.A. Arad – Sucursala Piteşti, cu consecinţa repunerii părţilor în situaţia anterioară, în sensul 
prevăzut de art. 78 C.muncii şi obligarea intimatei la plata sumei de 2.000.000 lei daune morale. 

În motivarea contestaţiei, a susţinut că prin decizia menţionată a fost concediat în temeiul art. 61 lit. a) 
C.muncii, reţinându-se că a încălcat în mod repetat normele legale în vigoare prin luarea în garanţie, în 
dosarele de creditare, a unor bilete la ordin care nu conţineau elementele obligatorii prevăzute de lege, nu a 
respectat în mod repetat ordinele şi dispoziţiile conducătorilor ierarhici şi prevederile contractului individual de 
muncă, în calitatea sa de inspector credite. 

Faţă de obiectul deciziei de concediere, a susţinut că unele dintre abaterile imputate nu vizează 
atribuţiile sale de serviciu, intimata nu a precizat data săvârşirii acestora, a menţionat greşit temeiul juridic şi că 
a fost emisă într-o perioadă în care se afla în concediu medical, situaţie de natură a conduce la nulitatea sa. 

Tribunalul Argeş, prin sentinţa civilă nr. 442/CM din data de 15 septembrie 2005, a admis în parte 
contestaţia şi a constatat nulitatea deciziei analizate, dispunând repunerea părţilor în situaţia anterioară, în 
sensul că a repus pe contestator pe postul deţinut înainte, cu plata drepturilor salariale cuvenite până la 
reintegrarea efectivă, majorate, indexate şi reactualizate la data plăţii efective, precum şi a celorlalte drepturi de 
care ar fi beneficiat. 

De asemenea, a dispus radierea menţiunilor efectuate în carnetul de muncă al contestatorului în baza 
deciziei contestate. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Prin decizia nr. 2 din 23 decembrie 2004, intimata a dispus concedierea contestatorului – inspector 

credite la Sucursala Piteşti, în temeiul art. 61 lit. a) C.muncii, reţinând că a săvârşit mai multe abateri 
menţionate în conţinutul acesteia în fapt şi încadrate în drept. 

La data de 27 decembrie 2004, intimata a comunicat contestatorului decizia de concediere, însă în 
aceeaşi zi acesta a depus la registratura unităţii un certificat medical care atestă incapacitatea sa de muncă. 

Potrivit art. 60 C.muncii, concedierea este interzisă pe perioada incapacităţii temporare de muncă, 
dovedită prin certificat medical, aspect de care intimata nu a ţinut cont, aplicând sancţiunea disciplinară cea 
mai gravă contestatorului, deşi se afla în această situaţie. 

Fără a mai analiza fondul, tribunalul a apreciat că decizia de concediere emisă în condiţiile de mai sus 
este nulă, apreciind ca fiind întemeiată contestaţia cu toate consecinţele ce decurg din aceasta potrivit art. 78 
C.muncii, dispunând totodată şi radierea menţiunilor din carnetul de muncă al contestatorului. 
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Privitor la cererea pentru acordarea daunelor morale pentru concedierea aplicată, a motivat că nu se 
impune a fi satisfăcută, deoarece contestatorul nu a dovedit că a fost prejudiciat moral prin desfacerea 
disciplinară a contractului de muncă în perioada concediului medical şi că i-a fost afectată situaţia profesională, 
iar în motivarea contestaţiei a invocat netemeinicia măsurii aplicate şi nu nelegalitatea deciziei de concediere. 

Intimata a declarat recurs împotriva sentinţei de mai sus sub aspectul prevăzut de art. 304 pct. 9 
C.proc.civ., în sensul că hotărârea s-a dat cu aplicarea greşită a legii şi a solicitat admiterea acestuia şi 
casarea sentinţei cu trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond în vederea analizării fondului 
contestaţiei. 

În dezvoltarea motivului de recurs, a susţinut că instanţa de fond în mod eronat a apreciat că salariatul 
se află în incapacitate temporară de muncă şi că este incidentă dispoziţia legală prevăzută de art. 60 alin. (1) 
lit. a) C.muncii care interzice concedierile pe perioada în care salariatul este în incapacitate de muncă. 

Nulitatea actului juridic împărtăşită de prima instanţă presupunea existenţa unor cauze contemporane 
încheierii acestuia, or, în cauză, decizia de concediere prin care s-a exprimat voinţa angajatorului a fost emisă 
la data de 23 decembrie 2004, dată faţă de care nu se poate reţine niciun motiv de nulitate din moment ce actul 
medical a fost prezentat la data de 27 decembrie 2004. 

Deosebit, a mai susţinut că instanţa nu a analizat şi nu a stabilit corect succesiunea faptelor privitor la 
momentul comunicării deciziei şi cel al depunerii certificatului medical, făcând astfel incident şi motivul prevăzut 
de art. 3041 C.proc.civ. 

Din această perspectivă, a arătat că certificatul medical a fost obţinut pro causa, după comunicarea 
deciziei de concediere. 

Curtea de Apel Piteşti a admis recursul formulat, prin decizia civilă nr. 17/R-CM din 24 ianuarie 2004, 
cu consecinţa modificării sentinţei, iar pe fond a respingerii contestaţiei. 

Potrivit art. 60 alin. (1) lit. a) C.muncii, concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă pe durata 
incapacităţii temporare de muncă stabilită prin certificat medical conform legii, ceea ce înseamnă că, per a 
contrario, dacă se dispune în aceste condiţii, măsura este lovită de nulitate absolută. 

Prin decizia din data de 23 decembrie 2004, contestatorului i s-a desfăcut contractul individual de 
muncă în temeiul art. 61 lit. a) C.muncii, reţinându-se că a încălcat în mod repetat normele legale în vigoare şi 
anume art. 1 şi art. 2 din Legea nr. 58/1934 şi art. 18 din Regulamentul nr. 4/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea la B.N.R. a C.R.B. 

De asemenea, s-a reţinut că nu a respectat în mod repetat ordinele şi dispoziţiile conducătorilor 
ierarhici şi prevederile contractului colectiv de muncă şi anexei la acesta, precum şi dispoziţiile din fişa postului. 

În consecinţă, raporturile de muncă ale contestatorului cu intimata au încetat la data de 23 decembrie 
2004, funcţie de care urmau a fi apreciate eventualele impedimente la aplicarea măsurii disciplinare, 
sancţionate cu nulitatea absolută. 

La emiterea deciziei de concediere, intimata a respectat legea, nereţinându-se niciun element în raport 
de care s-ar putea concluziona că din punct de vedere formal măsura nu putea fi aplicată la data de 23 
decembrie 2004. 

Eliberarea certificatului medical invocat s-a făcut a treia zi după emiterea deciziei de concediere, la 
data de 27 decembrie 2004, iar intimata a luat cunoştinţă de acest act la ora 1455, după primirea deciziei, 
atunci când i-a fost comunicat, potrivit menţiunii de pe acesta. 

Faţă de cele expuse, rezultă că, din acest punct de vedere, instanţa de fond numai prin încălcarea legii 
şi aprecierea greşită a probelor a reţinut că decizia de concediere este nulă, fiind emisă cu încălcarea art. 60 
alin. (1) C.muncii. 

Potrivit art. 81 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, în caz de admitere a 
recursului, instanţa va judeca în fond cauza, cu excepţia a două situaţii care atrag consecinţa admiterii 
recursului, casarea cu trimitere spre rejudecare, anume când soluţionarea cauzei de instanţa de fond s-a făcut 
cu încălcarea prevederilor legale privitoare la competenţă şi când judecata în fond a avut loc în lipsa părţii care 
nu a fost legal citată. 

Observând că instanţa de fond greşit a soluţionat cauza pe excepţie, fără a intra în cercetarea fondului, 
faţă de prevederile art. 81 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă (în caz de 
admitere a recursului, instanţa va judeca în fond cauza), au fost aplicate dispoziţiile art. 3041 C.proc.civ., care 
obligă la examinarea cauzei sub toate aspectele, întrucât hotărârea în discuţie nu a putut fi atacată cu apel. 
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În această situaţie, recursul are caracter devolutiv, instanţa de recurs fiind îndreptăţită să soluţioneze 
ea însăşi cauza în fond, fără a încălca principiul dublului grad de jurisdicţie ce guvernează soluţionarea litigiilor 
de muncă. 

Aşadar, analizând pe fond contestaţia, rezultă că este neîntemeiată, conţinutul actelor şi lucrărilor 
dosarului conturând suficient săvârşirea abaterilor ce au fost reţinute în sarcina contestatorului şi gravitatea 
acestora de natură a conduce la aplicarea sancţiunii concedierii disciplinare conform art. 61 lit. a) C.muncii. 

Astfel, s-a probat că acesta nu a obţinut acordul scris al persoanei cu privire la care consulta în 
formaţia de risc bancar, încălcând dispoziţiile art. 18 din Regulamentul nr. 4/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea la Banca Naţională a României a Centrului Riscurilor Bancare şi a luat în garanţie în cadrul 
dosarelor de creditare instrumentate bilete la ordin care nu conţineau elementele obligatorii prevăzute de lege, 
încălcând în mod repetat în acest fel dispoziţiile art. 1 şi 2 din Legea nr. 58/1934 a cambiei şi biletului la ordin, 
aspecte evidenţiate de procesul-verbal din data de 7 decembrie 2004. 

Deosebit, potrivit M.E.M.O. din data de 23 aprilie 2004 al şefului Biroului Juridic şi al celui din data de 3 
mai 2004, deciziei Comitetului de Direcţie nr. 50 transmisă sucursalei la data de 27 mai 2004, raportului de 
audit din data de 25 august 2004 etc., contestatorul în mod repetat a încălcat ordinele şi dispoziţiile 
conducătorilor ierarhici prin înregistrarea cu întârziere la A.R.D.A.F. a avizelor de daună pentru mai mulţi 
debitori şi prin întocmirea de dosare de creditare în complete. 

Totodată, a încălcat art. 9 din contractul individual de muncă, art. 7 pct. 2 şi 3 din anexa la acesta şi 
art. 6 din fişa postului, îndeplinind defectuos sarcinile de serviciu în domeniul de creditare, potrivit rapoartelor 
de audit din data de 25 august 2004 şi din data de 25 noiembrie 2004 şi procesului-verbal din data de 7 
decembrie 2004. 

Pentru aceste considerente, recursul a fost admis în modalitatea mai sus prezentată. 
 

 
 
 
 
17. Decizie de concediere. Certificat medical. Data dispunerii măsurii de concediere. Data comunicării 
deciziei. 

 
C. muncii, art. 61 lit. a) 

Legea nr. 168/1999, art. 81  
 
Din conţinutul art. 60 din Codul muncii citat, rezultă că acesta enumeră situaţiile în care nu 

poate fi dispusă concedierea, ea fiind doar amânată până la încetarea unei asemenea situaţii. Textul 
consacră o măsură de protejare a salariaţilor al căror contract de muncă este suspendat. Aşadar, pe 
perioada suspendării contractului de muncă, pentru motivele enumerate de art. 60 Codul muncii, 
salariatul nu poate fi concediat. 

 
Tribunalul a constatat că la data de 21.04.2004 (în cursul după-amiezii) contestatorul se afla în 

incapacitate temporară de muncă, constatată prin certificat medical şi că la aceeaşi, (în cursul 
dimineţii) dată intimata a dispus desfacerea unilaterală a contractului de muncă al acestuia pe motive 
disciplinare. Au fost încălcate dispoziţiile art. 60 alin. (1) lit. a) din Codul muncii, instanţa apreciind că, 
faţă de prevederile art. 76 din Codul muncii, concedierea este lovită de nulitate absolută.  

 
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă,  

decizia nr. 1398/R din 11 Aprilie 2006 , în R.R.D.M., nr. 2/2006) 
 
Prin sentinţa civilă nr. 4395 din 2.11.2005 pronunţată în dosarul nr. 6414/LM/2005, Tribunalul Bucureşti 

Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă, Asigurări Sociale, Contencios Administrativ şi Fiscal a admis contestaţia 
formulată de contestatorul T.D., în contradictoriu cu intimata BR SA; a dispus anularea deciziei nr. 
24/21.04.2004 emisă de intimată; a dispus reintegrarea contestatorului în funcţia avută anterior emiterii deciziei 
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nr. 24/21.04.2004 şi a obligat intimata să achite contestatorului despăgubiri egale cu salariile indexate, 
majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatorul, de la data emiterii deciziei 
şi până la reintegrarea efectivă; a obligat intimata la 8.000.000 lei ROL cheltuieli de judecată către contestator. 

Pentru a hotărî astfel, Tribunalul Bucureşti a reţinut următoarea situaţie de fapt şi de drept: 
Contestatorul T.D. a solicitat ca în contradictoriu cu BR: constatarea nulităţii absolute a deciziei nr. 24/ 

21.04.2004, reintegrarea în funcţia avută şi obligarea angajatorului să-i plătească despăgubiri egale cu salariile 
indexate şi reactualizate, precum şi cheltuielile de judecată. 

În fapt, contestatorul a arătat că decizia de concediere disciplinară este netemeinică şi nelegală 
întrucât la data de 21.04.2004 era internat în spital cu diagnosticul tulburare anxioasă şi depresivă, contractul 
individual de muncă fiind astfel suspendat de drept, iar Codul muncii prevede că salariatul nu poate fi concediat 
pe durata incapacităţii temporare de muncă stabilită prin certificat medical. A mai arătat contestatorul că este 
salariatul BR SA din anul 1994, că de la data transferului la BR Sucursala L. a fost nevoit să depună un volum 
mare de muncă de 12-14 ore zilnic, inclusiv sâmbăta şi că datorită acestui program şi a intensităţii activităţii a 
fost copleşit de hârtii pe care nu a mai avut timp să le arhiveze, intrând astfel în panică de teama reclamaţiilor 
de la clienţi. La data de 20.04.2004, contestatorul a fost convocat telefonic la BR Sucursala Municipiului 
Bucureşti pentru a fi cercetat de comisia de disciplină, însă deplasându-se către sediul unităţii i s-a făcut rău, a 
intrat în stare de lipotimie şi a fost dus de urgenţă de către soţia sa la Spitalul Universitar de Urgenţă, de unde 
în urma consultaţiei primite, a fost trimis la Spitalul Prof. Dr. Alex Obregia., cu bilet de trimitere prin care se 
solicita internarea cu diagnosticul „episod depresiv major“. Totodată contestatorul a învederat că la insistenţele 
mamei sale s-a deplasat la sediul BR-SMB unde a ajuns la ora 14,30 şi a semnat convocarea la comisie, că a 
fost aşteptat de mama sa aproximativ 4 ore cât a durat cercetarea disciplinară şi că după terminarea acesteia a 
plecat împreună cu mama sa la Spitalul Alex. Obregia pentru a se interna. Ulterior, la 21.07.2004, în prima zi 
după concediul medical când s-a prezentat la serviciu, conducerea băncii i-a înmânat decizia, semnând de 
primire pe mai multe exemplare. Măsura dispusă de angajator este netemeinică deoarece volumul mare de 
muncă nu permitea arhivarea documentelor zilnic, fapt ce a condus la toate perturbările activităţii normale 
reţinute în decizia contestată. 

Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, arătând că fostul salariat 
se face vinovat de toate abaterile disciplinare reţinute în sarcina sa prin decizia contestată, că procedura de 
desfacere a contractului de muncă reglementată de Codul muncii a fost întocmai respectată şi că motivul 
invocat de contestator privind nulitatea deciziei pe considerentul că desfacerea contractului de muncă a 
intervenit în timpul incapacităţii temporare de muncă nu este temeinic deoarece sancţiunea s-a aplicat 
începând cu data de 21.07.2004, atunci când contestatorul s-a prezentat la serviciu după încetarea concediului 
medical. 

Prin decizia civilă nr. 5476/2004 a acestei instanţe s-a admis contestaţia, a fost anulată decizia nr. 
24/21.04.2004, s-a dispus reintegrarea contestatorului şi obligarea intimatei la plata drepturilor salariale de care 
a fost lipsit. Împotriva acestei sentinţe, intimata a formulat recurs, pe care Curtea de Apel Bucureşti - secţia a 
VII-a a admis prin decizia civilă nr. 1661/R/2005 dispunând casarea sentinţei tribunalului şi trimiterea cauzei 
spre rejudecare aceleiaşi instanţe, unde a fost înregistrată sub nr. 6414/LM/2005. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul a reţinut următoarele : 
Contestatorul T.D. a fost salariatul intimatei începând cu data de 4.12.1994 până la data de 

21.04.2004, când contractul individual de muncă a fost desfăcut prin decizia nr. 24 în temeiul art. 61 lit. a) din 
Codul muncii, în sarcina sa fiind reţinute o serie de abateri constând în: efectuarea de înregistrări contabile 
nejustificate, eliberarea de sume din cârduri fără a fi remise chitanţe spre decontare, alimentări fictive în contul 
personal, neîntocmirea arhivei zilnice, neîndosarierea extraselor în ordine cronologică, etc. 

Cercetând asupra motivelor invocate de contestator în susţinerea acţiunii sale, instanţa a avut în 
vedere aspectele ce vizează legalitatea măsurii unilaterale dispusă de angajator. Astfel, Tribunalul a reţinut că 
anterior datei la care a fost emisă decizia de desfacere a contractului de muncă, 21.04.2004, contestatorul se 
prezentase la Spitalul Universitar de Urgenţă la consult în data de 20.04.2004, unde i s-a stabilit diagnostic 
prezumtiv de episod depresiv major şi i s-a eliberat bilet de trimitere către Spitalul Prof. Dr. Alex Obregia. În 
ziua următoare intimata a eliberat adeverinţa nr. 3333/21.04.2004 prin care a confirmat calitatea de salariat a 
contestatorului, precum şi contribuţiile acestuia la fondul de asigurări de sănătate, documentul fiindu-i necesar 
contestatorului la spital. 
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În aceeaşi zi contestatorul a fost internat la secţia a XI-a a Spitalului Prof. Dr. Alex. Obregia cu 
diagnosticul de tulburare anxioasă şi depresivă, până la data de 25.06.2004 când a fost externat. Totodată 
instanţa a avut în vedere faptul că la data de 28.04.2004 contestatorului i s-a eliberat certificatul de concediu 
medical CNPAS prin care i s-a acordat concediul medical de la data de 21.04.2004 până la data de 
30.04.2004. 

Faţă de această situaţie de fapt, Tribunalul a constatat că la data de 21.04.2004 contestatorul se afla 
în incapacitate temporară de muncă, constatată prin certificat medical şi că la aceeaşi dată intimata a dispus 
desfacerea unilaterală a contractului de muncă al acestuia pe motive disciplinare. 

Au fost încălcate dispoziţiile art. 60 alin. (1) lit. a) din Codul muncii, instanţa apreciind că, faţă de 
prevederile art. 76 din Codul muncii, concedierea este lovită de nulitate absolută. în aceste condiţii, în temeiul 
art. 78 alin. (1) şi (2) din acelaşi act normativ, Tribunalul a dispus anularea deciziei nr. 24/21.04.2004 şi 
reintegrarea contestatorului în postul anterior deţinut, cu obligarea angajatorului la plata unei despăgubiri egale 
cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul de la data 
emiterii deciziei şi până la reintegrarea efectivă. 

Totodată, având în vedere admiterea contestaţiei pentru motive ce ţin de nelegalitatea măsurii 
unilaterale dispusă de angajator, Tribunalul a constatat că este de prisos analizarea temeiniciei aceste măsuri. 

În temeiul art. 274 C. pr. civ., instanţa a obligat intimata la plata sumei de 8.000.000 lei ROL cu titlul de 
cheltuieli de judecată către contestator. 

În termenul legal de 10 zile prevăzut de art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor 
de muncă, împotriva sentinţei se mai sus a declarat recurs motivat conform art. 303 C. pr. civ., recurenta 
pârâtă BR SA Sucursala L. 

Cauza recursului a fost indicată de recurentă ca fiind dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. pr. civ., iar în 
dezvoltarea dată motivului de recurs invocat, critică sentinţa pe următoarele aspecte : 

În pronunţarea acestei hotărâri, în mod eronat instanţa a reţinut că T.D. a fost salariat al BR în 
perioada 4.12.1994-21.04.2004 când contractul individual de muncă a fost desfăcut prin Decizia nr. 24, în 
temeiul art. 61 lit. a) Codul muncii. 

Aşa cum foarte clar se poate observa din carnetul de muncă al d-lui T.D., depus în copie la dosar, 
contestatorul a fost salariatul BCR până la data de 21.07.2004 şi nu până la data de 21.04.2004, cum greşit a 
reţinut instanţa. În data de 21.04.2004 a fost emisă Decizia de sancţionare nr. 24, dar datorită suspendării 
contractului de muncă pentru incapacitate temporară de muncă, aceasta şi-a produs efectele în data de 
21.07.2004, când suspendarea contractului de muncă a încetat, iar dl. T.D. s-a prezentat la bancă în vederea 
reînceperii activităţii. Încetarea efectivă a calităţii de salariat a acestuia a avut loc în data de 21.07.2004, data 
comunicării deciziei. 

În perioada 21.04.2004-21.07.2004 d-lui T.D. i-au fost respectate toate drepturile pe care acesta le 
avea în calitate de salariat. 

Instanţa de fond în mod greşit a apreciat că au fost încălcate dispoziţiile art. 60 alin. (1) lit. a) Codul 
muncii, iar concedierea este lovită de nulitate absolută, dispunând ca atare anularea Deciziei nr. 
24/21.04.2004. 

Menţionează că art. 60 alin. (1) lit. a) Codul muncii prevede „concedierea salariaţilor nu poate fi 
dispusă pe durata incapacităţii de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii“. În data de 21.04.2004 
nu a fost dispusă concedierea, ci a fost emisă Decizia de sancţionare (neavând cunoştinţă de faptul că T.D., 
peste 8 zile va intra în concediu medical). Concedierea reglementată de art. 60 alin. (1) a fost dispusă în data 
de 21.07.2004, data încetării incapacităţii de muncă. 

Consideră că prin sintagma „a dispune“, legiuitorul a avut în vedere desfacerea efectivă a contractului 
de muncă, încetarea efectivă a raporturilor de muncă între salariat şi angajator, fapt ce nu se întâlneşte în 
speţa de faţă, având în vedere faptul că angajatorul nu a dispus în această perioadă desfacerea contractului de 
muncă . 

Dacă în data de 21.04.2004 nu ar fi intervenit suspendarea de drept a contractului de muncă, Decizia 
nr. 24 şi-ar fi produs efectele cu data emiterii, dar datorită suspendării contractului de muncă, concedierea 
efectivă a intervenit la data de 21.07.2004. 

Astfel că, nu se poate reţine că desfacerea contractului de muncă a avut loc în data de 21.04.2004, 
având în vedere faptul că în perioada 21.04.2004-21.07.2004 (data reală a încetării contractului individual de 
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muncă) dl. T.D. şi-a primit salariul, a întocmit procura specială de BNP M.P. din Bucureşti, prin care în calitatea 
sa de salariat pe care o avea la acea dată, a împuternicit Asociaţia salariaţilor BR în vederea achiziţionării de 
acţiuni BR în numele şi pe contul său. 

În concluzie, atât BR Sucursala L. cât şi T.D. prin actele şi faptele efectuate în perioada 21.04.2004-
21.07.2004, au recunoscut calitatea de salariat a contestatorului. 

Faţă de cele de mai sus, consideră că instanţa de fond a pronunţat o hotărâre netemeinică şi nelegală, 
fără a ţine seama de situaţia de fapt din speţa de faţă, de faptul că desfacerea contractului de muncă nu a 
intervenit pe perioada concediului medical sau de faptul că decizia de sancţionare a fost emisă la o dată la care 
angajatorul nu avea cunoştinţă de cauză de suspendare a contractului individual de muncă. 

De asemenea, faptul că T.D. s-a prezentat în data de 20.04.2004 la un consult la Spitalul Universitar 
de Urgenţă (reţinut de instanţă la pronunţarea sentinţei) nu are nici o relevanţă pentru soluţionarea prezentei 
cauze, întrucât certificatul de concediu medical a fost eliberat în data de 28.04.2004 şi prezentat la bancă în 
data de 29.04.2004. 

Eventualele vizite la medic făcute în alte perioade decât în timpul concediului medical, nu sunt de 
natură a duce la soluţionarea unui conflict de muncă, în conformitate cu dispoziţiile Codului muncii; aşa cum 
prezentarea unui certificat medical la 8 zile după emiterea unei decizii de sancţionare nu este de natură a 
atrage nulitatea acesteia, ci numai suspendarea de drept a contractului individual de muncă, urmând ca 
efectele să se producă după încetarea suspendării. 

Ca atare, BR Sucursala L. a respectat cu stricteţe atât art. 50 lit. b), cât şi art. 60 lit. a) , prin 
nedesfacerea contractului de muncă în perioada incapacităţii temporare de muncă şi respectarea tuturor 
drepturilor pe care contestatorul le avea în calitate de salariat. 

De asemeni menţionează că desfacerea contractului individual de muncă a intervenit ca urmare a 
săvârşirii de către T.D. în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a unor fapte deosebit de grave, prin care a încălcat 
normele interne ale băncii, regulamentul intern, contractul individual de muncă, aducând atingere atât imaginii 
băncii cât şi celei de funcţionar bancar. 

A depus recurenta certificatul medical seria AC. 
Prin întâmpinarea depusă la recurs, intimatul-contestator T.D. a solicitat respingerea recursului ca 

nefondat, în parte reluând motivarea instanţei de fond . 
Analizând actele şi lucrările dosarului în limitele criticilor de nelegalitate invocate, şi apărările din 

întâmpinare, Curtea constată că, criticile din recurs sunt neîntemeiate, iar recursul este nefondat pentru 
considerentele de fapt şi de drept ce se vor arăta în motivarea prezentei decizii: 

Criticile formulate de recurentă vizează un singur aspect şi anume încălcarea şi aplicarea greşită a 
legii, în concret a art. 60 lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 

Acest text relevant în speţă prevede : 
„ART. 60- (1) Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă: 
a) pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii; 
b) pe durata concediului pentru carantină; 
c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoştinţă de 

acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere; 
d) pe durata concediului de maternitate; 
e) pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu 

handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; 
f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul 

copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; 
g) pe durata îndeplinirii serviciului militar; 
h) pe durata exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical, cu excepţia situaţiei în care 

concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate, săvârşite 
de către acel salariat; 

i) pe durata efectuării concediului de odihnă. 
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a 

reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiţiile legii“. 
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Din conţinutul art. 60 din Codul muncii citat, rezultă că acesta enumera situaţiile în care nu poate fi 
dispusă concedierea, ea fiind doar amânată până la încetarea unei asemenea situaţii. 

Textul consacră o măsură de protejare a salariaţilor al căror contract de muncă este suspendat. 
Aşadar, pe perioada suspendării contractului de muncă, pentru motivele enumerate de art. 60 Codul 

muncii, salariatul nu poate fi concediat. 
În speţă există dovada certificat medical depus de chiar recurentă, din care rezultă incapacitatea 

temporară de muncă a intimatului contestator D.T. în perioada 21.04-30.04.2004. 
Acest înscris coroborat cu adeverinţa din 21.04.2004, avută în vedere şi de tribunal, dovedesc că 

intimatul contestator se afla în situaţia reglementată de art. 60 lit. a) din Codul muncii, şi deci la 21.04.2004 nu 
putea fi luată măsura desfacerii contractului de muncă începând cu aceeaşi dată - 21.04.2004, aşa cum rezultă 
din decizia contestată din dosarul 7045/LM/2004. 

Susţinerile recurentei că, a emis o decizie legală sunt contrazise de probele administrate în cauză de 
Tribunal, şi care dovedesc fără echivoc că măsura încetării contractului de muncă s-a luat în perioada 
incapacităţii de muncă a intimatului, care incapacitate de muncă a atras suspendarea de drept a contractului 
aşa cum prevede art. 50 lit. b) din Codul muncii. 

Cum recurenta a ignorat dispoziţiile legii de drept substanţial - Legea nr. 53/2003, art. 50 lit. b), art. 60 
lit. a) ce conţine atât norme de drept procedural, soluţia Tribunalului nu putea fi decât de anulare ca nelegală a 
deciziei prin care a fost încetat contractul de muncă al intimatului-contestator. 

În altă ordine de idei, prin prima critică din recurs se mai arată că, instanţa de fond a stabilit greşit 
situaţia de fapt în sensul că, în realitate (şi nu cum a constatat tribunalul) încetarea contractului a avut loc în 
iulie 2004 şi nu în aprilie 2004. 

Pe această critică, este de constatat că recurenta confundă data comunicării deciziei, cu data luării 
măsurii disciplinare, şi care este certă - 21.04.2004, şi rezultă din dispozitivul deciziei contestate . 

Cât priveşte argumentele finale din motivele de recurs, că, intimatul contestator a săvârşit abateri de 
natură a conduce la încetarea disciplinară a contractului de muncă (art. 61 lit. a) Codul muncii) Curtea nu 
consideră necesare a le analiza pentru că, hotărârea recurată este legală, iar judecata în faţa tribunalului 
(primând legalitatea deciziei) nu s-a purtat şi pe temeinicia deciziei. 
Faţă de cele reţinute, cum în cauză nu se regăseşte nici un motiv din cele prevăzute de art. 81 din Legea nr. 
168/1999, art. 304 şi art. 306 C. pr. civ. (motive de ordine publică), care să atragă casarea sau modificarea 
sentinţei, conform art. 312 alin. (1) acelaşi cod, recursul va fi respins ca nefondat. 
 
 

 
18. Reaua-credinţă a invocării incapacităţii temporare de muncă. Consecinţe 
 

C.muncii, art. 60 alin. (1) lit. a) 
 
 
Unul din principiile de bază ale dreptului muncii este acela al consensualităţii şi al bunei-

credinţe în derularea raporturilor de muncă, ceea ce presupune că drepturilor şi obligaţiilor 
angajatorului, le corespund drepturile şi obligaţiile corelative stabilite în favoarea/sarcina salariatului. 

 
Împrejurarea că salariatul a formulat plângere penală vizând falsul în înscrisuri, precum şi 

împotriva martorilor audiaţi nu este, prin ea însăşi, de natură a determina modificarea hotărârii primei 
instanţe, recurentul putând valorifica eventualul rezultat pozitiv al procesului penal în iţiat, în condiţiile 
prevăzute de dispoziţiile art. 322 pct. 4 C.proc.civ., raţiune pentru care nu se impune nici suspendarea 
judecăţii recursului până la soluţionarea cercetărilor penale. 

 
Faptul că, deşi era bolnav, contestatorul s-a prezentat la locul de muncă şi nu a anunţat 

conducerea despre intervenirea îmbolnăvirii conform prevederilor Regulamentului de Ordine interioară, 
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ci a depus actul la cabinetul medical al unităţii după ce a primit decizia de concediere şi apoi l-a trimis 
conducerii angajatorului cu scrisoare recomandată, demonstrează că salariatul a renunţat la beneficiul 
acordat de dispoziţiile  art. 100 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi 
de asigurări sociale, respectiv la concediul medical. 

 
Odată ce a renunţat la concediul medical, contestatorul nu poate invoca încălcarea interdicţiei 

de concediere pe perioada incapacităţii temporare de muncă, astfel că instanţa a constatat că nu sunt 
îndeplinite condiţiile art. 60 pct. 1 lit. a) şi ale art. 76 C.muncii, prin urmare, excepţia de nulitate a 
concedierii este neîntemeiată. 

 
 

(Curtea de Apel Piteşti 
Secţia civilă, conflicte de muncă şi asigurări sociale, 

 decizia civilă nr. 288/R-CM din 30 mai 2006, în B.J., 2006) 
 
Prin acţiunea promovată la data de 07.10.2005 şi înregistrată pe rolul Tribunalul Argeş sub nr. 

5087/2005, contestatorul H.M. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu intimata S.C. H. S.A., anularea deciziei 
nr. 252 din 21 septembrie 2005, prin care a fost concediat fără a se ţine seama de faptul că se afla în concediu 
medical. Pe cale de consecinţă, contestatorul a solicitat neintegrarea sa în funcţia deţinută anterior concedierii, 
obligarea angajatorului la plata despăgubirilor egale cu salariile indexate, majorate sau reactualizate şi a 
îndemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă. 

În precizarea contestaţiei, a arătat că nu a săvârşit abaterea disciplinară pentru care a fost concediat, 
deoarece sustragerea combustibilului din rezervorul autovehiculului pe care îl conducea nu era posibilă fără 
afectarea curselor planificate. 

Alimentarea cu combustibil se face la capacitatea plină a rezervorului prin bon de consum şi în funcţie 
de kilometrajul de la bordul autovehiculului. 

Din menţiunile bonurilor de consum pentru luna septembrie 2005 a rezultat că a economisit din 
combustibilul normal prin rularea raţională a autovehiculului. 

Intimata a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contestaţiei întrucât contestatorul a fost 
surprins sustrăgând şi comercializând motorină din rezervorul maşinii cu care transporta ciment, fiind 
fotografiat şi filmat în timpul acestor operaţiuni. 

Iniţial, după vizionarea materialului probator, în faţa comisiei de cercetare a abaterii disciplinare, nu a 
recunoscut că a sustras motorina, apoi a declarat că a săvârşit fapta pentru a avea bani de taxi atunci când 
este chemat noaptea la serviciu. 

În ziua de 21.09.2005, în care contestatorul a refuzat să primească un exemplar al deciziei de 
concediere, acesta a fost prezent timp de 8 ore la serviciu, a fost pontat şi a încasat salariul pentru munca 
depusă. 

Atât în momentul în care a primit convocarea pentru cercetarea abaterii disciplinare, cât şi pe parcursul 
cercetării disciplinare, contestatorul nu a făcut cunoscut faptul că se afla în concediul medical. 

Conform prevederilor din Regulamentul de Ordine interioară, situaţia de incapacitate temporară de 
muncă trebuia adusă la cunoştinţa şefului ierarhic în scris sau telefonic, în termen de 24 de ore de la 
survenirea îmbolnăvirii, obligaţie pe care contestatorul nu a îndeplinit-o deşi o cunoştea. 

Certificatul de concediu medical a fost înaintat unităţii prin scrisoare recomandată în data de 
23.09.2005 şi a fost primit şi înregistrat în data de 26.09.2005. 

Prin sentinţa civilă nr. 90/CM din 01 februarie 2006, pronunţată de Tribunalul Argeş, secţia civilă, a fost 
respinsă contestaţia, instanţa de fond reţinând că excepţia de nulitate a deciziei este neîntemeiată. 

Astfel, conform certificatului de concediu medical de la fila 2 din dosar, contestatorul s-a aflat în 
incapacitate temporară de muncă din data de 19.09.2005, iar certificatul de concediu medical a fost eliberat 
contestatorului în aceeaşi zi, de 19.09.2005. 

Cu toate acestea, H.M. s-a prezentat la unitate în zilele de 19, 20 şi 21 septembrie şi nu a anunţat 
conducerea despre faptul că se află în incapacitate temporară de muncă. Asupra acestui aspect conţinutul fişei 
de pontaj pe luna septembrie 2005 se coroborează cu declaraţiile martorilor. 



Capitolul II . Drept intern 
 

 
Revista de dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale  Nr.7/2008             Pag 42 

Nu are relevanţă, în privinţa prezenţei la unitate, neefectuarea vreunui transport de ciment de către 
contestator câtă vreme, din ziua de 19.09.2005 s-a constituit comisia de cercetare disciplinară prealabilă, în 
aceeaşi zi a fost emisă convocarea contestatorului pentru efectuarea cercetării disciplinare în ziua de 
21.09.2005, convocare care a fost înmânată acestuia în data de 20.09.2005 la locul de muncă. Aceasta 
înseamnă că salariatului nu i-a fost încredinţată sarcina efectuării de transport de ciment pentru a fi îndeplinită 
procedura cercetării disciplinare. 

Faptul că, deşi era bolnav, contestatorul s-a prezentat la locul de muncă şi nu a anunţat conducerea 
despre intervenirea îmbolnăvirii conform prevederilor art. 41 lit. k) din Regulamentul de Ordine interioară, ci a 
depus actul la cabinetul medical al unităţii abia în data de 22.09.2005, după ce a primit decizia de concediere şi 
apoi l-a trimis conducerii angajatorului cu scrisoare recomandată în ziua de 23.09.2005, demonstrează că 
salariatul a renunţat la beneficiul acordat de dispoziţiile  art. 100 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public 
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, respectiv la concediul medical. 

Odată ce a renunţat la concediul medical, contestatorul nu poate invoca încălcarea interdicţiei de 
concediere pe perioada incapacităţii temporare de muncă, astfel că instanţa a constatat că nu sunt îndeplinite 
condiţiile art. 60 pct. 1 lit. a) şi ale art. 76 C.muncii, prin urmare, excepţia de nulitate a concedierii este 
neîntemeiată. 

Legat de temeinicia sancţiunii disciplinare a desfacerii contractului individual de muncă, examinând 
probele administrate, instanţa a reţinut, în fapt, următoarele: 

Potrivit fişei postului, contestatorul avea obligaţia de a asigura transportul cimentului la destinaţie 
conform planului de transport, totodată administra combustibilul şi lubrifianţii primiţi pentru exploatarea normală 
şi asigura încadrarea în consumul normal. 

S-a dovedit că, în ziua de 15.09.2005, în timpul unui transport de ciment pe care îl efectua cu 
autovehiculul pe care lucrează, aparţinând angajatorului, contestatorul a staţionat în Piteşti, a sustras 
combustibil din rezervorul autovehiculului şi l-a vândut altor persoane. 

Contestatorul a fost recunoscut de către membrii comisiei de cercetare disciplinară, audiaţi în calitate 
de martori, în materialul filmat în ziua de 15.09.2005 de către firma care asigura paza unităţii. 

Fapta constituie abatere disciplinară gravă potrivit prevederilor art. 41 lit. a) şi art. 89 lit. f) din 
Regulamentul de Ordine interioară al unităţii, independent de recuperarea pagubei. 

A mai rezultat, din probe, că este posibilă neînregistrarea prejudiciului, constând în sustragerea de 
combustibil, în evidenţele contabile, deoarece unitatea a reglementat chiar acordarea de bonusuri şoferilor care 
realizează în curse un consum de combustibil mai redus decât cel considerat normal. Prin urmare, nu există o 
limită certă a consumului de combustibil pentru fiecare cursă efectuată. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, contestatorul criticând-o ca nelegală şi 
netemeinică, în esenţă, astfel: 

Instanţa de fond a reţinut în mod greşit că recurentul-contestator s-ar fi prezentat la muncă în perioada 
concediului medical şi că ar fi prezentat drept justificare pentru incidentele din data de 01-21.09.2005 un 
concediu medical din luna aprilie 2005, această eroare ducând la respingerea contestaţiei formulate. 

Prima instanţă a reţinut în mod eronat, că la datele de 07, 12 şi 15 septembrie contestatorul ar fi 
sustras motorină din rezervorul autovehiculului proprietatea H., luând în considerare înscrisuri şi declaraţii de 
martori neadevărate, împotriva cărora recurentul a formulat plângeri penale. 

În concluzie, s-a solicitat admiterea recursului şi trimiterea cauzei spre rejudecare, în vederea unei 
legale administrări a probelor. 

În susţinerea recursului s-au depus înscrisuri (f. 105-117, 121-134). 
Intimata S.C. H. (România) S.A. a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca 

nefondat (f. 135-138) şi înscrisuri (f. 139-146). 
Analizând sentinţa recurată, prin prisma criticilor formulate ce pot fi încadrate în motivul de recurs 

prevăzut de art. 304 pct. 9 C.proc.civ., a dispoziţiilor art. 3041 C.proc.civ.  şi având în vedere actele şi lucrările 
dosarului de fond, Curtea a constat că recursul este nefondat, urmând a fi respins, pentru considerentele de 
mai jos. 

Astfel, se reţine că, în esenţă, recurentul-contestator şi-a întemeiat contestaţia pe nerespectarea, de 
către intimata S.C. H. (România) S.A., la întocmirea deciziei de concediere nr. 252 din 21 septembrie 2005, a 
dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. a) C.muncii. 
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Potrivit dispoziţiilor legale sus-menţionate, într-adevăr, concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă pe 
durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii, respectiv pe durata 
suspendării de drept a contractului individual de muncă − conform art. 50 alin. (1) lit. b) C.muncii. 

Nu este însă mai puţin adevărat că unul din principiile de bază ale dreptului muncii este acela al 
consensualităţii şi al bunei-credinţe în derularea raporturilor de muncă, ceea ce presupune că drepturilor şi 
obligaţiilor angajatorului, le corespund drepturile şi obligaţiile corelative stabilite în favoarea/sarcina salariatului. 

În speţă, aşa cum în mod corect a reţinut şi instanţa de fond, recurentul-contestator s-a prevalat cu 
rea-credinţă de dispoziţiile art. 60 alin. (1) lit. a) C.muncii, susţinând că, la data emiterii deciziei nr. 
252/21.09.2005, se afla în incapacitate temporară de muncă. 

Astfel, urmare a referatului nr. 3923/19.09.2005 al în g. L.C. − Şef Comp. Logistică, potrivit căruia în 
datele de 07.09.2005, 09.09.2005 şi 16.09.2005, contestatorul ar fi sustras motorină din rezervorul maşinii cu 
nr. BH-17-HCI/BH-81-HCI în vederea comercializării către diferite persoane din localităţile Târgovişte şi Piteşti, 
acesta a fost convocat în data de 21.09.2005 pentru cercetarea aspectelor de mai sus (adresa nr. 
3924/19.09.2005 – adusă la cunoştinţă sub semnătură la data de 20.09.2005 – f. 25, dosar fond). 

La data de 21.09.2005, recurentul-contestator s-a prezentat la unitate şi a declarat, cu ocazia cercetării 
prealabile, că, faţă de materialul prezentat, nu recunoaşte persoana în cauză sau persoanele în cauză (f. 45, 
dosar fond). 

Coroborând înscrisurile sus-menţionate cu cele consemnate în foaia colectivă de prezenţă pe luna 
septembrie a anului 2005, reiese că, în intervalul de timp cuprins între 19-21.09.2005, contestatorul-recurent a 
fost prezent la serviciu, desfăşurând activitate, mai mult, la data de 21.09.2005, ora 1150, fiindu-i adusă la 
cunoştinţă decizia de concediere, a refuzat să o primească (f. 24 verso, dosar fond). 

Deosebit, se vor avea în vedere şi declaraţiile martorilor audiaţi de instanţa de fond, din ale căror 
depoziţii (f. 93-96), reiese în mod lipsit de echivoc faptul că recurentul s-a aflat la serviciu şi a fost pontat pentru 
activitatea desfăşurată în perioada 19-21.09.2005, renunţând astfel la beneficiul concediului medical, acordat 
de art. 100 din Legea nr. 19/2002, pe care, de altfel, l-a adus la cunoştinţa unităţii abia la data de 23.09.2005, 
contrar prevederilor exprese ale R.O.I. [art. 41 lit. k)]. 

Prin urmare, odată ce a renunţat la concediul medical, contestatorul nu putea invoca încălcarea 
interdicţiei de concediere pe perioada incapacităţii temporare de muncă, astfel că, în speţă, se constată că nu 
sunt îndeplinite condiţiile art. 60 pct. 1 lit. a) şi ale art. 76 C.muncii, excepţia de nulitate a concedierii fiind 
neîntemeiată, aşa cum în mod corect a apreciat şi prima instanţă.  

În ceea ce priveşte critica referitoare la greşita apreciere a probelor administrate, Curtea a respins-o ca 
nefondată. 

Prima instanţă a reţinut în mod just, pe baza probelor administrate în cauză, că starea de fapt pentru 
care recurentul-contestator a fost sancţionat disciplinar corespunde realităţii, astfel încât, şi pe fond, decizia de 
concediere apare ca fiind legală şi temeinică. 

Împrejurarea că recurentul-contestator a formulat plângere penală vizând falsul în înscrisuri, precum şi 
împotriva martorilor audiaţi nu este, prin ea însăşi, de natură a determina modificarea hotărârii primei instanţe, 
recurentul putând valorifica eventualul rezultat pozitiv al procesului penal iniţiat, în condiţiile prevăzute de 
dispoziţiile art. 322 pct. 4 C.proc.civ., raţiune pentru care nu se impune nici suspendarea judecăţii recursului 
până la soluţionarea cercetărilor penale. 

Faţă de cele expuse mai sus, în temeiul art. 312 C.proc.civ. raportat la art. 291 C.muncii, Curtea a 
respins, ca nefondat, recursul declarat de contestatorul H.M. împotriva sentinţei civile nr. 90/CM din 1 februarie 
2006 pronunţată de Tribunalul Argeş. 
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Dreptul securităţii sociale 
 
Stagii de cotizare realizate în sisteme neintegrate. Valorificare în cadrul sistemului public de pensii. 
Condiţii. 

 
Legea nr. 19/2000, art. 194 alin.(l) 

 
 

Potrivit dispoziţiilor alin.(1) al art. 194 din Legea 19/2000 „între sistemul public şi celelalte 
sisteme proprii de asigurări sociale, neintegrate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, inclusiv 
sistemul pensiilor militare, se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau 
vechimea în serviciu, în vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limită de vârstă, de invaliditate 
şi de urmaş, precum şi a altor drepturi de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege." 

Din aceste dispoziţii legale rezultă că recunoaşterea reciprocă a stagiilor de cotizare are loc 
doar pentru deschiderea drepturilor de pensie nu şi în ce priveşte beneficiile specifice acordate potrivit 
prevederilor legalei care reglementează diferite sisteme de asigurări sociale, în aceste condiţii 
reducerea vârstelor de pensionare ori a stagiilor de cotizare poate fi acordată numai în temeiul 
normativ a! sistemului în care se solicită acordarea pensiei şi pentru stagiile de cotizare realizate în 
cadrul acestuia. 

 
 

Curte de Apel Alba-Iulia, secţia conflicte de muncă şi 
asigurări sociale, decizia nr. 1963 din 7 decembrie 2006, în B.C. Ap. 1/2007) 

 
Notă: Art. 194 din legea nr. 19/2000 a fost modificat de art. l din O.U.G. nr. 9/2003 (M. Of. nr. 167 din 

17 martie 2003). 
 
Prin sentinţa civilă nr.709/57/2006 pronunţată de Tribunalul Alba în dosar 287/2006 a fost admisă în 

parte acţiunea civilă formulată de reclamantul B.T. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Alba. 
Pârâta a fost obligată să valorifice perioada de activitate realizată şi dovedită de către 

reclamant,conform adeverinţelor nr. 2149 din 26 mai 2005 şi nr. 12807 din 27 aprilie 2005 cu acordarea şi 
recunoaşterea sporului şi stagiului de cotizare aferent grupei I de muncă. 

Instanţa a respins capătul de cerere având ca obiect stabilirea şi acordarea pensiei pentru limită de 
vârstă. 

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut că reclamantul a solicitat în contradictoriu cu 
pârâta să se dispună valorificarea de către aceasta din urmă a perioadelor l septembrie 1996 - l octombrie 
1997 şi 20 august 1977 - 15 iulie 1987 şi acordarea pensiei pentru limită de vârstă. 

S-a motivat în cuprinsul sentinţei că pârâta în mod nejustificat nu a luat în calcul la stabilirea drepturilor 
de pensie ale reclamantului adeverinţele nr. 2149 din 26 mai 2005 emisă de SC C.M. SA Abrud şi nr. 12 807 
din 27 aprilie 2005 emisă de Inspectoratul de Poliţie ai Judeţului Alba deoarece aceste adeverinţe îndeplinesc 
condiţiile legale pentru a 11 valorificate. 

În privinţa cererii reclamantului de a i se stabili pensie pentru limită de vârstă instanţa a arătat că 
aceasta nu este întemeiata deoarece reclamantul nu îndeplineşte condiţiile de vârstă pentru a se putea 
pensiona. 

Împotriva acestei soluţii a declarai recurs reclamantul. 
Deliberând asupra recursului formulat în limitele prevăzute de art. 306 alin. (2) C. proc. civ. prin prisma 

motivelor invocate Curtea reţine următoarele: 
Prin decizia 1-185211 din 17 noiembrie 2005 emisă de Casa Judeţeană de Pensii s-a stabilit dreptul 

reclamantului la pensie de invaliditate, în decizie se reţine că stagiul complet de cotizare conform Legii nr. 
19/2000 este de 35 de ani, stagiul de cotizare necesar este de 22 de ani, iar stagiul realizat de reclamant este 
de 32 de ani, 7 luni şi 17 zile Din stagiul realizat de reclamant intimata a reţinut că în sectorul de stat acesta are 
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un stagiu de 3 ani, 8 luni, 26 zile în grupa l de muncă, 17 ani, 6 luni, 14 zile în condiţii normale de muncă şi 11 
ani 4 luni şi 7 zile în sisteme neintegrate. 

Vârsta asiguratului la data ivirii invalidităţii era de 54 de ani, 4 luni şi 5 zile. 
Potrivit dispoziţiilor Legii 19/2000: 
Art. 41. -(1) Pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data 

pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul 
public. 

(2) Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi. 
Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, prin creşterea vârstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei şi de la 62 de 
ani pentru bărbaţi, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 3. 

(3) Stagiul minim de cotizare atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi este de 15 ani. Creşterea stagiului 
minim de cotizare de la 10 ani la 15 ani se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, conform eşalonării prevăzute în anexa nr.3. 

(4) Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei şi de 35 de ani pentru bărbaţi. Atingerea 
stagiului complet de cotizare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin 
creşterea acestuia, pornindu-se de la 25 de ani pentru femei şi de la 30 de ani pentru bărbaţi, conform 
eşalonării prevăzute în anexa nr. 3. 

Art. 1671. - (1) Într-un interval de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele care au 
desfăşurat activităţi încadrate în grupa I de muncă, conform legislaţiei anterioare, pot solicita pensie pentru 
limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare, conform tabelului nr. 4”. 

Reclamantul susţine că ar trebui să beneficieze de reducerea vârstei de pensionare cu 8 ani şi cinci 
luni pentru că are 14 ani 8 luni şi 21 de zile stagiu de cotizare realizat în grupa a I -a de muncă. Din aceşti 14 
ani 8 luni şi 18 zile numai 3 ani 8 luni şi 26 de zile reprezintă stagiu de cotizare realizat în cadrul sistemului 
public de pensii, restul stagiului fiind realizat în cadrul sistemului de pensii neintegrat ,al pensiilor militare. 

Recunoaşterea stagiilor de cotizare între cele două sisteme de pensii se realizează în condiţiile art. 
194 din Legea nr. 19/2000 potrivit căruia „(1) între sistemul public şi celelalte sisteme proprii de asigurări 
sociale, neintegrate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, inclusiv sistemul pensiilor militare, se 
recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau vechimea în serviciu, în vederea 
deschiderii drepturilor la pensie pentru limită de vârstă, de invaliditate şi de urmaş, precum şi a altor drepturi de 
asigurări sociale prevăzute de prezenta lege." 

În consecinţă stagiul de cotizare realizat în sistemul neintegrat poate fi valorificat de reclamant exclusiv 
pentru deschiderea drepturilor la pensie, respectiv vechimile în muncă ori serviciu pot fi adiţionate chiar dacă 
provin din sisteme diferite în vederea stabilirii dreptului de a beneficia de pensie raportat la această condiţie, a 
vechimii în muncă. Celelalte drepturi corelative calităţii stagiilor de cotizare reglementate de fiecare sistem pot 
fi valorificate numai în sistemul în care acestea au fost realizate. Legiuitorul având în vedere specificul fiecărui 
sistem de asigurări a înţeles să limiteze efectele recunoaşterii reciproce a stagiilor de cotizare realizate în 
sisteme diferite. 

În aceste condiţii cererea reclamantului de a-i fi aplicate dispoziţiile art. 167 din Legea nr. 19/2000 
pentru stagii de cotizare realizate în sisteme neintegrate este lipsită de suport legal. Aceste stagii de cotizare 
vor fi avute în vedere la determinarea stagiului total de cotizare ,în vederea deschiderii dreptului la pensie, însă 
nu vor conduce şi la reducerea vârstei de pensionare. 

Cum reclamantul nu beneficiază de reducerea vârstei de pensionare pentru stagiul de cotizare realizat 
în sistemele de asigurare neintegrată la data formulării cererii de pensionare acesta nu îndeplinea condiţiile de 
vârstă, prevăzute de lege, pentru a fi pensionat pentru limită de vârstă. 
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Perioadă contributivă. Stagiu de cotizare. Stagiu asimilat conform art. 38 din Legea nr. 19/2000 
 
 

Legea nr. 19/2000, art. 38 
Legea nr. 19/2000, art. 1672 alin. (3) 

 
Stagiul de 1 an, 4 luni şi 3 zile, perioada 25 iunie 1965-1 septembrie 1965 (data încorporării – 

data încetării activităţii de învăţător înscrisă în carnetul de muncă) reprezintă stagiul asimilat ce se 
suprapune pe stagiul de cotizare. Împrejurarea că data încorporării, 25 iunie 1965, este anterioară datei 
la care a încetat activitatea, 1 septembrie 1965, este lipsită de relevanţă în cauză, în condiţiile în care 
încorporarea a avut loc în perioada vacanţei şcolare care, potrivit legii constituie activitate în muncă, 
procedându-se însă la deducerea din stagiul asimilat a perioadei de 2 luni şi 6 zile, cât a fost în vacanţă 
din activitatea de învăţător. 

 
 
 

(Curtea de Apel Constanţa 
decizia nr. 641/MC din 22 noiembrie 2005, în J.S.C., 2005) 

 
 

Prin contestaţia înregistrată sub nr. 193/AS din 5 aprilie 2005 la Tribunalul Constanţa, contestatorul 
O.N. a chemat în judecată pe intimata Casa judeţeană de pensii Constanţa, pentru ca prin hotărârea ce se va 
pronunţa să se dispună anularea deciziei nr. 1278866 din 7 martie 2005 privind acordarea pensiei anticipate 
parţiale, motivat de faptul că, în mod greşit, s-a stabilit plata pensiei începând cu data de 28 iulie 2004, în loc 
de 15 iulie 2004, fiind încălcate dispoziţiile art. 1672 alin. (3) din Legea nr. 19/2000. 

Intimata a stabilit un stagiu de cotizare de 34 ani, 10 luni şi 21 de zile, deşi, conform înregistrărilor din 
carnetul de muncă, acesta este de 35 ani, 3 luni şi 11 zile, nefiind luată în calcul perioada 15 septembrie 1964-
25 iunie 1965, cu motivarea că nu există adeverinţă din care să rezulte data încetării activităţii în vederea 
încorporării. 

Prin sentinţa civilă nr. 397 din 30 august 2005, Tribunalul Constanţa a admis contestaţia, a anulat 
decizia nr. 1278866 din 7 martie 2005 şi a obligat intimata să emită o nouă decizie cu luarea în calcul a 
stagiului de cotizare de 11 luni şi 16 zile, precum şi plata drepturilor de pensie începând cu data de 15 iulie 
2004. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că, prin cererea înregistrată sub 
nr. 34346 din 28 iulie 2004, a solicitat înscrierea la pensie anticipată parţială, începând cu data de 15 iulie 
2004. 

Intimata, Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, a emis decizia nr. 1278866 din 7 martie 2005 privind 
acordarea pensiei anticipate parţiale, drepturile fiind stabilite începând cu data de 28 iulie 2004 pentru un 
stagiu de cotizare realizat de 34 ani, 10 luni şi 21 zile. 

În decizie s-a menţionat că „perioada 15 septembrie 1964-25 iunie 1965 nu s-a considerat stagiu de 
cotizare, întrucât nu are adeverinţă cu data încetării activităţii în vederea încorporării”. 

În speţă, contestatorul, născut la data de 15 decembrie 1945, a îndeplinit condiţia de vârstă pentru 
pensionarea anticipată parţială (58 ani, 7 luni) la data de 15 iulie 2004 şi a depus cererea de pensionare la data 
de 28 iulie 2004, deci în termenul de 30 de zile reglementat de textul de lege menţionat. 

Totodată, contestatorul nu are calitatea de asigurat, raporturile sale de muncă încetând la data de 15 
noiembrie 2002. 

Prin urmare, intimata era ţinută – conform dispoziţiilor legale enunţate – să prevadă ca dată de plată a 
pensiei, data de 15 iulie 2004 şi nu 28 iulie 2004, cum s-a reţinut în decizie. 

Intimata a susţinut că însuşi contestatorul a solicitat în cererea de stabilire şi acordare a dreptului de 
pensie, ca drepturile să fie plătite începând cu data de 28 iulie 2004. Ori, în cererea înregistrată sub nr. 34346 
din 28 iulie 2004, contestatorul a solicitat înscrierea la pensie anticipată parţială cu data de 15 iulie 2004 (fila 
14, dosar fond), contrar susţinerilor intimatei. 
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În ceea ce priveşte stagiul de cotizare realizat de contestator în perioada 15 septembrie 1964-25 iunie 
2005, instanţa a reţinut că, potrivit înregistrărilor din carnetul de muncă, în perioada 15 septembrie 1964 - 1 
septembrie 1965, contestatorul a fost încadrat ca învăţător. 

La data de 25 iunie 1965, contestatorul a fost încorporat, aspect ce rezultă din livretul militar şi din 
înregistrarea din carnetul de muncă şi a fost lăsat la vatră la data de 28 octombrie 1966. În decizia emisă de 
intimată, stagiul militar de 1 an, 4 luni şi 3 zile este reţinut ca stagiu asimilat. 

Stagiul de 1 an, 4 luni şi 3 zile, perioada 25 iunie 1965-1 septembrie 1965 (data încorporării – data 
încetării activităţii de învăţător înscrisă la nr. crt. 5 din carnetul de muncă) reprezintă stagiul asimilat ce se 
suprapune pe stagiul de cotizare. 

Aşa fiind, perioada 25 iunie 1965-1 septembrie 1965 trebuie scăzută din stagiul asimilat de 1 an, 4 luni 
şi 3 zile, stagiul asimilat ce trebuie să fie înscris în decizia de pensionare, obţinându-se prin deducerea 
stagiului asimilat de 2 luni, 6 zile din stagiul de 1 an, 4 luni şi 3 zile (armată). 

În stagiul de cotizare de 11 luni, 16 zile realizat în perioada 15 septembrie 1964 – 1 septembrie 1965, 
trebuie inclus în stagiul de cotizare realizat de contestator, neputându-se invoca, în raport de dispoziţiile art. 38 
alin. (3) şi înregistrările din carnetul de muncă, că neluarea în calcul a acestuia se impune, motivat de faptul că 
nu a fost prezentată o adeverinţă, din care să rezulte data încetării activităţii prestate ca învăţător. 

Contestatorul a susţinut că intimata nu a inclus 5 luni, 4 zile în stagiul de cotizare realizat. Susţinerile 
contestatorului nu au putut fi verificate de instanţă, aceasta nefiind ţinută a calcula întreg stagiul de cotizare, în 
raport de înregistrările efectuate în carnetul de muncă. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs în termen intimata, criticând-o ca fiind pronunţată cu 
încălcarea sau aplicarea greşită a legii. 

De asemenea, recurs a formulat şi contestatorul, fiind nemulţumit de faptul că nu a fost luată în 
considerare în stagiul de cotizare, perioada de 5 luni şi 4 zile (1 iunie 2002-5 noiembrie 2002), cât şi 
neacordarea diferenţei ce va rezulta dintre pensia acordată şi cea legal cuvenită de la 15 iulie 2004. 

Examinând recursurile, în raport de criticile aduse, de probele administrate, dar şi în conformitate cu 
prevederile art. 3041 C. proc. civ., Curtea reţine următoarele: 

Prin contestaţia formulată de O.N., este criticată decizia de pensionare sub următoarele aspecte: data 
înscrierii la pensie, care ar fi trebuit să fie 15 iulie 2004; luarea în calcul la stagiul de cotizare a perioadei de 1 
an, 4 luni şi 20 zile; plata diferenţelor rezultate dintre pensia încasată şi legal cuvenită. 

Contestatorul a depus la data de 28 iulie 2004, cererea privind pensionarea parţială anticipată, în 
cauză devenind incidente dispoziţiile art. 83 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 potrivit cărora, drepturile de pensie 
anticipată sau pensie anticipată parţial se acordă şi se plătesc de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, 
dacă cererea a fost depusă în termenul prevăzut de alin. (1), respectiv 30 de zile de la această dată, dar nu 
înainte de data încetării calităţii de asigurat, în cazul persoanelor prevăzute de art. 5 alin. (1) pct. I, II şi III. 

În speţă, în mod corect a reţinut instanţa de fond că la data de 15 iulie 2004, contestatorul îndeplinea 
condiţia de vârstă pentru pensionarea anticipată parţială (58 ani şi 7 luni), iar cererea de pensionare a fost 
depusă la 28 iulie 2004, deci înăuntrul termenului de 30 de zile reglementat de lege, calitatea sa de asigurat 
încetând la 5 noiembrie 2002, ceea ce-l îndreptăţea la deschiderea dreptului la pensie, chiar de la data 
îndeplinirii condiţiilor de pensionare anticipată parţială. 

În ceea ce priveşte perioada de contribuţie ce nu a fost luată în calcul la determinarea cuantumului 
pensiei, în mod corect a reţinut instanţa de fond că, în perioada 15 septembrie 1964-1 septembrie 1965, potrivit 
înregistrărilor de la pct. 5-6 din carnetul de muncă, a rezultat că acesta a fost încadrat ca învăţător, fiind însă 
încorporat la 25 iunie 1965, ceea ce face ca din stagiul asimilat de 1 an, 4 luni, 3 zile perioada satisfacerii 
stagiului militar să fie scăzută (respectiv, 2 luni şi 6 zile). 

Împrejurarea că data încorporării, 25 iunie 1965, este anterioară datei la care a încetat activitatea, 1 
septembrie 1965, este lipsită de relevanţă în cauză, în condiţiile în care încorporarea a avut loc în perioada 
vacanţei şcolare care, potrivit legii constituie activitate în muncă, procedându-se însă la deducerea din stagiul 
asimilat a perioadei de 2 luni şi 6 zile, cât a fost în vacanţă din activitatea de învăţător. 

În ceea ce priveşte susţinerea contestatorului cu privire la includerea şi a perioadei de 5 luni şi 4 zile în 
stagiul de cotizare, Curtea reţine că, în mod greşit, instanţa de fond a apreciat că nu pot fi verificate susţinerile 
acestuia, cât timp din carnetul de muncă nr. crt. 61-63, a rezultat că în perioada 1 iunie 2002-5 noiembrie 2002 
a lucrat în calitate de contabil şef la SC C. SA P., în timp ce din anexele la decizia de pensionare (fila 43 – date 
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privitoare la activitatea în muncă) a rezultat că ultima perioadă luată în calcul a fost 1 iunie 2002 şi nu 5 
noiembrie 2002. 

De asemenea, Curtea reţine că instanţa de fond nu a luat în considerare cererea contestatorului O.N. 
de a i se plăti diferenţa rezultată urmare completării stagiului de cotizare. 

Pe cale de consecinţă, în temeiul art. 312 C. proc. civ., se va respinge recursul declarat de Casa 
judeţeană de pensii Constanţa, urmând a fi admis recursul contestatorului O.N. şi a fi modificată, în parte, 
hotărârea atacată, în sensul includerii în stagiul de cotizare şi a perioadei 1 iunie – 5 noiembrie 2002 şi obligării 
intimatei la plata drepturilor cuvenite conform noii decizii, cu începere de la data de 15 iulie 2004, ca diferenţă 
dintre pensia încasată şi cea legal cuvenită. 

 
 
 
 

Perioade asimilate perioadei contributive 
 
 

Legea nr. 19/2000, art. 38,  
Legea nr. 19/2000, art. 40 

 
Rezultă din coroborarea art. 38 alin. (1) şi art.40 lit. a), b), c) şi e) din Legea nr. 19/2000  că 

perioada în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate, reprezintă singura excepţie legală de 
perioadă necontributivă, dar asimilată stagiului de cotizare care se impune a fi luată în considerare la 
stabilirea şi calcularea pensiei. 

 
Perioada în care asiguratul s-a aflat în pensie de invaliditate este perioadă asimilata stagiului 

de cotizare şi se impune a fi luată în considerare la stabilirea şi calcularea pensiei.  
 
 

(Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale pentru minori şi 
familie, decizia nr. 2311/R din 20 octombrie 2005, în  Buletinul Jurisprudenţei, ed. Sfera 

juridică, 2006) 
 

Prin sentinţa civilă nr. 368 din 5 mai 2005 a Tribunalului Cluj, s-a respins acţiunea reclamantei T. C. 
împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Cluj, acţiune având ca obiect asigurări sociale. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut că acţiunea reclamantei având ca obiect 
contestarea deciziei de pensionare nr. 85338/15.11.2004 sub aspectul modalităţii de calculare a punctajului, 
de luare în considerare a perioadei asimilate - studii universitare doar de la data de 1.09.2004, în condiţiile în 
care reclamanta apreciază că se impunea de la data de 1.08.2004, precum şi sub aspectul neluării în 
considerare ca perioadă asimilată a duratei de 3 luni şi 26 zile cât s-a aflat în pensie de boală, nu este fondată, 
pentru următoarele considerente: 

Calculul punctajului pentru perioadele asimilate este stabilit în conformitate cu dispoziţiilor art.78 alin. 
(5) din Legea nr. 19/2000. 

Referitor la data acordării perioadei de stagiu asimilat, conform Legii nr. 276/2004, aceasta se face în 
baza prevederilor art.169 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, începând cu luna următoare celei în care s-a depus 
cererea de recalculare, reclamanta formulând cererea la 09.08.2004. 

Referitor la petitul privind acordarea vechimii de 3 luni şi 26 de zile, reclamanta nu a făcut dovada că a 
depus actele privind perioada respectivă la pârâtă, pentru a fi luate în calcul. 

Împotriva hotărârii a declarat recurs în termen legal reclamanta, solicitând ca în urma admiterii căii de 
atac, hotărârea să fie modificată în sensul admiterii acţiunii. 

În motivarea recursului, reclamanta a arătat că referitor la adăugarea perioadei de 3 luni şi 26 zile la 
calculul pensiei a depus la Casa Judeţeană de Pensii Cluj atât copia carnetului de muncă, cât şi deciziile prin 
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care i s-a acordat pensie de invaliditate în perioada respectivă, astfel încât respingerea acestui petit este 
greşită. 

A arătat că suma de bani acordată de la data de 01.09.2004 aferentă luării în considerare a perioadei 
studiilor universitare nu a fost primită până în prezent, precum şi faptul că în mod greşit s-a luat în considerare 
funcţia deţinută ca fiind bibliotecar în loc de "bibliotecar principal cu studii superioare". 

Recursul este fondat în parte. 
Din copia carnetului de muncă reiese că în perioada 31.12.1956 - 26.04.1957 reclamanta a fost în 

pensie de invaliditate. 
Conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 în sistemul public de pensii se asimilează stagiului de 

cotizare şi perioadele necontributive, denumite perioade asimilate, în care asiguratul a beneficiat de drepturi de 
asigurări sociale, cu excepţia celor prevăzute de art.40 lit. a), b), c) şi e). 

Art. 40 din acelaşi act normativ reglementează categoriile de pensii care se acordă în sistemul public 
de pensii, iar pensia de invaliditate este prevăzută la lit. d). 

Rezultă din coroborarea celor două prevederi evocate că perioada în care asiguratul a beneficiat de 
pensie de invaliditate, reprezintă singura excepţie legală de perioadă necontributivă, dar asimilată stagiului de 
cotizare care se impune a fi luată în considerare la stabilirea şi calcularea pensiei. 

Sub acest aspect, decizia de pensionare nr. 85338/15.11.2004 emisă de pârâtă nu este legală, motiv 
pentru care se impune anularea sa şi emiterea unei noi decizii cu includerea la stagiul de cotizare şi a 
perioadei de 3 luni şi 26 zile (31.12.1956 -26.04.1957) în care reclamanta s-a aflat în pensie de boală. 

În ceea ce priveşte celelalte două motive de recurs - cel conform căruia suma de bani cuvenită în 
urma recalculării prin luarea în considerare a stagiului asimilat - perioada studiilor universitare şi cel conform 
căruia în mod greşit funcţia avută în vedere la calcularea pensiei a fost cea de bibliotecar şi nu cea de 
bibliotecar principal cu studii superioare, curtea constată că aceste motive constituie cereri noi inadmisibile în 
raport de dispoziţiile art. 294 alin.1, raportat la art.3041 C. pr. civ., întrucât din cuprinsul acţiunii introductive nu 
reiese că reclamanta ar fi investit prima instanţă cu nici unul din cele două petite. 

Aşa fiind, se va admite în parte recursul, în baza art.312 alin. (1), 304 pct. 9 C. pr. civ., în sensul 
admiterii în parte a acţiunii formulate de reclamantă. Se va anula decizia de pensionare emisă de pârâtă sub 
nr. 85338/15.11.2004 şi va fi obligată pârâta la emiterea unei noi decizii de pensionare, cu includerea la stagiul 
de cotizare şi a perioadei de 3 luni şi 26 de zile (31.12.1956-26.04.1957) în care reclamanta s-a aflat în pensie 
de boală. Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei.  

 
 
 
 

Adăugarea la stagiul de cotizare a perioadei lucrate ulterior pensionării. Condiţii. Determinarea 
punctajului mediu anual pentru pensionarii ieşiţi la pensie în baza legislaţiei anterioare 

 
 

Legea nr. 19/2000, art. 3 
Legea nr. 19/2000, art. 95 alin. (3) 

Legea nr. 19/2000, art.180 
HG nr. 771/2003, art. 21 lit. g) şi h 

 
 
1. Beneficiarii pensiei pentru limită de vârstă, care cumulează pensia cu veniturile realizate 

dintr-o activitate profesională pot solicita recalcularea pensiei după realizarea fiecărui stagiu de 
cotizare de minim 12 luni. Perioada care nu constituie un stagiu de cotizare de minim 12 luni, nu poate 
fi adăugată la stagiul complet de cotizare. 

 
2. Legislaţia care reglementează sistemul public de pensii fiind diferită în funcţie de momentul 

aplicării, şi persoanele înscrise la pensie se află în situaţii diferite, fiindu-le aplicabile reglementările în 
vigoare la data pensionării lor. Nu este admisibilă cererea persoanei pensionate sub imperiul unui act 
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normativ de a-i fi transpusă pensia pe baza dispoziţiilor unui act normativ intrat ulterior în vigoare. 
 
3. Expertiza extrajudiciară realizată, vizând întreaga perioadă de activitate, nu poate fi luată în 

considerare, pensia fiind stabilită conform cerinţelor Legii nr. 3/1977, iar efectuarea unei expertize 
judiciare contabile a fost apreciată ca inutilă, în condiţiile în care dispoziţiile art. 180 din Legea nr. 
19/2000 reglementează modalitatea de transpunere a pensiei în sistemul de puncte, la data de 
1.04.2001. 

 
4. În conformitate cu prevederile art. 21 lit. g) şi h din HG nr. 771/2003 Casa Judeţeană de Pensii 

are calitate procesuală pasivă în cauză, fiind instituţia care stabileşte cuantumul drepturilor de 
asigurări sociale şi face plata acestora, potrivit legii. 

 
5. Referitor la capătul de cerere privind perioada 1.12.1999-31.08.2002 lucrată de reclamantă 

după pensionare, instanţa a reţinut că în vederea luării în considerare a acestei perioade, reclamanta 
trebuie să urmeze o procedură prealabilă obligatorie, respectiv să adreseze o cerere Casei Judeţene de 
Pensii şi numai în situaţia în care răspunsul este nefavorabil, se poate adresa instanţei judecătoreşti, în 
lipsa unei atare cereri acest petit fiind prematur şi respins ca atare. 

 
(Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale pentru minori şi 

familie, decizia nr. 2189/R din 11 octombrie 2005, în  Buletinul Jurisprudenţei, ed. Sfera 
juridică, 2006) 

 
 

Prin sentinţa civilă nr. 4219 din 2 iulie 2004, pronunţată de Tribunalul Hunedoara s-a respins ca 
nefondată acţiunea introdusă de reclamantă S. M. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara-
Deva. 
 Au fost respinse excepţiile invocate de pârâtă. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut că în conformitate cu prevederile art. 21 lit. g) şi 
h din HG nr. 771/2003 Casa Judeţeană de Pensii are calitate procesuală pasivă în cauză, fiind instituţia care 
stabileşte cuantumul drepturilor de asigurări sociale şi face plata acestora, potrivit legii. 

În ce priveşte excepţia tardivităţii, instanţa a reţinut că reclamanta nu a contestat legalitatea deciziei de 
pensionare emisă în anul 1999, astfel încât excepţia nu este fondată, decât cu privire la acordarea sporului de 
izolare. 

În ce priveşte solicitarea reclamantei de a i se stabili pensia în raport de dispoziţiile Legii nr. 19/2000, 
instanţa a reţinut că drepturile reclamantei s-au stabilit după data de 01.01.1998, punctajul mediu anual fiind 
determinat prin raportarea cuantumului pensiei cuvenite conform legislaţiei anterioare, la valoarea unui punct 
de pensie stabilit în condiţiile art.180 din Legea nr. 19/2000. 

Punctajul mediu anual acordat reclamantei, în raport de momentul stabilirii dreptului la pensie a fost 
mai mic decât punctajul mediu estimat calculat de CNPAS, astfel încât în mod corect şi legal reclamantei i s-a 
acordat punctajul mediu estimat conform alin. (3) al art.180 din Legea nr. 19/2000. 

În urma verificării fişei evoluţiei punctajului instanţa a constatat că pârâta a acordat indexările 
prevăzute de HG nr. 332/2000 pe anii 2001 şi 2002. 

Instanţa a reţinut că expertiza extrajudiciară depusă de reclamantă, vizând întreaga perioadă de 
activitate, nu poate fi luată în considerare, pensia fiind stabilită conform cerinţelor Legii nr. 3/1977, iar 
efectuarea unei expertize judiciare contabile a fost apreciată ca inutilă, în condiţiile în care dispoziţiile art. 180 
din Legea nr. 19/2000 reglementează modalitatea de transpunere a pensiei în sistemul de puncte, la data de 
1.04.2001. 

Referitor la capătul de cerere privind perioada 1.12.1999-31.08.2002 lucrată de reclamantă după 
pensionare, instanţa a reţinut că în vederea luării în considerare a acestei perioade, reclamanta trebuie să 
urmeze o procedură prealabilă obligatorie, respectiv să adreseze o cerere Casei Judeţene de Pensii şi numai 
în situaţia în care răspunsul este nefavorabil, se poate adresa instanţei judecătoreşti, în lipsa unei atare cereri 
acest petit fiind prematur şi respins ca atare. 
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În ce priveşte solicitarea de adăugare la vechime a perioadei necontributive, respectiv a perioadei în 
care reclamanta a urmat cursurile la zi a învăţământului universitar, de asemenea instanţa a reţinut că în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 276/2004, de modificare a Legii nr. 19/2001, această procedură este 
posibilă şi în cazul persoanelor pensionate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, însă persoana 
interesată trebuie să urmeze procedura prealabilă constând în formularea unei cereri către Casa Judeţeană de 
Pensii, întrucât reclamanta nu a făcut dovada parcurgerii acestei etape prealabile, instanţa a respins cererea 
ca prematur formulată. 

Împotriva hotărârii a declarat recurs în termen legal reclamanta S. M., solicitând modificarea sentinţei 
în sensul admiterii acţiunii şi obligării pârâtei să emită o nouă decizie de pensie în care să fie trecută întreaga 
vechime în muncă - 33 ani - şi toate drepturile prevăzute de lege, să-i plătească suma restantă neîncasată din 
culpa pârâtei, în cuantum de 22.109.781 lei, conform expertizei efectuate în faţa primei instanţe, să modifice 
punctajul la nivelul celui stabilit prin expertiză, astfel încât pensia să fie stabilită la valoarea de 4.074.805 lei în 
loc de 3.112.798 lei şi să transpună pensia pe prevederile Legii nr. 19/2000 cu calculul punctajului realizat în 
baza vechimii în muncă şi veniturilor realizate cu adăugarea punctajului pentru anii de facultate. 

Recursul nu este fondat. 
În ce priveşte cererea de luare în considerare a vechimii de 33 ani în muncă, prin adăugarea perioadei 

de 2 ani şi 9 luni, lucrată după ieşirea la pensie la perioada iniţială, de 30 de ani şi 3 luni, avută la data ieşirii la 
pensie - 1.12.1999, Curtea constată că prin decizia de pensionare nr. 78825/15.12.1999, reclamantei i s-a 
stabilit dreptul la pensie începând cu data de 1.12.1999, reţinându-i-se o vechime în muncă de 30 de ani şi 3 
luni. 

La data de 01.12.1999 în cartea de muncă a reclamantei s-a făcut menţiunea că la această dată a fost 
propusă pentru pensionare la cerere. 

La această dată - 1.12.1999 s-a făcut menţiunea continuării activităţii prin cumul cu pensia. 
La data de 31.08.2000 se menţionează în cartea de muncă încetarea activităţii prin expirarea 

contractului de muncă. 
Din 1.09.2000, reclamanta a fost încadrată în baza art. 70 alin.2 Codul muncii pentru anul şcolar 2000-

2001, iar la data de 31.08.2001 s-a făcut menţiunea încetării activităţii prin expirarea contractului. 
Din data de 01.09.2001 reclamanta a fost din nou încadrată conform art.70 alin. (2) din Codul muncii 

pentru anul şcolar 2001-2002, încetându-şi activitatea la 31.08.2002. 
Ulterior promovării prezentului litigiu Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara a emis o nouă decizie de 

pensionare nr. 78825/27.10.2004, prin care i s-a stabilit vechimea în muncă de 32 ani, 3 luni şi 24 zile. 
Reclamanta pretinde că este îndreptăţită să i se reţină o vechime de 33 ani, prin adăugarea perioadei 

lucrate de 2 ani şi 9 luni la perioada iniţială de 30 de ani şi 3 luni, însă această solicitare, analizată prin prisma 
prevederilor art.95 din Legea nr. 19/2000 nu este fondată. 

Conform acestui text legal, beneficiarii pensiei pentru limită de vârstă, care cumulează pensia cu 
veniturile realizate dintr-o activitate profesională în condiţiile art.94 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 19/2000, pot 
solicita recalcularea pensiei după realizarea fiecărui stagiu de cotizare de minim 12 luni. 

Or, reclamanta a solicitat recalcularea pensiei, aceasta acordându-i-se de la data de 1.01.2004, prin 
luarea în considerare a stagiului complet de cotizare de 32 de ani, 3 luni şi 24 zile. 

Acest stagiu a fost corect stabilit, prin adăugarea la vechimea iniţială, de la data pensionării, 30 de ani 
şi 3 luni, a unui stagiu complet de 2 ani, realizat prin continuarea desfăşurării activităţii după pensionare. 

Aşa cum reflectă cartea de muncă a reclamantei, după pensionare aceasta şi-a continuat activitatea, 
menţionându-se următoarele perioade: 1.12.1999 - 31.08.2000; 01.09.2000 - 31.08.2001; 01.09.2001 - 
31.08.2002. 

Reiese cu puterea evidenţei că în intervalul 1.12.1999 - 31.08.2002, reclamanta a realizat doar două 
stagii de cotizare de minim 12 luni, în sensul celor prevăzute de art.95 din Legea nr. 19/2000, respectiv 
perioadele 1.09.2000 - 31.08.2001 şi 1.09.2001 -31.08.2002. 

Perioada 1.12.1999-31.08.2000 nu constituie un stagiu de cotizare de minim 12 luni, adăugarea sa la 
stagiul complet de cotizare nefiind posibilă. 

În ceea ce priveşte solicitarea de recalculare a punctajului în baza căruia se calculează şi se achită 
pensia reclamantei, curtea reţine următoarele: 
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Reclamantei i s-a recalculat pensia în urma adăugării perioadei de cotizare de 2 ani începând cu data 
de 1.01.2003, în conformitate cu prevederile art. 95 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 pensia recalculată fiind 
acordată începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare, în urma recalculării şi 
adăugării indexărilor legale, cuantumul pensiei a fost modificat de la 1.847.265 lei, la 3.264.693 lei. 

Punctajul în baza căreia i se acordă reclamantei pensia a fost stabilit, prin decizia nr. 
78825/27.10.2004, la 1,23103 puncte. 

Recurenta contestă acest punctaj, solicitând modificarea valorii sale la 1,59265 puncte, conform 
raportului de expertiză efectuat în cauză. 

Întrucât reclamanta s-a pensionat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, respectiv sub imperiul 
Legii nr. 3/1997, în privinţa sa sunt aplicabile prevederile art.180 din Legea nr. 19/2000, care, în alin. (2), 
stabileşte modul corect în care se determină punctajul mediu anual pentru fiecare pensionar înscris la pensie 
în baza legislaţiei anterioare, în situaţia concretă a reclamantei, punctajul stabilit fiind mai mare decât punctajul 
mediu estimat, sunt aplicabile prevederile art. 3, în sensul că, pe lângă punctajul mediu anual determinat - 
1,23103 puncte i se atribuie şi punctajul mediu estimat, care se are în vedere la operaţiunile de indexare şi 
recorelare. 

De menţionat este faptul că expertiza de care se prevalează reclamanta conţine erori materiale 
evidente la modalitatea de stabilire a punctajului. Astfel, perioada 01.01.2001 - 01.01.2002 este luată în 
considerare de două ori, durata în timp a acestei perioade reţinută de expert fiind de 20 de luni (12+8), în 
condiţiile în care, durata unui an calendaristic este de 12 luni. 

De asemenea, expertul calculează punctajul pe perioade de ani calendaristici -1.01 - 31.12 -în 
condiţiile în care, durata anului şcolar începe la data de 1 septembrie a fiecărui an, neexistând coincidenţă 
între debutul anului calendaristic şi al celui şcolar, în acelaşi sens fiind făcute şi menţiunile din cartea de muncă 
a reclamantei, în cei doi ani ce constituie stagii de cotizare: 01.09. - 31.08 anul următor. 

Ca atare, cererea de majorare a punctajului stabilit, de la 1,23103 puncte, la 1,59265 puncte, apare ca 
nefondată, stabilirea punctajului anual prin decizia nr. 78825/27.10.2004 făcându-se în conformitate cu 
prevederile art.180 din Legea nr. 19/2000, iar expertiza de care se prevalează reclamanta fiind eronată, 
conform celor arătate mai sus. 

În ce priveşte solicitarea reclamantei de a-i fi transpusă pensia pe prevederile Legii nr. 19/2000, cu 
calcularea punctajului realizat în baza vechimii în muncă şi veniturile realizate, cu adăugarea punctajului 
pentru anii de facultate, acest motiv de recurs va fi înlăturat ca nefondat. 

Reclamanta a fost pensionată în temeiul Legii nr. 3/1977. Legislaţia care reglementează sistemul 
public de pensii fiind diferită în funcţie de momentul aplicării, şi persoanele înscrise la pensie se află în situaţii 
diferite, fiindu-le aplicabile reglementările în vigoare la data pensionării lor. 

Ca atare, solicitarea reclamantei de a-i fi transpusă pensia pe prevederile Legii nr. 19/2000 nu este 
admisibilă, la data pensionării - 1.12.1999 fiind în vigoare Legea nr. 3/1977. 

Având în vedere întreg ansamblul de considerente, în temeiul art.312 alin.1 C. pr. civ., recursul 
reclamantei va fi respins ca nefondat. (Judecător Marta Vitos) 

 
 
 
 

Pensie acordată specialiştilor din agricultură cu pregătire superioară anterior intrării în vigoare a Legii 
nr. 19/2000. Neîndreptăţirea acestora în a beneficia de adăugări de stagiu în raport de normele de 
muncă primite conform statutului C.A.P. 

 
Legea nr. 19/2000 

 
 

Retribuţia primită din partea C.A.P. de către specialiştii agricoli cu pregătire superioară îmbracă 
mai multe forme, printre care şi acordarea unui număr de norme de muncă, respectiv valoarea în bani a 
acestora, norme care nu erau însă efectiv lucrate, ca în cazul membrilor cooperatori, neputând 
constitui timp util la pensie. Ele nu au făcut parte din baza de calcul a pensiei stabilită iniţial 



Capitolul II . Drept intern 
 

 
Revista de dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale  Nr.7/2008             Pag 53 

recurentului-contestator, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, iar la acestea nu s-a datorat 
contribuţia de asigurări sociale şi nici contribuţia pentru pensie suplimentară specifică agricultorilor. 

 
 

(C.A. Ploieşti, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, 
decizia nr. 743 din 14 septembrie 2005, în B.J. Ploieşti, 2005) 

 
 

Prin cererea înregistrată sub nr. 3865/2004 pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, contestatorul L.A. a 
solicitat instanţei ca, prin sentinţa ce se va pronunţa în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii 
Dâmboviţa, să se dispună anularea deciziei nr. 203232/27.05.2004 emisă de intimată. 

În motivarea cererii, contestatorul a arătat că decizia atacată este nelegală şi netemeinică întrucât la 
data îndeplinirii condiţiilor de pensionare a solicitat prin cerere ca pe lângă pensia pentru limită de vârstă pentru 
funcţia de inginer zootehnist, să i se adauge vechimea ca membru cooperator, iar intimata a avut în vedere 
această solicitare acordându-i iniţial un adaus la pensia pentru limită de vârstă pentru ca apoi asigurările de 
stagiu la C.A.P. să fie anulate. 

A susţinut contestatorul că specialiştii agricoli cu pregătire superioară aveau acordate un număr de 
norme de muncă, având şi calitatea de membru cooperator, normele respective fiind efectiv lucrate şi plătite, 
astfel încât este corectă ca ele să constituie timp util la calcularea pensiei. 

Prin sentinţa civilă nr. 332 din 23 martie 2005 Tribunalul Dâmboviţa a admis în parte contestaţia şi a 
anulat decizia nr. 203232/27.05.2004 emisă de intimată. 

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut, în esenţă, în raport de probatoriile 
administrate, la care s-a făcut trimitere în considerentele sentinţei, că decizia atacată nu are suport legal, 
întrucât contestatorul a fost membru C.A.P., iar recalcularea pensiei contestatorului prin decizia atacată a avut 
la bază doar un punct de vedere al Casei Naţionale de Pensii, făcându-se în continuare referire la dispoziţiile 
art. 160 alin. (3) din Legea nr. 19/2000. 

S-a concluzionat că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile de recalculare şi revizuire a pensiei 
prevăzută de Legea nr. 19/2000, la art. 89 şi art. 187, motiv pentru care instanţa a admis contestaţia. 

Împotriva sentinţei au declarat recurs atât contestatorul, cât şi intimata, criticând-o ca nelegală şi 
netemeinică. 

Contestatorul a susţinut că prin cererea formulată a solicitat şi anularea titlului executoriu prin care s-a 
dispus recuperarea debitului, iar soluţia primei instanţe avea drept consecinţă logică o anulare a titlului 
executoriu şi restituirea sumelor reţinute, iar instanţa nu s-a pronunţat asupra cererii contestatorului privitoare 
la cheltuielile de judecată. 

Intimata a criticat sentinţa pe motiv că în mod greşit a fost admisă contestaţia întrucât, în conformitate 
cu reglementările legale în vigoare la data prestării muncii (Statutul C.A.P.), specialiştii agricoli cu pregătire 
superioară erau retribuiţi de stat în acelaşi timp primeau o anumită retribuţie şi de la C.A.P., care o completa pe 
cea primită de la stat, iar ultima formă de retribuire primită de la C.A.P. îmbrăca mai multe aspecte, printre care 
şi acordarea unui număr de norme de muncă, respectiv valoarea în bani a acestora, în funcţie de valoarea 
producţiei fizice, stabilită de Adunarea Generală. 

A arătat recurenta că normele acordate în acest mod nu erau efectiv lucrate, precum ceilalţi membri 
cooperatori şi nu pot fi luate în considerare ca vechime în muncă şi unitatea agricolă, toate beneficiile acordate 
de fostele C.A.P. specialiştilor agricoli cu pregătire superioară, peste retribuţia primită de la stat, având ca scop 
stabilizarea acestora în cooperativă, astfel încât normele menţionate în adeverinţele anexate la dosarul de 
pensionare al contestatorului nu constituie timp util la pensie potrivit prevederilor legale. 

Prin decizia nr. 743 din 14 septembrie 2005, Curtea de Apel Ploieşti a admis recursul intimatei Casa 
Judeţeană de Pensii Dâmboviţa şi a modificat în tot sentinţa, în sensul respingerii contestaţiei ca neîntemeiată, 
fiind respins ca nefondat recursul contestatorului. 

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de control judiciar a reţinut, în ceea ce priveşte recursul 
intimatei, care a fost analizat cu prioritate raportat la hotărârea dată în recurs, că iniţial, în urma cererii 
contestatorului înregistrată sub nr. 20464/13.07.1998, pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă prin 
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decizia nr. 203232 acestuia i s-a acordat pensie pentru muncă depusă şi limită de vârstă în baza Legii 
nr. 3/1977, în vigoare la acea dată. 

Pensia contestatorului, ca a fost specialist în agricultură cu pregătire superioară, fiind retribuit de stat şi 
încadrat de Direcţia Generală Agricolă, a fost stabilită, prin decizia sus-menţionată, în conformitate cu 
prevederile art. 10 din Legea nr. 3/1977, luându-se ca bază de calcul media retribuţiilor tarifare lunare din 5 ani 
lucraţi consecutiv, la alegere din ultimii 10 ani de activitate, retribuţie obţinută de contestator în sectorul de stat. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 160 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, constituie stagiu de cotizare şi 
timpul util la pensie realizat de agricultori, în condiţiile reglementate de Legea nr. 80/1992 privind pensiile şi alte 
drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cel realizat 
anterior apariţiei Legii nr. 80/1992. 

De asemenea, Ordinul nr. 340/2001 al M.M.S.S. pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 19/2000, statuează, la Capitolul VIII, pct. 39, că prin timp util la pensie realizat de agricultori, prevăzute 
la art. 160 alin. (3) din lege, se înţelege perioada în care foştii cooperatori au realizat un volum de muncă la 
fostele unităţi agricole, care au achitat contribuţia minimă prevăzută de Legea nr. 5/1977 potrivit metodologiei 
utilizată la aplicarea Legii nr. 80/1992, iar timpul util la pensie realizat de agricultori se stabileşte în ani, prin 
raportarea volumului de muncă exprimat în norme, însumat pe întreaga perioadă în care persoana asigurată a 
lucrat în fosta unitate agricolă cooperatistă, la cel mai mic volum acordat de norme stabilit de adunarea 
generală în perioada respectivă. 

În acelaşi sens, art. 32 din Legea nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale 
agricultorilor, la care face trimitere art. 160 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, stipulează că timp util la pensie 
constituie şi perioada în care persoanele cuprinse în asigurarea socială organizată prin Legea nr. 80/1992 au 
realizat un volum de muncă în fostele C.A.P. în care auz avut calitatea de cooperatori sau au achitat contribuţia 
minimă prevăzută de Legea nr. 5/1997, iar anterior apariţiei Legii nr. 80/1992, actul normativ ce reglementează 
pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor C.A.P. a fost Legea nr. 4/1977. 

În calitate de specialist în agricultură retribuit de stat, recurentul-contestator a primit, în afără retribuţiei 
de la stat, printre altele, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 57/1974 privind retribuirea după cantitatea şi 
calitatea muncii, şi a retribuţiei reprezentând până la 15% din valoarea normelor de muncă calculate pentru 
funcţia de preşedinte, în raport cu realizarea planului de producţie, care, potrivit aceluiaşi act normativ, nu a 
fost parte din retribuţia tarifară, incluzându-se în retribuţia medie. 

Retribuţia primită din partea C.A.P. de către specialiştii agricoli cu pregătire superioară îmbracă mai 
multe forme, printre care şi acordarea unui număr de norme de muncă, respectiv valoarea în bani a acestora, 
norme care nu erau însă efectiv lucrate, ca în cazul membrilor cooperatori, neputând constitui timp util la 
pensie, ele nu au făcut parte, aşa cum rezultă din actele dosarului, din baza de calcul a pensiei stabilită iniţial 
recurentului-contestator, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, iar la acestea nu s-a datorat contribuţie 
de asigurări sociale şi nici contribuţie pentru pensie suplimentară specifică agricultorilor. 

Aşadar, constatând că în mod greşit reclamantului-contestator i s-a stabilit pensia, luându-se în 
considerare, ca stagiu adăugat, perioada lucrată de acesta în sectorul agricol, justificat a procedat 
recurenta-intimată la emiterea deciziei nr. 203232 revizuită la 27.05.2004, prin care a anulat în totalitate 
vechimea din sectorul agricol, procedând şi la emiterea titlului executoriu, conform art. 187 alin. (4) din Legea 
nr. 19/2000, pentru recuperarea de la beneficiar a sumelor plătite în plus. 

În raport de aceste considerente, Curtea a admis recursul intimatei, în baza art. 312 alin. (1) 
C. proc. civ., iar conform art. 312 alin. (2) şi (3) C. proc. civ. a modificat în tot sentinţa în sensul respingerii 
contestaţiei ca neîntemeiată. 

Recursul contestatorului a fost apreciat ca nefondat fiind în consecinţă respins. Soluţie ce s-a impus în 
mod logic faţă de soluţia pronunţată în privinţa recursului intimatei, situaţie în care, în mod evident, cererile 
recurentului-contestator nu puteau fi primite. 
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Legislaţie  
Decizii ale Curţii Constituţionale 

 
 

1. DECIZIA Nr.191 
din 28 februarie 2008 

 
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.41 alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 
 

Publicată în Monitorul Oficial nr.260 din 02.04.2008 
 
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.41 alin.(2) din Legea 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, excepţie ridicată de Mariana 
leva în Dosarul nr.281/91/2007 al Tribunalului Vrancea - Secţia civilă. 

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită. 
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca 

neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat nu contravine dispoziţiilor constituţionale invocate de autorul 
excepţiei. 

 
CURTEA, 

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele: 
Prin Încheierea din 1 martie 2007, pronunţată în Dosarul nr.281/91/2007, Tribunalul Vrancea - Secţia 

civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.41 alin.(2) 
din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. Excepţia a 
fost ridicată de Mariana leva cu prilejul soluţionării unei contestaţii formulate împotriva deciziei de concediere. 

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că art.41 alin.(2) din 
Legea nr.19/2000 este contrar dispoziţiilor art.4 şi art.16 alin.(1) din Constituţie. În acest sens, arată că textul 
de lege criticat instituie o dublă discriminare. În primul rând o discriminare pe criterii de sex, întrucât vârsta de 
pensionare este diferită între bărbaţi şi femei, iar în al doilea rând, pe criterii de vârstă, în condiţiile în care, în 
cadrul segmentului social ce cuprinde persoane de acelaşi sex, pensionarea se face diferenţiat, pe parcursul a 
13 ani de la data intrării în vigoare a legii. De asemenea, consideră că art.41 din Legea nr.19/2000 este contrar 
şi art.3 paragraful 1 şi art.9 paragraful 1 lit.f) din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2006/54/CE 
din 5 iulie 2006, dispoziţii ce consacră deplina egalitate între bărbaţi şi femei şi interzic aplicarea unui tratament 
diferenţiat în funcţie de sex, inclusiv prin stabilirea de vârste diferite de pensionare pentru femei şi bărbaţi. 

Tribunalul Vrancea - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, textul 
de lege criticat fiind contrar prevederilor constituţionale şi internaţionale invocate de autorul excepţiei. 

În conformitate cu dispoziţiile art.30 alin.(1) din Legea nr.47/1992, încheierea de sesizare a fost 
comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, 
pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate. 

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. Astfel, în ceea ce priveşte 
faptul că art.41 alin.(2) din Legea nr.19/2000 prevede ieşirea la pensie la vârste diferite pe parcursul a 13 ani, 
arată că aceste dispoziţii se aplică tuturor celor aflaţi în situaţia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nicio 
discriminare pe criterii arbitrare, necontravenind prin urmare principiului egalităţii în drepturi. Referitor la 
susţinerea autorului excepţiei privind discriminarea pe criterii de sex, arată, în esenţă, că, în raport cu 
standardele legislative existente la nivelul Uniunii Europene, pot exista încă vârste diferite de pensionare în 
cadrul sistemelor de asigurări sociale aflate în pilonul I (sistemul general de asigurări sociale, respectiv Legea 
nr.19/2000) şi doar în ceea ce priveşte categoria pensiilor ocupaţionale Directiva 86/378/CEE, amendată prin 
Directiva 96/97/CE, impune egalitatea vârstei de pensionare la femei şi bărbaţi. 

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este neconstituţional. În acest sens, arată că 
stabilirea unei vârste de pensionare diferenţiate între femei şi bărbaţi nu are o justificare obiectivă şi raţională, 
astfel că este încălcat principiul egalităţii cetăţenilor în drepturi. De asemenea, consideră că este încălcată şi 
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Directiva Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene 2006/54/CE, care prevede că stabilirea unei 
vârste diferite de pensionare constituie discriminare pe criteriu de sex. În plus, observă că, în cazul poliţiştilor şi 
al parlamentarilor, reglementările din România prevăd deja vârste unice de pensionare. 

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere asupra 
excepţiei de neconstituţionalitate. 

 
CURTEA, 

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit 
de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile 
Constituţiei, precum şi Legea nr.47/1992, reţine următoarele: 

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art.146 lit.d) din 
Constituţie, ale art.1 alin.(2), ale art.2, 3, 10 şi 29 din Legea nr.47/1992, să soluţioneze excepţia de 
neconstituţionalitate. 

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art.41 alin.(2) din Legea nr.19/2000 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.140 din 1 aprilie 2000, dispoziţii potrivit cărora: "Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani 
pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi. Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza În termen de 
13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin creşterea vârstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 
de ani pentru femei şi de la 62 de ani pentru bărbaţi, conform eşalonării prevăzute în anexa nr.3." 

Autorul excepţiei consideră că textul de lege criticat este contrar art.4 şi art.16 alin.(1) din Constituţie 
referitoare la interzicerea discriminării şi la egalitatea cetăţenilor în faţa legii. De asemenea, consideră că se 
contravine şi dispoziţiilor art.3 şi art.9 paragraful 1 lit.f) din Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi 
femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă (reformă), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
L 204 din 26 iulie 2006, dispoziţii potrivit cărora: 

- Art.3: "Statele membre pot să menţină sau să adopte măsuri în sensul art.141 (4) din Tratat, pentru a 
asigura în mod concret o deplină egalitate între bărbaţi şi femei în viaţa profesională. " 

- Art.9 paragraful 1 lit.f): "Se clasifică printre dispoziţiile contrare principiului egalităţii de tratament cele 
care au la bază criteriul sexului, fie direct, fie indirect, pentru: [...] 

f) a impune vârste diferite de pensionare." 
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul excepţiei critică art.41 alin.(2) din 

Legea nr.19/2000 sub două aspecte. Astfel, pe de o parte, consideră că acest text de lege este discriminatoriu, 
întrucât reglementează vârste diferite de pensionare de-a lungul a 13 ani, până la atingerea vârstei standard 
prevăzute în prima teză a acestui alineat, respectiv 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi. Pe de 
altă parte, art.41 alin.(2) din Legea nr.19/2000 creează, în opinia autorului excepţiei, o discriminare întemeiată 
pe sex, întrucât prevede vârste diferite de pensionare pentru femei faţă de bărbaţi. 

Analizând primul aspect, Curtea reţine că, potrivit prevederilor art.47 alin.(2) din Constituţie, cetăţenii au 
dreptul la pensie şi la alte forme de asigurări sociale şi măsuri de protecţie socială, în condiţiile stabilite de lege. 
Astfel, legiuitorul are libertatea să stabilească drepturile de asigurări sociale cuvenite, condiţiile şi criteriile de 
acordare a acestora, modul de calcul şi cuantumul valoric al lor, în raport cu posibilităţile create prin resursele 
financiare disponibile, şi să le modifice în concordanţă cu schimbările ce se produc în resursele economico-
financiare. Aşa cum Curtea a statuat în mod constant în jurisprudenţa sa, din care amintim Decizia nr.820 din 9 
noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.39 din 18 ianuarie 2007, această 
prerogativă a legiuitorului nu poate fi considerată ca o încălcare a principiului constituţional al egalităţii în 
drepturi. Astfel, în decizia amintită, Curtea a reţinut că "situaţia diferită în care se află cetăţenii în funcţie de 
reglementarea aplicabilă potrivit principiului tempus regit actum nu poate fi privită ca o încălcare a dispoziţiilor 
constituţionale care consacră egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice fără privilegii şi discriminări". 

Prin urmare, Curtea constată că, sub acest aspect, art.41 alin.(2) din Legea nr.19/2000 nu contravine 
dispoziţiilor constituţionale invocate de autorul excepţiei. 

În ceea ce priveşte susţinerea potrivit căreia textul de lege ce face obiectul excepţiei creează o 
discriminare pe criteriul sexului, Curtea constată că instanţa de contencios constituţional s-a mai pronunţat 
asupra acestui aspect prin mai multe decizii ale sale, dintre care amintim Decizia nr.888 din 30 noiembrie 2006, 
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publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.54 din 24 ianuarie 2007. Cu acel prilej, Curtea a reţinut 
că «textul art.16 alin.(1) din Constituţie, coroborat cu cel al art.4 alin.(2) din Legea fundamentală, are în vedere 
discriminările prohibite, respectiv "discriminarea negativă", iar nu şi pe cele admisibile, aşa cum este 
"discriminarea pozitivă", ţinând seama de specificitatea unor situaţii sau de scopul realizării unei justiţii 
distributive, pentru a anula sau pentru a diminua inegalităţile obiective. Tratamentul juridic diferenţiat a fost 
considerat ca o măsură de protecţie specială a femeilor, întemeiată nu pe deosebirea de sex, ci pe situaţia 
socială care decurge din această deosebire». 

Faţă de cele invocate în decizia mai sus amintită, autorul excepţiei susţine şi că textul de lege criticat ar fi 
contrar art.3 şi art.9 paragraful 1 lit.f) din Directiva 2006/54/CE. 

Faţă de acestea, Curtea constată că, potrivit art.1 din Directiva 2006/54/CE, acest act normativ "conţine 
dispoziţii destinate punerii în aplicare a principiului egalităţii de tratament în ceea ce priveşte: a) accesul la 
muncă, inclusiv promovare, şi la formarea profesională; b) condiţiile de muncă, inclusiv remuneraţia; c) 
sistemele profesionale de securitate socială". Aşadar, dispoziţiile acestei directive se aplică doar sistemelor 
profesionale de securitate socială, care, potrivit art.2 lit.f) din aceeaşi directivă, "au ca obiect furnizarea către 
lucrători, salariaţi sau lucrătorii care desfăşoară activităţi independente, grupaţi în cadrul unei întreprinderi sau 
al unui grup de întreprinderi, al unei ramuri economice sau sector profesional sau interprofesional, prestaţii 
destinate să completeze prestaţiile sistemelor de securitate socială prevăzute de lege sau să se substituie 
acestora, indiferent dacă afilierea la aceste sisteme este obligatorie sau facultativă". Sunt excluse, prin urmare, 
sistemele de securitate socială prevăzute de lege aşa cum este şi Legea nr.19/2000, care rămân supuse 
dispoziţiilor Directivei Consiliului 79/7/CEE privind aplicarea treptată a principiului egalităţii de tratament între 
bărbaţi şi femei în domeniul securităţii sociale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 6 din 10 
ianuarie 1979. Potrivit art.7 paragraful 1 lit.a) din directivă, acest act normativ nu aduce atingere dreptului 
statelor membre de a exclude din domeniul său de aplicare stabilirea vârstei de pensionare în scopul acordării 
pensiei pentru limită de vârstă şi posibilele consecinţe ale acesteia pentru alte prestaţii. Astfel, statele au încă 
libertatea de a dispune asupra acestui aspect, prin excepţie de la stricta aplicare a principiului egalităţii de 
tratament între bărbaţi şi femei în domeniul securităţii sociale. 

Prin urmare, Curtea reţine că nu au fost încălcate dispoziţiile Directivei 2006/54/CE, aceasta nefiind 
aplicabilă în cauză, dar nici prevederile Directivei 79/7/CEE, care nu interzic reglementarea unor vârste de 
pensionare diferite. 

Curtea constată, în acelaşi timp, că instituţiile europene recomandă în mod repetat statelor membre ale 
Uniunii Europene să procedeze la egalizarea vârstelor de pensionare pentru femei şi bărbaţi, având-se în 
vedere în primul rând considerente ce ţin de necesitatea reorganizării sistemelor de securitate socială. Atât 
timp însă cât aceste recomandări nu sunt cuprinse în reglementările comunitare cu caracter obligatoriu, la care 
face trimitere art.148 alin.(2) din Constituţie, aspectele mai sus amintite trebuie avute în vedere de puterea 
legiuitoare, iar nu de către instanţa de contencios constituţional, care nu se poate pronunţa pornind de la 
considerente ce ţin de oportunitatea reglementării. 

În ceea ce priveşte poziţia Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la problema tratamentului 
diferenţiat între femei şi bărbaţi sub aspectul vârstei de pensionare, Curtea constată că instanţa de la 
Strasbourg a avut o atitudine flexibilă faţă de politica statelor membre la Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului în această materie. Astfel, în Cauza "Walker contra Regatului Unit" (2006), Curtea, punând în balanţă 
art.14 din Convenţie, referitor la interzicerea discriminării, cu prevederile art.1 paragraful 2 din primul Protocol 
adiţional la Convenţie, în care se consacră dreptul larg de care legislativul trebuie să se bucure în 
reglementarea politicilor sociale şi economice, a statuat că existenţa unei diferenţe între vârstele de pensionare 
pentru bărbaţi şi femei, în condiţiile în care legiuitorul deja iniţiase un program de egalizare a acestor vârste 
până în anul 2020, nu era contrară dispoziţiilor art.14 din Convenţie. 

Prin aceeaşi soluţie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, citând considerentele reţinute în Cauza 
"Stec şi alţii contra Regatului Unit" (2006), a arătat şi că diferenţele dintre vârstele de pensionare au continuat 
să fie justificate până la acel moment când condiţiile sociale s-au schimbat. De asemenea, a arătat şi că 
schimbările, în sensul egalizării vârstelor de pensionare, trebuie să fie prin însăşi natura lor graduale şi că este 
dificil dacă nu chiar imposibil să se stabilească precis un moment anume când nedreptatea cauzată bărbaţilor 
prin instituirea unor vârste diferite de pensionare va începe să depăşească necesitatea de a corecta 
dezavantajele situaţiei femeilor. 
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Luând în considerare toate aceste aspecte, Curtea apreciază că, raportat la contextul social actual din 
România, nu se poate vorbi încă de o schimbare radicală a condiţiilor care au fost avute în vedere de instanţa 
de contencios constituţional atunci când, prin jurisprudenţa sa anterioară, a decis că art.41 alin.(2) din Legea 
nr.19/2000 nu contravine principiului constituţional al egalităţii în drepturi şi, în consecinţă, se impune păstrarea 
aceleiaşi soluţii. 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art.146 lit.d) şi al art.147 alin.(4) din Constituţie, al art.1-3, al 
art.11 alin.(1) lit.A.d) şi al art.29 din Legea nr.47/1992, 

 
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ 

În numele legii 
DECIDE: 

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.41 alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, excepţie ridicată de Mariana leva în Dosarul 
nr.281/91/2007 al Tribunalului Vrancea - Secţia civilă. 

Definitivă şi general obligatorie. 
Pronunţată în şedinţa publică din data de 28 februarie 2008. 

 
 

2. DECIZIA Nr.161 
din 26 februarie 2008 

 
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.41 din Legea nr.168/1999 privind 

soluţionarea conflictelor de muncă 
 

Publicată în Monitorul Oficial nr.263 din 03.04.2008 
 
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.41 din Legea nr.168/1999 

privind soluţionarea conflictelor de muncă, excepţie ridicată de Sindicatul "Tesad" din Societatea Comercială 
"Cablul Românesc" - S.A., cu sediul în Ploieşti, în Dosarul nr.5.134/105/2007 al Tribunalului Prahova. 

La apelul nominal răspunde pentru autorul excepţiei liderul sindical George-Marius Icătoiu. Lipseşte 
partea Societatea Comercială "Cablul Românesc" - SA, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită. 

Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr.1.550D/2007, având ca obiect excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.41 din Legea nr.168/1999, excepţie ridicată de Sindicatul "Tesad" din 
Societatea Comercială "Cablul Românesc" - SA, cu sediul în Ploieşti, în Dosarul nr.4.607/105/2007 al 
Tribunalului Prahova. 

La apelul nominal răspunde pentru autorul excepţiei liderul sindical George-Marius Icătoiu. Lipseşte 
partea Societatea Comercială "Cablul Românesc" - SA., faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită. 

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a Dosarelor nr.1.330D/2007 şi nr.1.550D/2007, pune în 
discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor. 

Autorul excepţiei este de acord cu conexarea dosarelor. 
Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării dosarelor. 
Curtea, deliberând, în temeiul art.53 alin.(5) din Legea nr.47/1992, dispune conexarea Dosarului 

nr.1550D/2007 la Dosarul nr.1.300D/2007, care este primul înregistrat. 
Cauza este în stare de judecată. 
Având cuvântul, reprezentantul Sindicatului "Tesad" solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, 

sens în care arată că textul de lege criticat încalcă prevederile art.41 şi 43 din Constituţie. 
Reprezentantul Ministerului Public, arătând că textul de lege criticat nu face altceva decât să stabilească 

condiţiile în care poate fi exercitat dreptul la grevă, pune concluzii de respingere a excepţiei de 
neconstituţionalitate ca neîntemeiată. 

 
CURTEA, 
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având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele: 
Prin Încheierea din 22 august 2007, pronunţată în Dosarul nr.5.134/105/2007, Tribunalul Prahova - 

Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.41 
din Legea nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă. Excepţia a fost ridicată de Sindicatul 
"Tesad" din cadrul Societăţii Comerciale "Cablul Românesc" - SA. cu sediul în Ploieşti, cu prilejul soluţionării 
unui litigiu de muncă. 

Prin Încheierea din 10 octombrie 2007, pronunţată în Dosarul nr.4.607/105/2007, Curtea de Apel Ploieşti 
- Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.41 din Legea nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de 
muncă. Excepţia a fost ridicată de Sindicatul "Tesad" din cadrul Societăţii Comerciale "Cablul Românesc" - 
SA. cu sediul în Ploieşti, cu prilejul soluţionării recursului formulat împotriva Sentinţei civile nr.1.011 din 24 iulie 
2007, pronunţată de Tribunalul Prahova în Dosarul nr.4.607/105/2007. 

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că art.41 din Legea 
nr.168/1999 este neconstituţional, întrucât, prin aplicarea sa, nu mai poate fi negociat şi încheiat un contract 
colectiv de muncă la nivel de societate. 

Tribunalul Prahova - Secţia civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. În 
acest sens, arată că dreptul la grevă nu este un drept absolut, iar exercitarea sa trebuie făcută cu respectarea 
condiţiilor prevăzute de lege şi cu bună-credinţă. 

Curtea de Apel Ploieşti - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale consideră, de asemenea, că 
excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată, întrucât exercitarea dreptului la grevă, ca drept 
fundamental al salariaţilor, trebuie realizată cu bună-credinţă. 

În conformitate cu dispoziţiile art.30 alin.(1) din Legea nr.47/1992, încheierile de sesizare au fost 
comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, 
pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate. 

Guvernul consideră că textul de lege criticat nu contravine dispoziţiilor constituţionale invocate de autorul 
excepţiei. În acest sens, arată că dreptul la grevă nu este un drept absolut, ci trebuie exercitat potrivit condiţiilor 
stabilite de lege. De asemenea, consideră că cele invocate de autorul excepţiei privesc mai mult probleme ce 
ţin de aplicarea legii decât aspecte de neconstituţionalitate şi, în consecinţă, revine instanţei judecătoreşti 
competente să analizeze şi să constate dacă în speţă au fost îndeplinite sau nu toate condiţiile legale de 
declanşare şi de soluţionare a conflictului de interese având ca obiect stabilirea condiţiilor de muncă cu ocazia 
negocierii contractului colectiv de muncă. 

Avocatul Poporului consideră că art.41 din Legea nr.168/1999 este constituţional. Astfel, arată că 
prevederile legale criticate privind îndeplinirea unor condiţii prealabile declarării grevei nu încalcă dreptul la 
muncă, deoarece greva se exercită tocmai pentru apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale 
salariaţilor. De asemenea, arată că dreptul la grevă nu este un drept absolut, iar condiţiile şi limitele exercitării 
acestuia, precum şi garanţiile necesare asigurării serviciilor esenţiale pentru societate se stabilesc prin lege. 

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere asupra 
excepţiei de neconstituţionalitate. 

 
CURTEA, 

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele 
întocmite de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege 
criticate, prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr.47/1992, reţine următoarele: 

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art.146 lit.d) din 
Constituţie, ale art.1 alin.(2), ale art.2, 3, 10 şi 29 din Legea nr.47/1992, să soluţioneze excepţia de 
neconstituţionalitate. 

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art.41 din Legea nr.168/1999 privind 
soluţionarea conflictelor de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.582 din 29 noiembrie 
1999, dispoziţii potrivit cărora "(1) Greva poate fi declarată numai dacă, în prealabil, au fost epuizate 
posibilităţile de soluţionare a conflictului de interese prin procedurile prevăzute de prezenta lege şi dacă 
momentul declanşării a fost adus la cunoştinţă conducerii unităţii de către organizatori cu 48 de ore înainte. 
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(2) Înainte de declanşarea grevei medierea şi arbitrajul conflictului de interese sunt obligatorii numai dacă 
părţile, de comun acord, au decis parcurgerea acestor etape". 

Autorul excepţiei consideră că textul de lege criticat este contrar dispoziţiilor art.41 alin.(2), (3), (4) şi (5) şi 
ale art.43 alin.(1) din Constituţie, dispoziţii care reglementează munca şi protecţia socială a muncii, precum şi 
dreptul la grevă. 

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că art.41 din Legea nr.168/1999 
reglementează unele dintre condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a putea fi iniţiată greva, respectiv obligaţia 
ca în prealabil să fi fost epuizate posibilităţile de soluţionare a conflictului de interese prin procedurile prevăzute 
de lege, iar declanşarea grevei şi durata ei să fie aduse la cunoştinţa angajatorului cu cel puţin 48 de ore 
înainte. Alături de aceste condiţii, Legea nr.168/1999 prevede şi alte cerinţe necesare pentru declararea grevei, 
precum faptul că greva trebuie să îndeplinească adeziunea numărului legal necesar de salariaţi sindicalişti sau 
de salariaţi şi cerinţa ca greva să fie declarată numai pentru apărarea intereselor cu caracter profesional, 
economic şi social. 

Curtea constată că prevederea unor condiţii pentru exercitarea dreptului la grevă nu poate fi privită ca 
fiind contrară dispoziţiilor constituţionale care consacră acest drept ori celor care garantează dreptul la 
negocieri colective în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al convenţiilor colective. Astfel, art.43 din 
Constituţie prevede că legea stabileşte condiţiile şi limitele exercitării dreptului la grevă. Prin urmare, acesta nu 
este un drept absolut, astfel că exercitarea sa poate fi supusă unor condiţii pe care legiuitorul le consideră 
necesare pentru a asigura deopotrivă valorificarea atât a drepturilor salariaţilor, cât şi a drepturilor 
angajatorului, ca părţi ale conflictului de muncă. 

De altfel, nici în contextul reglementărilor internaţionale dreptul la grevă nu apare ca un drept absolut. 
Astfel, art.8 din Pactul internaţional referitor la drepturile economice, sociale şi culturale consacră dreptul la 
grevă, cu precizarea că acesta trebuie exercitat conform legilor din fiecare ţară. 

În ceea ce priveşte aspectele particulare invocate de autorul excepţiei şi care, în opinia sa, determină 
caracterul neconstituţional al normei de lege aflate în discuţie, Curtea observă că acestea privesc probleme de 
aplicare a legii, respectiv modul în care părţile conflictului de muncă au înţeles să îşi exercite cu sau fără bună-
credinţă drepturile. În acest sens, autorul excepţiei arată că "reprezentanţii societăţii nu au făcut nimic pentru 
rezolvarea conflictului [...] şi apelează mereu la instanţa de judecată pentru a le rezolva conflictele apărute în 
societate". Curtea reţine însă că aspectele ce ţin de aplicarea legii nu intră în competenţa sa, urmând ca 
acestea să fie soluţionate de instanţa de judecată. 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art.146 lit.d) şi al art.147 alin.(4) din Constituţie, al art.1-3, al 
art.11 alin.(1) lit.A.d) şi al art.29 din Legea nr.47/1992, 

 
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ 

În numele legii 
DECIDE: 

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.41 din Legea nr.168/1999 privind soluţionarea 
conflictelor de muncă, excepţie ridicată de Sindicatul "Tesad" din Societatea Comercială "Cablul Românesc" - 
S.A., cu sediul în Ploieşti, în Dosarul nr.5.134/105/2007 al Tribunalului Prahova şi în Dosarul nr.4.607/105/2007 
al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale. 

Definitivă şi general obligatorie. 
Pronunţată în şedinţa publică din data de 26 februarie 2008. 
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III. DREPT EUROPEAN 
 
Jurisprudenţă 

 
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 12 IULIE 1984 

 
Ulrich Hofmann 

 / 
 Barner Ersatzkasse 

 
 

„Cerere de hotărâre preliminară: Landessozialgericht Hamburg – Germania 
Egalitate de tratament între bărbaţi şi femei – Concediu de maternitate” 

 
Cauza 184/8324 

 
Cuvinte-cheie 
 
Politică socială – Lucrători masculini şi feminini – Acces la locuri de muncă şi condiţii de muncă – 
Egalitate de tratament – Directiva 76/207 – Obiect – Protecţia femeii în ceea ce priveşte sarcina şi 
maternitatea – Puterea de apreciere a statelor membre – Concediu complementar de maternitate acordat 
mamei – Acordarea unui astfel de concediu tatălui – Obligaţia statelor membre – Absenţă 
(Directiva Consiliului 76/207, articolele 1, 2, alin. 3, şi 3, şi 5, alin. 1) 
 
Sumar 
 

1. Directiva 76/207 nu are drept obiect să reglementeze problemele privind organizarea familiei 
sau să modifice repartizarea responsabilităţilor în cadrul cuplului. 
 

2. Rezervând statelor membre dreptul de a menţine sau de a introduce dispoziţii destinate să 
protejeze femeia în ceea ce priveşte „sarcina şi maternitatea”, directiva 76/207 recunoaşte legitimitatea, 
în raport cu principiul egalităţii, a protecţiei celor două ordine de nevoi ale femeii. Este vorba de a asigura, 
pe de o parte, protecţia condiţiei biologice a femeii în cursul sarcinii sale şi ca urmare a acesteia, până la 
un moment în care funcţiile sale fiziologice şi psihice sunt normalizate ca urmare a naşterii, iar, pe de altă 
parte, protecţia raporturilor particulare între femeie şi copilul ei în cursul perioadei care urmează sarcinii şi 
naşterii, evitând ca aceste raporturi să fie tulburate de cumulul de sarcini rezultând din exercitarea 
simultană a unei activităţi profesionale. 
 
                                                 
24 Culegere de jurisprudenţă 1984, p. 03047 
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3. Un concediu de maternitate acordat femeii după expirarea termenului legal de protecţie intră în 
domeniul de aplicare al articolului 2, alin. 3, din directiva 76/207, prin faptul că el vizează protecţia femeii 
atât faţă de consecinţele sarcinii, cât şi faţă de consecinţele maternităţii. Cu acest titlu, un astfel de 
concediu poate fi legitim rezervat mamei, cu excluderea oricărei alte persoane, ţinând cont de faptul că 
doar mama se poate găsi sub presiuni de nedorit de a-şi relua lucrul înainte de vreme. 
 

4. Directiva 76/207 rezervă statelor membre o putere de apreciere în ce priveşte măsurile sociale 
pe care ele le adoptă în vederea asigurării, în cadrul trasat de directivă, a protecţiei femeii în ce priveşte 
sarcina şi maternitatea, ca şi compensarea dezavantajelor de fapt, în materie de păstrare a locului de 
muncă. Astfel de măsuri sunt strâns legate de ansamblul sistemului de protecţie socială din diferitele state 
membre. Aceste state dispun, de aceea, de o marjă de apreciere rezonabilă în ceea ce priveşte natura 
măsurilor de protecţie şi modalităţilor concrete ale realizării lor. 

 
5. Articolele 1, 2 şi 5, alin. 1, din directiva 76/207 trebuie interpretate în sensul că un stat membru 

poate acorda mamei, după expirarea termenului legal de protecţie, un concediu de maternitate a cărui 
acordare statul o favorizează prin plata unei remuneraţii. Directiva nu impune statelor membre obligaţia 
de a permite alternativ acordarea unui astfel de concediu tatălui, chiar în caz de decizie conformă a 
părinţilor. 
 
Părţi 
 
În cauza 184/83, 
 
având drept obiect o cerere adresată Curţii, în aplicarea articolului 177 din Tratatul CEE, de către 
Landessozialgericht Hamburg şi tinzând să obţină, în litigiul pendinte în faţa acestei instanţe între 
 
Ulrich Hofmann, domiciliat la Hamburg,  
şi 
Barner Ersatzkasse, la Wuppertal, 
 
Obiectul litigiului 
 
O decizie cu titlu preliminar asupra interpretării articolelor 1, 2 şi 5, alin. 1 din directiva 76/207 a Consiliului 
din 9 februarie 1976 privind punerea în practică a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei 
în ce priveşte condiţiile de muncă şi accesul la locuri de  muncă, la formarea şi la promovarea 
profesionale,  
 
Motivele hotărârii 
 

1. Prin ordonanţa din 9 august 1983, ajunsă la Curte pe 29 august, Landessozialgericht Hamburg 
a adresat, în virtutea articolului 177 din Tratatul CEE, două întrebări preliminare privind interpretarea 
directivei 76/207 a Consiliului din 9 februarie 1976 privind punerea în practică a principiului egalităţii de 
tratament între bărbaţi şi femei în ce priveşte condiţiile de muncă şi accesul la locuri de  muncă, la 
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formarea şi la promovarea profesionale (JO L 39, p. 40) pentru a putea aprecia compatibilitatea, cu 
dreptul comunitar, a articolului 8A) din legea privind protecţia socială a mamei (Mutterschutzgesetz), din 
18 aprilie 1968, aşa cum a fost ea modificată de legile din 25 iunie 1979 şi 22 decembrie 1981 (BGBL, I, 
1968, p. 315, 1979, p. 797 şi 1981, p. 1523).  

2. Rezultă din ordonanţa de trimitere că domnul Hofmann, reclamant în acţiunea principală, este 
tatăl unui copil natural, pe care l-a recunoscut. Angajatorul său i-a acordat, pentru perioada urmând 
expirarea termenului legal de protecţie de 8 săptămâni prevăzut în favoarea mamei până în ziua în care 
copilul a atins vârsta de 6 luni, un concediu fără plată şi s-a ocupat în acest timp de copil în vreme ce 
mama îşi continua activitatea profesională. 

3. Tot atunci, reclamantul a introdus la Barner Ersatzkasse, pârâta în acţiunea principală, o 
cerere vizând să obţină, pe durata concediului de maternitate în sensul articolului 8A) din legea privind 
protecţia socială a mamei, o alocaţie conform cu dispoziţiile combinate ale articolului 13 din aceeaşi lege 
şi din articolul 200, alin. 4, din Reichsversicherungsordnung. 

4. Pârâta a respins cererea reclamantului; reclamaţia introdusă de acesta din urmă împotriva 
acestei decizii fost şi ea în respinsă. O acţiune introdusă de Sozialgericht Hamburg a fost respinsă prin 
hotărârea din 19 octombrie 1982, pe motiv că, în conformitate cu articolul 8A) din legea privind protecţia 
socială a mamei şi conform voinţei legislatorului, doar mamele ar putea avea drept la un concediu de 
maternitate. Conform Sozialgericht, intenţionat legislatorul nu ar fi creat un „concediu parental”. 

5. Reclamantul a introdus apel împotriva acestei decizii la Landessozialgericht Hamburg, arătând 
că crearea concediului de maternitate de către legea asupra protecţiei sociale a mamei nu ar avea în 
realitate drept obiect protecţia sănătăţii mamei, ci ar viza exclusiv îngrijirile pe care mama le aduce 
copilului. În cursul procedurii în faţa Landessozialgericht, el a solicitat, în primul rând, amânarea 
pronunţării,  iar anumite întrebări să fie adresate Curţii de justiţie, privind interpretarea directivei 76/207. 
6. Landessozialgericht, ţinând cont de îndoielile care au apărut asupra conformităţii legislaţiei naţionale 
privind concediul de maternitate cu directiva citată, a admis cererea domnului Hofmann, cu atât mai mult 
cu cât i se adusese la cunoştinţă că Comisia a introdus un recurs în neîndeplinirea obligaţiilor împotriva 
RFG asupra aceleiaşi întrebări (recurs 248/83). El a adresat, în consecinţă, Curţii, două întrebări 
redactate astfel: 

 
„1. Constituie o încălcare a articolelor 1, 2 şi 5, alin. 1, a directivei Consiliului Comunităţilor Europene din 
9 februarie 1976 „privind punerea în practică a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în 
ce priveşte condiţiile de muncă şi accesul la locuri de  muncă, la formarea şi la promovarea profesionale” 
(76/207/CEE, JO L 39, p. 40-42) când, după expirarea perioadei de convalescenţă a mamei, cu o durată 
de 8 săptămâni după naştere, un concediu, a cărui acordare o favorizează statul prin plata remuneraţiei 
nete, plafonată totuşi la 25 DM pe zi, şi care durează până în ziua în care copilul atinge vârsta de 6 luni, 
este prevăzută exclusiv în favoarea mamelor care exercită o activitate remunerată, dar nu alternativ, în 
caz de decizie conformă a părinţilor, în favoarea taţilor care exercită o activitate remunerată? 
2. În caz de răspuns afirmativ la prima întrebare, articolele 1, 2 şi 5, alin. 1, al directivei Consiliului 
76/207/CEE sunt direct aplicabile în statele membre?” 
 

7. În ordonanţa sa de trimitere, Landessozialgericht a semnalat că, tot atunci, reclamantul 
formase o verfassungsbeschwerde (recurs constituţional) în faţa Bundesverfassungsgericht, invocând 
neconstituţionalitatea anumitor dispoziţii ale legii instituind concediul de maternitate, pentru încălcarea 
principiului egalităţii bărbatului şi femeii în faţa legii, consacrată de articolul 3, alin. 2 şi 3, din legea 
fundamentală germană. 
 
Cu privire la prima întrebare (deschidere şi limita principiului egalităţii de tratament) 
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8. Trebuie amintit, cu titlu preliminar, conţinutul dispoziţiilor legislative privind concediul de 

maternitate care fac obiectul contestaţiei în faţa Landessozialgericht.  
9. Conform articolului 6, alin. 1, din legea asupra protecţiei sociale a mamei, femeile lăuze nu pot 

fi puse la muncă înainte de expirarea unui termen de 8 săptămâni după naştere. Conform articolului 8A) 
din aceeaşi lege, mamele au dreptul la un concediu de maternitate urmare a termenului de protecţie 
prevăzut de articolul 6, alin. 1, până în ziua în care copilul atinge vârsta de 6 luni. Concediul trebuie cerut 
de mamă cel mai târziu cu 4 săptămâni înaintea expirării termenului de protecţie. Este subordonat 
condiţiei ca mama să fi fost angajată într-un raport de muncă un o perioadă de timp care este, în 
principiu, de 9 luni înainte de naştere. Dacă copilul decedează în timpul concediului, concediul încetează, 
în principiu la 3 săptămâni după deces. Conform articolului 9A), i se interzice angajatorului să rezilieze 
contractul de muncă în cursul concediului de maternitate şi al unei perioade de 2 luni după încetarea 
acestuia. Conform articolului 13 din lege, mama se bucură de o alocaţie în sarcina trezoreriei publice, 
egală cu salariul său dar plafonată la suma de 25 DM pe zi, după dispoziţiile în vremea litigiului. 

10. Reclamantul arată, în substanţă, că dispoziţiile legislative contestate, contrar termenului de 
protecţie al articolului 6 din lege, nu ar avea drept obiect principal protecţia socială a mamei, pentru 
motive biologice şi medicale, ci în realitate protecţia copilului. Reclamantul trage această concluzie, pe de 
o parte, din lucrările pregătitoare ale legii privind introducerea concediului de maternitate şi, pe de altă 
parte, din anumite caracteristici obiective ale legii. Relevă pe acest subiect, în particular, trei caracteristici 
ale acesteia: 

- faptul că concediul este suprimat în caz de deces al copilului, ceea ce ar demonstra că 
concediul a fost creat în interesul copilului şi nu în cel al mamei; 

- caracterul facultativ al concediului. Nu am putea deci spune că acesta a fost instaurat pentru a 
răspunde unor necesităţi biologice sau medicale ineluctabile; 

- în fine, cerinţa ca raportul de muncă să fi existat pe o perioadă minimă înaintea naşterii. 
Acordarea concediului nu ar fi deci necesară în interesul mamei, dacă nu el ar fi trebuit extins la toate 
femeile salariate, oricare ar fi data angajării lor într-un raport de muncă. 

11. Conform reclamantului, protecţia mamei împotriva acumulării de sarcini rezultând din 
maternitate şi din raportul de muncă ar putea fi asigurată prin măsuri nediscriminatorii, precum admiterea 
tatălui la beneficiul concediului sau crearea unui concediu parental, astfel încât să elibereze mama de 
grija copilului şi să-i permită să-şi reia activitatea profesională de la expirarea termenului legal de 
protecţie. Reclamantul consideră, în plus, că opţiunea între posibilităţile astfel deschise, în respectul 
principiului nediscriminării între sexe, ar trebui lăsată la libera apreciere a părinţilor copilului. 

12. Poziţia reclamantului a fost sprijinită de Comisie. Aceasta consideră că rezerva articolului 2, 
alin. 3, din directiva 76/207, care autorizează statele membre să menţină dispoziţii privind protecţia femeii, 
mai ales în ce priveşte sarcina şi maternitatea, trebuie interpretată restrictiv având în vedere că ea derogă 
de la principiul egalităţii de tratament. Acest principiu constituind un „drept fundamental”, aplicarea sa nu 
ar putea fi restrânsă decât prin dispoziţii obiectiv necesare protecţiei mamei. Dacă o legislaţie naţională, 
ca cea în speţă, serveşte şi interesul copilului, obiectul său ar trebui realizat de preferinţă prin mijloace 
nediscriminatorii. Or, în speţă, scopul protecţiei recunoscut de articolul 2, alin. 3, din directivă ar putea fi 
atins la fel de bine printr-o uşurare a sarcinilor menajere ale mamei, graţie acordării concediului tatălui. 

13. Comisia atrage atenţia asupra faptului că, în mai multe state membre, legislaţia socială se 
orientează spre acordarea unui „concediu parental”, căruia ar trebui să i se dea preferinţă în raport cu 
concediile rezervate doar mamei. Ea şi-a manifestat intenţia de a introduce eventual recursuri în 
neîndeplinirea obligaţiilor de stat împotriva mai multor state membre care, după modalităţi diverse, menţin 
măsuri comparabile cu concediul de maternitate prevăzut de legislaţia germană. 

14. Guvernul RFG, sprijinind poziţia lui Barner Ersatzkasse, arată că protecţia legală a mamei, 
cum este ea prevăzută de legislaţia contestată, vizează să reducă antinomia între rolul femeii ca mamă şi 
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situaţia sa de salariată în viaţa profesională, pentru a-şi păstra sănătatea şi pe cea a copilului. El admite 
că divergenţe de apreciere subzistă pe durata perioadei în care femeia trebuie să beneficieze de protecţie 
deosebită urmare a sarcinii şi a naşterii, dar arată că această perioadă, variabilă pentru fiecare femeie, se 
întinde pe o durată apreciabilă după expirarea termenului legal de protecţie de 8 săptămâni prevăzut de 
lege. Astfel, instituirea concediului de maternitate ar fi justificată de raţiuni care ţin de caracteristicile 
biologice ale femeii, scopul său fiind de a nu obliga mama, de la expirarea termenului legal de protecţie 
să decidă dacă, trebuie sau nu să-şi reia ocupaţia salarială. Experienţa şi statisticile ar arăta într-adevăr 
că, sub vechea legislaţie un număr apreciabil de femei salariate ar fi fost constrânse să-şi abandoneze 
slujba, urmare a maternităţii lor. 

15. Împotriva argumentelor dezvoltate în particular de reclamantul la acţiunea principală, guvernul 
RFG arată că concediul de maternitate, în sistemul legislaţiei germane, constituie o continuare, fără 
întrerupere a protecţiei mamei la expirarea termenului legal de protecţie prevăzut de articolul 6, alin. 1, din 
lege. Suprimarea concediului în caz de deces al copilului ar fi justificată de faptul că moartea copilului 
pune capăt cumulului de sarcini rezultând pentru femeie din maternitate şi din exercitarea unei activităţi 
profesionale. Faptul că concediul ar fi facultativ şi poate fi cerut de mamă ar fi conform cu obiectul său, 
care ar fi să permită femeii să aleagă liber, ţinând cont de starea sa fizică şi de alţi factori cu caracter 
familial şi social, soluţia cel mai bine adaptată situaţiei sale profesionale: graţie acestei dispoziţii, scopul 
concediului, care este de a proteja mama, ar putea fi atins într-un mod optim în comparaţie cu alte soluţii, 
ca acordarea unui concediu tatălui sau asumarea copilului de alţi membri ai familiei. În fine, dispoziţia 
care subordonează acordarea concediului exigenţei ca mama să fi fost angajată într-un raport de muncă 
un timp minim înainte de naştere s-ar explica prin grija de a evita abuzuri constând în faptul ca femei 
însărcinate să stabilească un raport de muncă în cursul sarcinii pentru a-şi asigura un concediu şi 
prestaţii pecuniare legate de el. 

16. Guvernul Regatului Unit, urmare a unei expuneri a sistemului de protecţie a mamei în 
legislaţia socială a Regatului Unit, sprijină poziţia guvernului german. El ia o atitudine critică împotriva 
tezei apărate de Comisie prin faptul că aceasta ar da o interpretare prea restrictivă articolului 2, alin. 3, 
din directivă, astfel încât ar descuraja statele membre să folosească posibilităţile rezervate de această 
dispoziţie. 

17. Pentru a răspunde întrebării adresate de Landessozialgericht, trebuie, mai întâi, amintite 
dispoziţiile directivei 76/207 la care s-a făcut referire. 

18. Directiva are drept obiect punerea în practică a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi 
şi femei în ce priveşte, între altele, „condiţiile de muncă”, în vederea realizării obiectivelor de politică 
socială a Tratatului CEE, la care se face referire prin al treilea considerent al preambulului directivei. 

19. În acest scop, articolul 1 defineşte „principiul egalităţii de tratament” în sensul că directiva 
vizează punerea în practică, în statele membre, a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei 
în ce priveşte accesul la locuri de muncă, promovarea şi formarea profesionale şi condiţiile de muncă. 
Conform articolului 2, alin. 1, principiul egalităţii de tratament implică „absenţa oricărei discriminări bazate 
pe sex, fie direct, fie indirect, prin referire mai ales la starea matrimonială sau familială”. Conform 
articolului 5, alin. 1, aplicarea principiului egalităţii de tratament, în ce priveşte condiţiile de muncă, 
„implică să fie asigurate bărbaţilor şi femeilor aceleaşi condiţii, fără discriminare bazată pe sex”; alin. 2 din 
acelaşi articol impune statelor membre obligaţia de a suprima dispoziţiile legislative, regulamentare şi 
administrative contrare principiului egalităţii de tratament şi de a le revizui pe cele contrare acestui 
principiu, „când grija de protecţie care le-a inspirat la origine nu mai este actuală”. 

20. Alineatele 2, 3 şi 4 din articolul 2 indică, în diferitele privinţe, limitele principiului egalităţii de 
tratament enunţat de directivă. 

21. Conform alin. 2, fără interes în contextul prezentei cauze, directiva nu se opune posibilităţii pe 
care o au statele membre de a exclude din câmpul său de aplicare activităţile profesionale pentru care, 
„din dosarul cauzei naturii lor sau a condiţiilor exercitării lor, sexul constituie o condiţie determinantă”. 
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22. Alin. 3 dispune astfel: „prezenta directivă nu se opune dispoziţiilor privind protecţia femeii, mai 
ales în ce priveşte sarcina şi maternitatea”. 

23. Mai trebuie evocat în prezentul context şi alin. 4 conform căruia directiva nu se opune 
măsurilor vizând să promoveze egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei, „remediind inegalităţile de fapt 
care afectează şansele femeilor în domeniile vizate la articolul 1, alin. 1”, adică în ce priveşte accesul la 
locuri de  muncă, promovarea profesională şi celelalte condiţii de muncă. 

24. Rezultă din această analiză că directiva nu are drept obiect să reglementeze  întrebări privind 
organizarea familiei sau să modifice repartizarea responsabilităţilor în cadrul cuplului. 

25. Trebuie precizat apoi, în ce priveşte alin. 3 mai ales, că rezervând statelor membre dreptul de 
a menţine sau de a introduce dispoziţii destinate să protejeze femeia în ce priveşte „sarcina şi 
maternitatea”, directiva recunoaşte legitimitatea, în raport cu principiul egalităţii, a protecţiei celor două 
ordine de nevoi ale femeii. Este vorba de a asigura, pe de o parte, protecţia condiţiei biologice a femeii în 
cursul sarcinii sale şi urmare a acesteia, până în momentul în care funcţiile sale fiziologice şi psihice sunt 
normalizate ca urmare a naşterii, şi, pe de altă parte, protecţia raporturilor particulare între femeie şi 
copilul său în perioada care urmează sarcinii şi naşterii, evitând ca aceste raporturi să fie tulburate de 
cumulul de sarcini rezultând din exercitarea simultană a unei activităţi profesionale. 

26. În principiul său, o măsură precum un concediu de maternitate, acordat femeii după expirarea 
termenului legal de protecţie, intră deci din domeniul de aplicare al articolului 2, alin. 3, din directiva 
76/207, prin faptul că el vizează protecţia femeii atât faţă de consecinţele sarcinii, cât şi faţă de condiţia 
sa de maternitate. Cu acest titlu, un astfel de concediu poate fi legitim rezervat mamei, cu excluderea 
oricărei alte persoane, ţinând cont de faptul că doar mama se poate găsi sub presiuni nedorite de a-şi 
relua prematur munca. 

27. Trebuie arătat, în plus, că directiva rezervă statelor membre o putere de apreciere în ce 
priveşte măsurile sociale pe care le iau pentru a asigura, în cadrul tratat de directivă, protecţia femeii în ce 
priveşte sarcina şi maternitatea, ca şi compensarea dezavantajelor de fapt, în materie de păstrare a 
locului de muncă, pe care femeia le suportă spre deosebire de bărbat. Astfel de măsuri, aşa cum 
guvernul Regatului Unit a arătat pe bună dreptate, sunt strâns legate de ansamblul sistemului de protecţie 
socială a diferitelor state membre. Trebuie, de aceea, constatat că aceste state dispun de o marjă de 
apreciere rezonabilă în ce priveşte natura măsurilor de protecţie şi modalităţile concrete ale realizării lor. 

28. Rezultă din cele ce preced că trebuie răspuns la întrebarea adresată de Landessozialgericht 
Hamburg că articolele 1, 2 şi 5, alin. 1 din directiva 76/207 a Consiliului trebuie interpretate în sensul că 
un stat membru poate acorda mamei, după expirarea termenului legal de protecţie, un concediu de 
maternitate a cărui acordare statul o favorizează prin plata unei remuneraţii. Directiva nu impune statelor 
membre obligaţia de a permite alternativ acordarea unui astfel de concediu tatălui, chiar în caz de decizie 
conformă a părinţilor. 

29. Răspunsul la prima întrebare adresată de Landessozialgericht fiind negativ, a doua întrebare, 
privind efectul directivei 76/207, în cazul în care dispoziţiile sale n-ar fi fost cunoscute de un stat membru, 
este fără obiect. 
 
Cu privire la cheltuielile de judecată 
 

30. Cheltuielile pretinse de guvernul RFG şi de Comisia Comunităţilor Europene, care au 
prezentat observaţii Curţii, nu pot face obiectul unei rambursări. Procedura având, faţă de părţile în 
acţiunea principală, caracterul unui incident ridicat în faţa instanţei naţionale, îi revine acesteia să se 
pronunţe asupra cheltuielilor. 
 
Pentru aceste motive, 
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Dispozitiv 
 
Curtea, 
hotărând asupra întrebărilor adresate ei de Landessozialgericht Hamburg, prin ordonanţa din 9 august 
1983, declară: 
 
Articolele 1, 2 şi 5, alin. 1, din directiva 76/207 a Consiliului din 9 februarie 1976 privind punerea în 
practică a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ce priveşte condiţiile de 
muncă şi accesul la locuri de  muncă, la formarea şi la promovarea profesionale, trebuie 
interpretate în sensul că un stat membru poate acorda mamei, după expirarea termenului legal de 
protecţie, un concediu de maternitate a cărui acordare statul o favorizează prin plata unei 
remuneraţii. Directiva nu impune statelor membre obligaţia de a permite alternativ acordarea unui 
astfel de concediu tatălui, chiar în caz de decizie conformă a părinţilor. 
 

 
 

HOTĂRÂREA CURŢII DIN 8 NOIEMBRIE 1983 
 

Comisia Comunităţilor Europene  
/ 

 Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord 
 
 
„Neîndeplinirea obligaţiilor de către stat – Egalitate de tratament între bărbaţi şi femei” 
 

Cauza 165/8225 
 
Cuvinte-cheie 
 
1. Politică socială – Lucrători masculini şi feminini – Acces la muncă şi condiţii de muncă – Egalitate 

de tratament – Directiva 76/207 – Câmp de aplicare – Contract colectiv neconstrângător – Includere 
(Directiva Consiliului 76/207, art. 4, lit. b)) 
 
2. Politică socială – Lucrători masculini şi feminini – Acces la muncă şi condiţii de muncă – Egalitate 

de tratament – Directiva 76/207 – Posibilitate recunoscută statelor membre de a exclude anumite activităţi 
profesionale – Locuri de muncă în reşedinţele private şi micile întreprinderi – Excludere generală – 
Inadmisibilitate 

                                                 
25 Culegere de jurisprudenţă 1983, p. 03431 
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(Directiva Consiliului 76/207, art. 2, alin. 2) 
 
3. Politică socială – Lucrători masculini şi feminini – Acces la locuri de muncă şi condiţii de muncă – 

Egalitate de tratament – Directiva 76/207 – Posibilitatea recunoscută statelor membre de a exclude 
anumite activităţi profesionale – Profesiunea de moaşă – Excludere admisibilă 

(Directiva Consiliului 76/207, art. 2, alin. 2 şi art. 9, alin. 2) 
 
Sumar 
 
1. Directiva 76/207 vizează toate contractele colective fără a distinge între natura efectelor juridice 

pe care el o produce sau nu. Motivul acestei generalităţi se găseşte în circumstanţa că, chiar când ele nu 
au efecte juridice constrângătoare între părţile care le semnează sau pentru raporturile de muncă pe care 
le reglementează, contractele colective au totuşi importante consecinţe de fapt asupra relaţiile de muncă 
pe care le reglementează, mai ales prin faptul că ceea ce ele stabilesc şi acordă lucrătorilor şi furnizează 
întreprinderilor, în interesul păcii sociale, indicaţii referitoare la condiţiile pe care trebuie sau nu să le 
îndeplinească în cadrul relaţiilor de muncă. Necesitatea de a asigura un efect deplin directivei impune să 
poată fi eliminate sau modificate, prin mijloace corespunzătoare, clauzele acestor convenţii incompatibile 
cu obligaţiile pe care directiva le impune statelor membre. 

 
2. Dacă art. 2, alin. 2, din directiva 76/207 permite statelor membre să excludă din câmpul de 

aplicare al directivei activităţile profesionale pentru care, din dosarul cauzei naturii lor sau a condiţiilor 
exercitării lor, sexul constituie o condiţie determinantă, faptul că o lege dintr-un stat membru exclude de la 
interdicţia discriminării între sexe, toate locurile de muncă în  întreprinderile publice sau private în care 
numărul persoanelor angajate nu este mai mare de 5, depăşeşte, din dosarul cauzei caracterului general 
al excluderii, obiectivul directivei care poate fi în mod legitim cercetat în cadrul dispoziţiei în cauză. 

 
3. În domeniul accesului la profesia de moaşă şi la formarea aferentă ei, statele membre au obligaţia 

de a pune în practică principiul egalităţii de tratament fixat de directiva 76/207. Trebuie totuşi recunoscut 
că, în prezent, anumite persoane pot juca un rol important în relaţiile dintre moaşă şi pacienta sa. În 
aceste condiţii, omiţând în prezent să facă o deplină aplicare principiului fixat de directivă, un stat membru 
nu depăşeşte limitele posibilităţii recunoscute statelor membre de art. 9, alin. 2, şi 2, alin. 2, din directivă. 

 
Părţi 
 
În cauza 165/82, 
 
Comisia Comunităţilor Europene, parte reclamantă, 
contra 
Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, parte pârâtă, 
 
Obiectul litigiului 
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Având drept obiect să se constate că Regatul Unit şi-a încălcat obligaţiile care îi revin în virtutea 
Tratatului CEE neadoptând în termenul prescris, dispoziţiile necesare pentru a se conforma directivei 
Consiliului 76/207, din 9 februarie 1976, privind punerea în practică a principiului egalităţii de tratament 
între bărbaţi şi femei în ce priveşte condiţiile de muncă şi accesul la locuri de  muncă, la formarea şi la 
promovarea profesionale (JO L 39, p 40), 

 
Motivele hotărârii 
 
1. Prin cererea depusă la grefa Curţii pe 3 iunie 1982, Comisia Comunităţilor Europene a introdus, în 

virtutea art. 169, din Tratatul CEE, o acţiune vizând să recunoască faptul că Regatul Unit şi-a încălcat 
obligaţiile care îi revin în virtutea Tratatului omiţând să interzică, în perioadele prescrise, dispoziţiile 
necesare pentru a se conforma directivei 76/207 a Consiliului, din 9 februarie 1976, privind punerea în 
practică a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ce priveşte condiţiile de muncă şi 
accesul la locuri de  muncă, la formarea şi la promovarea profesionale (JO L 39, p. 40) 

2. Comisia reproşează Regatului Unit că nu a asigurat decât o executare parţială a directivei 
omiţând să modifice şi să completeze Sex Discrimination Act din 1975 (în continuare „legea din 1975”) 
care, suprimând un anumit număr de discriminări în materie de muncă, lasă să subziste altele a căror 
eliminare o prevede directiva a fi cel mai târziu pe 12 august 1978. 

3. Plângerile Comisiei se referă la punctele următoare: 
A) Nici legea din 1975, nicio altă dispoziţie a legislaţiei în vigoare în Regatul Unit nu prevede că 

dispoziţii contrare principiului egalităţii de tratament care figurează în contractele colective sau în 
regulamentele interioare ale întreprinderilor, ca şi în statutele profesiilor independente sunt nule, pot fi 
declarate nule sau pot fi amendate. 

B) Contrar a ce prevede directiva, legea respectivă, în secţiunea sa 6 (3) exclude de la interdicţia 
discriminării situaţia prestării unei munci într-o reşedinţă privată (Private Household) şi cazurile în care 
numărul de persoane angajate de angajator nu depăşeşte 5 (persoanele angajate într-o reşedinţă privată 
neincluse). 

C) În fine, secţiunea 20 a legii din 1975 exclude interdicţia discriminării bazate pe sex în ce priveşte 
slujba, promovarea şi formarea de moaşă. 

 
Cu privire la prima plângere 
 
4. Guvernul Regatului Unit consideră că această plângere nu este întemeiată. În virtutea secţiunii 18 

din Trade Union and Labour Relations Act din 1974, contractele colective încheiate înainte de 1 
decembrie 1971 sau după intrarea în vigoare a acestei legi ar fi presupuse că nu au stabilit între părţi un 
contract constrângător din punct de vedere juridic, cu excepţia situaţiei în care acestea au fost 
reglementate în scris şi dacă ele conţin o clauză în care părţile îşi exprimă intenţia ca contractele să fie 
contracte constrângătoare din punct de vedere juridic. Într-adevăr, contractele colective nu ar fi în mod 
normal constrângătoare juridic. Guvernul nu ar avea conştiinţă de niciun contract colectiv constrângător 
din punct de vedere juridic acum în vigoare în Regatul Unit. 

5. Presupunând că există contracte colective care conţin dispoziţii contrare egalităţii de tratament, 
aceste dispoziţii, dacă nu ar fi susceptibile să fie modificate în virtutea secţiunii 3 din Equal Pay Act din 
1970, ar fi nule în virtutea art. 77 din Legea din 1975. 

6. Aceeaşi dispoziţie ar face nule consecinţele oricărei dispoziţii a regulamentului interior al unei 
întreprinderi sau a statutului unei profesii independente contrară interzicerii de discriminare. Acesta ar fi 
cazul unui contract între membrii unei profesii sau între aceştia şi întreprindere sau orice organism 
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profesional având personalitate juridică. În ipoteza în care o discriminare în materie de muncă şi-ar găsi 
originea din inserarea unei dispoziţii discriminatorii în regulamentul interior al unei întreprinderi sau al unui 
organism cu caracter profesional, această discriminare ar cădea sub incidenţa secţiunii 6 din legea din 
1975. În plus, presupunând că o întreprindere având drept obiect de activitate plasarea lucrătorilor, 
acesta nu ar propune locuri de muncă, în virtutea regulamentului său interior, decât unor persoane de 
unul din sexe, excluzând-o pe cealaltă, aceasta i-ar fi interzis de secţiunea 15 din legea din 1975. 

7. În sfârşit, în cazul în care o dispoziţie contrară principiului egalităţii de tratament ar avea legătură 
cu autorizaţia de a exercita o profesie sau cu calificările cerute în acest scop, ea ar intra sub incidenţa 
secţiunii 13 (1) din legea din 1975, care interzice, în substanţă, autorităţilor şi organismelor abilitate să 
acorde aceste autorizaţii sau să determine calificările, „să acţioneze în mod discriminatoriu faţă de femei“. 

8. Aceste argumente nu sunt suficiente pentru a elimina plângerile formulate de Comisie. Dacă 
poate fi admis că legislaţia Regatului Unit satisface obligaţiile impuse de directivă în ce priveşte 
eventualele contracte colective care ar avea efecte juridice constrângătoare, în măsura în care acestea 
sunt vizate de secţiunea 77 din legea din 1975, trebuie dimpotrivă constatat că legislaţia Regatului Unit nu 
conţine nicio dispoziţie corespunzătoare, nici în ce priveşte contractele colective neconstrângătoare – 
dintre care guvernul Regatului Unit declară că ele sunt singurele care există – nici în ce priveşte 
regulamentele interioare ale întreprinderilor, nici în ce priveşte statutele profesiilor independente. 

9. Argumentarea Regatului Unit conform căreia caracterul neconstrângător al contractelor colective 
le-ar face să scape din câmpul de aplicare al directivei nu ar putea fi admisă, chiar dacă se ţine cont de 
observaţia Regatului Unit conform căreia contractele de individuale muncă încheiate în cadrul unui 
contract colectiv intră sub incidenţa nulităţii prevăzute la secţiunea 77 din legea din 1975. 

10. În art. 4, lit. b), directiva 76/207 prevede într-adevăr că aplicarea principiului egalităţii de 
tratament în domeniile pe care le priveşte implică faptul că statele membre iau măsurile necesare ca să: 

„... 
b) să fie nule, să poată fi declarate nule sau să poată fi amendate dispoziţiile contrare principiului 

egalităţii de tratament care figurează în contractele colective sau în contractele individuale de muncă, în 
regulamentele interioare ale întreprinderilor, ca şi în statutele profesiilor independente“. 

11. Directiva vizează astfel toate contractele colective, fără a distinge între natura efectelor juridice 
pe care ele le produc sau nu. Motivul acestei generalităţi se găseşte în circumstanţa că, chiar când ele nu 
au între părţile care le semnează sau pentru raporturile de muncă pe care le reglementează efecte 
juridice constrângătoare, contractele colective au totuşi importante consecinţe de fapt asupra relaţiile de 
muncă pe care le reglementează, mai ales prin faptul că ceea ce ele stabilesc şi acordă lucrătorilor şi 
furnizează întreprinderilor, în interesul păcii sociale, indicaţii referitoare la condiţiile pe care trebuie sau nu 
să le îndeplinească în cadrul relaţiilor de muncă. Necesitatea de a asigura un efect deplin directivei 
impune să poată fi eliminate sau modificate, prin mijloace corespunzătoare, clauzele acestor convenţii 
incompatibile cu obligaţiile pe care directiva le impune statelor membre. 

 
În ce priveşte a doua plângere 
 
12. Conform guvernului Regatului Unit, excluderile interzicerii discriminării, prevăzută de secţiunea 6 

(3) a legii din 1975 în caz de prestare a unei munci într-o reşedinţă privată (Private Household) sau în 
întreprinderi sau numărul de persoane angajate nu depăşeşte 5, ar fi justificate prin excepţia pe care 
directiva însăşi a prevăzut-o în art. său 2, alin. 2, conform căruia: 

„Prezenta directivă nu se opune posibilităţii pe care o au statele membre de a exclude din câmpul 
său de aplicare activităţile profesionale şi, la nevoie, formările profesionale pentru aceste activităţi 
profesionale, pentru care, pe motivul naturii lor sau a condiţiilor exercitării lor, sexul constituie o condiţie 
determinantă.“ 
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13. Trebuie să recunoaştem că dispoziţia în cauză a legii 1975, în ceea ce priveşte munca într-o 
reşedinţă privată, vizează să concilieze principiul egalităţii de tratament cu acela, şi el fundamental, al 
respectării vieţii private. Această conciliere face parte din elemente care trebuie luate în considerare 
pentru a determina câmpul de aplicare al excepţiei prevăzute la art. 2, alin. 2, din directivă. 

14. Dacă este incontestabil că, pentru anumite slujbe în reşedinţe private, această justificare poate 
juca un rol hotărâtor, totuşi nu aşa stau lucrurile pentru toate slujbele în cauză. 

15. În ce priveşte micile întreprinderi sau situaţia în care sunt mai puţin de 5 persoane angajate, 
guvernul Regatului Unit nu a avansat niciun argument care ar tinde să demonstreze că pentru orice 
întreprindere de această talie, sexul lucrătorului ar fi o condiţie hotărâtoare, pe motivul naturii activităţilor 
sale sau a condiţiilor exercitării lor. 

16. Rezultă că, prin generalizarea sa, excluderea prevăzută de textul incriminat al legii 1975 merge 
dincolo de obiectivul care poate fi legitim căutat în cadrul art. 2, alin. 2, din directivă. 

 
În ce priveşte a treia plângere 
 
17. A preia plângere a Comisiei se referă la faptul că legea din 1975 nu asigură accesul la profesia 

de moaşă şi la formarea aferentă decât în anumite limite. De aici ar rezulta o discriminare bazată pe sex. 
18. Guvernul Regatului Unit recunoaşte faptele. Ar rezulta din alin. 3 din anexa 4 a legii din 1975 că, 

până la o dată ce urmează a fi fixată prin hotărâre ministerială, accesul bărbaţilor la locurile de muncă 
respective şi formarea lor cu acelaşi efect nu pot avea loc decât în anumite locuri limitate. Această situaţie 
ar fi datorată faptului că în Regatul Unit profesia despre care este vorba nu este în mod tradiţional 
exercitată de bărbaţi. Într-un domeniu în care respectarea sensibilităţii pacientei se impune în mod 
particular, el consideră că la ora actuală această limitare este conformă cu art. 2, alin. 2, din directivă. 
Totuşi, el adaugă că înţelege să procedeze în etape şi să supravegheze evoluţia situaţiei, referindu-se la 
obligaţii decurgând din art. 9, alin. 2, din directivă. 

19. Această dispoziţie prevede că statele membre procedează periodic la o examinare a activităţilor 
profesionale vizate la art. 2, alin. 2, pentru a aprecia, ţinând cont de evoluţia socială, dacă este justificat 
să menţină excluderile permise. Ele comunică Comisiei rezultatul acestei examinări. 

20. Nu am putea contesta că în domeniul în cauză, cum o admite guvernul Regatului Unit, statele 
membre au obligaţia de a pune în practică principiul egalităţii de tratament. Trebuie, totuşi, recunoscut că 
la ora actuală susceptibilităţi personale pot juca un rol important în relaţiile între moaşă şi pacienta sa. 

În aceste condiţii, este permis a constata că, omiţând să dea deplină aplicare principiului fixat de 
directivă, Regatul Unit nu a depăşit limitele posibilităţii recunoscute statelor membre de art. 9, alin. 2, şi 2, 
alin. 2, din directivă. Această plângere a Comisie nu trebuie deci reţinută. 

21. Rezultă din ansamblul consideraţiilor precedente că, omiţând să ia, conform directivei 76/207 din 
9 februarie 1976, măsurile necesare pentru ca dispoziţiile contrare principiului egalităţii de tratament care 
figurează în contractele colective sau în regulamentele interioare ale întreprinderilor, ca şi în statutele 
profesiilor independente să fie nule, să poată fi declarate nule sau să poată fi amendate, şi excluzând din 
aplicarea principiului orice muncă pentru nevoile unei reşedinţe private şi orice caz în care numărul de 
persoane angajate nu depăşeşte 5, Regatul Unit şi-a încălcat obligaţiile care îi revin în virtutea Tratatului. 

22. Acţiunea este respinsă. 
 
Cu privire la cheltuielile de judecată 
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23. Conform art. 69, alin. 2, din regulamentul de procedură, orice parte care cade în pretenţii este 
condamnată la cheltuieli, dacă este decis în acest sens. Totuşi, Conform aliniatului 3 din acelaşi articol, 
Curtea poate compensa cheltuielile, dacă părţile cade în pretenţii respectiv la unul sau mai multe capete. 

24. Trebuie utilizată această posibilitate în prezenta cauză, comisia sucombând într-unul din 
mijloacele sale. 

Pentru aceste motive, 
 
Dispozitiv 
 
Curtea 
declară 
 

1) Omiţând să ia, conform directivei 76/207 din 9 februarie 1976, măsurile necesare pentru ca 
dispoziţiile contrare principiului egalităţii de tratament care figurează în contractele colective sau 
în regulamentele interioare ale întreprinderilor, ca şi în statutele profesiilor independente, să fie 
nule, să poată fi declarate nule sau să poată fi amendate, şi excluzând de la aplicarea principiului 
orice muncă pentru nevoile unei reşedinţe private şi orice caz în care numărul de persoane 
angajate nu depăşeşte 5, Regatul Unit şi-a încălcat obligaţiile care îi revin în virtutea Tratatului. 

2) Acţiunea este respinsă. 
3) Fiecare parte  îşi va suporta propriile cheltuieli. 
 
 

 
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 15 MAI 1986 

 
Marguerite Johnston  

/  
Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary 

 
 

„Cerere de hotărâre preliminară: Industrial Tribunal, Belfast (Irlanda de Nord) – Regatul Unit - 
Egalitate de tratament între bărbaţi şi femei – Membru armat al unei poliţii auxiliare” 

 
Cauza 222/8426 

 
Cuvinte-cheie 
 
1. Drept comunitar – Interpretare – Luare în considerare a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului 

                                                 
26 Culegere de jurisprudenţă 1986 p. 1651 
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2. Politică socială – Lucrători masculini şi feminini – Acces la muncă şi condiţii de muncă – Egalitate 

de tratament – Derogări – Depunere la un control jurisdicţional efectiv – Art. 6 al directivei 76/207 – Efect 
în raporturile între stat şi particulari 

(Directiva Consiliului 76/207, art. 6) 
 
3. Politica socială – Lucrători masculini şi feminini – Acces la muncă şi condiţii de muncă – Egalitate 

de tratament – Exigenţele securităţii publice – Apreciere în cadrul directivei 76/207 
(Directiva Consiliului 76/207) 
4. Politica socială – Lucrători masculini şi feminini – Acces la muncă şi condiţii de muncă – Egalitate 

de tratament – Derogări – Profesii pentru care sexul constituie o condiţie determinantă – Poliţişti armaţi – 
Luare în considerare a exigenţelor securităţii publice într-o situaţie internă caracterizată de atentate 
frecvente – Admisibilitate – Controlul judecătorului naţional 

(Directiva Consiliului 76/207, art. 2, alin. 2) 
 
5. Politica socială – Lucrători masculini şi feminini – Acces la muncă şi condiţii de muncă – Egalitate 

de tratament – Derogări – Protecţia femeii – Riscuri inerente ale funcţiei de poliţist armat – Excludere 
(Directiva Consiliului 76/207, art. 2, alin. 3) 
 
6. Actele instituţiilor – Directive – Executare de către statele membre – Necesitatea de a asigura 

eficacitatea directivelor – Obligaţii ale instanţelor naţionale 
(Tratat CEE, art. 5 şi 189, alineat 3) 
 
7. Politică socială – Lucrători masculini şi feminini – Acces la muncă şi condiţii de muncă – Egalitate 

de tratament – Directiva 76/2074, art. 2, alin. 1, combinat cu art. 3, alin. 1, şi 4 – Efect în raporturile între 
stat şi particulari – Stat angajator 

(Directiva Consiliului 76/207, art. 2, alin. 1 şi 2, 3, alin. 1, şi 4) 
 
Sumar 
 
1. Astfel cum a fost recunoscut de declaraţia comună a Parlamentului, a Consiliului şi a Comisiei, în 

data de 5 aprilie 1977, şi de jurisprudenţa Curţii, trebuie, în cadrul dreptului comunitar, să ţină cont de 
principiile din care se inspiră Convenţia europeană de apărare a drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale. 

 
2. Principiul unui control jurisdicţional efectiv consacrat de art. 6 al directivei 76/207, principiu care se 

găseşte la baza tradiţiilor constituţionale comune statelor membre şi pe care le-au consacrat art. 6 şi 13 
din Convenţia europeană de apărare a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, se opune 
recunoaşterii, unui certificat al unei autorităţi naţionale, ca probă supremă, excluzând orice putere de 
control a judecătorului, afirmând că se satisfac condiţiile cerute pentru a deroga de la principiul de 
egalitate de tratament între bărbaţi şi femei în scopul protecţiei securităţii publice. Dispoziţia art. 6 
conform căreia orice persoană care se consideră lezată de o discriminare între bărbaţi şi femei trebuie să 
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dispună de un recurs jurisdicţional efectiv poate fi invocată de particulari împotriva unui stat membru care 
nu ar asigura întreaga aplicare în ordinea sa juridică internă, a acestui principiu. 

 
3. Nu am putea admite, sub sancţiunea de a aduce atingere caracterului constrângător şi aplicării 

uniforme a dreptului comunitar, că Tratatul, în afara ipotezelor specifice vizate de unele din dispoziţiile 
sale, comportă o rezervă generală privind orice măsură adoptată de un stat membru în baza apărării 
securităţii publice. Rezultă că discriminările bazate pe sex, realizate din motive care ţin de protecţia 
securităţii publice, trebuie examinate în lumina derogărilor de la principiul egalităţii de tratament între 
bărbaţi şi femei. 

 
4. Art. 2, alin. 2, din directiva 76/207, deşi autorizează el o derogare de la dreptul la egalitate de 

tratament între bărbaţi şi femei în materie de acces la muncă şi de condiţii de muncă, trebuie interpretat 
strict, iar aplicarea sa trebuie să se realizeze în respectul principiului proporţionalităţii, fiind vorba de a 
aprecia dacă, având în vedere condiţiile de exercitare a activităţii de poliţist, sexul constituind o condiţie 
determinantă pentru această activitate profesională, nu este exclus ca un stat membru să poată, sub 
controlul judecătorului naţional, lua în considerare necesităţile ţinând de protecţia securităţii publice, 
pentru a rezerva, într-o situaţie internă caracterizată de atentate frecvente, sarcinile generale de poliţist 
unor oameni echipaţi cu arme de foc. 

 
5. Art. 2, alin. 3, din directiva 76/207, care autorizează  o derogare la dreptul la egalitate de 

tratament între bărbaţi şi femei în materie de condiţii de muncă şi acces la locuri de muncă, trebuie să fie 
de strictă interpretare. Protecţia femeii pe care el o are în vedere nu cuprinde protecţia împotriva riscurilor 
şi pericolelor care nu privesc în mod specific femeile ca atare, precum cele la care este expus orice 
poliţist armat în exerciţiul funcţiunilor sale într-o situaţie dată. 

 
6. În toate cazurile în care o directivă este corect transpusă, efectele sale ating particularii prin 

intermediul măsurilor de aplicare luate de statul membru în cauză. 
Obligaţia statelor membre de a atinge rezultatul prevăzut de o directivă, ca şi datoria lor, în virtutea 

art. 15 din Tratat, de a lua toate măsurile generale sau particulare necesare asigurării executări acestei 
obligaţii, se impun tuturor autorităţilor statelor membru, inclusiv, în cadrul competenţelor lor, autorităţile 
judecătoreşti. Rezultă că aplicând dreptul naţional, şi mai ales dispoziţiile unei legi naţionale speciale 
introdusă în vederea executării unei directive, instanţa naţională este obligată să interpreteze dreptul 
naţional în lumina textului şi a finalităţii directivei pentru a atinge rezultatul vizat de art. 189, alin. 3, din 
Tratatul CEE. 

 
7. Particularii pot invoca, împotriva unei autorităţi a statului însărcinată cu menţinerea ordinii şi a 

securităţii publice, acţionând în calitate de angajator, aplicarea principiului egalităţii de tratament între 
bărbaţi şi femei prevăzut de art. 2, alin. 1, din directiva 76/207, domeniilor, vizate de art. 3, alin. 1, şi 4, din 
condiţiile de acces slujbelor şi din accesul la formarea şi perfecţionarea profesională pentru a îndepărta o 
derogare la acest principiu, prevăzută de legislaţia naţională, în măsura în care aceasta ar depăşi limitele 
excepţiilor permise de art. 2, alin. 2. 

 
Părţi 
 
În cauza 222/84, 
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având drept obiect o cerere adresată Curţii, în aplicarea art. 177 din Tratatul CEE, de către Industrial 

Tribunal of Northern Ireland, la Belfast, şi tinzând să obţină, în litigiul pendinte în faţa acestei instanţe între 
 
Marguerite Johnston 
şi 
Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary 
 
Obiectul litigiului 
 
O decizie în baza preliminar privind interpretarea directivei 76/207/CEE a Consiliului, din 5 februarie 

1976, privind punerea în practică a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei (JO L 39, p. 
40), şi din art. 224 din Tratatul CEE, 

 
Motivele hotărârii 
 
1. Prin decizia din 8 august 1984, ajunsă la Curte pe 4 septembrie, Industrial Tribunal of Northen 

Ireland -  Belfast, a adresat, în virtutea art. 177 din Tratatul CEE, mai multe întrebări preliminare cu privire 
la interpretarea directivei 76/207 a Consiliului, din 9 februarie 1976, privind punerea în practică a 
principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei (JO L 39, p. 40), şi a art. 224 din Tratatul CEE. 

2. Aceste întrebări au fost adresate în cadrul unui litigiu opunând-o pe doamna Marguerite I 
Johnston lui Chief Constable de la Royal Ulster Constabulary (în continuare RUC). Această din urmă este 
autoritatea competentă pentru a angaja, în special pentru locurile de muncă cu normă întreagă, membri 
auxiliari ai forţelor poliţiei în RUC, pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată de 3 ani cu 
posibilitatea de prelungire. Litigiul se referă la refuzul lui Chief Constable de a reînnoi contractul doamnei 
Johnston şi de a-i înmâna atestatul profesional privind folosirea armelor de foc. 

3. Reiese din decizia de trimitere că dispoziţiile lui Royal Ulster Constabulary (appoiment and 
conditions of service) Regulations (NI) 1973, care reglementează modalităţile numirii şi condiţiile de 
muncă în Poliţia auxiliară, nu fac nici o diferenţă care să fie importantă în speţă, între bărbaţi şi femei. 
Rezultă în plus din art. 10 şi 19 din Sex Discrimination (Northern Ireland) order 1976 – si 1976, Nr. 1042 
(Ni15) –, care stabileşte reguli vizând a  elimina discriminările bazate pe sex şi să implementeze în 
practică principiul egalităţii privind accesul la locuri de  muncă, formarea şi promovarea profesională şi 
condiţiile de muncă, că interdicţia de discriminare se aplică posturilor din poliţie şi că bărbaţii şi femeile nu 
trebuie trataţi diferit în această privinţă, doar în ce priveşte exigenţele privind uniformă, echipamentul sau 
la alocaţiile pentru uniformă sau echipament. Totuşi, conform art. 53, pct. 1, din Sex Discrimination Order, 
nici una din dispoziţiile sale interzicând discriminări „nu poate avea drept efect să facă ilegal un act emis 
în scopul de a slavagarda siguranţa statului sau de a proteja securitatea sau ordinea publică, iar conform 
alin. 2 din acest articol, „un certificat semnat de ministru sau în numele său şi atestând că un act descris 
în certificat a intervenit într-unul din scopurile enunţate la alin. 1 constituie dovada irefutabilă că acest act 
a intervenit în acest scop“. 

4. În Regatul Unit, poliţiştii nu poartă, în general, arme de foc în exercitarea funcţiilor lor, cu excepţia 
operaţiilor particulare, nici o diferenţă nefiind făcută în această privinţă între bărbaţi şi femei. Pe motivul 
numărului crescut de atentate ale căror victime au fost poliţiştii în Irlanda de Nord în ultimii ani, Chief 
Constable de la Ruc a considerat că nu poate menţine această practică. El a decis că, în RUC, bărbaţii ar 
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purta arme de foc în exercitarea normală a funcţiilor lor, dar femeile nu ar fi echipate şi nu ar primi 
atestate privind folosirea şi tipul de arme de foc. 

5. În aceste circumstanţe, Chief Constable a considerat în 1980 că numărul de femei în RUC era 
suficient pentru sarcinile particulare care sunt în general încredinţate efectivelor feminine. Sarcinile 
generale de poliţie comportând frecvent misiuni necesitând portul armelor, el a considerat că aceste 
sarcini nu mai trebuiau încredinţate unor femei şi a decis să nu mai ofere sau să reînnoiască contracte 
unor femei decât atunci când acestea trebuiau să îndeplinească sarcini rezervate efectivelor feminine. 
După această decizie, cu excepţia unui singur caz, niciun contract nu a mai fost oferit sau reînnoit unei 
femei în RUC full-time rezervat. 

6. Conform deciziei de trimitere, doamna Johnson fusese, din 1974 în 1980, membră a RUC full-time 
rezervat. Ea îndeplinise acolo, eficient, sarcini generale de poliţie în uniformă precum a asigura de 
permanenţă la post, a participa la patrule mobile, a conduce vehiculul de patrulă şi a participa la 
percheziţionarea persoanelor aduse la post. Îndeplinind aceste sarcini, ea nu era armată şi era în mod 
normal însoţită, în afara postului de poliţie, de către un bărbat armat din RUC full-time rezervat. În 1980, 
Chief Constable a refuzat să-i reînnoiască contractul pe motivul noii sale politici, mai sus menţionată, faţă 
de femeile membre ale RUC full-time rezervat. 

7. Doamna Johnson a introdus un recurs în faţa Industrial Tribunal împotriva refuzului, emis în 
aplicarea acestei noi politici, de a-i reînnoi contactul şi de a-i da un atestat în folosirea armelor de foc, 
arătând că ea făcuse obiectul unei discriminări ilegale, interzisă de Sex Discrimination Order. 

8. În cursul procedurii în faţa Industrial Tribunal, Chief Constable a prezentat un certificat al 
Secretary of State prin care acest ministru al guvernului Regatului Unit afirma, conform art. 53 din Sex 
Discrimination Order, citat deja, „actul prin care Royal Ulster Constabulary a refuzat să ofere doamnei 
Marguerite I Johnston o nouă muncă cu normă întreagă în cadrul Royal Ulster Constabulary rezervat a 
intervenit în scopul: A) de a apăra siguranţa statului; şi B) de a proteja securitatea şi „ordinea publică“. 

9. Doamna Johnston, în ceea ce o  priveşte, s-a referit la directiva 76/207. Aceasta vizează într-
adevăr, conform art. 1, punerea în practică a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ce 
priveşte accesul la locuri de  muncă, inclusiv promovarea, şi la formarea profesională, ca şi condiţiile de 
muncă. Acest principiu implică, conform art. 2, alin. 1, absenţa oricărei discriminări bazate pe sex, sub 
rezerva totuşi a derogărilor admise de alin. 2 şi 3. În scopul aplicării acestui principiu în diferitele domenii, 
art. 3-5 impun statelor membre eliminarea dispoziţiilor legislative, reglementare şi administrative care sunt 
contrare directivei şi revizuirea dispoziţiilor legislative, reglementare şi administrative pentru care nu mai 
există grija de protecţie care le-a generat iniţial apariţia. Conform art. 6, orice persoană care se consideră 
lezată de o discriminare trebuie să-şi poată invoca drepturile pe cale jurisdicţională. 

10. Pentru a fi în măsură să se pronunţe asupra acestui litigiu, Industrial Tribunal a adresat Curţii 
următoarele întrebări preliminare: 

 
„1) Directiva 76/207 a Consiliului, considerată atât în ea însăşi, cât şi în lumina circumstanţelor prezentei 
cauze, trebuie interpretată în sensul că ea permite unui stat membru să excludă din câmpul său de 
aplicare acte de discriminare bazate pe sex în ce priveşte accesul la locuri de  muncă, operate în scopul 
de a apăra siguranţa statului sau de a proteja ordinea publică sau securitatea publică? 
2) Această directivă, analizată atât în ea însăşi, cât şi în lumina circumstanţelor prezentei cauze, include, 
printre activităţile profesionale, angajarea cu normă întreagă, ca membru armat al poliţiei auxiliare, pentru 
care formarea privind folosirea de arme de foc în vederea unei astfel de slujbe sexul constituie o condiţie 
determinantă, în sensul art. 2, alin. 2, pe motivul naturii lor sau a condiţiilor exercitării acestor funcţii? 
3) Care sunt principiile şi criteriile pe care statele membre trebuie să le aplice pentru a decide dacă „sexul 
constituie o condiţie determinantă“ în sensul art. 2, alin. 2, în ce priveşte, pe de o parte, „activităţile 
profesionale“ ale unui membru armat al poliţiei auxiliare, iar, pe de altă parte, „formările profesionale 
conducând la acesta“, fie pe motivul naturii lor, fie pe motivul condiţiilor exercitării lor? 
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4) Politica aplicată de un şef al poliţiei, responsabil cu aplicarea legii privind direcţia şi  controlul poliţiei, 
lege conform căreia femeile membre ale poliţiei nu trebuie să poarte arme de foc, poate – ţinând cont de 
circumstanţele prezentei afaceri – constitui o „dispoziţie privind protecţia femeii“ în sensul art. 2, alin. 3, 
sau o „dispoziţie administrativă“ inspirată de o „măsură de protecţie“ în sensul art. 3, alin. 2, lit. c), a 
directivei? 
5) În caz de răspuns afirmativ la întrebarea 4, care sunt principiile şi criteriile pe care statele membre 
trebuie să le aplice pentru a decide dacă „măsura de protecţie“ este „bazată“ în sensul art. 3, alin. 2, lit. 
c)? 
6) Reclamanta poate, în circumstanţele speţei, să se prevaleze de principiul egalităţii de tratament 
conţinut în dispoziţiile în cauză ale directivei, în faţa instanţelor naţionale ale statelor membre? 

7) În caz de răspuns afirmativ la întrebarea 6 
A) Art. 224 din Tratatul CEE trebuie interpretat în sensul că autorizează statele membre, când ele sunt 
confruntate cu tulburări interne grave afectând ordinea publică, să se elibereze de obligaţiile care, în timp 
normal, le-ar reveni (sau ar reveni unor angajatori în domeniul lor de competenţă) în virtutea directivei? 
B) În acest caz, un individ poate, pentru a împiedica un stat membru să se prevaleze de art. 224 din 
Tratatul CEE, invoca faptul că acest stat membru nu a întreprins consultări cu alte state membre?” 
 

11. Pentru a putea da răspunsuri utile acestor întrebări, în vederea soluţionării litigiului în acţiunea 
principală, trebuie precizată situaţia asupra căreia Industrial Tribunal este chemat să hotărască. Aşa cum 
reiese din decizia de trimitere, Chief Constable a recunoscut în faţa Industrial Tribunal că, printre 
dispoziţiile din Sex Discrimination Order, doar art. 53 era susceptibil de a-şi justifica poziţia. Doamna 
Johnston a admis, în ce o priveşte, că certificatul eliberat de Secretary of State ar priva-o de orice recurs 
dacă s-ar aplica dreptul naţional izolat şi ea s-a bazat pe dispoziţiile directivei pentru a îndepărta efectele 
art. 53 din Sex Discrimination Order. 

12. Rezultă deci că întrebările puse de Industrial Tribunal vizează mai întâi să ştie dacă este 
compatibil cu dreptul comunitar şi cu directiva 76/207 ca o instanţă naţională să fie împiedicată de o 
regulă ca cea prevăzută la art. 53, alin. 2, din Sex Discrimination Order să-şi exercite deplin controlul 
jurisdicţional (parte din a 6-a întrebare). Apoi, întrebările adresate de Industrial Tribunal sunt menite să 
pună Curtea în măsură să aprecieze dacă şi în ce condiţii dispoziţiile directivei permit, într-o situaţie ca 
cea din speţă, să trateze diferit bărbaţii şi femeile în slujbele poliţiei din motive de protecţie a securităţii 
publice, aşa cum figurează ele la art. 53, alin. 1, din Sex Discrimination Order (întrebările 1-5). Întrebările 
adresate trebuie să permită în plus instanţei de trimitere să ştie dacă dispoziţiile directivei pot, la nevoie, fi 
invocate împotriva unei reguli contrare dreptului naţional (altă parte a celei de a 6-a întrebări). Conform 
răspunsurilor de dat la aceste întrebări, s-ar putea în fine pune problema de a şti dacă art. 224 din 
Tratatul CEE poate fi invocat de un stat membru pentru a îndepărta obligaţiile pe care directiva i le 
impune într-un caz ca cel din speţă (a 7-a întrebare). 

 
Cu privire la dreptul la un recurs jurisdicţional efectiv 
 
13. Trebuie deci examinată mai întâi partea celei de a 6-a întrebări care vizează să ştie dacă dreptul 

comunitar, şi, în particular, directiva 76/207, obligă statele membre să asigure controlul efectiv, prin 
instanţele lor naţionale, al respectării dispoziţiilor directivei şi legislaţiei naţionale destinată să o pună în 
practică. 

14. Conform doamnei Johnston, o dispoziţie ca art. 53, alin. 2, din Sex Discrimination Order este 
contrară art. 6 din directivă prin faptul că ea se opune exercitării oricărui control jurisdicţional de către 
instanţa naţională competentă. 
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15. Guvernul Regatului Unit observă că art. 6 din directivă nu obligă statele membre să supună unui 
control jurisdicţional orice întrebare putând a se pune în aplicarea directivei, chiar în domeniul securităţii 
naţionale şi al securităţii publice. Reguli de probă ca cea a art. 53, alin. 2, din Sex Discrimination Order ar 
fi frecvente în dreptul procedural naţional. Ele şi-ar găsi justificarea în faptul că întrebările de securitate 
naţională şi de securitate publică nu ar putea fi util apreciate decât de autoritatea politică competentă, 
adică ministrul care eliberează certificatul în cauză. 

16. Comisia consideră că a recunoaşte un efect ca cel prevăzut la art. 53, alin. 2, din Sex 
Discrimination Order, certificatului unui ministru ar însemna să nege orice control jurisdicţional şi ar fi deci 
contrar unui principiu fundamental al dreptului comunitar şi al articolului 6 din directivă. 

17. În această privinţă, trebuie amintit mai întâi că art. 6 din directivă impune statelor membre 
obligaţia de a introduce în ordinea lor juridică internă măsurile necesare pentru a permite oricărei 
persoane care se consideră lezată de o discriminare „de a-şi invoca drepturile pe cale jurisdicţională“. 
Decurge din această dispoziţie că statele membre sunt obligate să ia măsuri care să fie suficient de 
eficiente pentru a atinge obiectivul directivei şi să facă astfel încât drepturile astfel conferite să poată fi 
efectiv invocate în faţa tribunalelor naţionale de către persoanele în cauză. 

18. Controlul jurisdicţional impus de acest articol este expresia unui principiu general de drept care 
se găseşte la baza tradiţiilor constituţionale comune statelor membre. Acest principiu a fost consacrat şi 
de art. 6 şi 13 din Convenţia europeană de apărare a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, din 
4 noiembrie 1950. Astfel cum a fost recunoscut de declaraţia comună a Adunării, a Consiliului şi a 
Comisiei, în data de 5 aprilie 1977 (JO C 103, p. 1), şi de jurisprudenţa Curţii, trebuie ţinut cont de 
principiile din care se inspiră această contract în cadrul dreptului comunitar. 

19. În virtutea art. 6 din directivă, interpretat în lumina principiului general indicat, orice persoană are 
drept la un recurs efectiv în faţa unei instanţe competente împotriva actelor la care consideră că aduc 
atingere egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei prevăzut de directiva 76/207. Revine statelor membre 
să asigure un control jurisdicţional efectiv asupra respectării dispoziţiilor aplicabile ale dreptului comunitar 
şi ale legislaţiei naţionale destinată să adreseze în practică drepturile prevăzute de directivă. 

20. O dispoziţie care, ca art. 53, alin. 2, din Sex Discrimination Order, conferă prezentării unui 
certificat, precum cel litigios în speţă, un efect de probă irefutabilă [...] că sunt îndeplinite condiţiile unei 
derogări de la principiul egalităţii de tratament, permite autorităţii competente să priveze particularul de 
posibilitatea de a invoca, pe cale jurisdicţională, drepturile recunoscute de directivă. O astfel de dispoziţie 
este deci contrară principiului unui control jurisdicţional efectiv consacrat de art. 6 din directivă. 

21. De aceea trebuie răspuns la această parte din a şasea întrebare adresată de Industrial Tribunal 
că principiul unui control jurisdicţional efectiv consacrat de art. 6 din directiva 76/207 a Consiliului, din 9 
februarie 1976, se opune ca un efect de probă irefutabilă, excluzând orice putere de control a 
judecătorului, să fie recunoscut unui certificat al unei autorităţi naţionale care afirmă că sunt îndeplinite 
toate condiţiile cerute pentru a deroga de la principiul egalităţii de tratament al bărbaţilor şi femeilor în 
scopul protecţiei securităţii publice. 

 
Cu privire la aplicabilitatea directivei 76/207 unor măsuri luate pentru a proteja securitatea 

publică 
 
22. Trebuie examinată apoi prima întrebare prin care Industrial Tribunal vrea să ştie dacă, dată fiind 

absenţa, în directiva 76/207, a unei dispoziţii exprese privind măsuri luate în scopul de a apăra siguranţa 
statului sau de a proteja ordinea publică, şi în special securitatea publică, directiva este aplicabilă unor 
astfel de măsuri. 

23. Conform doamnei Johnston, nu există, în astfel de scopuri, nicio derogare generală de la 
principiul fundamental al egalităţii, fără legătură cu activităţi profesionale particulare şi natura şi condiţiile 
lor de exercitare. O derogare bazată pe pentru singurul motiv că o discriminare urmăreşte scopuri ca 
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protecţia securităţii publice, ar da statelor membre posibilitatea de a se sustrage unilateral obligaţiilor pe 
care le impune directiva. 

24. Guvernul Regatului Unit consideră că clauzele de apărare ale art. 36, 48, 56, 66, 223 şi 224 din 
Tratatul CEE arată că nici Tratatul, nici, în consecinţă, dreptul derivat din acesta nu se aplică domeniilor 
vizate de întrebarea judecătorului naţional şi nu restrâng puterea statelor membre de a lua măsurile pe 
care le consideră utile sau necesare în acest scop. Măsurile vizate de prima întrebare nu ar intra deci din 
câmpul de aplicare al directivei. 

25. Comisia propune interpretarea directivei în lumina art. 224 din Tratatul CEE, astfel încât 
considerente de securitate publică ar putea, în condiţiile particulare prevăzute de acest articol şi sub 
rezerva unui control jurisdicţional, justifica derogări de la egalitatea de tratament chiar şi atunci când 
condiţiile stricte ale art. 2, alin. 2 şi 3, din directivă nu sunt îndeplinite. 

26. În această privinţă, trebuie constatat că Tratatul nu prevede derogări aplicabile în caz de situaţii 
susceptibile de a pune în cauză securitatea publică decât în articolele sale 36, 48, 56, 223 şi 224 care 
privesc ipoteze excepţionale bine delimitate. Pe motivul caracterului lor limită, aceste articole nu se 
pretează la o interpretare extensivă şi nu permit să deducă de aici o rezervă generală, inerentă Tratatului 
pentru toate măsurile adoptate pentru apărarea securităţii publice. A recunoaşte o rezervă generală 
oricărei dispoziţii a dreptului comunitar, în afara condiţiilor specifice ale dispoziţiilor Tratatului, ar risca să 
aducă atingere caracterului constrângător şi aplicării uniforme a dreptului comunitar. 

27. Rezultă că nu există nicio rezervă generală în vederea punerii în practică a principiului egalităţii 
de tratament între bărbaţi şi femei prin măsuri motivate de protecţia securităţii publice, cu excepţia 
eventualei aplicări a art. 224 din Tratat, care vizează o situaţie excepţională şi care face obiectul celei de 
a şaptea întrebări. Deci mai întâi în cadrul aplicării dispoziţiilor specifice ale directivei, faptele, care au dat 
naştere invocării, de către autoritatea competentă, a exigenţelor protecţiei securităţii publice, trebuie, la 
nevoie, luate în considerare. 

28. De aceea trebuie răspuns la prima întrebare că discriminări bazate pe sex, operate din motive 
ţinând să protejeze securitatea publică, trebuie examinate în lumina derogărilor de la principiul egalităţii 
de tratament între bărbaţi şi femei prevăzute de directiva 76/207. 

 
Cu privire la derogările admise pe motivul condiţiilor de exercitare a activităţii profesionale 
 
29. Prin a doua şi a treia întrebare, Industrial Tribunal vizează interpretarea derogării de la principiul 

egalităţii de tratament prevăzută de art. 2 alin. 2, din directivă pentru a fi în măsură să aprecieze dacă o 
diferenţă de tratament ca cea litigioasă este acoperită de această derogare. În acest scop, el cere să 
cunoască criteriile şi principiile conform cărora trebuie determinat dacă o activitate ca cea în cauză în 
speţă face parte din activităţi pentru care, „pe motivul naturii lor sau al condiţiilor exercitării lor, sexul 
constituie o condiţie determinantă“. 

30. Doamna Johnston consideră că un răspuns la această întrebare nu este posibil în termeni la fel 
de generali. Ea ar fi dat mereu satisfacţie în exercitarea funcţiilor sale în poliţie. Femeile ar putea fi perfect 
apte să fie instruite în mânuirea armelor de foc. Ar reveni lui Industrial Tribunal să aprecieze, faţă de 
sarcinile concrete pe care ar fi chemată să le îndeplinească, dacă o derogare în virtutea art. 2, alin. 2, din 
directivă este posibilă. Această dispoziţie nu ar permite să o excludă global din orice muncă în RUC full-
time rezervat. 

31. Conform guvernului Regatului Unit, statele membre au o putere discreţionară pentru a aprecia 
dacă, pe motivul exigenţelor siguranţei naţionale şi a securităţii publice sau a ordinii publice, condiţiile de 
exercitare a unei activităţi profesionale în poliţie se opun ca această activitate să fie exercitată de o 
femeie echipată cu arme de foc. Statele membre ar putea lua în considerare în această privinţă criterii 
precum diferenţa de forţă fizică, reacţia probabilă a publicului la apariţia de femei poliţiste armate şi riscul 
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de atentate împotriva acestora. Decizia luată de Chief Constable fiind luată aplicând astfel de criterii, ea 
ar fi acoperită de art. 2, alin. 2, din directivă. 

32. Comisia consideră că, pe motivul condiţiilor sale de exercitare, dar nu pe motivul naturii sale, 
activitatea de poliţist armat ar putea fi considerată ca o activitate pentru care sexul este o condiţie 
hotărâtoare. O derogare ar trebui totuşi justificată în raport cu sarcini specifice, şi nu în raport cu o muncă 
considerată global. Ar trebui mai ales respectat principiul proporţionalităţii. Ar reveni instanţei naţionale să 
aprecieze discriminarea litigioasă sub acest aspect. 

33. În această privinţă, trebuie mai întâi constatat că, în măsura în care, pe motivul exigenţelor 
protecţiei securităţii publice, autorităţile competente în materie de poliţie în Irlanda de Nord au decis să nu 
se mai conformeze regulii, în general aplicată în alte părţi ale Regatului Unit, a unei poliţii nearmate în 
exercitarea normală a funcţiilor sale, această decizie nu presupune în sine nicio distincţie între bărbaţi şi 
femei şi nu provine deci din câmpul de aplicare al principiului egalităţii de tratament. Chief Constable a 
decis că femeile nu ar trebui echipate cu arme de foc, nici instruite în folosirea lor, că sarcinile generale 
de poliţie ar fi de acum înainte rezervate bărbaţilor armaţi iar contractele femeilor în RUC full-time 
rezervat care, ca doamna Johnston, îndepliniseră înainte sarcini generale ale poliţiei, să nu mai fie 
reînnoite. 

34. Dat fiind că Sex Discrimination Order se aplică, astfel cum reiese din decizia de trimitere, 
conform unei dispoziţii exprese, locurilor de muncă în poliţie şi că, în această privinţă, nicio distincţie nu 
este făcută între bărbaţi şi femei în dispoziţiile specifice aplicabile, natura activităţii profesionale în poliţie 
nu trebuie luată în considerare pentru a justifica discriminarea litigioasă. Trebuie examinat, în schimb, 
dacă, pe motivul condiţiilor specifice de exercitare a activităţii descrise în decizia de trimitere, sexul 
constituie pentru aceasta o condiţie hotărâtoare. 

35. Aşa cum reiese din decizia de trimitere, politica faţă de femei în RUC full-time rezervat a fost 
adoptată de Chief Constable pentru că el considera că, dacă femeile ar fi echipate cu arme de foc, ele ar 
risca să devină mai frecvent ţinte ale atentatelor, iar armele lor ar putea cădea în mâinile asaltatorilor lor, 
că publicul ar percepe rău portul de arme de către femei, care ar fi prea în contradicţie cu idealul unei 
poliţii nearmate, şi că femei armate ar fi mai puţin eficiente în activităţile de poliţie din domeniul social în 
contact cu familiile şi copiii pentru care serviciile lor ar fi în mod deosebit apreciate. Chief Constable şi-a 
motivat astfel politica în raport cu condiţiile particulare în care activitatea de poliţie trebuie să se deruleze 
în situaţia existentă în Irlanda de Nord, ţinând cont de exigenţele apărării securităţii publice într-o situaţie 
de tulburări interioare grave. 

36. Fiind vorba de a şti dacă o astfel de motivare este susceptibilă a fi acoperită de art. 2, alin. 2, din 
directivă, trebuie observat mai întâi că, în calitate de derogare de la un drept individual consacrat de 
directivă, această dispoziţie este de strictă interpretare. Trebuie, totuşi, admis că condiţiile exercitării 
activităţii profesionale a membrilor unei poliţii armate sunt determinate de mediul în care aceste activităţi 
sunt exercitate. În această privinţă, nu am putea exclude posibilitatea ca, într-o situaţie de tulburări 
interioare grave, portul de arme de foc de către femei poliţiste să poată crea riscuri suplimentare de 
atentate asupra lor şi să poată fi contrară exigenţelor securităţii publice. 

37. În astfel de circumstanţe, condiţiile de exercitare a anumitor activităţi de poliţie pot fi de aşa 
natură încât sexul să constituie o condiţie hotărâtoare pentru exercitarea lor. Un stat membru poate atunci 
rezerva numai bărbaţilor aceste sarcini ca şi formarea profesională necesară. Într-un astfel de caz, statele 
membre sunt obligate, cum rezultă din art. 9, alin. 2, din directivă, să examineze periodic activităţile în 
cauză în vederea aprecierii dacă, ţinând cont de evoluţia socială, derogarea de la regimul general al 
directivei mai poate fi menţinută. 

38. Trebuie amintit în plus că, determinând câmpul de aplicare al oricărei derogări de la un drept 
individual, precum egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei, consacrată de directivă, trebuie respectat 
principiul proporţionalităţii, care face parte din principiile generale de drept care sunt la baza ordinii 
juridice comunitare. Acest principiu pretinde ca derogările să nu depăşească limitele a ceea ce a apropiat 
pentru a atinge scopul căutat şi pretinde să concilieze, în toată măsura posibilului, principiul egalităţii de 
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tratament cu exigenţele securităţii publice care sunt determinante pentru condiţiile de exercitare a 
activităţii în cauză. 

39. În cadrul repartizării competenţelor prevăzută de art. 177 din Tratatul CEE, îi revine instanţei 
naţionale să se pronunţe dacă motivele pe care Chief Constable s-a bazat sunt efectiv fondate şi justifică 
măsura concretă luată în cazul doamnei Johnston. Îi mai revine şi să vegheze la respectarea principiului 
proporţionalităţii şi să verifice dacă refuzul de a reînnoi contractul doamnei Johnston nu ar putea fi evitat 
de atribuirea, unor femei, a unor sarcini care pot, fără riscuri pentru scopurile urmărite, a fi efectuate fără 
nume. 

40. Trebuie deci răspuns la a doua şi a treia întrebare adresate de Industrial Tribunal că art. 2, alin. 
2, din directiva 76/207 trebuie interpretat în sensul că, apreciind dacă, pe motivul condiţiilor de exercitare 
a activităţii de poliţist, sexul constituie pentru această activitate profesională o condiţie hotărâtoare, un 
stat membru poate lua în considerare exigenţe ale protecţiei securităţii publice pentru a rezerva, într-o 
situaţie internă caracterizată de atentate frecvente, sarcinile generale ale poliţiei unor bărbaţi echipaţi cu 
arme de foc. 

 
Cu privire la derogările admise într-o preocupare a protecţiei femeii 
 
41. Industrial Tribunal solicită Curţii, prin întrebările sale 4 şi 5, să interpreteze noţiunile de „protecţie 

a femeii“ în sensul art. 2, alin. 3, din directivă, ca şi de „grijă de protecţie“ în sensul art. 3, alin. 2, lit. c), 
inspirând anumite dispoziţii naţionale, pentru a fi pus în măsură să aprecieze dacă diferenţa de tratament 
litigioasă poate intra în câmpul de aplicare al derogărilor de la principiul egalităţii de tratament prevăzute 
în acest scop. 

42. Conform doamnei Johnston, aceste dispoziţii sunt de strictă interpretare şi nu vizează decât să 
asigure femeilor un tratament special pentru a proteja sănătatea lor în caz de sarcină sau de maternitate. 
Nu ar fi cazul excluderii totale a femeilor din serviciul armat al poliţiei. 

43. Guvernul Regatului Unit arată că politica faţă de femei în RUC full-time rezervat are drept scop 
să protejeze femeile evitând ca ele să nu devină ţinte de atentate. Noţiunea de protecţie a femeii ar fi 
susceptibilă să acopere un astfel de scop în perioada de tulburări grave. Comisia este şi ea de părere că 
o situaţie excepţională ca cea existând în Irlanda de Nord şi pericolele care rezultă de aici pentru 
poliţistele de sex feminin echipate cu arme de foc sunt susceptibile a fi luate în considerare sub aspectul 
protecţiei femeii. 

44. În această privinţă, trebuie observat că, ca şi art. 2 alin. 2, din directivă, alin. 3, care determină şi 
aplicarea articolului 3 alin. 2, lit. c), este de strictă interpretare. Rezultă din menţionarea expresă a sarcinii 
şi maternităţii că directiva înţelege să asigure, pe de o parte, protecţia condiţiei biologice a femeii şi, pe de 
altă parte, raporturile particulare între femeie şi copilul său. Această dispoziţie a directivei nu permite deci 
să excludă femeile de la o muncă pe motiv că opinia publică ar pretinde ca ele să fie mai mult protejate 
decât bărbaţii împotriva riscurilor care privesc bărbaţii şi femeile în acelaşi mod şi care sunt distincte de 
nevoile de protecţie specifice ale femeii precum nevoile expres menţionate. 

45. Nu apare că riscurile şi pericolele de la care sunt expuse femeile în executarea funcţiilor lor în 
poliţie, într-o situaţie ca cea a Irlandei de Nord, să fie diferite de cele la care este expus orice om în 
exercitarea aceloraşi funcţii. O excludere globală a femeilor dintr-o astfel de activitate profesională pe 
motivul unui risc general şi nu specific femeilor din raţiuni de protecţie a securităţii publice nu intră în 
cadrul diferenţelor de tratament pe care art. 2, alin. 3, din directivă o admite într-o grijă de protecţie a 
femeii. 

46. Trebuie de aceea răspuns la a patra şi a cincea întrebare a Industrial Tribunal că diferenţele de 
tratament între bărbaţi şi femei pe care art. 2, alin. 3, din directiva 76/207 le admite motivate de protecţia 
femeii, nu includ şi riscurile la care este expus orice poliţist armat în exercitarea funcţiilor sale într-o 
situaţie dată, riscuri care nu privesc în mod special femeile. 
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Cu privire la efectul directivei 76/2047 
 
47. Industrial Tribunal vrea să ştie, prin a şasea sa întrebare, dacă un particular se poate prevala, în 

cadrul unui litigiu în faţa unei instanţe naţionale, de dispoziţiile directivei. Ţinând cont de ce precede, 
această întrebare are relevanţă mai ales în ceea ce priveşte art. 2 şi 6 ale directivei. 

48. Doamna Johnston consideră că art. 2, alin. 1, din directivă este necondiţional şi suficient de clar 
şi precis pentru a produce un efect direct. Ar putea fi invocat împotriva Chief Constable în calitate de 
autoritate publică. Oricum, directiva ar produce un efect direct orizontal chiar faţă de particulari. 

49. Conform guvernului Regatului Unit, art. 2, alin. 1, din directivă este o dispoziţie condiţională, 
având în vedere că ea este supusă unor derogări pe care statele membre le pot aprecia în mod 
discreţionar. Chief Constable ar fi constituţional independent de stat şi nu ar fi privit, în speţă, decât în 
calitate de angajator; directiva nu ar avea efect direct în astfel de relaţii. 

50. Comisia consideră că această cauza poate fi decisă în cadrul dreptului naţional şi că nu trebuie 
să se pronunţe asupra efectului direct al art. 2 şi 3 din directivă. 

51. În această privinţă, trebuie observat mai întâi că, în toate cazurile în care o directivă este corect 
transpusă, efectele sale ating particularii prin intermediul măsurilor de aplicare luate de statul membru în 
cauză. Problema de a şti dacă art. 2, alin. 1, poate fi invocat în faţa unei instanţe naţionale este deci fără 
obiect din moment ce este constant că dreptul naţional a transpus această dispoziţie. 

52. Derogarea de la principiul egalităţii de tratament, pe care o permite art. 2, alin. 2, constituie o 
simplă posibilitate pentru statele membre. Revine instanţei naţionale competentă să constate dacă s-a 
făcut uz de această posibilitate prin dispoziţii ale legislaţiei naţionale şi să-i aprecieze conţinutul. 
Problema de a şti dacă un particular se poate baza pe o dispoziţie a directivei pentru a-şi îndepărta o 
derogare prevăzută de legislaţia naţională s-ar pune cu excepţia situaţiei în care această derogare ar 
merge dincolo de limitele excepţiilor permise de art. 2, alin. 2 al directivei. 

53. În acest context, trebuie mai întâi observat, astfel cum Curtea a spus-o deja în hotărârile din 10 
aprilie 1984 (Von Colson şi Kamann, 14/83, Rep. p. 1891; Hazz, 79/83, Rep. p. 1921), că obligaţia 
statelor membre, decurgând dintr-o directivă, de a atinge rezultatul prevăzut de aceasta, ca şi datoria lor 
în virtutea art. 5 din Tratat de a lua toate măsurile generale sau particulare necesare asigurării executării 
acestei obligaţii, se impun tuturor autorităţilor statelor membre, inclusiv, în cadrul competenţelor lor, 
autorităţilor judecătoreşti. Rezultă că aplicând dreptul naţional, şi mai ales dispoziţiile unei legi naţionale 
introdusă în vederea executării directivei 76/207, instanţa naţională este obligată să-şi interpreteze dreptul 
naţional în lumina textului şi a finalităţii directivei pentru a atinge rezultatul vizat de art. 189, alin. 3, din 
Tratatul CEE. Îi revine deci lui Industrial Tribunal să interpreteze dispoziţiile lui Sex Discrimination Order, 
şi mai ales art. său 53, alin. 1, în lumina dispoziţiilor directivei, aşa cum au fost interpretate deasupra, 
pentru a da acesteia deplina eficienţă. 

54. Ţinând cont de ce preced, în situaţia în care s-ar pune problema de a şti dacă un particular se 
poate prevala de directivă împotriva unei derogări prevăzută de legislaţia naţională, trebuie amintită 
jurisprudenţa constantă a Curţii (vezi mai ales hotărârea din 19 ianuarie 1982, Becker, 8/81, Rep. p. 53). 
În particular, Curtea a apreciat recent, în hotărârea sa din 26 februarie 1986 (Marshall, 152/84, Rep. 
1986, p. 723), că anumite dispoziţii ale directivei 76/207 sunt, din punct de vedere al conţinutului lor, 
necondiţionate şi suficient de precise şi că particularii sunt îndreptăţiţi să le invoce împotriva unui stat 
membru când acesta face din el o transpunere incorectă. 

55. Această constatare a fost făcută, în hotărârea din 26 februarie 1986, citată deja, în ce priveşte 
aplicarea principiului egalităţii de tratament, prevăzut de art. 2, alin. 1, al directivei, în domeniul condiţiilor 
de concediere vizat de art. 5, alin. 1. Acelaşi este şi cazul aplicării principiului art. 2 alin. 1, domeniilor 
condiţiilor de acces ale angajaţilor şi ale accesului la formarea şi la perfecţionarea profesionale, vizate de 
articolele 3, alin. 1, şi 4, şi despre care se vorbeşte în speţă. 
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56. Tot prin hotărârea citată deja din 26 februarie 1986, Curtea a hotărât că particularii se pot 
prevala de directivă împotriva unor instituţii ale statului fără să facă distincţie după cum aceasta 
acţionează ca angajator sau ca autoritate publică. Faţă de o autoritate ca Chief Constable, trebuie 
observat că reiese din decizia de trimitere că acesta este un funcţionar responsabil cu direcţia serviciilor 
de poliţie. O astfel de autoritate publică, însărcinată de stat cu menţinerea ordinii şi a securităţii publice, 
oricare ar fi de altfel raporturile sale cu alte instituţii ale statului, nu acţionează ca particular. Ea nu poate 
obţine avantaj din necunoaşterea dreptului comunitar de către statul de la care ea emană. 

57. Trebuie deci răspuns la a şasea întrebare că particularii pot invoca împotriva unei autorităţi a 
statului însărcinată cu menţinerea ordinii şi a securităţii publice, acţionând în calitate de angajator, 
aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei prevăzut de art. 2, alin. 1, din directiva 
76/207 domeniilor vizate de articolele 3, alin. 1, şi 4 şi anume condiţiile de acces la locuri de muncă şi a 
accesului la formarea şi la perfecţionarea profesională pentru a îndepărta o derogare de la acest principiu 
prevăzută de legislaţia naţională, în măsura în care aceasta ar depăşi limitele excepţiilor permise de art. 
2, alin. 2. 

58. În ceea ce priveşte art. 6 din directivă, care este aplicabilă în speţă, Curtea a statuat deja, în 
hotărârile sale din 10 aprilie 1984, că acest articol nu comportă – în ce priveşte sancţiunile unei eventuale 
discriminări – nicio obligaţie necondiţionată şi suficient de precisă putând fi invocată de un particular. 
Dimpotrivă, rezultă din acest articol, interpretat în lumina unui principiu general a cărui expresie este, că 
orice persoană care se consideră lezată de o discriminare pe motiv de sex trebuie să dispună de un 
recurs jurisdicţional efectiv, această dispoziţie este suficient de precisă şi necondiţională pentru a fi 
susceptibilă a fi invocată împotriva unui stat membru care nu i-ar asigura întreaga aplicare în ordinea sa 
juridica internă. 

59. Trebuie deci constatat, ca răspuns la această parte din a 6-a întrebare, că dispoziţia art. 6, 
conform căreia orice persoană care se consideră lezată de o discriminare pe motiv de sex trebuie să 
dispună de un recurs jurisdicţional efectiv, poate fi invocată de particulari împotriva unui stat membru care 
nu i-ar asigura întreaga aplicare în ordinea sa juridică internă. 

 
Cu privire la articolul 224 din Tratatul CEE 
 
60. În ce priveşte a şaptea întrebare, privind interpretarea art. 224, rezultă din ce precedă că art. 2, 

alin. 2, din directiva 76/207 permite unui stat membru să ia în considerare exigenţele protecţiei securităţii 
publice, într-un caz ca cel din speţă. În ce priveşte exigenţa de a asigura un control jurisdicţional al 
respectării regulilor prevăzute de directivă, niciun element al dosarului şi nici una din observaţiile 
prezentate în faţa Curţii nu permite să se concluzioneze că situaţia de tulburări interne grave în Irlanda de 
Nord face imposibilă funcţionarea unui control jurisdicţional sau că măsuri necesare pentru a proteja 
securitatea publică să fie private de eficacitatea lor din dosarul cauzei unui astfel de control de către 
instanţele naţionale. În aceste condiţii, problema de a şti dacă art. 224 din Tratatul CEE poate fi invocat 
de un stat membru pentru a îndepărta obligaţiile pe care i le impune dreptul comunitar, şi mai ales 
directiva, nu se pune în speţă. 

61. A şaptea întrebare este deci fără obiect ţinând cont de răspunsurile la celelalte întrebări. 
 
Cu privire la cheltuielile de judecată 
 
62. Cheltuielile pretinse de guvernele Regatului Unit şi al Danemarcei, ca şi de Comisia 

Comunităţilor Europene, care au prezentat observaţii Curţii, nu pot face obiectul unei rambursări. Întrucât 
procedura are, faţă de părţile în acţiunea principală, caracterul unui incident ridicat în faţa instanţei 
naţionale, îi revine acesteia să se pronunţe asupra cheltuielilor de judecată. 
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Dispozitiv 
 
Pentru aceste motive, 
Curtea, 
statuând asupra întrebărilor adresate ei de Industrial Tribunal of Northen Ireland, prin decizia din 8 

august 1984, declară: 
 

1. Principiul unui control jurisdicţional efectiv consacrat de art. 6 din directiva 76/207 a Consiliului, 
din 9 februarie 1976, se opune ca un efect de probă irefutabilă, excluzând orice putere de control a 
judecătorului, să fie recunoscut unui certificat al unei autorităţi naţionale care afirmă că sunt 
îndeplinite condiţiile cerute pentru a deroga de la principiul egalităţii de tratament între bărbaţi şi 
femei în scopul protecţiei securităţii publice. Dispoziţia art. 5 conform căreia orice persoană care 
se consideră lezată de o discriminare pe motiv de sex trebuie să dispună de un recurs 
jurisdicţional efectiv poate fi invocată de particulari împotriva unui stat membru care nu i-ar 
asigura întreaga aplicare în ordinea sa juridică internă. 

 
2. Discriminări bazate pe sex, operate din motive vizează apărarea securităţii publice, trebuie 
examinate în lumina derogărilor de la principiul egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei 
prevăzute de directiva 76/207. 

 
3. Art. 2, alin. 2, din directiva 76/207 trebuie interpretat în sensul că, apreciind dacă, având în 
vedere condiţiilor de exercitare a activităţilor de poliţist, sexul constituie o condiţie hotărâtoare 
pentru această activitate profesională, un stat membru poate lua în considerare exigenţe ale 
protecţiei securităţii publice pentru a rezerva, într-o situaţie internă caracterizată de atentate 
frecvente, sarcinile generale ale poliţiei unor bărbaţi echipaţi cu arme de foc. 

 
4. Diferenţele de tratament între bărbaţi şi femei pe care art. 2, alin. 3, din directiva 76 /207 le 
admite pentru a proteja femeia nu cuprind riscuri ca cele la care este expus orice poliţist armat în 
exercitarea funcţiilor sale într-o situaţie dată, care nu privesc femeile într-un mod specific ca atare. 

 
5. Particularii pot invoca, împotriva unei autorităţi a statului însărcinată cu menţinerea ordinii şi a 
securităţii publice, acţionând în calitate de angajator, aplicarea principiului egalităţii de tratament 
între bărbaţi şi femei prevăzut de art. 2, alin. 1, din directiva 76/207 domeniilor vizate de articolele 
3, alin. 1, şi 4, a condiţiilor de acces la muncă şi accesului la formare şi la perfecţionarea 
profesională pentru a îndepărta o derogare de la acest principiu, prevăzută de legislaţia naţională, 
în măsura în care aceasta ar depăşi limitele excepţiilor permise de art. 2, alin. 2. 
 

HOTĂRÂREA CURŢII DIN 30 IUNIE 1988 
 

Comisia Comunităţilor Europene  
/ 

 Republicii Franceze 
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„Egalitate de tratament între bărbaţi şi femei – Acces la slujbe în funcţia publică” 

 
Cauza 318/8627 

Cuvinte-cheie 
 

1. Politică socială – Lucrători masculini şi feminini – Acces la locuri de muncă şi condiţii de muncă 
– Egalitate de tratament – Derogări – Profesii pentru care sexul constituie o condiţie determinantă – Corp 
de funcţionari pentru care derogarea nu se justifică decât faţă de o parte din funcţiile ocupate – Aplicarea 
derogării ansamblului corpului – Admisibilitate 

(Directiva Consiliului 76/207, articolul 2, alin. 2) 
 

2. Politica socială – Lucrători masculini şi feminini – Accesul la locuri de muncă şi condiţiile de 
muncă – Egalitate de tratament – Derogări – Profesii pentru care sexul constituie o condiţie determinantă 
– Condiţii de derogare – Limitare la funcţiile specifice, transparenţă şi adaptabilitate la evoluţia socială 

(Directiva Consiliului 76/207, articolul 2, alin. 2) 
 
Sumar 
 

1. Derogarea de la principiul egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de acces 
locuri de muncă şi de condiţii de muncă, pe care o prevede articolul 2, alin. 2, din Directiva 76/207, în 
ceea de priveşte activităţile profesionale pentru exercitarea cărora sexul constituie o condiţie 
determinantă, poate fi considerată, în cazul unui corp de funcţionari pentru care, la bază, o recrutare 
distinctă a candidaţilor masculini şi feminini justificată faţă de această dispoziţie, ca întinzându-se la 
activităţi corespunzând gradului superior al corpului în cauză, chiar dacă unele din aceste activităţi nu 
trebuie în mod necesar să fie exercitate de persoane aparţinând unui sex sau celuilalt, ţinând cont de 
necesităţile organizării carierelor agenţilor şi a importanţei de acordat experienţei lor profesionale. 
 

2. Derogarea prevăzută la articolul 2 alin. 2, din directiva 76/207 nu poate viza decât activităţi 
profesionale specifice. Ea trebuie să aibă o numită transparenţă permiţând un control util de către 
Comisie şi, în principiu, să fie susceptibilă de adaptarea la evoluţia socială. Nu răspunde acestor exigenţe 
practica constând în a fixa, cu ocazia fiecărei operaţii de recrutare într-un corp în care doar anumite 
activităţi justifică recursul la derogare şi în absenţa oricărui criteriu obiectiv definitiv într-un text legislativ 
sau regulamentar, un procent de posturi atribuite respectiv bărbaţilor şi femeilor. Această manieră de a 
proceda se opune într-adevăr oricărei forme de control, fie de către Comisie, de către instanţe sau de 
către persoanele lezate de măsuri discriminatorii. 
 
Părţi 
 
În cauza 318/86, 
 

                                                 
27 Culegere de jurisprudenţă 1988, p. 03559 
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Comisia Comunităţilor Europene, parte reclamantă,  
contra 
Republicii Franceze, parte pârâtă, 
 

Având drept obiect un recurs prin care să se constate că Republica Franceză, neadoptând, în 
termenul prevăzut la articolul 9, alin. 1, aliniatul 1, din directiva 76/207/CEE a Consiliului, din 9 februarie 
1976, toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea completă şi exactă a acestei directive, şi 
menţinând, în particular, în mod nejustificat faţă de exigenţele acestei directive, un sistem de recrutări 
distincte în funcţie de sex în scopul numirii în diverse corpuri de funcţionari, şi-a încălcat obligaţiile care îi 
revin în virtutea tratamentului, 
 
Motivele hotărârii 
 

1. Prin cererea depusă la grefa Curţii pe 18 decembrie 1986, Comisia Comunităţilor Europene a 
introdus, în virtutea articolului 169 din Tratatul CEE, un recurs vizând să se constate neadoptând în 
termenul prescris toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea completă şi exactă a directivei 
76/207 a Consiliului, din 9 februarie 1976, privind punerea în practică a principiului egalităţii de tratament 
între bărbaţi şi femei în ce priveşte accesul la locuri de  muncă, la formarea şi la promovarea 
profesională, şi condiţiile de muncă (JO L 39, p. 40), şi menţinând, în particular, în mod nejustificat faţă de 
exigenţele directivei, un sistem de recrutări distincte în funcţie de sex în scopul numirii în diferite corpuri 
de funcţionari, Republica Franceză şi-a încălcat obligaţiile care îi revin în virtutea Tratatului. 

2. Litigiul vizează sistemul de recrutare al funcţiei publice în Franţa. Este constant că, conform 
legislaţiei franceze, singurul criteriu pentru recrutare este clasarea unui candidat urmare a unui concurs 
de intrare unic pentru candidaţii feminini şi masculini. Totuşi, articolul 21 din Legea nr. 84-16, din 11 
ianuarie 1984, privind dispoziţii statutare privind funcţia publică a statului (J.O. R.F. p. 271), prevede că 
pentru anumite corpuri, figurând pe o listă stabilită prin decret, pot fi organizate recrutări distincte pentru 
bărbaţi şi femei. Aceste recrutări se caracterizează prin fixarea, în fiecare hotărâre de concurs, a 
procentului de posturi care sunt atribuite bărbaţilor şi femeilor. 

3. Lista în cauză a fost stabilită prin decretul nr. 82-886, din 15 octombrie 1982 (J O R.F. p. 
3154). Acest decret a fost emis în aplicarea regulilor anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 84-16, dar 
lista pe care o comportă a fost menţinută în vigoare prin decretul privitor la aplicarea acestei legi.  

4. Comisia consideră că această listă este extrem de largă, iar condiţiile de recrutare care rezultă 
de aici sunt contrare principiului egalităţii de acces la muncă bărbaţilor şi femeilor ca garantat de directiva 
76/207 (în continuare „directiva”). Guvernul francez susţine că, în corpurile figurând pe această listă, 
apartenenţa la un sex sau altul constituie o condiţie determinantă pentru exercitarea funcţiilor asigurate 
de membrii acestor corpuri; în consecinţă, diferenţa condiţiilor de recrutare în cauză ar fi conformă cu 
articolul 2, alin. 2, din directivă. 

5. Această dispoziţie prevede că directiva nu se opune posibilităţii statelor membre de a exclude 
din câmpul de aplicare al directivei activităţile profesionale „pentru care, din dosarul cauzei naturii lor sau 
a condiţiilor exercitării lor, sexul constituie o condiţie determinantă”. 

6. Pentru o mai amplă expunere a cadrului juridic, a antecedentelor şi a obiectului litigiului ca şi a 
motivelor şi argumentelor părţilor, se face trimitere la raportul de audienţă. Aceste elemente din dosar nu 
sunt reluate mai jos decât în măsura necesară raţionamentului Curţii. 

7. Reiese din dosarul cauzei, pe de o parte, că Comisia a ajuns la concluzia, în cursul procedurii 
precontencioase, că pentru anumite corpuri derogarea de la principiul egalităţii sexelor prevăzută de 
legislaţia franceză nu exclude limitele articolului 2, alin. 2, din directivă şi, pe de altă parte, că guvernul 
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francez a suprimat alte corpuri din lista litigioasă. În momentul şedinţei, recursul nu viza decât următoare 
corpurile: cinci corpuri din poliţia naţională, corpul personalului de supraveghere a administraţiei 
penitenciare, în ce priveşte pe supraveghetorii şefi însărcinaţi să conducă casele de arest, corpurile de 
profesori şi profesori adjuncţi de educaţie fizică şi sportivă ca şi corpurile personalului direcţiei şi ale 
personalului tehnic şi de formare profesională din serviciile exterioare ale administraţiei penitenciare. 

8. După şedinţă, Comisia a renunţat la recursul său cu privire la corpurile de profesori şi de 
profesori adjuncţi de educaţie fizică şi sportivă, pentru că aceste corpuri au fost între timp suprimate de pe 
lista litigioasă printr-un decret intervenit pe 29 aprilie 1988. Aceste corpuri nu mai fac parte din obiectul 
recursului. 

9. În ce priveşte personalul de direcţie şi personalul tehnic şi de formare profesională a serviciilor 
exterioare ale administraţiei penitenciare, guvernul francez recunoaşte că derogarea prevăzută de 
reglementarea naţională nu este conformă cu directiva. El şi-a anunţat intenţia de a suprima aceste 
corpuri de pe lista litigioasă.  

10. Dezbaterea între părţi se limitează de aceea la exigenţele directivei în raport cu 
supraveghetorii şefi însărcinaţi să conducă casele de arest şi cu cele cinci corpuri ale poliţiei naţionale. 
 
A) Supraveghetorii şefi însărcinaţi să conducă casele de arest 
 

11. Categoria supraveghetorilor şefi însărcinaţi să conducă casele de arest nu figurează, ca 
atare, pe lista litigioasă, supraveghetorii şefi în cauză neconstituind un „corp” în sensul reglementării 
franceze. În schimb, lista menţionează „corpul personalului de supraveghere” ca făcând parte din 
corpurile serviciilor exterioare din administraţia penitenciară pentru care pot fi prevăzute recrutări distincte 
pentru bărbaţi şi femei. 

12. În ceea ce priveşte personalul de supraveghere în general, Comisia a admis că specificitatea 
funcţiei de supraveghetori şi condiţiile în care aceştia îşi exercită activităţile justifică să rezerve aceste 
slujbe în principal bărbaţilor în închisori pentru bărbaţi şi în principal femeilor în închisori pentru femei. În 
această măsură, diferenţa de acces la corpul personalului de supraveghere, printr-un sistem de recrutări 
distincte pentru bărbaţi şi femei, nu ar excede limitele trasate de articolul 2, alin. 2, din directivă. 

13. Totuşi, Comisia consideră că o excepţie trebuie făcută pentru supraveghetorii şefi chemaţi să 
exercite funcţii de şefi de casă de arest. Într-adevăr aceştia ar exercita activităţi de direcţie care nu implică 
contacte regulate cu deţinuţii. În continuare funcţiile lor ar fi astfel comparabile cu cele ale „directorilor de 
stabiliment”, singura distincţie rezidând în capacitatea casei penitenciare conduse; or, guvernul francez ar 
fi recunoscut că, pentru directorii marilor stabilimente, apartenenţa la un sex sau altul nu constituie un 
criteriu determinant. 

14. Guvernul francez arată că directorii de stabiliment fac parte din corpul „personalului de 
conducere”, în vreme ce supraveghetorii şefi aparţin în mod necesar corpului personalului de 
supraveghere, chiar dacă ei sunt chemaţi să dirijeze o casă de arest. Recrutarea acestui personal ar fi 
deci conformă cu exigenţele directivei, dat fiind că recrutarea distinctă este necesară pentru corpul 
personalului de supraveghere în general, cum a admis Comisia, şi că lista de aptitudini la slujba de şef de 
casă de arest este stabilită fără ca apartenenţa la un sex sau altul să fie luată în calcul. 

15. Reiese din dosarul cauzei că corpul personalului de supraveghere cuprinde diferite grade, şi 
mai ales pe cele de supraveghetor şi supraveghetor principal, de prim supraveghetor şi de supraveghetor 
şef. Textele aplicabile precizează că supraveghetorii şefi pot fi numiţi în funcţia de şef de casă de arest 
când este vorba de un stabiliment de mai puţin de o sută de locuri. Supraveghetorii şefi şi, sub autoritatea 
lor, primii supraveghetori sunt „însărcinaţi cu încadrarea supraveghetorilor şi supraveghetorilor principali”; 
supraveghetorii şefi numiţi şefi de casă sunt responsabili de funcţionarea stabilimentului lor.  
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16. În aceste condiţii, problema de examinat priveşte un corp în care recrutarea distinctă a 
candidaţilor feminini şi masculini este considerată ca justificată faţă de articolul 2, alin. 2, din directivă, în 
care avansarea în cadrul acestui corp se efectuează în mod nediscriminatoriu, dar în care avansarea în 
grad superior poate, în anumite cazuri, da naştere la exercitarea de activităţi care nu sunt de o astfel de 
natură încât sexul să constituie o condiţie determinantă. 

17. Trebuie considerat că, într-o astfel de situaţie, derogarea prevăzută de articolul 2, alin. 2, din 
directivă se extinde la activităţi corespunzând gradului superior al corpului avut în vedere, chiar dacă 
unele din aceste activităţi nu trebuie în mod necesar să fie exercitate de persoane aparţinând unui sex 
sau altuia. Dacă este adevărat, astfel cum Comisia a subliniat, că autorităţile franceze ar fi putut îndepărta 
problema printr-o organizaţie diferită de serviciile lor, instituind de exemplu un corp separat pentru şefii 
caselor de arest, sau incluzând această funcţie în corpul personalului de direcţie, mai trebuie recunoscut 
că el poate avea motive pentru a nu admite la funcţiile de supraveghetor şef decât persoanele care au 
exercitat efectiv funcţiile de supraveghetor. Or, guvernul francez a dat de înţeles că astfel de motive 
existau în speţă, cu privire la necesitatea de a prevedea posibilităţi de promovare în corpul 
supraveghetorilor şi la experienţa profesională dobândită în acest corp care ar fi de dorit pentru a exercita 
funcţia de şef de casă de arest. În ce o priveşte, Comisia nu a demonstrat că aceste argumente nu ar fi 
valabile. 

18. De aceea, plângerile Comisiei privind supraveghetorii şefi însărcinaţi să conducă casele de 
arest trebuie să fie respinse.  
 
B) Cele cinci corpuri ale poliţiei naţionale  
 

19. Corpurile de poliţie naţională figurând pe lista litigioasă sunt următoarele: comisari ai poliţiei 
naţionale; comandanţi şi ofiţeri de pace ai poliţiei naţionale; inspectori ai poliţiei naţionale; anchetatori ai 
poliţiei naţionale; grade şi gardieni ai păcii din poliţia naţională. 

20. Conform Comisiei, faptul că anumite funcţii poliţieneşti nu pot fi exercitate în mod 
nediferenţiat de agenţii feminini şi masculini nu justifică un tratament discriminatoriu pentru accesul la 
poliţie în general. Aplicarea articolului 2, alin. 2, din directivă nu ar putea fi bazată pe o apreciere globală 
a ansamblului activităţilor poliţieneşti; ea ar necesita un examen specific al activităţilor concrete de 
exercitat. 

21. Guvernul francez observă că cele cinci corpuri în cauză sunt corpurile active ale poliţiei 
naţionale şi că sarcinile care le sunt încredinţate pot comporta activităţi pentru care apartenenţa la un sex 
sau altul constituie un factor determinant. În particular, agenţii poliţiei naţionale ar trebui în orice moment 
să fie apţi să recurgă la forţă pentru a disuada eventuali aţâţători. Astfel, imperativul fundamental al 
menţinerii ordinii s-ar opune unei importante inserţii a femeilor în corpurile de funcţionari însărcinaţi cu 
operaţii în funcţiune. 

22. Guvernul francez adaugă că ultima piedică la accesul femeilor la ansamblul corpurilor de 
poliţie naţională a fost abolită în 1983 şi că, de atunci, procentele posturilor atribuite femeilor s-au mărit în 
mod semnificativ. Totuşi, inserţia agenţilor de sex feminin în serviciile active ale poliţiei ar trebui să se 
organizeze în mod progresiv pentru a nu compromite buna exercitare a sarcinilor de securitate publică. 

23. Dezbaterea adusă în faţa Curţii arată că cele două părţi sunt de acord pentru a susţine că 
anumite activităţi provenind din serviciile corpurilor poliţiei naţionale nu pot fi exercitate decât prin agenţi 
masculini sau, după caz, prin agenţi feminini, în vreme ce altele din aceste activităţi pot fi exercitate de 
orice agent, fie el masculin sau feminin. Litigiul se referă la consecinţele unei astfel de situaţie în raport cu 
aplicarea articolului 2, alin. 2, din directivă. 

24. În această privinţă, trebuie amintit că articolul 2, alin. 2, din directivă lasă statelor membre 
posibilitatea de a exclude din câmpul său de aplicare anumite „activităţi profesionale”, iar că articolul 9, 
alin. 2, din directivă le obligă să procedeze periodic la o examinare a acestor activităţi pentru a aprecia, 
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ţinând cont de evoluţia socială, dacă este justificat să menţină excluderile în cauză. Articolul 9, alin. 2, 
adaugă că statele membre comunică rezultatul acestui examen la Comisie. 

25. Rezultă din aceste dispoziţii că derogările prevăzute la articolul 2, alin. 2, nu pot viza decât 
activităţi specifice, că ele trebuie să aibă o anumită transparenţă permiţând un control util de către 
Comisie şi că ele trebuie, în principiu, să fie susceptibile de adaptare la evoluţia socială. Această ultimă 
exigenţă nu dă naştere la dificultăţi în cadrul prezentului litigiu; celelalte două exigenţe, în schimb, nu au 
fost respectate de reglementarea franceză. 

26. În ceea ce priveşte transparenţa necesară, trebuie constatat că ea lipseşte. Sistemul de 
recrutări distincte constă în a fixa, în fiecare decizie de concurs, procentul de posturi care va fi atribuit 
respectiv bărbaţilor şi femeilor; această fixare nu este dominată de nici un criteriu obiectiv definit într-un 
text legislativ sau regulamentar. 

27. Acest defect de transparenţă are şi consecinţe asupra respectării celeilalte exigenţe impuse 
de directivă, aceea privind activităţile avute în vedere. Sistemul de recrutare litigios împiedică orice formă 
de control, din partea comisiilor şi a instanţelor ca şi din partea persoanelor lezate de măsuri 
discriminatorii, privind verificarea dacă procentele recrutărilor distincte corespund efectiv activităţilor 
specifice pentru care în sensul articolului 2, alin. 2, din directivă, sexul constituie o condiţie hotărâtoare. 

28. Guvernul francez mai obiectează că faptul de a prevedea recrutările distincte la nivelul 
corpurilor şi nu pentru accesul la anumite activităţi precise este coerent cu principiile de bază care domină 
funcţia publică în Franţa. Trebuie, totuşi, observat că o astfel de circumstanţă nu ar putea avea drept 
consecinţă ca derogările de la un drept individual, precum egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei, 
să poată depăşi limitele a ceea ce este necesar pentru a atinge scopul legitim căutat. Într-adevăr, 
principiul proporţionalităţii impune concilierea, în măsura posibilului, necesităţii asigurării egalităţii de 
tratament a bărbaţilor şi a femeilor cu exigenţele care sunt hotărâtoare pentru exercitarea activităţii 
specifice care este în cauză. 

29. În consecinţă, plângerile Comisiei referindu-se la sistemul de recrutare al agenţilor celor cinci 
corpuri ale Poliţiei naţionale trebuie să fie admisă. 

30. Rezultă din cele de mai sus că Republica Franceză şi-a încălcat obligaţiile care îi revin în 
virtutea Tratatului menţinând în vigoare sisteme de recrutări distincte în funcţie de sex, nejustificate de 
directiva 76/207, în cadrul corpurilor personalului de conducere şi a personalului tehnic şi de formare 
profesională din serviciile exterioare administraţiei penitenciare, ca şi în ansamblul celor cinci corpuri din 
Poliţia naţională. Acţiunea trebuie respinsă. 
 
Cu privire la cheltuielile de judecată 
 

31. Conform articolului 69, alin. 2, din regulamentul de procedură, orice parte care cade în 
pretenţii este condamnată la cheltuieli. Totuşi, conform alin. 3 din acelaşi articol, Curtea poate compensa 
cheltuielile în totalitate sau în parte, dacă părţile cade în pretenţii respectiv la unul sau mai multe capete. 
Reclamanta sucombând într-unul din mijloacele sale, trebuie compensate cheltuielile. 
 
Dispozitiv 
 
Pentru aceste motive, 
Curtea declară: 
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1. Republica franceză, menţinând în vigoare sisteme de recrutare distincte în funcţie de sex, 
nejustificate de directiva 76/207 a Consiliului, din 9 februarie 1976, privind punerea în practică a 
principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ce priveşte condiţiile de muncă şi 
accesul la locuri de muncă, la formarea şi la promovarea profesionale, în scopul numirii în 
corpurile personalului de conducere şi ale personalului tehnic şi de formare profesională a 
serviciilor exterioare ale administraţiei penitenciare, ca şi în ansamblul celor cinci corpuri ale 
poliţiei naţionale, şi-a încălcat obligaţiile care îi revin în virtutea Tratatului. 

2. Acţiunea este respinsă. 
3. Fiecare parte va suporta propriile cheltuieli. 

 
 
 

EGALITATE DE OPORTUNITATE ŞI DISCRIMINARE POZITIVĂ 
 

Hotărârea Curţii din 17 octombrie 1995 
 

Eckhard Kalanke  
/ 

 Freie Hansestadt Bremen 
 

„Cerere de hotărâre preliminară: Bundesarbeitsgericht – Germania 
Egalitate de tratament între bărbaţi şi femei – Directiva 76/207/CEE – Articolul 2, alin. 4 – Promovare – 

Calificări egale între candidaţi de sex diferit – Prioritate candidaţilor feminini.” 
 

Cauza C-450/9028 
Cuvinte-cheie 
 
Politică socială – Lucrători masculini şi feminini – Acces la muncă şi condiţii de muncă – Egalitate de 
tratament – Derogări – Măsuri vizând să promoveze egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei – Câmp de 
aplicare – Dispoziţie naţională favorizând automat, la calificări egale, promovarea femeilor în concurenţă 
cu bărbaţii, în caz de subreprezentare a primelor – Inadmisibilitate 

(Directiva Consiliului 76/207, articolul 2, alineatele 1 şi 4) 
 
Sumar 
 

Articolul 2, alineatele 1 şi 4, din directiva 76/207 privind punerea în practică a principiului egalităţii 
de tratament între bărbaţi şi femei în ce priveşte condiţiile de muncă şi accesul la locuri de  muncă, la 
formarea şi la promovarea profesionale, se opune unei reglementări naţionale care acordă automat, la 
calificări egale între candidaţi de sex diferit reţinuţi în vederea unei promovări, o prioritate candidaţilor 
feminini în sectoarele în care femeile sunt subreprezentate, considerând că este subreprezentare în 
                                                 
28 Culegere  de jurisprudenţă 1495 p. I-03051 
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situaţia în care femeile nu reprezintă cel puţin jumătate din efectivele de diferite grade ale categoriei de 
personal avută în vedere de un serviciu şi că este la fel pentru nivelurile de funcţii prevăzute conform 
organigramei. 

 
Într-adevăr, articolul 2, alin. 4, din directiva citată deja, care trebuie interpretată strict, prevede că 

directiva nu se opune măsurilor vizând să promoveze egalitatea şanselor între bărbaţi şi femei, în 
particular remediind inegalităţile de fapt care afectează şansele femeilor, un scop precis şi limitat, să 
autorizeze măsuri care, antrenând o discriminare bazată pe sex, vizează efectiv să elimine sau să reducă 
inegalităţile de fapt putând exista în realitatea socială între bărbaţi şi femei. Astfel, el autorizează măsuri 
naţionale în domeniul accesului la muncă, inclusiv promovarea, care, favorizând în special femeile, au 
drept scop să amelioreze capacitatea lor de a concura pe piaţa muncii şi de a urma o carieră pe un picior 
de egalitate cu bărbaţii. Nu constituie o măsură de acest tip o reglementare naţională care garantează 
prioritatea absolută şi necondiţională a femeilor cu ocazia unei numiri sau promovări, căci aceasta merge 
dincolo de dezvoltarea egalităţii de şanse şi îi substituie rezultatul, egalitatea de reprezentare, la care 
doar punerea în practică a unei astfel de egalităţi ar putea ajunge. 
 
Părţi 
 
În cauza C-450/93,  
având drept obiect o cerere adresată Curţii, în aplicarea articolului 177 din Tratatul CEE, de către 
Bundesarbeitsgericht şi tinzând să obţină în litigiul pendinte în faţa acestei instanţe între  

Eckhard Kalanke  
şi  
Freie Hansestadt Bremen, 
susţinută de  
Heike Glissman, parte intervenientă,  
 
o decizie cu titlu preliminar asupra interpretării articolului 2, alin. 1 şi 4, din directiva 76/207/CEE, din 9 
februarie 1976, privind punerea în practică a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ce 
priveşte condiţiile de muncă şi accesul la locuri de  muncă, la formarea şi la promovarea profesionale (JO 
L 39, p. 40),  
 
Motivele hotărârii 
 

1. Prin ordonanţa din 22 iunie 1993, ajunsă la Curte pe 23 noiembrie, Bundesarbeitsgericht a 
adresat, în aplicarea art. 177 din Tratatul CEE, două întrebări preliminare privind interpretarea art. 2 alin. 
1, şi 4 alin. 1 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 ce priveşte condiţiile de muncă şi accesul la 
locuri de  muncă, la formarea şi la promovarea profesionale (JO L 39, p. 40, în continuare „directiva”). 
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2. Aceste întrebări au fost ridicate în cadrul unui litigiu care îl opune pe domnul Kalanke lui Freie 
Hansestadt Bremen (în continuare „oraşul Bremen”). 

3. Articolul 4 din Landesgleichstellungsgesetz din 20 noiembrie 1990 (legea din landul Bremen 
privind egalitatea între bărbaţi şi femei în serviciile publice, Bremisches Gesetzblatt, p. 433, în continuare 
„LGG”) dispune: 

„Recrutare, schimbare de afectare şi promovare 
1. Cu ocazia recrutării efectuate în altele scopuri decât cele ale unui stagiu de formare, inclusiv 

titularizarea unui funcţionar sau a unui judecător, femeile având o calificare egală cu cea a concurenţilor 
lor masculini trebuie luate în considerare cu prioritate în sectoarele în care ele sunt subreprezentate.  

2. În cazul unei promovări pe grila salariilor şi retribuţiilor, femeile având o calificare egală cu cea 
a concurenţilor lor masculini trebuie luate în considerare cu prioritate în sectoarele în care ele sunt 
subreprezentate. Este la fel în caz de mutare la un alt post şi în caz de promovare. 

3. [...] 
4. Calificarea trebuie evaluată exclusiv cu privire la exigenţele profesiei, ale postului sau ale 

carierei. Experienţa şi aptitudinile specifice, dobândite de exemplu în cadrul sarcinilor familiale, ale 
angajamentului în viaţa asociativă sau ale activităţilor benevole, fac parte din calificare în sensul alin. 1 şi 
2 de mai sus, când ele sunt utile exercitării activităţii considerate. 

5. Suntem în faţa unei subreprezentare atunci când, în diferitele grade ale ierarhiei salariilor dintr-
o anumită funcţie, femeile nu reprezintă cel puţin jumătate din efective. Este la fel pentru nivelurile de 
funcţie prevăzute conform organigramei”. 

4. Reiese din ordonanţa de respingere că, în ultimul stadiu al unei proceduri de recrutare 
destinată să prevadă un post de şef de departament în serviciul spaţiilor verzi din oraşul Bremen, doi 
candidaţi au fost reţinuţi, amândoi clasaţi la gradul III BAT: 
Domnul Kalanke, reclamant, inginer cu diplomă de grădinar-peisagist, lucrând din 1973 ca tehnician 
horticultor în serviciul spaţiilor verzi şi exercitând funcţiile de adjunct permanent al şefului de departament; 

Doamna Glissmann, inginer cu diplomă de peisagist din 1983, angajată din 1973 în acelaşi 
serviciu, şi ca tehnician horticultor. 

5. Comitetul personalului a refuzat să-şi dea acordul la promovarea domnului Halanke propusă 
de direcţia serviciului spaţiilor verzi. O tentativă de arbitraj a sfârşit printr-o recomandare în favoarea 
domnului Halanke. Comitetul de arbitraj a declarat atunci că arbitrajul eşuase şi a chemat comisia de 
conciliere. Aceasta, în decizia sa, a considerat că cei doi candidaţi aveau aceeaşi calificare şi că în 
virtutea LGG prioritatea trebuia de aceea să fie dată candidatului de sex feminin. 

6. În faţa Arbeitsgericht, domnul Halanke a arătat că el are o calificare superioară aceleia a 
doamnei Glissmann, ceea ce ar fi ignorat Comisia de conciliere. Conform lui, LGG ar fi contrară, prin 
regimul său de quota, Constituţiei landului Bremen, lui Grundgesetz (lege fundamentală germană) şi 
articolului 611 a din BGB (cod civil german). Cererea a fost totuşi respinsă de Arbeitsgericht iar în apel de 
Landesarbeitsgericht. 

7. Prima cameră din Bundesarbeitsgericht, sesizată de un recurs în revizuire consideră că soluţia 
litigiului depinde în mod esenţial de aplicabilitatea LGG. Ea subliniază că, dacă comisia de conciliere 
aplicase pe nedrept această lege, decizia s-ar dovedi ilegală din dosarul cauzei avantajului acordat, doar 
pe motivul sexului său, unei candidate având calificări egale. Instanţa de respingere reia constatarea lui 
Landesarbeitsgericht conform căreia cei doi candidaţi erau în mod egal calificaţi pentru post. 
Considerându-se în mod egal legată de constatarea instanţei de apel conform căreia există o 
subreprezentare a femeilor în serviciul spaţiilor verzi, ea afirmă că comisia de conciliere trebuia să refuze, 
în virtutea articolului 4, alin. 2, din LGG, să-şi dea acordul la numirea reclamantului la postul vacant. 
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8. Bundesarbeitsgericht precizează că în speţă nu este vorba de un regim de quota rigid care ar 
rezerva femeilor un anumit procent din posturile vacante independent de calificarea lor. Este vorba în 
realitate de un regim de quota dependent de aptitudinea candidaţilor. Femeile nu beneficiază de o 
prioritate decât în cazurile în care candidaţii şi candidatele au calificări egale. 

9. Instanţa de respingere consideră că regimul de quota este compatibil cu dispoziţiile 
constituţionale şi legislative germane menţionate deasupra la punctul 6. Ea remarcă în particular că 
articolul 4 din LGG trebuie interpretat conform Constituţiei germane în sensul că dacă, în principiu, 
prioritate trebuie dată femeii în caz de promovare, echitatea poate totuşi impune, la nevoie, o excepţie de 
la acest privilegiu. 
10. Ea arată mai multe elemente susceptibile a admite că acest regim este contrar directivei. 
11. Considerând că îndoieli subzistă în această privinţă, ea a decis să suspende pronunţarea şi a adresat 
Curţii următoarele întrebări preliminare: 
 
„1. Articolul 2, alin. 4, din directiva 76/207/CEE a Consiliului, din 9 februarie 1976, privind punerea în 
practică a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ce priveşte condiţiile de muncă şi 
accesul la locuri de  muncă, la formarea şi la promovarea profesionale, trebuie interpretat în sensul că el 
vizează şi dispoziţii legale conform cărora, în caz de promovare într-o funcţie superioară, femeile cu 
calificare egală cu cea a concurenţilor lor masculini trebuie luate în considerare cu prioritate dacă femeile 
sunt subreprezentate, considerându-se că există subreprezentare în situaţiile în care femeile nu 
reprezintă cel puţin jumătate din efectivele diferitelor grade ale categoriei de personal avută în vedere de 
un serviciu şi că este la fel pentru nivelurile de funcţie prevăzute conform organigramei? 
2. În ipoteza în care prima întrebare presupune un răspuns negativ: articolul 2, alin. 1, din directiva 
76/207/CEE a Consiliului trebuie interpretată, ţinând cont de principiul proporţionalităţii, în sensul că sunt 
inaplicabile dispoziţii legale conform cărora, în caz de afectare la o muncă într-un grad mai ridicat, femeile 
cu calificare egală celeia a concurenţilor lor masculini trebuie luate în considerare cu prioritate în 
sectoarele în care ele sunt subreprezentate, fiind înţeles că există subreprezentare când femeile nu 
reprezintă cel puţin jumătate din efectivele diferitelor grade ale categoriei de personal avută în vedere de 
un serviciu şi că este la fel pentru nivelurile de funcţie prevăzute conform organigramei?” 
 

12. În măsura în care întrebările trimise Curţii vizează amândouă precizarea conţinutului derogării 
aduse de articolul 2, alin. 4, din directiva 76/207 principiului egalităţii de tratament, trebuie examinate 
împreună. 

13. Prin aceste întrebări, instanţa de respingere întreabă în substanţă dacă articolul 2, alin. 1 şi 4, 
din directivă se opune unei reglementări naţionale care, ca în speţă, acordă automat, la calificări egale 
între candidaţi de sex diferit reţinuţi în vederea unei promoţii, o prioritate candidaţilor feminini în 
sectoarele în care femeile sunt subreprezentate, considerând că există subreprezentare când femeile nu 
reprezintă cel puţin jumătate din efectivele diferitelor grade ale categoriei de personal avută în vedere şi 
că este la fel pentru nivelurile de funcţie prevăzute conform organigramei. 

14. În ordonanţa sa de respingere, ea observă că un regim de quota, ca cel în cauză, poate 
contribui la surmontarea în viitor a dezavantaje actualmente suportat de femei şi perpetuând inegalităţile 
trecutului, în măsura în care el creează reflexul de a vedea femeile asumând-şi anumite funcţii mai 
prestigioase. Atribuirea tradiţională a anumitor activităţi femeilor şi concentrarea muncii feminine în 
posturile inferioare ale ierarhiei profesionale ar fi contrare criteriilor egalităţii drepturilor azi aplicabile. Sub 
acest raport instanţa naţională menţionează cifre care ar arăta slaba reprezentare a femeilor în carierele 
superioare ale serviciilor oraşului Bremen, mai ales dacă se face abstracţie de sectoarele de muncă, 
precum educaţia, în care prezenţa femeilor la nivelurile superioare este de acum înainte dobândită. 

15. Cu titlu preliminar trebuie arătat că rezultă din articolul 1 alin. 1, din directivă că aceasta 
vizează punerea în practică, în statele membre, a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei, 
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între altele în ce priveşte accesul la locuri de  muncă, inclusiv promovarea. Acest principiu al egalităţii de 
tratament implică, conform articolului 2, alin. 1, din directivă, „absenţa oricărei discriminări bazate pe sex, 
fie direct, fie indirect” 

16. Or, o regulă naţională care prevede că, cu ocazia unei promovări, femeile având o calificare 
cu cea a concurenţilor lor masculini beneficiază automat de prioritate în sectoarele în care ele sunt 
subreprezentate, antrenează o discriminare bazată pe sex. 

17. Totuşi, trebuie examinat dacă o astfel de regulă naţională este permisă de articolul 2, alin. 4, 
Conform căruia directiva „nu se opune măsurilor vizând să promoveze egalitatea şanselor între bărbaţi şi 
femei, în particular remediind inegalităţile de fapt care afectează şansele femeilor”. 
18. Trebuie observat că această dispoziţie are drept scop precis şi limitat să autorizeze măsuri care, fiind 
discriminatorii după aparenţele lor, vizează efectiv să elimine sau să reducă inegalităţile de fapt putând 
exista în realitatea vieţii sociale (vezi hotărârea din 25 octombrie 1988, Comisie/Franţa, 312/86, Rep. p. 
6315, punctul 15). 

19. Astfel, ea autorizează măsuri naţionale în domeniul accesului la muncă, inclusiv, promovarea, 
care, favorizându-le în special pe femei, au drept scop să amelioreze capacitatea lor de a concura pe 
piaţa muncii şi de a continua o carieră pe un picior de egalitate cu bărbaţii. 

20. Astfel cum a apreciat Consiliul în al treilea considerent al recomandării sale 84/635/CEE, din 
13 decembrie 1984, privitoarea la promovarea acţiunilor pozitive în favoarea femeilor (JO L 331, p. 34), 
„normele juridice existente privind egalitatea de tratament, care au drept obiect să acorde drepturi 
indivizilor, sunt insuficiente pentru a elimina orice formă de inegalitate de fapt, dacă, în paralel, acţiuni nu 
sunt întreprinse, din partea guvernelor, a partenerilor sociali şi a altor organisme avute în vedere, în 
vederea compensării efectelor prejudiciabile care, pentru femei în viaţa activă, rezultă din atitudini, din 
comportamente şi din structuri ale societăţii”. 

21. Trebuie totuşi precizat că articolul 2, alin. 4, ca derogare de la un drept individual consacrat 
de directivă, este de strictă interpretare (vezi hotărârea din 15 mai 1986, Johnston, 222/84, Rep. p. 1651, 
punctul 36). 

22. Or, o reglementare naţională care garantează prioritate absolută şi necondiţionată femeilor cu 
ocazia numirii sau promovării merge dincolo de o promovare a egalităţii şanselor şi depăşeşte limitele 
excepţiei prevăzute la articolul 2, alin. 4, din directivă. 
23. Trebuie arătat în plus că un astfel de sistem, în măsura în care el vizează să stabilească o egalitate 
de reprezentare a femeilor în raport cu bărbaţii la toate gradele şi nivelurile unui serviciu, substituie 
promovării egalităţii şanselor, avută în vedere la articolul 2, alin. 4, rezultatul la care doar punerea în 
practică a unei astfel de egalităţi de şanse ar putea ajunge. 

24. Trebuie deci răspuns instanţei de respingere că articolul 2, alin. 1 şi 4 din directivă se opune 
unei reglementări naţionale care, ca în speţă, acordă automat, la calificări egale între candidaţi de sex 
diferit reţinuţi în vederea unei promovări, o prioritate candidaţilor feminini în sectoarele în care femeile 
sunt subreprezentate, considerând că există subreprezentare când femeile nu reprezintă cel puţin 
jumătate din efectivele diferitelor grade ale categoriei de personal avută în vedere şi că este la fel pentru 
nivelurile de funcţie prevăzute conform organigramei. 
 
Cu privire la cheltuielile de judecată 
 

25. Cheltuielile pretinse de guvernul Regatului Unit şi de Comisia Comunitară, care au prezentat 
observaţii Curţii, nu pot face obiectul unei rambursări. Procedura având caracterul unui incident ridicat în 
faţa instanţei naţionale, îi revine acesteia să se pronunţe asupra cheltuielilor de judecată. 
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Dispoziţii 
 
Pentru aceste motive, 
Curtea,  
statuând asupra întrebării adresate ei de Bundesarbeitsgericht, prin ordonanţa din 22 iunie 1993, declară: 
 
Articolul 2, alin. 1 şi 4, din directiva 76/207/CEE a Consiliului, din 9 februarie 1976, privind punerea în 
practică a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ce priveşte condiţiile de muncă şi 
accesul la locuri de  muncă, la formarea şi la promovarea profesionale, se opune unei reglementări 
naţionale care acordă automat, la calificări egale între candidaţi de sex diferit reţinuţi în vederea unei 
promovări, o prioritate candidaţilor feminini în sectoarele în care femeile sunt subreprezentate, 
considerând că există subreprezentare atunci când femeile nu reprezintă cel puţin jumătate din efectivele 
diferitelor grade din categoria de personal avută în vedere de un serviciu şi că este la fel pentru nivelurile 
de funcţie prevăzute conform organigramei. 
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Legislaţie 
 
STATUTUL SOCITĂŢII EUROPENE 
 

 
REGULAMENTUL (CE) nr. 2157/2001 AL CONSILIULUI 

din 8 octombrie 2001 
privind statutul societăţii europene (SE) 

 
 
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 
(1)  
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 308, 
 
având în vedere propunerea Comisiei29, 
 
având în vedere avizul Parlamentului European30 
 
având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social31, 
 
întrucât: 
 
(1) Realizarea pieţei interne şi îmbunătăţirile pe care aceasta le aduce situaţiei economice şi sociale din 
Comunitate necesită nu numai o înlăturare a barierelor din calea comerţului, ci şi o adaptare a structurilor de 
producţie la dimensiunea comunitară. În acest scop, este esenţial ca acele societăţi a căror activitate nu este 
limitată la satisfacerea nevoilor pur locale să poată concepe şi întreprinde reorganizarea activităţilor lor la scară 
comunitară. 
 
(2) Această reorganizare presupune ca societăţile existente în diferite state membre să aibă posibilitatea 
de a-şi uni potenţialul prin fuziuni. Aceste operaţiuni se pot efectua numai cu respectarea regulilor de 
concurenţă stabilite de tratat. 
 
(3) Realizarea operaţiunilor de restructurare şi colaborare care implică societăţi din diferite state membre 
ridică o serie de dificultăţi de ordin juridic, psihologic şi fiscal. Armonizarea dreptului societăţilor comerciale în 
vigoare în statele membre prin intermediul directivelor adoptate în temeiul articolului 44 din tratat poate 
soluţiona unele dintre aceste dificultăţi. Cu toate acestea, o astfel de armonizare nu exceptează societăţile 
reglementate de diferite sisteme legislative de obligaţia de a alege un tip de societate reglementat de o anumită 
legislaţie internă. 
 
(4) Cadrul juridic în care întreprinderile trebuie să îşi desfăşoare activităţile în cadrul Comunităţii se 
bazează încă în principal pe legislaţia internă, şi, din această cauză, nu mai corespunde cadrului economic în 
care trebuie să se dezvolte pentru a permite atingerea obiectivelor enunţate la articolul 18 din tratat. Această 
situaţie prezintă un obstacol serios în calea creării unor grupuri de societăţi aparţinând unor state membre 
diferite. 
 
(5) Statele membre sunt obligate să se asigure că dispoziţiile aplicabile societăţilor europene în temeiul 
prezentului regulament nu duc la discriminări rezultate din tratamentul diferit aplicat în mod nejustificat 

                                                 
29 JO C 263, 16.10.1989, p. 41 şi JO C 176, 08.07.1991, p. 1. 
30 Aviz din 4 septembrie 2001 (încă nepublicat în Jurnalul Oficial). 
31 JO C 124, 21.05.1990, p. 34. 
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societăţilor europene în raport cu societăţile anonime sau la restricţii disproporţionate la constituirea unei 
societăţi europene sau la transferul sediului social al acesteia. 
 
(6) Este esenţial să se asigure, în măsura posibilului, maxima coerenţă în cadrul Comunităţii între cadrul 
economic şi cel legislativ al afacerilor. În acest sens, trebuie să se prevadă crearea, în paralel cu societăţile 
reglementate de dreptul intern, a unor societăţi constituite şi care operează în temeiul dispoziţiilor legale 
adoptate printr-un regulament al Comunităţii, direct aplicabile în toate statele membre. 
 
(7) Dispoziţiile unui astfel de regulament vor permite crearea şi administrarea societăţilor care posedă o 
dimensiune europeană, fără constrângerile rezultate din disparităţile şi din aplicarea teritorială limitată a 
dreptului intern privind societăţile comerciale. 
 
(8) Statutul societăţii anonime europene (denumită în continuare „SE”) se înscrie între măsurile ce 
urmează a fi adoptate de către Consiliu înainte de 1992 în temeiul Cărţii albe a Comisiei privind realizarea 
pieţei interne, aprobată de Consiliul European întrunit la Milano în iunie 1985. Consiliul European întrunit la 
Bruxelles în 1987 şi-a exprimat dorinţa ca un astfel de statut să fie creat în cel mai scurt timp posibil. 
 
(9) După ce Comisia a prezentat, în 1970, o propunere, modificată în 1975, de regulament privind statutul 
societăţilor anonime europene, s-au înregistrat progrese substanţiale în materie de armonizare a dreptului 
intern al societăţilor, astfel încât, în acele domenii în care funcţionarea unei SE nu necesită norme comunitare 
uniforme, se poate face trimitere la legislaţia care reglementează societăţile anonime, în vigoare în statul 
membru în care acestea au sediul social. 
 
(10) Fără a aduce atingere cerinţelor economice care ar putea să apară în viitor, în cazul în care se doreşte 
atingerea obiectivului esenţial al reglementărilor legale privind SE, trebuie să fie posibil măcar să se constituie 
o astfel de societate pentru a da posibilitatea societăţilor din diferitele state membre să fuzioneze sau să 
creeze un holding şi pentru a da posibilitatea societăţilor şi altor persoane juridice care desfăşoară activităţi 
economice şi care intră sub incidenţa dreptului diferitelor state membre să formeze filiale mixte. 
 
(11) În acelaşi spirit, ar trebui să fie posibil ca o societate anonimă având sediul social şi administraţia 
centrală pe teritoriul Comunităţii să se transforme într-o SE fără să intre în lichidare, cu condiţia ca aceasta să 
aibă o filială într-un alt stat membru decât cel în care se află sediul său social. 
 
(12) Dispoziţiile de drept intern aplicabile societăţilor pe acţiuni care oferă spre vânzare acţiunile proprii şi 
tranzacţiilor de valori mobiliare trebuie să se aplice şi în cazul în care o SE este constituită prin ofertă publică 
de acţiuni, precum şi acelor SE care intenţionează să utilizeze astfel de instrumente financiare. 
 
(13) O SE trebuie să se constituie ca o societate de capital pe acţiuni, aceasta fiind forma care răspunde 
cel mai bine, atât în ceea ce priveşte finanţarea, cât şi gestionarea, cerinţelor unei societăţi care îşi desfăşoară 
activităţile la nivel european. Pentru a asigura faptul că aceste societăţi au dimensiuni rezonabile, ar trebui 
stabilit un volum minim de capital în aşa fel încât respectivele societăţi să dispună de un patrimoniu suficient, 
fără ca acest lucru să îngreuneze constituirea de SE de către întreprinderi mici şi mijlocii. 
 
(14) O SE trebuie gestionată în mod eficient şi supervizată în mod adecvat. Trebuie să se aibă în vedere 
faptul că în prezent există în Comunitate două sisteme diferite de administrare a societăţilor anonime. 
Permiţând în acelaşi timp unei SE să aleagă unul dintre cele două sisteme, trebuie să se opereze o delimitare 
clară între răspunderile celor însărcinaţi cu gestionarea şi ale celor însărcinaţi cu supravegherea. 
 
(15) În temeiul normelor şi principiilor generale de drept internaţional privat, în cazul în care o întreprindere 
controlează o altă întreprindere reglementată de o ordine juridică diferită, drepturile şi obligaţiile ce îi revin în 
materie de protecţie a acţionarilor minoritari şi a terţilor sunt reglementate de dreptul sub incidenţa căruia se 
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află întreprinderea controlată, fără ca acest lucru să aducă atingere obligaţiilor ce îi revin întreprinderii tutelare 
în temeiul legii care o reglementează, cum ar fi, de exemplu, cerinţa de a întocmi conturi consolidate. 
 
(16) Fără a aduce atingere consecinţelor oricărei coordonări ulterioare a dreptului statelor membre, în 
prezent nu este necesară o reglementare specifică privind SE în acest domeniu. Prin urmare, este necesar ca 
normele şi principiile generale de drept internaţional privat să fie aplicate în cazul în care o SE controlează o 
altă societate, precum şi în cazul în care aceasta este controlată de o altă societate. 
 
(17) Trebuie precizat regimul care se aplică efectiv în cazul în care o SE este controlată de o altă 
întreprindere, iar în acest sens trebuie să se facă trimitere la dreptul aplicabil societăţilor anonime în statul 
membru în care respectiva SE are sediul social. 
 
(18) Fiecare stat membru are obligaţia de a aplica sancţiunile aplicabile societăţilor pe acţiuni reglementate 
de dreptul intern al statului membru în cauză în caz de încălcare a dispoziţiilor prezentului regulament. 
 
(19) Normele privind implicarea salariaţilor într-o SE fac obiectul Directivei 2001/86/CE a Consiliului din 8 
octombrie 2001 de completare a statutului societăţii europene în ceea ce priveşte implicarea lucrătorilor 32, iar 
dispoziţiile în cauză reprezintă astfel o completare indisociabilă la prezentul regulament şi trebuie aplicate 
concomitent cu acesta. 
 
(20) Prezentul regulament nu se referă la alte domenii ale dreptului, cum ar fi fiscalitatea, concurenţa, 
proprietatea intelectuală sau insolvabilitatea. Prin urmare, dispoziţiile de drept intern al statelor membre şi cele 
de drept comunitar se aplică în domeniile menţionate anterior şi în alte domenii care nu sunt reglementate de 
prezentul regulament. 
 
(21) Scopul Directivei 2001/86/CE este de a garanta salariaţilor dreptul de a se implica în problemele şi 
deciziile care afectează viaţa SE. Alte probleme care ţin de dreptul social şi de dreptul muncii, în special dreptul 
lucrătorilor la informare şi consultare în conformitate cu legislaţia statelor membre, sunt reglementate de 
dispoziţiile de drept intern aplicabile, în aceleaşi condiţii, societăţilor anonime. 
 
(22) Intrarea în vigoare a prezentului regulament trebuie amânată pentru a permite fiecărui stat membru să 
transpună în dreptul intern dispoziţiile Directivei 2001/86/CE şi de a crea în prealabil mecanismele necesare 
constituirii şi funcţionării SE care au sediul social pe teritoriul lor, astfel încât regulamentul şi directiva să poată 
fi aplicate concomitent. 
 
(23) Ar trebui să se permită unei societăţi cu administraţia centrală în afara Comunităţii să participe la 
constituirea unei SE, cu condiţia ca societatea să fie constituită în temeiul dreptului unui stat membru, să aibă 
sediul social în respectivul stat membru şi să aibă o legătură efectivă şi continuă cu economia unui stat 
membru, în conformitate cu principiile stabilite în Programul general din 1962 pentru eliminarea restricţiilor 
privind libertatea de stabilire. O astfel de legătură există, în special, în cazul în care o societate posedă o 
unitate funcţională în statul membru în cauză. 
 
(24) O SE trebuie să aibă posibilitatea de a-şi transfera sediul social în alt stat membru. Protecţia adecvată 
a intereselor acţionarilor minoritari care se opun transferului, ale creditorilor şi ale altor persoane interesate 
trebuie să se facă în mod proporţionat. Acest transfer nu trebuie să aducă atingere drepturilor anterioare 
transferului. 
 
(25) Prezentul regulament nu aduce atingere dispoziţiilor care ar putea fi inserate în Convenţia de la 
Bruxelles din 1968 sau în orice alt text adoptat de statele membre sau de Consiliu pentru a înlocui Convenţia, 
privind normele de competenţă aplicabile în cazul transferului sediului social al unei societăţi anonime dintr-un 
stat membru în altul. 
                                                 
32 Vezi pagina 22 din prezentul Jurnal Oficial. 
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(26) Activităţile instituţiilor financiare sunt reglementate de directive specifice şi de dispoziţiile de drept 
intern care transpun directivele menţionate, iar normele  interne suplimentare privind activităţile în cauză se 
aplică integral unei SE. 
 
(27) Dat fiind caracterul specific şi comunitar al unei SE, regimul privind situarea de facto adoptată de 
prezentul regulament cu referire la SE nu aduce atingere legislaţiei statelor membre şi nu exclude opţiunea în 
favoarea unor alte texte comunitare în materie de drept al societăţilor. 
 
(28) Pentru adoptarea prezentului regulament, tratatul nu prevede alte competenţe de acţiune decât cele 
din articolul 308. 
 
(29) Deoarece obiectivele acţiunii preconizate, prezentate anterior, nu pot fi atinse suficient de statele 
membre, în măsura în care este vorba despre constituirea SE la nivel european şi, date fiind dimensiunile şi 
importanţa unei astfel de societăţi, acestea pot fi mai bine realizate la nivel comunitar, Comunitatea poate lua 
măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii enunţat la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul 
proporţionalităţii prevăzut în articolul în cauză, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestor obiective, 
 
ADOPTĂ prezentul regulament: 
 

TITLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE 

Articolul 1 
 
O societate se poate constitui pe teritoriul Comunităţii sub forma unei societăţi anonime europene (Societas 
Europaea, denumită în continuare SE), în condiţiile şi în conformitate cu modalităţile prevăzute în prezentul 
regulament. 
 
SE este o societate al cărei capital se împarte în acţiuni. Nici un acţionar nu este răspunzător pentru altă sumă 
decât cea subscrisă. 
 
O SE deţine personalitate juridică. 
 
Implicarea salariaţilor într-o SE este reglementată de dispoziţiile Directivei 2001/86/CE. 
 

Articolul 2 
 

(1) Societăţile anonime care figurează în anexa I, constituite în temeiul dreptului unui stat membru, având 
sediul social şi administraţia centrală pe teritoriul Comunităţii, pot constitui o SE prin fuziune, cu condiţia ca cel 
puţin două dintre ele să fie reglementate de legislaţia unor state membre diferite. 
 
(2) Societăţile anonime şi societăţile cu răspundere limitată care figurează în anexa II, constituite în 
temeiul legii unui stat membru, având sediul social şi sediul central pe teritoriul Comunităţii, pot promova 
constituirea unei SE holding cu condiţia ca fiecare dintre cel puţin două dintre ele: 
 
să fie reglementate de legislaţia unor state membre diferite sau 
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să deţină de cel puţin doi ani o filială reglementată de legislaţia unui alt stat membru sau o sucursală pe 
teritoriul altui stat membru. 
 
(3) Societăţile, în sensul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, precum şi alte entităţi juridice 
reglementate de dreptul public sau privat, constituite în temeiul legii unui stat membru şi având sediul social şi 
administraţia centrală pe teritoriul Comunităţii, pot constitui o filială SE subscriind la acţiunile acesteia, cu 
condiţia ca fiecare dintre cel puţin două dintre ele:  
 
(a) să fie reglementate de legislaţia unor state membre diferite sau 
 
(b) să deţină de cel puţin doi ani o filială reglementată de legislaţia unui alt stat membru sau o sucursală 
pe teritoriul altui stat membru. 
 
(4) O societate anonimă, constituită în temeiul dreptului unui stat membru şi având sediul social şi 
administraţia centrală pe teritoriul Comunităţii, poate fi transformată într-o SE, dacă deţine de cel puţin doi ani o 
filială reglementată de dreptul altui stat membru. 
 
(5) Un stat membru poate permite unei societăţi a cărei administraţie centrală nu se află pe teritoriul 
Comunităţii să participe la constituirea unei SE, cu condiţia ca societatea în cauză să fie constituită în 
conformitate cu dreptul unui stat membru, să aibă sediul social în respectivul stat membru şi să aibă o legătură 
reală şi constantă cu economia unui stat membru. 

 
Articolul 3 

 
În sensul articolului 2 alineatelor (1), (2) şi (3), o SE se consideră a fi o societate anonimă, reglementată de 
legislaţia statului membru în care are sediul social. 
 
O SE poate constitui una sau mai multe filiale cu statut de SE. Dispoziţiile legale ale statului membru în care o 
filială SE are sediul social, care prevăd ca o societate pe acţiuni să aibă mai mult de un singur acţionar, nu se 
aplică în cazul unei filiale SE. Dispoziţiile de drept intern adoptate în conformitate cu a douăsprezecea Directivă 
a 89/667/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989, în materie de drept al societăţilor comerciale, privind 
societăţile cu răspundere limitată cu asociat unic 33 se aplică SE mutatis mutandis. 

 

Articolul 4 
 

Capitalul unei SE se exprimă în euro. 
 
Capitalul subscris nu poate fi inferior sumei de 120 000 EUR. 
 
(2) Legislaţia unui stat membru care prevede un capital subscris mai mare pentru societăţile care desfăşoară 
anumite tipuri de activităţi se aplică SE cu sediul social în statul membru în cauză. 

 
Articolul 5 

 
Sub rezerva articolului 4 alineatelor (1) şi (2), capitalul unei SE, păstrarea şi modificările acestuia, precum şi 
acţiunile, obligaţiunile şi alte titluri de valoare similare ale SE sunt reglementate de dispoziţiile aplicabile unei 
societăţi anonime cu sediul social în statul membru în care este înregistrată SE în cauză. 

 
Articolul 6 

                                                 
33 JO L 395, 30.12.1989, p. 40. Directivă modificată ultima dată de Actul de aderare din 1994. 
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În sensul prezentului regulament, expresia „statutul SE” desemnează atât actul constitutiv, cât şi statutul SE, în 
cazul în care acestea sunt documente separate. 

 
Articolul 7 

 
Sediul social al unei SE este situat pe teritoriul Comunităţii, în acelaşi stat membru ca şi administraţia centrală. 
În plus, un stat membru poate impune SE înregistrate pe teritoriul său obligaţia de a-şi amplasa administraţia 
centrală şi sediul social în acelaşi loc. 

 
Articolul 8 

 
Sediul social al unei SE poate fi transferat într-un alt stat membru în conformitate cu alineatele (2)-(13). Acest 
transfer nu duce nici la dizolvarea SE, nici la crearea unei noi persoane juridice. 
 
Organul de conducere sau de administraţie întocmeşte un proiect de transfer şi îl face public în conformitate cu 
articolul 13, fără a aduce atingere altor forme de publicitate suplimentarea, prevăzute de statul membru în care 
se află sediul social. Proiectul în cauză menţionează denumirea societăţii, sediul social şi numărul de 
înregistrare actual al SE şi include: 
 
sediul social preconizat al SE; 
 
statutul SE preconizat, inclusiv, după caz, noua denumire; 
 
consecinţele pe care transferul le poate avea asupra implicării salariaţilor în SE; 
 
calendarul preconizat pentru transfer; 
 
toate drepturile prevăzute în materie de protecţie a acţionarilor şi a creditorilor. 
 
Organul de conducere sau de administraţie întocmeşte un raport explicând şi justificând aspectele juridice şi 
economice ale transferului şi explicând consecinţele transferului pentru acţionari, creditori şi lucrători. 
 
Acţionarii şi creditorii unei SE au dreptul, cu cel puţin o lună înainte de data la care este convocată adunarea 
generală ce urmează să se pronunţe asupra transferului, să examineze la sediul social al SE proiectul de 
transfer şi raportul întocmit în aplicarea alineatului (3) şi, la cerere, să obţină gratuit copii ale acestor 
documente. 
 
În cazul unei SE înmatriculate pe teritoriul său, un stat membru poate adopta dispoziţii menite să asigure 
protecţia adecvată a acţionarilor minoritari care se opun transferului. 
 
Decizia de transfer poate fi adoptată numai după două luni de la publicarea proiectului. Decizia se adoptă în 
condiţiile prevăzute la articolul 59. 
 
Înainte ca autoritatea competentă să elibereze certificatul menţionat la alineatul (8), SE dovedeşte că, în ceea 
ce priveşte obligaţiile asumate anterior publicării proiectului de transfer, interesele creditorilor şi ale titularilor 
altor drepturi faţă de SE (inclusiv interesele entităţilor publice) beneficiază de o protecţie corespunzătoare, în 
conformitate cu dispoziţiile prevăzute de statul membru în care SE are sediul social anterior transferului 
 
Un stat membru poate extinde aplicarea primului paragraf la creanţele rezultate (sau care ar putea rezulta) 
înainte de transfer. 
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Primul şi al doilea paragraf nu aduc atingere aplicării în cazul SE a legislaţiei interne a statelor membre privind 
efectuarea sau asigurarea plăţilor către entităţile publice. 
 
În statul membru în care o SE are sediul social, instanţa, biroul notarial sau altă autoritate competentă 
eliberează un certificat care atestă în mod concludent încheierea actelor şi a formalităţilor necesare anterior 
transferului. 
 
Noua înmatriculare nu poate avea loc decât după prezentarea certificatului menţionat la alineatul (8) şi a 
dovezii că au fost îndeplinite formalităţile necesare înregistrării în ţara în care se află noul sediu social. 
 
Transferul sediului social al unei SE şi modificările de statut care rezultă din acesta intră în vigoare la data 
înmatriculării SE în registrul de la noul sediul social, în conformitate cu articolul 12. 
 
După încheierea noii înmatriculări a SE, registrul în care se efectuează noua înmatriculare notifică registrul 
vechii înmatriculări. Radierea vechii înmatriculări se face la primirea acestei notificări, şi nu mai devreme. 
 
Noua înmatriculare şi radierea vechii înmatriculări se publică în statele membre în cauză în conformitate cu 
articolul 13. 
 
La publicarea noii înmatriculări a unei SE, noul sediu social devine opozabil terţilor. Cu toate acestea, atâta 
timp cât radierea înmatriculării SE din registrul fostului sediu social nu a fost publicată, terţii pot continua să se 
prevaleze de vechiul sediu social, cu excepţia cazului în care SE dovedeşte că respectivii terţi aveau 
cunoştinţă de noul sediu social. 
 
Legislaţia unui stat membru poate prevedea că, în ceea ce priveşte SE înmatriculate în respectivul stat 
membru, transferul unui sediu social care ar putea duce la o modificare a legii aplicabile nu produce efecte în 
cazul în care, în termenul de două luni menţionat la alineatul (6), vreo autoritate competentă a respectivului stat 
membru se opune. Această opoziţie se poate baza numai pe motive de interes public. 
 
În cazul în care o SE este supusă controlului unei autorităţi naţionale de supraveghere financiară în 
conformitate cu directivele Comunităţii, dreptul de a se opune transferului sediului social se aplică şi acestei 
autorităţi. 
 
Este posibilă re-examinarea cazului de către o autoritate judiciară. 
 
O SE împotriva căreia s-a iniţiat o procedură de dizolvare, lichidare, insolvabilitate sau încetare de plăţi sau alte 
proceduri similare nu îşi poate transfera sediul social. 
 
O SE care şi-a transferat sediul social într-un alt stat membru este considerată, în sensul oricărui litigiu legat de 
evenimente anterioare transferului în conformitate cu alineatul (10), ca având sediul social în statul membru în 
care SE în cauză era înregistrată anterior transferului, chiar dacă se intentează o acţiune în justiţie împotriva 
SE după efectuarea transferului. 

 
Articolul 9 

 
O SE este reglementată: 
 
de dispoziţiile prezentului regulament, 
 
în cazul în care prezentul regulamentul o permite în mod explicit, de dispoziţiile din statutul propriu 
 
sau 
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în cazul aspectelor care nu sunt reglementate de prezentul regulament sau, pentru aspectele doar parţial 
reglementate de acesta, în cazul acelor elemente care nu sunt reglementate de prezentul regulament prin: 
 
dispoziţiile legale adoptate de statele membre în aplicarea măsurilor comunitare privind în mod special SE; 
 
dispoziţiile legale din statele membre aplicabile unei societăţi anonime constituite în conformitate cu dreptul 
statului membru în care SE în cauză are sediul social; 
 
dispoziţiile din statutul societăţii, în aceleaşi condiţii ca şi pentru o societate anonimă constituită în conformitate 
cu dreptului statului membru în care SE în cauză are sediul social. 
 
Dispoziţiile legale adoptate de statele membre special pentru SE trebuie să fie conforme cu directivele 
aplicabile societăţilor anonime menţionate în anexa I. 
 
În cazul în care natura activităţilor desfăşurate de o SE este reglementată de dispoziţii specifice ale legislaţiei 
interne, dispoziţiile în cauză se aplică în întregime în cazul SE. 

 
Articolul 10 

 
Sub rezerva dispoziţiilor prezentului regulament, o SE este tratează în orice stat membru ca şi cum ar fi 
o societate anonimă constituită în conformitate cu dreptul statului membru în care are sediul social. 

 
Articolul 11 

 
Denumirea unei SE este precedată sau urmată de abrevierea SE. 
 
Numai SE pot include abrevierea SE în denumire. 
 
Cu toate acestea, societăţile şi alte entităţi juridice înregistrate într-un stat membru anterior intrării în vigoare a 
prezentului regulament, în denumirea cărora figurează sigla SE, nu sunt obligate să îşi modifice denumirea. 

 
Articolul 12 

 
Orice SE se înregistrează în statul membru în care are sediul social, în registrul specificat de legislaţia statului 
membru în cauză, în conformitate cu articolul 3 din Directiva 68/151/CEE Consiliului din 9 martie 1968 de 
coordonare, în vederea echivalării, a garanţiilor impuse societăţilor în statele membre, în sensul articolului 58 al 
doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaţilor sau terţilor 34. 
 
O SE poate fi înregistrată numai după încheierea unui acord privind modalităţile de implicare a lucrătorilor în 
sensul articolului 4 din Directiva 2001/86/CE sau după luarea unei decizii în temeiul articolului 3 alineatul (6) 
din directiva în cauză, sau dacă perioada de negocieri prevăzută la articolul 5 din directiva în cauză a expirat 
fără a se încheia un acord. 
 
Pentru ca o SE să poată fi înregistrată într-un stat membru care a recurs la opţiunea menţionată la articolul 7 
alineatul (3) din Directiva 2001/86/CE, trebuie să se fi încheiat un acord, în sensul articolului 4 din directiva în 
cauză, privind modalităţile de implicare şi inclusiv de participare a lucrătorilor, sau trebuie ca nici una dintre 
societăţile participante să nu fi fost reglementată de norme de participare anterior înregistrării SE. 
 

                                                 
34 JO L 65, 14.03.1968, p. 8. Directivă modificată ultima dată de Actul de aderare din 1994. 
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Statutul SE nu trebuie să intre în nici un moment în conflict cu modalităţile privind implicarea lucrătorilor 
stabilite astfel. În cazul în care noile modalităţi stabilite în temeiul Directivei 2001/86/CE intră în conflict cu 
statutul existent, statutul se modifică în consecinţă. 
 
În acest caz, un stat membru poate prevedea dreptul organului de conducere sau celui de administraţie al unei 
SE de a opera modificarea statutului fără o nouă decizie a adunării generale a acţionarilor. 
 

Articolul 13 
 

Actele şi indicaţiile privind o SE, supusă publicităţii impuse de prezentul regulament, fac obiectul unei 
publicităţi efectuate în modurile prevăzute de legislaţia statului membru în care SE în cauză are sediul 
social, în conformitate cu Directiva 68/151/CEE. 

 
Articolul 14 

 
(1) Anunţul înregistrării unei SE şi a radierii unei astfel de înregistrări se publică cu titlu informativ în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene după publicarea efectuată în conformitate cu articolul 13. Respectivul 
anunţ precizează denumirea, numărul, data şi locul înmatriculării SE, data şi locul publicării şi titlul publicaţiei, 
precum şi sediul social şi domeniul de activitate al SE. 
 
(2) În cazul în care sediul social al unei SE este transferat în conformitate cu articolul 8, se publică un 
anunţ conţinând informaţiile menţionate la alineatul (1), precum şi pe cele privind noua înregistrare. 
 
(3) Informaţiile specifice menţionate la alineatul (1) sunt comunicate Oficiului pentru Publicaţii Oficiale al 
Comunităţilor Europene în termen de o lună de la publicarea menţionată la articolul 13. 
 

TITLUL II 
 

Constituirea 
 

Secţiunea 1 
 

Generalităţi 
 

Articolul 15 
 
(1) Sub rezerva dispoziţiilor prezentului regulament, constituirea unei SE este reglementată de legea 
aplicabilă societăţilor anonime în statul în care SE în cauză îşi stabileşte sediul social. 
(3)  
(2) Înregistrarea unei SE face obiectul unei publicităţi în conformitate cu articolul 13. 
 

Articolul 16 
 

(1) O SE dobândeşte personalitate juridică la data înmatriculării în registrul menţionat la articolul 12. 
 
(2) În cazul în care s-au întreprins acţiuni în numele unei SE anterior înregistrării acesteia în conformitate 
cu articolul 12 şi în care, după înregistrare, SE în cauză nu îşi asumă obligaţiile ce îi revin în temeiul 
respectivelor acţiuni, atunci persoanele fizice, societăţile, firmele sau alte persoane juridice care au întreprins 
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respectivele acţiuni răspund solidar pentru acele acţiuni, fără termen de prescriere, în absenţa unei convenţii 
contrare. 
 

Secţiunea 2 
 

Constituirea unei SE prin fuzionare 
 

Articolul 17 
 

(1) O SE poate fi constituită prin fuzionare, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1). 
 
(2) O astfel de fuzionare poate fi realizată în conformitate cu: 
 
(a) procedura de fuzionare prin absorbţie în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din a treia Directivă 
78/855/CEE a Consiliului din 9 octombrie 1978, în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind 
fuziunile societăţilor anonime 35 sau 
 
(b) procedura de fuzionare prin constituirea unei noi societăţi în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din 
directiva în cauză. 
 
În cazul fuziunii prin absorbţie, societatea absorbantă devine SE în momentul fuzionării. În cazul fuzionării prin 
constituirea unei noi societăţi, SE este noua societate. 

 
Articolul 18 

 
În ceea ce priveşte chestiunile nereglementate în prezenta secţiune sau, pentru cele doar parţial 
reglementate, acele aspecte rămase nereglementate, fiecare societate implicată în constituirea unei SE 
prin fuzionare este reglementată de dispoziţiile legale ale statului membru de care aparţine, care se 
aplică fuzionării societăţilor anonime în conformitate cu Directiva 78/855/CEE. 

 
Articolul 19 

 
Legislaţia unui stat membru poate interzice unei societăţi reglementate de dreptul respectivului stat 
membru să participe la constituirea prin fuzionare a unei SE, în cazul în care una dintre autorităţile 
competente ale statului membru în cauză se opune acestei participări, anterior eliberării certificatului 
menţionat la articolul 25 alineatul (2). 
 
Acest refuz trebuie să se bazeze pe motive de interes public. Este posibilă re-examinarea cazului de către o 
autoritate judiciară. 

 
Articolul 20 

 
(1) Organele de conducere sau de administraţie ale societăţilor care fuzionează redactează un proiect de 
fuzionare. Proiectul de fuzionare include următoarele elemente: 
 
(a) denumirea şi sediul social al fiecăreia dintre societăţile care fuzionează, precum şi cele preconizate 
pentru SE; 
 
(b) raportul de schimb al acţiunilor şi, după caz, cuantumul sultei; 
 
                                                 
35 JO L 295, 20.10.1978, p. 36. Directivă modificată ultima dată de Actul de aderare din 1994. 
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(c) modalităţile de predare a acţiunilor SE; 
 
(d) data de la care aceste acţiuni dau dreptul de a participa la beneficii şi orice modalităţi speciale privind 
acest drept; 
 
(e) data de la care operaţiunile societăţilor care fuzionează sunt considerate din punct de vedere contabil 
ca fiind efectuate de SE; 
 
(f) drepturile acordate de SE acţionarilor care beneficiază de drepturi speciale şi deţinătorilor de titluri, 
altele decât acţiuni, sau măsurile propuse în privinţa acestora; 
 
(g) orice avantaj special acordat experţilor care examinează proiectul de fuziune, precum şi membrilor 
organelor de administraţie, de conducere, de supraveghere sau de control ale societăţilor care fuzionează; 
 
(h) statutul SE; 
 
(i) informaţii privind procedurile de stabilire a modalităţilor referitoare la implicarea lucrătorilor, în temeiul 
Directivei 2001/86/CE. 
 
(2) Societăţile care fuzionează pot adăuga şi alte elemente proiectului de fuziune. 

 
Articolul 21 

 
Pentru fiecare dintre societăţile care fuzionează şi sub rezerva cerinţelor suplimentare impuse de statele 
membre de care aparţine societatea în cauză, următoarele informaţii trebuie publicate în jurnalul oficial al 
statului membru în cauză: 
 
(a) tipul, denumirea şi sediul social al fiecăreia dintre societăţile care fuzionează; 
 
(b) registrul în care documentele menţionate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 68/151/CEE sunt 
înregistrate pentru fiecare dintre societăţile care fuzionează, precum şi numărul de înregistrare în registrul în 
cauză; 
 
(c) indicarea modalităţilor stabilite în conformitate cu articolul 24 privind drepturile creditorilor societăţii în 
cauză şi adresa la care se pot obţine gratuit informaţii complete privind aceste modalităţi; 
 
(d) indicarea modalităţilor stabilite în conformitate cu articolul 24 privind drepturile acţionarilor minoritari ai 
societăţii în cauză şi adresa la care se pot obţine gratuit informaţii complete privind aceste modalităţi; 
 
(e) denumirea şi sediul social preconizat pentru SE. 

 
Articolul 22 

 
Ca alternativă la experţii care acţionează în numele fiecăreia dintre societăţile care fuzionează, unul sau mai 
mulţi dintre experţii independenţi menţionaţi la articolul 10 din Directiva 78/855/CEE, numiţi în acest scop la 
cererea comună a societăţilor de către o autoritate judiciară sau administrativă din statul membru de care 
aparţine una dintre societăţile care fuzionează sau viitoarea SE, pot examina proiectul de fuziune şi pot întocmi 
un raport unic pentru toţi acţionarii. 
 
Experţii au dreptul să solicite fiecăreia dintre societăţile care fuzionează orice informaţii pe care le consideră 
necesare îndeplinirii misiunii care le revine. 

 



Capitolul III . Drept european 

 
Revista de dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale  Nr.7/2008             Pag 107 

Articolul 23 
 

(1) Adunarea generală a fiecăreia dintre societăţile care fuzionează aprobă proiectul de fuziune. 
 
(2) Implicarea salariaţilor în SE se decide în temeiul Directivei 2001/86/CE. Adunarea generală a fiecăreia 
dintre societăţile care fuzionează are dreptul să condiţioneze înregistrarea SE de ratificarea expresă de către 
adunarea generală în cauză a modalităţilor astfel stabilite. 

 
Articolul 24 

 
(1) Dreptul statului membru sub incidenţa căruia se află fiecare dintre societăţile care fuzionează 
se aplică la fel ca şi în cazul fuzionării unor societăţi anonime, luându-se în considerare caracterul 
transfrontalier al fuziunii, în sensul protejării intereselor: 
 
(a) creditorilor societăţilor care fuzionează; 
 
(b) deţinătorilor de obligaţiuni la societăţile care fuzionează; 
 
(c) deţinătorilor de titluri, altele decât acţiuni, conferind drepturi speciale în societăţile care fuzionează. 
 
(2) În cazul societăţilor care fuzionează şi care intră sub incidenţa dreptului său, respectivul stat membru 
poate adopta dispoziţii menite să asigure protecţia adecvată a acţionarilor minoritari care se opun fuzionării. 

 
Articolul 25 

 
(1) Se examinează legalitatea fuzionării, în ceea ce priveşte partea de procedură legată de fiecare dintre 
societăţile care fuzionează, în conformitate cu legea privind fuziunea societăţilor anonime aplicabilă în statul 
membru sub incidenţa căruia se află societatea care fuzionează. 
 
(2) În fiecare dintre statele membre în cauză, instanţa, notarul sau altă autoritate competentă eliberează 
un certificat care atestă în mod concludent încheierea actelor şi a formalităţilor premergătoare fuziunii. 
 
(3) În cazul în care dreptul unui stat membru sub incidenţa căruia se află una din societăţile care 
fuzionează prevede o procedură de analiză şi modificare a raportului de schimb al acţiunilor sau o procedură 
de despăgubire a acţionarilor minoritari, fără ca acest lucru să împiedice înregistrarea fuziunii, aceste proceduri 
se aplică numai dacă restul societăţilor care fuzionează, situate în state membre care nu prevăd explicit o 
astfel de procedură, acceptă, atunci când aprobă condiţiile de fuzionare în conformitate cu articolul 23 alineatul 
(1), posibilitatea ca acţionarii respectivei societăţi care fuzionează să recurgă la o astfel de procedură. În astfel 
de cazuri, instanţa, notarul sau altă autoritate competentă poate elibera certificatul doveditor menţionat la alin. 
(2) chiar dacă s-a demarat o astfel de procedură. Cu toate acestea, certificatul trebuie să menţioneze faptul că 
o astfel de procedură se află în desfăşurare. Decizia luată la încheierea procedurii este obligatorie pentru 
societatea absorbantă şi pentru toţi acţionarii acesteia. 

 
Articolul 26 

 
(1) Se examinează legalitatea fuzionării, în ceea ce priveşte partea de procedură legată de încheierea 
fuzionării şi de constituirea SE, de către instanţa, notarul sau altă autoritate competentă să examineze acest 
aspect al legalităţii fuzionării societăţilor anonime în statul membru sub incidenţa căruia se află viitorul sediu 
social al SE. 
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(2) În acest sens, fiecare dintre societăţile care fuzionează trimite autorităţii competente certificatul 
menţionat la articolul 25 alineatul (2) în termen de şase luni de la eliberarea acestuia, precum şi o copie a 
proiectului de fuziune aprobat de societatea în cauză. 
 
(3) Autoritatea menţionată la alineatul (1) verifică în special dacă societăţile care fuzionează au aprobat un 
proiect de fuziune în aceiaşi termeni şi dacă modalităţile referitoare la implicarea salariaţilor au fost stabilite în 
temeiul Directivei 2001/86/CE. 
 
(4) Autoritatea verifică, de asemenea, în cazul în care SE îndeplineşte condiţiile stabilite de legislaţia 
statului membru în care se află sediul social al SE în conformitate cu articolul 15. 
 

Articolul 27 
 

(1) Fuzionarea şi constituirea simultană a unei SE produce efecte de la data la care SE este înregistrată în 
conformitate cu articolul 12. 
 
(2) O SE nu poate fi înregistrată decât după încheierea tuturor formalităţilor prevăzute la articolele 25 şi 
26. 

 
Articolul 28 

 
Pentru fiecare dintre societăţile care fuzionează, realizarea fuziunii face obiectul unei publicităţi efectuate în 
conformitate cu modalităţile stabilite de legislaţia fiecărui stat membru, în conformitate cu articolul 3 din 
Directiva 68/151/CEE. 

 
Articolul 29 

 
(1) O fuziune realizată în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) litera (a) are ipso jure şi simultan 
următoarele consecinţe: 
 
(a) întregul patrimoniu activ şi pasiv al fiecărei societăţi absorbite se transferă societăţii absorbante; 
 
(b) acţionarii societăţii absorbite devin acţionari ai societăţii absorbante; 
 
(c) societatea absorbită încetează să existe; 
 
(d) societatea absorbantă adoptă forma de SE. 
 
(2) O fuziune realizată în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) litera (b) are ipso jure şi simultan 
următoarele consecinţe: 
 
(a) întregul patrimoniu activ şi pasiv al societăţilor care fuzionează se transferă SE; 
 
(b) acţionarii societăţilor care fuzionează devin acţionari ai SE; 
 
(c) societăţile care fuzionează încetează să existe; 
 
(3) În cazul în care în cazul fuzionării unor societăţi anonime legislaţia unui stat membru impune 
încheierea unor formalităţi speciale înainte de transferul anumitor bunuri, drepturi şi obligaţii ale societăţilor 
care fuzionează către terţi, formalităţile în cauză se aplică şi se duc la îndeplinire fie de către societăţile care 
fuzionează, fie de SE după înregistrare. 
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(4) Drepturile şi obligaţiile societăţilor implicate privind condiţiile de angajare care decurg din dreptul intern, 
din practica curentă şi din contractele individuale de muncă sau din raporturile de muncă existente la data 
înregistrării, se transferă, în baza acestei înregistrări, noii SE începând cu momentul înregistrării acesteia. 
 

Articolul 30 
 

Nulitatea unei fuziuni în sensul articolului 2 alineatul (1) nu poate fi pronunţată după înregistrarea SE. 
 
Absenţa examinării legalităţii unei fuziuni în temeiul articolelor 25 şi 26 poate fi inclusă printre motivele de 
dizolvare a unei SE. 

 
Articolul 31 

 
(1) În cazul în care o fuziune realizată în sensul articolului 17 alineatul (2) litera (a) se efectuează de către 
o societate care deţine toate acţiunile şi alte titluri care îi conferă drept de vot în adunarea generală a unei 
societăţi, nu se aplică dispoziţiile articolului 20 alineatul (1) literele (b), (c) şi (d), articolului 29 alineatul (1) litera 
(b) şi ale articolului 22. Cu toate acestea, se aplică dispoziţiile de drept intern care reglementează fiecare dintre 
societăţile care fuzionează şi fuziunile societăţilor anonime în conformitate cu articolul 24 din Directiva 
78/855/CEE. 
 
(2) În cazul în care se realizează o fuziune prin absorbţie de către o societate care deţine 90 % sau mai 
mult, dar nu totalitatea acţiunilor sau a altor titluri care îi conferă drept de vot în adunarea generală a altei 
societăţi, prezentarea rapoartelor organului de conducere sau de administraţie, a rapoartelor unuia sau mai 
multor experţi independenţi, precum şi a documentelor necesare examinării este obligatorie doar în măsura în 
care acest lucru este cerut de legislaţia internă sub incidenţa căreia se află fie societatea absorbantă, fie 
societate absorbită. 
 
Cu toate acestea, statele membre pot prevedea aplicarea prezentului alineat în cazul în care o societate deţine 
acţiuni care conferă 90 % sau mai mult, dar nu totalitatea drepturilor de vot. 

 
Secţiunea 3 

 
Constituirea unei SE holding 

 
Articolul 32 

 
(1) O SE holding se poate constitui în conformitate cu articolul 2 alineatul (2). 
 
Societăţile care promovează constituirea unei SE holding, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), continuă 
să existe. 
 
(2) Organele de conducere sau de administraţie ale societăţii care promovează operaţiunea întocmesc, în 
aceiaşi termeni, un proiect de constituire a unei SE. Acest proiect include un raport explicativ şi justificativ 
privind aspectele juridice şi economice ale constituirii, care indică, de asemenea, consecinţele pe care 
adoptarea formei de SE le are pentru acţionari şi la lucrători. Proiectul include şi informaţiile prevăzute la 
articolul 20 alineatul (1) literele (a), (b), (c), (f), (g), (h) şi (i) şi stabilesc procentul minim de acţiuni sau părţi ale 
fiecăreia dintre societăţile care promovează operaţiunea cu care acţionarii trebuie să contribuie la constituirea 
SE. Respectivul procent reprezintă acţiuni care conferă peste 50 % din drepturile de vot permanente. 
 
(3) Pentru fiecare din societăţile care promovează operaţiunea, proiectul de constituire a SE face obiectul 
unei publicităţi în conformitate cu modalităţile prevăzute de legislaţia fiecărui stat membru în conformitate cu 
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articolul 3 din Directiva 68/151/CEE cu cel puţin o lună înainte de data adunării generale convocată să se 
pronunţe asupra operaţiunii. 
 
(4) Unul sau mai mulţi experţi independenţi ai societăţilor care promovează operaţiunea, desemnaţi sau 
autorizaţi de o autoritate judiciară sau administrativă a statului membru de care aparţine fiecare societate, în 
conformitate cu dispoziţiile de drept intern adoptate în aplicarea Directivei 78/855/CEE, examinează proiectul 
de constituire redactat în temeiul alineatului (2) şi întocmesc un raport scris destinat acţionarilor fiecărei 
societăţi. Cu acordul societăţilor care promovează operaţiunea, se poate întocmi un raport scris pentru 
acţionarii tuturor societăţilor, de către unul sau mai mulţi experţi independenţi desemnaţi sau autorizaţi de o 
autoritate judiciară sau administrativă a statului membru de care aparţine una dintre societăţile care 
promovează operaţiunea sau viitoarea SE, în conformitate cu dispoziţiile de drept intern adoptate în aplicarea 
Directivei 78/855/CEE. 
 
(5) Raportul trebuie să indice dificultăţile speciale de evaluare şi declară dacă raportul de schimb al 
acţiunilor este sau nu pertinent şi rezonabil, precizând metodele prin care acest raport a fost determinat şi dacă 
aceste metode sunt adecvate pentru cazul în speţă. 
 
(6) Adunarea generală a fiecăreia dintre societăţile care promovează operaţiunea aprobă proiectul de 
constituire a SE holding. 
 
Implicarea lucrătorilor în SE se decide în temeiul dispoziţiilor Directivei 2001/86/CE. Adunarea generală a 
fiecăreia dintre societăţile care promovează operaţiunea pot condiţiona dreptul de înregistrare a SE de 
ratificarea expresă a modalităţilor astfel stabilite. 
 
(7) Dispoziţiile prezentului articol se aplică, mutatis mutandis, societăţilor cu răspundere limitată. 

 
Articolul 33 

 
(1) Acţionarii sau deţinătorii de participaţii ai societăţilor care promovează operaţiunea dispun de un 
termen de trei luni în care pot informa societăţile implicate cu privire la intenţia de a contribui la constituirea SE 
cu acţiunile sau participaţiile pe care le deţin. Acest termen începe să curgă de la data la care actul de 
constituire a SE a fost întocmit în conformitate cu articolul 32. 
 
(2) SE se constituie numai în cazul în care, în termenul prevăzut la alineatul (1), acţionarii sau deţinătorii 
de participaţiuni ai societăţilor care promovează operaţiunea alocă procentul minim de acţiuni sau participaţii 
deţinut în fiecare societate în conformitate cu proiectul de constituire şi în care toate celelalte condiţii sunt 
îndeplinite. 
 
(3) În cazul în care toate condiţiile privind constituirea SE sunt îndeplinite în conformitate cu alineatul (2), 
pentru fiecare dintre societăţile promotoare, acest lucru face obiectul unei publicităţi efectuate în conformitate 
cu modalităţile prevăzute de dreptul intern sub incidenţa căruia se află fiecare dintre aceste societăţi, adoptate 
în conformitate cu articolul 3 din Directiva 68/151/CEE. 
 
Acţionarii sau deţinătorii de participaţii ai societăţilor care promovează operaţiunea, care nu şi-au comunicat în 
termenul prevăzut la alineatul (1) intenţia de a-şi pune acţiunile sau participaţiile la dispoziţia societăţilor 
promotoare în vederea constituirii SE, beneficiază de un termen suplimentar de o lună pentru a face acest 
lucru. 
 
(4) Acţionarii sau deţinătorii de participaţii care contribuie cu propriile titluri de valoare la constituirea SE 
primesc acţiuni ale acesteia. 
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(5) SE nu poate fi înregistrată până când nu se dovedeşte că au fost îndeplinite formalităţile menţionate la 
articolul 32 şi condiţiile menţionate la alineatul (2). 

 
Articolul 34 

 
În cazul societăţilor care promovează operaţiunea, un stat membru poate adopta dispoziţii menite să asigure 
protecţia acţionarilor minoritari care se opun operaţiunii, precum şi a creditorilor şi lucrătorilor. 

 
Secţiunea 4 

 
Constituirea unei filiale a SE 

 
Articolul 35 

 
O SE se poate constitui în conformitate cu articolul 2 alineatul (3). 

 
Articolul 36 

 
Societăţilor sau altor entităţi juridice care participă la o astfel de operaţiune li se aplică dispoziţiile care le 
reglementează participarea la constituirea unei filiale sub formă de societate anonimă în temeiul dreptului 
intern. 

 
Secţiunea 5 

 
Transformarea unei societăţi anonime în SE 

 
Articolul 37 

 
(1) Se poate constitui o SE în conformitate cu articolul 2 alineatul (4). 
 
(2) Fără a aduce atingere articolului 12, transformarea unei societăţi anonime în SE nu duce nici la 
dizolvarea societăţii, nici la crearea unei persoane juridice noi. 
 
(3) Sediul social nu poate fi transferat dintr-un stat membru în altul în temeiul articolului 8 în momentul 
transformării. 
 
(4) Organul de conducere sau de administraţie al societăţii în cauză întocmeşte un proiect de transformare 
şi un raport explicativ şi justificativ privind aspectele juridice şi economice ale transformării şi indicând 
consecinţele pe care adoptarea formei de SE le are asupra acţionarilor şi lucrătorilor. 
 
(5) Proiectul de transformare face obiectul unei publicităţi în conformitate cu modalităţile prevăzute de 
legislaţia fiecărui stat membru în conformitate cu articolul 3 din Directiva 68/151/CEE cu cel puţin o lună înainte 
de data adunării generale convocată pentru a se pronunţa asupra transformării. 
 
(6) Înaintea adunării generale menţionate la alineatul (7), unul sau mai mulţi experţi independenţi 
desemnaţi sau autorizaţi, în conformitate cu dispoziţiile de drept intern adoptate în aplicarea articolului 10 din 
Directiva 78/855/CEE, de o autoritate judiciară sau administrativă a statului membru de care aparţine 
societatea care se transformă în SE atestă, în conformitate cu Directiva 77/91/CEE36, mutatis mutandis, că 
                                                 
36 A doua Directivă 77/91/CEE a Consiliului din 13 decembrie 1976 de coordonare, în vederea echivalării, a garanţiilor impuse 
societăţilor în statele membre, în sensul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaţilor sau terţilor, 
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societatea dispune de active nete cel puţin echivalente cu capitalul său, plus acele rezerve care nu pot fi 
distribuite în conformitate cu legea sau cu statutul. 
 
(7) Adunarea generală a societăţii în cauză aprobă proiectul de transformare, precum şi statutul SE. 
Decizia adunării generale se ia în condiţiile prevăzute de dispoziţiile de drept intern adoptate în aplicarea 
articolului 7 din Directiva 78/855/CEE. 
 
(8) Statele membre pot condiţiona transformarea de votul favorabil al majorităţii calificate sau de 
unanimitatea membrilor în cadrul organului societăţii care urmează să fie transformată şi în care este 
organizată participarea lucrătorilor. 
 
(9) Drepturile şi obligaţiile societăţii care urmează să fie transformată în ceea ce priveşte condiţiile de 
angajare care decurg din dreptul intern, din practica curentă şi din contractele individuale muncă sau din 
raporturile de muncă existente la data înregistrării se transferă noii SE, în baza acestei înregistrări. 

 
TITLUL III 

 
STRUCTURA UNEI SE 

 
Articolul 38 

 
În condiţiile prevăzute în prezentul regulament, o SE include: 
 
(a) o adunare generală a acţionarilor şi 
 
(b) fie un organ de supraveghere şi unul de conducere (sistem dualist), fie un organ de administraţie 
(sistem monist), în funcţie de forma adoptată prin statut. 
 

Secţiunea 1 
 

Sistemul dualist 
 

Articolul 39 
 

(1) Organul de conducere răspunde de gestionarea unei SE. Un stat membru poate prevedea că unul sau 
mai mulţi directori generali sunt răspunzători de gestionarea curentă în aceleaşi condiţii ca şi pentru societăţile 
anonime care au sediul social pe teritoriul respectivului stat membru. 
 
(2) Membrul sau membrii organului de conducere sunt numiţi şi revocaţi de către organul de 
supraveghere. 
 
Cu toate acestea, un stat membru poate prevedea sau permite ca prin statut membrul sau membrii organului 
de conducere să fie numiţi şi revocaţi de adunarea generală, în aceleaşi condiţii ca şi pentru societăţile 
anonime care au sediul social pe teritoriul respectivului stat membru. 
 
(3) Aceeaşi persoană nu poate fi în acelaşi timp membru al organului de conducere şi al organului de 
supraveghere al aceleiaşi SE. Cu toate acestea, organul de supraveghere poate numi pe unul din membrii săi 
membru al organului de conducere în cazul în care un astfel de post rămâne vacant. Pe durata acestei 
                                                                                                                                                                   
în ceea ce priveşte constituirea societăţilor anonime şi menţinerea şi modificarea capitalului acestora (JO L 26, 31.01.1977, p. 1). 
Directivă modificată ultima dată de Actul de aderare din 1994. 
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perioade se suspendă funcţiile persoanei în cauză ca membru al organului de supraveghere. Un stat membru 
poate prevedea ca această perioadă să fie limitată în timp. 
 
(4) Numărul membrilor organului de conducere sau normele de stabilire a acestuia sunt stabilite în statutul 
SE. Cu toate acestea, un stat membru poate stabili un număr minim şi maxim de membri. 
 
(5) În cazul în care nu există dispoziţii referitoare la un sistem dualist pentru societăţile anonime cu sediul 
social pe teritoriul său, un stat membru poate adopta măsurile adecvate privind SE. 
 

Articolul 40 
 

(1) Organul de supraveghere controlează activitatea organului de conducere. Organul de supraveghere nu 
are competenţa de a asigura gestionarea unei SE. 
 
(2) Membrii organului de supraveghere sunt numiţi de către adunarea generală. Cu toate acestea, 
membrii primului organ de supraveghere pot fi numiţi prin statut. Prezenta dispoziţie se aplică fără a se aduce 
atingere articolului 47 alineatul (4) sau, după caz, modalităţilor de participare a lucrătorilor stabilite în temeiul 
Directivei 2001/86/CE. 
 
(3) Numărul membrilor organului de supraveghere sau regulile de stabilire a acestuia se specifică în 
statut. Cu toate acestea, un stat membru poate impune un număr fix de membri pentru organul de 
supraveghere al SE înregistrate pe teritoriul său sau un număr minim şi maxim de membri. 

 
Articolul 41 

 
(1) Organul de conducere informează organul de supraveghere cel puţin o dată la fiecare trei luni cu 
privire la progresele şi evoluţiile previzibile ale activităţilor desfăşurate de SE. 
 
(2) Pe lângă informaţiile periodice menţionate la alineatul (1), organul de conducere comunică în timp util 
organului de supraveghere orice informaţie privind evenimentele care ar putea avea efecte semnificative 
asupra SE. 
 
(3) Organul de supraveghere poate solicita organului de conducere orice fel de informaţii de care are 
nevoie în exercitarea activităţii de control în conformitate cu articolul 40 alineatul (1). Un stat membru poate 
prevedea acest drept pentru fiecare membru al organului de supraveghere. 
 
(4) Organul de supraveghere poate întreprinde sau solicita verificările necesare îndeplinirii misiunii sale. 
 
(5) Fiecare membru al organului de supraveghere are dreptul să examineze informaţiile primite de organ. 

 
Articolul 42 

 
Organul de supraveghere îşi alege un preşedinte dintre membrii săi. În cazul în care jumătate dintre membri 
sunt numiţi de către lucrători, atunci poate fi ales preşedinte doar un membru numit de adunarea generală a 
acţionarilor. 

 
Secţiunea 2 

 
Sistemul monist 

 
Articolul 43 
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(1) Organul de administraţie asigură gestionarea unei SE. Un stat membru poate prevedea că unul sau 
mai mulţi directori administrativi sunt răspunzători de gestionarea curentă în aceleaşi condiţii ca şi pentru 
societăţile anonime care au sediul social pe teritoriul respectivului stat membru. 
 
(2) Numărul membrilor organului de administraţie sau regulile de stabilire a acestuia se specifică în 
statutul SE. Cu toate acestea, un stat membru poate stabili un număr minim şi, după caz, maxim de membri. 
 
Cu toate acestea, organul de administraţie trebuie să fie format din cel puţin trei membri, în cazul în care 
participarea lucrătorilor în cadrul SE este organizată în conformitate cu Directiva 2001/86/CE. 
 
(3) Membrul sau membrii organului de administraţie sunt numiţi de adunarea generală. Cu toate acestea, 
membrii primului organ de administraţie pot fi numiţi prin statut. Prezenta dispoziţie se aplică fără a se aduce 
atingere articolului 47 alineatul (4) sau, după caz, modalităţilor de participare a lucrătorilor stabilite în temeiul 
Directivei 2001/86/CE. 
 
(4) În absenţa unor dispoziţii referitoare la un sistem monist pentru societăţile anonime cu sediul social pe 
teritoriul unui stat membru, statul membru în cauză poate adopta măsurile adecvate privind SE. 

 
Articolul 44 

 
(1) Organul de administraţie se întruneşte la intervalele stabilite prin statut, dar cel puţin o dată la fiecare 
trei luni, pentru a discuta progresele şi evoluţiile previzibile ale activităţilor desfăşurate de SE. 
 
(2) Fiecare membru al organului de administraţie are dreptul să examineze informaţiile primite de organ. 

 
Articolul 45 

 
Organul de administraţie îşi alege un preşedinte dintre membrii săi. În cazul în care jumătate dintre membri 
sunt numiţi de către lucrători, atunci poate fi ales preşedinte doar un membru numit de adunarea generală a 
acţionarilor. 

 
Secţiunea 3 

 
Norme comune sistemelor monist şi dualist 

 
Articolul 46 

 
(1) Membrii organelor societăţii sunt numiţi pentru o perioadă stabilită prin statut, care nu poate depăşi 
şase ani. 
 
(2) Sub rezerva restricţiilor prevăzute în statut, membrii pot fi renumiţi o dată sau de mai multe ori pentru 
perioada stabilită în conformitate cu alineatul (1). 

 
Articolul 47 

 
(1) Statutul unei SE poate prevedea ca o societate sau o altă entitate juridică să fie membru în unul din 
organele acesteia, cu condiţia ca legislaţia statului membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE în 
cauză, aplicabilă societăţilor anonime, să nu conţină dispoziţii contrare. 
 
Societatea sau altă entitate juridică desemnează o persoană fizică pentru a o reprezenta în organul respectiv. 
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(2) Nu pot fi membri ai unui organism al SE sau reprezentanţi ai unui membru în sensul alineatului (1) 
persoanele cărora: 
 
(a) legislaţia statului membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE în cauză nu îi dă dreptul să facă 
parte din organul corespunzător al unei societăţi anonime reglementate de dreptul statului membru în cauză; 
 
(b) o hotărâre judecătorească sau administrativă pronunţată într-un stat membru nu îi dă dreptul de a face 
parte din organul corespunzător al unei societăţi anonime reglementate de dreptul unui stat membru. 
 
(3) În conformitate cu legea aplicabilă societăţilor anonime în statul membru pe teritoriul căruia se află 
sediul social al unei SE, statutul SE în cauză poate stabili condiţiile speciale de eligibilitate pentru membrii care 
îi reprezintă pe acţionari. 
 
(4) Prezentul regulament nu aduce atingere legislaţiilor interne care permit acţionarilor minoritari sau altor 
persoane sau autorităţi să numească o parte din membrii organelor societăţii. 
 

Articolul 48 
 
(1) Statutul unei SE enumeră categoriile de operaţiuni pentru care organul de conducere are nevoie de 
autorizaţia organului de supraveghere, în cadrul sistemului dualist, sau de decizia expresă a organului de 
administraţie, în cadrul sistemului monist. 
 
Cu toate acestea, un stat membru poate prevedea ca, în cadrul sistemului dualist, organul de supraveghere să 
poată impune obligativitatea unei autorizări pentru anumite operaţiuni. 
 
(2) Un stat membru poate stabili categoriile de tranzacţii care trebuie să fie cel puţin specificate în statutul 
unei SE înregistrate pe teritoriul său. 
 

Articolul 49 
 
Membrii organelor SE au obligaţia de a nu divulga, chiar şi după încetarea funcţiilor lor, vreuna din informaţiile 
de care dispun cu privire la SE şi a căror dezvăluire ar putea aduce atingere intereselor societăţii, cu excepţia 
cazurilor în care dezvăluirea unor informaţii este solicitată sau admisă în temeiul dispoziţiilor de drept intern 
aplicabile societăţilor anonime sau din motive de interes public. 
 

Articolul 50 
 
(1) Cu excepţia cazurilor în care prezentul regulament sau statutul conţin dispoziţii contrare, normele 
interne privind cvorumul şi adoptarea deciziilor de către organele SE sunt după cum urmează: 
 
(a) cvorum: cel puţin jumătate din membri sau din reprezentanţii acestora trebuie să fie prezenţi; 
 
(b) adoptarea deciziilor: majoritatea membrilor sau a reprezentanţilor trebuie să fie prezenţi. 
 
(2) În absenţa unor dispoziţii speciale în statut, preşedintele fiecărui organism are votul decisiv în cazul în 
care voturile sunt egal împărţite. Cu toate acestea, statutul nu poate include o dispoziţie contrară în cazul în 
care jumătate din membrii organului de supraveghere sunt reprezentanţi ai lucrătorilor. 
 
(3) În cazul în care participarea lucrătorilor este reglementată în conformitate cu Directiva 2001/86/CE, un 
stat membru poate prevedea ca, prin derogare de la dispoziţiile prevăzute la alineatele (1) şi (2), cvorumul şi 
procesul de luare a deciziilor în cadrul organului de supraveghere să fie reglementate de normele aplicabile, în 
condiţii similare, societăţilor anonime reglementate de dreptul intern al statului membru în cauză. 
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Articolul 51 

 
În conformitate cu dispoziţiile aplicabile societăţilor anonime în statul membru pe teritoriul căruia se află sediul 
social al unei SE, membrii organului de conducere, supraveghere sau de administraţie sunt răspunzători pentru 
pierderile sau pagubele suferite de SE ca urmare a încălcării de către aceştia a obligaţiilor legale, statutare sau 
de alt tip inerente funcţiei ocupate. 
 

Secţiunea 4 
 

Adunarea generală 
 

Articolul 52 
 
Adunarea generală decide în problemele care sunt exclusiv de competenţa acesteia în temeiul: 
 
(a) prezentului regulament sau 
 
(b) legislaţiei statului membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE, adoptată în aplicarea 
Directivei 2001/86/CE. 
 
În plus, adunarea generală decide în acele probleme care sunt de competenţa adunării generale a unei 
societăţi anonime reglementate de legislaţia internă a statului membru pe teritoriul căruia se află sediul social al 
SE, fie în temeiul legislaţiei statului membru în cauză, fie în temeiul statutului SE întocmit în conformitate cu 
dreptul intern în cauză. 
 

Articolul 53 
 
Fără a se aduce atingere normelor stabilite în prezenta secţiune, organizarea şi desfăşurarea adunărilor 
generale, precum şi procedurile de vot, sunt reglementate de legislaţia aplicabilă societăţilor anonime în statul 
membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE. 
 

Articolul 54 
 

(1) O SE convoacă adunarea generală cel puţin o dată în fiecare an calendaristic, în termen de şase luni 
de la încheierea exerciţiului financiar, cu excepţia cazurilor în care legislaţia statului membru pe 
teritoriul căruia se află sediul social al SE aplicabilă societăţilor anonime având acelaşi obiect de 
activitate ca şi SE în cauză prevede obligativitatea convocării mai multor adunări generale. Cu toate 
acestea, un stat membru poate prevedea ca prima adunare generală să aibă loc oricând în perioada 
de 18 luni ulterioară constituirii SE. 

 
(2) Adunarea generală poate fi convocată în orice moment de organul de conducere, de de administraţie, 

de supraveghere sau de orice alt organism sau autoritate competentă în conformitate cu legislaţia 
internă aplicabilă societăţilor anonime în statul membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE. 

 
Articolul 55 

 
(1) Unul sau mai mulţi acţionari care deţin împreună acţiuni reprezentând cel puţin 10 % din capitalul subscris 

al unei SE pot cere convocarea adunării generale şi pot stabili ordinea de zi a acesteia; statutul SE sau 
legislaţia internă pot prevedea un volum mai mic pentru acest procent deţinut, în aceleaşi condiţii ca şi cele 
aplicabile societăţilor anonime. 
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(2) Cererea de convocare a adunării generale include şi elementele care trebuie să figureze pe ordinea de zi. 
 
(3) În cazul în care, după exprimarea cererii formulate în temeiul alineatului (1), adunarea generală nu este 

convocată la timp sau, indiferent de situaţie, în termen de două luni, autorităţile judiciare sau administrative 
a căror jurisdicţie include teritoriul pe care se află sediul social al SE pot dispune convocarea adunării 
generale într-o perioadă dată de timp sau pot autoriza acţionarii care au formulat respectiva cerere sau 
reprezentanţii acestora să convoace o adunare generală. Prezenta dispoziţie nu aduce atingere 
dispoziţiilor de drept intern care permit acţionarilor să convoace adunarea generală. 

 
Articolul 56 

 
Unul sau mai mulţi acţionari care deţin împreună cel puţin 10 % din capitalul subscris al unei SE pot cere ca 
unul sau mai multe elemente suplimentare să fie introduse pe ordinea de zi a oricărei adunări generale. 
Procedurile şi termenele aplicabile acestei cereri se stabilesc în dreptul intern al statului membru pe teritoriul 
căruia se află sediul social al SE sau, în absenţa acestora, în statutul SE. Procentul de mai sus poate fi 
micşorat prin statut sau prin legislaţia statului membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE, în aceleaşi 
condiţii ca şi cele aplicabile societăţilor anonime. 
 

Articolul 57 
 
Cu excepţia cazului în care prezentul regulament sau, în absenţa acestuia, legislaţia aplicabilă societăţilor 
anonime în statul membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE impune o majoritate mai largă, 
adunarea generală decide cu majoritatea voturilor valabil exprimate. 
 

Articolul 58 
 
Voturile exprimate nu includ voturile aferente unor acţiuni pentru care acţionarul nu a participat la vot, s-a 
abţinut de la vot, a votat în alb sau a emis un vot nul. 
 

Articolul 59 
 
(1) Modificarea statutului unei SE necesită o decizie a adunării generale adoptată cu o majoritate de minimum 

două treimi din voturile valabil exprimate, cu excepţia cazurilor în care legislaţia aplicabilă societăţilor 
anonime în statul membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE cere sau permite o majoritate mai 
largă. 

 
(2) Cu toate acestea, un stat membru poate prevedea ca, în cazul în care mai puţin de jumătate din capitalul 

subscris al unei SE este reprezentat, să fie suficientă majoritatea simplă din voturile menţionate la alineatul 
(1). 

 
(3) Orice modificare a statutului SE face obiectul unei publicităţi în conformitate cu articolul 13. 
 

Articolul 60 
 
(1) În cazul în care există mai multe categorii de acţiuni, orice decizie a adunării generale face obiectul unui 

vot separat din partea fiecărei categorii de acţionari ale căror drepturi sunt afectate de decizia în cauză. 
 
(2) În cazul în care decizia adunării generale necesită majoritatea voturilor menţionate la articolul 59 alineatul 

(1) sau (2), majoritatea în cauză este necesară şi pentru votul separat exprimat de fiecare categorie de 
acţionari ale căror drepturi sunt afectate de decizia în cauză. 

 
TITLUL IV 
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CONTURILE ANUALE ŞI CONTURILE CONSOLIDATE 

 
Articolul 61 

 
Sub rezerva articolului 62, o SE este reglementată de normele aplicabile societăţilor anonime în temeiul 
dreptului intern al statului membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE în ceea ce priveşte întocmirea 
conturilor anuale şi, după caz, a celor consolidate, precum şi întocmirea raportului de gestiune anexat, 
auditarea şi publicitatea conturilor în cauză. 
 

Articolul 62 
 
(1) O SE care este o instituţie de credit sau financiară este reglementată de normele stabilite în dreptul intern 

al statului membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE pentru punerea în aplicare a Directivei 
2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 martie 2000 privind iniţierea şi desfăşurarea 
activităţii instituţiilor de credit37 în ceea ce priveşte întocmirea conturilor anuale şi, după caz, a celor 
consolidate, precum şi întocmirea raportului de gestiune anexat, auditarea şi publicarea conturilor în cauză. 

 
(2) O SE care este o întreprindere de asigurări este reglementată de normele stabilite în dreptul intern al 

statului membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE pentru punerea în aplicare a Directivei 
91/674/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 privind conturile anuale şi conturile consolidate ale 
întreprinderilor de asigurări38 în ceea ce priveşte întocmirea conturilor anuale şi, după caz, a celor 
consolidate, precum şi întocmirea raportului de gestiune anexat, auditarea şi publicarea conturilor în cauză. 

 
TITLUL V 

 
LICHIDAREA, DIZOLVAREA, INSOLVABILITATEA ŞI ÎNCETAREA DE PLĂŢI 

 
Articolul 63 

 
În ceea ce priveşte lichidarea, dizolvarea, insolvabilitatea sau încetarea de plăţi şi alte proceduri similare, o SE 
este reglementată de dispoziţiile legale aplicabile societăţilor anonime constituite în temeiul dreptului intern al 
statului membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE, inclusiv acele dispoziţii referitoare la procedura 
de decizie în adunarea generală. 
 

Articolul 64 
 
(1) În cazul în care o SE nu respectă cerinţele menţionate la articolul 7, statul membru pe teritoriul căruia se 

află sediul social al SE ia măsurile necesare pentru a obliga SE în cauză să îşi reglementeze situaţia într-
un termen stabilit prin: 

 
(a) transferarea administraţiei centrale înapoi în statul membru pe teritoriul căruia se află sediul social sau 
 
(b) transferarea sediului social prin procedura prevăzută la articolul 8. 
 
(2) Statul membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE adoptă măsurile necesare pentru a se asigura 

că o SE care nu reuşeşte să îşi reglementeze situaţia în conformitate cu alineatul (1) este lichidată. 
 
                                                 
37 JO L 126, 26.05.2000, p. 1. 
38 JO L 374, 31.12.1991, p. 7. 
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(3) Statul membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE instituie o acţiune în justiţie împotriva oricărei 
încălcări constatate a articolului 7. Această acţiune duce la suspendarea procedurilor prevăzute la 
alineatele (1) şi (2). 

 
(4) În cazul în care, la iniţiativa autorităţilor sau a oricărei părţi interesate, se constată că o SE are 

administraţia centrală pe teritoriul unui stat membru contrar dispoziţiilor articolului 7, autorităţile statului 
membru în cauză informează de îndată statul membru pe teritoriul căruia se află sediul social al SE. 

 
Articolul 65 

 
Fără a aduce atingere dispoziţiilor de drept intern care impun măsuri de publicitate suplimentare, deschiderea 
procedurilor de lichidare, dizolvare, insolvabilitate sau încetare de plăţi, precum şi închiderea lor şi orice decizie 
de continuare a activităţii fac obiectul unei publicităţi în conformitate cu articolul 13. 
 

Articolul 66 
 
(1) O SE poate fi transformată într-o societate anonimă reglementată de dreptul intern al statului membru pe 

teritoriul căruia se află sediul social al SE în cauză. Decizia de transformare nu poate fi luată decât după 
doi ani de la data înregistrării sau după aprobarea primelor două conturi anuale. 

 
(2) Transformarea unei SE în societate anonimă nu duce nici la dizolvarea societăţii, nici la constituirea unei 

persoane juridice noi. 
 
(3) Organul de conducere sau de administraţie al SE întocmeşte un proiect de transformare şi un raport 

explicativ şi justificativ privind aspectele juridice şi economice ale transformării şi indicând efectele pe care 
adoptarea formei de societate anonimă le are asupra acţionarilor şi lucrătorilor. 

 
(4) Proiectul de transformare face obiectul unei publicităţi efectuate în conformitate cu modalităţile prevăzute 

de legislaţia fiecărui stat membru în conformitate cu articolul 3 din Directiva 68/151/CEE cu cel puţin o lună 
înainte de data adunării generale convocată pentru a se pronunţa asupra transformării. 

 
(5) Înaintea adunării generale menţionate la alineatul (6), unul sau mai mulţi experţi independenţi desemnaţi 

sau autorizaţi, în conformitate cu dispoziţiile de drept intern adoptate pentru punerea în aplicare a 
articolului 10 din Directiva 78/855/CEE, de o autoritate judiciară sau administrativă a statului membru de 
care aparţine SE care se transformă în societate anonimă atestă faptul că societatea dispune de active cel 
puţin echivalente cu capitalul propriu. 

 
(6) Adunarea generală a SE aprobă proiectul de transformare, precum şi statutul societăţii anonime. Decizia 

adunării generale se ia în conformitate cu dispoziţiile de drept intern adoptate pentru punerea în aplicare a 
articolului 7 din Directiva 78/855/CEE. 

 
TITLUL VI 

 
Dispoziţii suplimentare şi tranzitorii 

 
Articolul 67 

 
(1) În cazul în care şi atâta timp cât a treia fază a uniunii economice şi monetare (UEM) nu i se aplică, fiecare 

stat membru poate aplica SE care au sediul social pe teritoriul său dispoziţiile aplicabile societăţilor 
anonime care intră sub incidenţa dreptului statului membru în cauză în ceea ce priveşte modul de 
exprimare a capitalului. Oricare ar fi situaţia, o SE îşi poate exprima capitalul şi în euro. În acest caz, rata 
de schimb dintre moneda naţională şi euro este aceea din ultima zi a lunii anterioare constituirii SE. 
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(2) În cazul în care şi atâta timp cât a treia fază a UEM nu se aplică statului membru pe teritoriul căruia se află 

sediul social al unei SE, SE în cauză poate întocmi şi publica, cu toate acestea, conturile anuale şi, după 
caz, conturile consolidate în euro. Statul membru poate impune întocmirea şi publicarea conturilor anuale 
şi, după caz, a conturilor consolidate ale SE în moneda naţională în aceleaşi condiţii ca şi cele stabilite 
pentru societăţile anonime reglementate de dreptul statului membru în cauză. Acest lucru nu aduce 
atingere posibilităţii ca o SE să îşi publice conturile anuale şi, după caz, conturile consolidate în euro în 
conformitate cu Directiva 90/604/CEE a Consiliului din 8 noiembrie 1990 de modificare a Directivei 
78/60/CEE privind conturile anuale şi a Directivei 83/349/CEE privind conturile consolidate39, în ceea ce 
priveşte derogările pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi publicarea conturilor în ECU. 

 
TITLUL VII 

 
DISPOZIŢII finale 

 
Articolul 68 

 
(1) Statele membre adoptă dispoziţiile necesare pentru a asigura aplicarea eficientă a prezentului 

regulament. 
 

(2) Fiecare stat membru desemnează autorităţile competente în sensul articolelor 8, 25, 26, 54, 55 
şi 64. Statul membru informează Comisia şi celelalte state membre cu privire la aceasta. 

 
Articolul 69 

 
În termen de maximum cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, Comisia prezintă 
Consiliului şi Parlamentului European un raport privind aplicarea regulamentului şi propuneri de modificare, 
după caz. Raportul va analiza în special oportunitatea: 
 
(a) amplasării administraţiei centrale şi a sediului social al unei SE în state membre diferite; 
 
(b) lărgirii conceptului de fuzionare de la articolul 17 alineatul (2) pentru a include şi alte tipuri de fuzionare 
decât cele menţionate la articolul 3 alineatul (1) şi articolul 4 alineatul (1) din Directiva 78/855/CEE; 
 
(c) revizuirii regulii de competenţă de la articolul 8 alineatul (16) pentru a lua în considerare orice 
dispoziţie eventual inserată în Convenţia de la Bruxelles din 1968 sau în orice alt text adoptat de statele 
membre sau de Consiliu pentru a înlocui convenţia menţionată; 
 
(d) includerii în statutul unei SE a dispoziţiilor adoptate de un stat membru în exercitarea competenţelor 
conferite statelor membre de prezentul regulament sau pentru a asigura aplicarea eficientă a prezentului 
regulament privind SE şi inserarea în statutul Sea unor dispoziţii care derogă de la legislaţia menţionată sau o 
completează, chiar dacă astfel de dispoziţii nu sunt autorizate prin statutul unei societăţi anonime cu sediul 
social în statul membru în cauză. 

 

Articolul 70 
 
Prezentul regulament intră în vigoare la 8 octombrie 2004. 
 

                                                 
39 JO L 317, 16.11.1990, p. 57. 
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele 
membre. 
 
 

DIRECTIVA 2001/86/CE A CONSILIULUI 
din 8 octombrie 2001 

de completare a statutului societăţii europene în ceea ce priveşte implicarea lucrătorilor 
 
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 
 
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 308, 
 
având în vedere propunerea modificată a Comisiei40, 
 
având în vedere avizul Parlamentului European41, 
 
având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social42, 
 
întrucât: 
 
(1) Pentru realizarea obiectivelor tratatului, Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului 43 defineşte statutul 

societăţii europene (SE). 
 
(2) Acest regulament îşi propune să pună bazele unui cadru juridic uniform, în care societăţile din 

diferite state membre trebuie să îşi poată planifica şi să poată întreprinde reorganizarea activităţilor 
lor la nivel comunitar. 

 
(3) Pentru promovarea obiectivelor sociale ale Comunităţii, este necesar să se adopte dispoziţii speciale, cu 

precădere în ceea ce priveşte implicarea lucrătorilor, pentru a garanta că înfiinţarea unei SE nu atrage 
după sine dispariţia sau diminuarea practicilor referitoare la implicarea lucrătorilor, existente în societăţile 
care participă la crearea unei SE. Acest obiectiv trebuie urmărit prin stabilirea unui set de norme în 
domeniu, care să completeze dispoziţiile din regulament. 

 
(4) Obiectivele acţiunii propuse, aşa cum au fost descrise mai sus, nu pot fi realizate suficient de către statele 

membre, având în vedere că obiectivul constă în stabilirea unui set de norme privind implicarea lucrătorilor, 
care să se aplice SE şi care, prin urmare, pot fi realizate mai bine la nivel comunitar, date fiind 
magnitudinea şi impactul acţiunii propuse. Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarităţii enunţat la articolul 5 din tratat. În temeiul principiului proporţionalităţii enunţat la articolul 5, 
prezenta directivă nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective. 

 
(5) Marea diversitate de norme şi practici care există în statele membre cu privire la modul în care 

reprezentanţii salariaţilor sunt implicaţi în luarea deciziilor la nivelul unei societăţi face inoportună 
introducerea unui model european unic de implicare a salariaţilor, aplicabil unei SE. 

 
(6) Cu toate acestea, în toate cazurile de înfiinţare a unei SE, este necesar să se asigure proceduri de 

informare şi consultare la nivel transnaţional. 
 

                                                 
40 JO C 138, 29.05.1991, p. 8. 
41 JO C 342, 20.12.1993, p. 15. 
42 JO C 124, 21.05.1990, p. 34. 
43 Vezi p. 1 din prezentul Jurnal Oficial. 
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(7) În cazul în care există drepturi de participare în cadrul uneia sau al mai multor societăţi care înfiinţează o 
SE, acestea trebuie menţinute prin transferarea lor către SE, odată înfiinţată, cu excepţia cazului în care 
părţile nu decid altfel. 

 
(8) Procedurile concrete de informare şi consultare a lucrătorilor la nivel transnaţional, precum şi, după caz, de 

participare, aplicabile fiecărei SE, trebuie definite cu prioritate printr-un acord încheiat între părţile 
interesate sau, în absenţa acestuia, prin punerea în aplicare a unui set de norme subsidiare. 

 
(9) Neaplicarea dispoziţiilor de referinţă cu privire la participare în caz de fuziune trebuie să rămână la 

latitudinea statelor membre, având în vedere diversitatea sistemelor naţionale de implicare a salariaţilor. 
Sistemele şi practicile de participare existente, după caz, la nivelul societăţilor participante trebuie 
menţinute în acest caz prin adaptarea normelor de înregistrare. 

 
(10  Normele de votare în cadrul grupului special de reprezentare a lucrătorilor la negocieri, în special în cazul 

în care se încheie acorduri prin care se instituie un nivel de participare inferior celui existent în una sau mai 
multe din societăţile participante trebuie să fie proporţionale cu riscul dispariţiei sau restrângerii sistemelor 
şi practicilor de participare existente. Riscul este mai mare în cazul unei SE înfiinţate prin transformare sau 
prin fuziune, decât prin înfiinţarea unei societăţi holding sau a unei filiale obişnuite. 

 
(11)  În absenţa unui acord în urma negocierilor între reprezentanţii lucrătorilor şi organele competente ale 

societăţilor participante, este necesar să se prevadă anumite cerinţe standard care să se aplice SE de 
îndată ce este înfiinţată. Cerinţele standard trebuie să asigure practici eficiente de informare şi consultare 
a lucrătorilor la nivel transnaţional, precum şi de participare a lor în organele competente ale SE, în cazul 
în care o astfel de participare a existat înainte de instituirea ei la nivelul societăţilor participante. 

 
(12)  Trebuie să se prevadă că reprezentanţii lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul stabilit de 

directivă beneficiază, în momentul exercitării funcţiilor ce le revin, de protecţie şi de garanţii similare cu 
cele prevăzute pentru reprezentanţii lucrătorilor în legislaţia şi practica ţării care i-a angajat. Aceştia nu 
trebuie să fie supuşi nici unei discriminări ca efect al exercitării legitime a activităţilor ce le revin şi trebuie 
să beneficieze de protecţie adecvată în caz de concediere sau de alte sancţiuni. 

 
(13)  Este necesar să se păstreze confidenţialitatea informaţiilor sensibile chiar şi după expirarea mandatului 

reprezentanţilor lucrătorilor şi să se adopte dispoziţii care să permită organului competent al SE să nu 
dezvăluie informaţii care, în cazul în care ar fi făcute publice, ar dăuna grav funcţionării SE. 

 
(14)  În cazul în care o SE, filialele şi unităţile sale se află sub incidenţa Directivei 94/45/CE a Consiliului din 22 

septembrie 1994 privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de 
informare şi consultare a lucrătorilor în întreprinderile şi grupurile de întreprinderi de dimensiune 
comunitară44, dispoziţiile directivei menţionate, precum şi dispoziţiile prin care este transpusă în legislaţia 
internă nu se aplică SE, nici filialelor şi unităţilor sale, în afara cazului în care organul special de negociere 
decide să nu iniţieze negocieri sau să pună capăt negocierilor deja iniţiate. 

 
(15)  Normele stabilite de prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere altor drepturi existente cu privire la 

implicarea lucrătorilor sau altor structuri de reprezentare existente prevăzute de dreptul comunitar şi 
naţional şi de practicile corespunzătoare. 

 
(16)  Statele membre trebuie să adopte măsuri corespunzătoare în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute de 

prezenta directivă. 
 
(17)  Tratatul nu prevede alte împuterniciri necesare pentru adoptarea propunerii de directivă de către 

Comunitate, în afara celor menţionate la articolul 308. 
                                                 
44  JO L 254, 30.09.1994, p. 64, directivă modificată ultima dată de Directiva 97/74/CE (JO L 10, 16.01.1998, p. 22). 
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(18) Asigurarea drepturilor dobândite de lucrători cu privire la implicarea în procesul decizional al societăţii 

respective reprezintă un principiu fundamental şi obiectivul declarat al prezentei directive. Drepturile 
lucrătorilor existente înainte de constituirea SE trebuie să stea la baza elaborării drepturilor lucrătorilor de 
a fi implicaţi în procesul decizional al SE (principiul „înainte şi după”). În consecinţă, această abordare 
trebuie să se aplice nu numai constituirii iniţiale a unei SE, ci şi transformărilor de ordin structural introduse 
într-o SE existentă, precum şi societăţilor afectate de procesele de transformare structurală. 

 
(19)  Statele membre trebuie să fie în măsură să prevadă că reprezentanţii sindicatelor pot fi membri ai unui 

grup special de negociere, indiferent dacă sunt sau nu salariaţi ai unei societăţi care participă la crearea 
unei SE. În acest context, statele membre trebuie să fie în măsură de a introduce acest drept în cazurile în 
care reprezentanţii sindicatelor au dreptul, în temeiul legislaţiei interne, de a participa şi de a vota în cadrul 
organelor de control sau de administraţie ale societăţii. 

 
(20)  În mai multe state membre, implicarea lucrătorilor şi alte aspecte ale relaţiilor între partenerii sociali se 

bazează pe legislaţia şi practica naţională, care, în acest context, se presupune că se referă şi la 
convenţiile colective la diferite niveluri: naţional, sectorial şi al societăţii, 

 
ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: 
 

SECŢIUNEA I 
 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

Articolul 1 

Obiectul 
 
(1) Prezenta directivă reglementează implicarea lucrătorilor în activităţile societăţilor anonime europene 
(Societas Europaea, denumite în continuare „SE”), la care face referire Regulamentul (CE) nr. 2157/2001. 
 
(2) În acest scop, modalităţile referitoare la implicarea lucrătorilor sunt adoptate de fiecare SE, în 
conformitate cu procedura de negociere menţionată la articolele 3-6 sau, în cazurile prevăzute la articolul 7, în 
conformitate cu anexa. 
 

Articolul 2 
 

Definiţii 
 
În sensul prezentei directive: 
 
(a) „SE” înseamnă o societate înfiinţată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2157/2001; 
 
(b) „societăţi participante” înseamnă societăţile care participă direct la înfiinţarea unei SE; 
 
(c) „filiala” unei societăţi înseamnă o întreprindere asupra căreia societatea respectivă exercită o influenţă 

dominantă, în sensul articolului 3 alineatele (2)-(7) din Directiva 94/45/CE; 
 
(d) „filiala sau unitatea aferentă” înseamnă o filială sau unitate a unei societăţi participante, care devine filială 

sau unitate a SE în momentul înfiinţării acesteia; 
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(e) „reprezentanţi ai lucrătorilor” înseamnă reprezentanţii lucrătorilor prevăzuţi de legislaţia şi practica 

naţională; 
 
(f) „organ de reprezentare” înseamnă organul care îi reprezintă pe lucrători, înfiinţat în baza acordurilor la 

care se face referire la articolul 4 sau în conformitate cu dispoziţiile anexei, în scopul informării şi 
consultării a lucrătorilor dintr-o SE şi din filialele şi unităţile sale situate în Comunitate şi, după caz, în 
scopul exercitării drepturilor de participare referitoare la SE; 

 
(g) „grup special de negociere” înseamnă grupul constituit în conformitate cu articolul 3 pentru a negocia cu 

organul competent al societăţilor participante stabilirea modalităţilor de implicare a salariaţilor în cadrul 
unei SE; 

 
(h) „implicarea lucrătorilor” înseamnă informarea, consultarea şi participarea şi orice alt mecanism prin care 

reprezentanţii lucrătorilor pot să exercite o influenţă asupra deciziilor ce urmează a fi luate în cadrul 
societăţii; 

 
(i) „informare” înseamnă informarea organului care îi reprezintă pe lucrători şi reprezentanţii lucrătorilor de 

către organul competent al SE cu privire la problemele de interes pentru SE şi pentru oricare dintre 
filialele sau unităţile sale situate într-un alt stat membru sau care depăşesc competenţele organelor 
decizionale dintr-un stat membru la un moment dat, într-o manieră şi cu un conţinut care permit 
reprezentanţilor lucrătorilor să întreprindă o evaluare în profunzime a eventualului impact şi, după caz, să 
iniţieze consultări cu organul competent al SE; 

 
(j) „consultare” înseamnă instituirea unui dialog şi schimb de puncte de vedere între organul care îi 

reprezintă pe lucrători şi reprezentanţii lucrătorilor şi organul competent al SE într-un moment, într-un 
mod şi cu un conţinut care să le permită reprezentanţilor lucrătorilor, pe baza informaţiilor puse la 
dispoziţia lor, să emită un aviz cu privire la măsurile preconizate de organul competent, care va fi luat în 
considerare în cadrul procesului decizional derulat la nivelul unei SE; 

 
(k) „participare” înseamnă influenţa exercitată de organul de reprezentare a lucrătorilor şi de reprezentanţii 

lucrătorilor asupra activităţii unei societăţi prin: 
 

- exercitarea dreptului de a alege sau de a numi anumiţi membri ai organului de control sau de 
administrare a societăţii sau 
 
- exercitarea dreptului de a recomanda sau de a se opune desemnării unei părţi sau tuturor membrilor 
organului de control sau de administrare a societăţii. 

 
 
 

SECŢIUNEA II 

PROCEDURA DE NEGOCIERE 
 

Articolul 3 

Înfiinţarea unui grup special de negociere 
 
(1) Atunci când organele de conducere sau de administrare a societăţilor participante întocmesc un 
proiect de înfiinţare a unei SE, după publicarea proiectului de fuziune sau de creare a unei societăţi holding sau 
după adoptarea unui proiect de înfiinţare a unei filiale sau de transformare într-o SE, aceste organe iau de 
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îndată ce este posibil măsurile necesare, inclusiv furnizarea de informaţii cu privire la identitatea societăţilor 
participante, a filialelor sau unităţilor aferente, precum şi la numărul de lucrători ai acestora, în vederea 
demarării negocierilor cu reprezentanţii lucrătorilor societăţilor cu privire la modalităţile de implicare a 
lucrătorilor în activitatea SE; 
 
(2) În acest scop, se va înfiinţa, în conformitate cu dispoziţiile de mai jos, un grup special de negociere 
care să îi reprezinte pe lucrătorii din societăţile participante sau din filialele sau unităţile aferente: 
 
(a) la alegerea sau la numirea membrilor grupului special de negociere, trebuie să se aibă în vedere: 
 
(i) ca aceşti membri să fie aleşi sau numiţi proporţional cu numărul lucrătorilor salariaţi în fiecare stat 

membru de către societăţile participante şi de către filialele şi unităţile aferente, prin alocarea pentru 
fiecare stat membru a câte unui loc pe cotă de personal angajat în respectivul stat membru, care să 
reprezinte 10% din numărul lucrătorilor salariaţi ai societăţilor şi ai filialelor sau unităţilor aferente din 
toate statele membre participante sau o fracţiune din cota menţionată; 

 
(ii) ca, în cazul unei SE constituite prin fuziune, să existe un număr suplimentar de membri din fiecare stat 

membru, necesar pentru a se asigura includerea în grupul special de negociere a cel puţin unui 
membru reprezentând fiecare societate participantă care este înregistrată în acel stat membru şi are 
salariaţi în statul respectiv şi care, conform proiectului, v a înceta să aibă o existenţă juridică proprie 
după înregistrarea SE, în măsura în care: 

 
- numărul de membri suplimentari nu depăşeşte 20 % din numărul de membri desemnaţi în temeiul 

punctul (i) şi 
 
- alcătuirea grupului special de negociere nu implică o dublă reprezentare a lucrătorilor respectivi. 

 
În cazul în care numărul acestor societăţi este mai mare decât numărul de locuri suplimentare disponibile în 
conformitate cu primul paragraf, locurile suplimentare se alocă societăţilor din diferite state membre în ordinea 
descrescătoare a numărului de salariaţi; 
 
(b) statele membre decid asupra metodei ce va fi aplicată pentru alegerea sau numirea membrilor 
organului special de negociere ce vor fi aleşi ori numiţi pe teritoriile lor. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a asigura, pe cât posibil, includerea printre membri a cel puţin unui reprezentant al fiecărei 
societăţi participante care are salariaţi în statul membru respectiv. Aceste măsuri nu trebuie să sporească 
numărul total de membri. 
 
Statele membre pot dispune ca printre membri să fie incluşi reprezentanţi ai sindicatelor, indiferent dacă sunt 
sau nu angajaţi ai unei societăţi participante sau ai unei filiale sau unităţi aferente. 
 
Fără a aduce atingere legislaţiei şi practicii naţionale cu privire la stabilirea unor praguri pentru constituirea unui 
organism de reprezentare, statele membre prevăd ca lucrătorii din întreprinderile sau unităţile în care nu există 
reprezentanţi ai lucrătorilor, din motive independente de voinţa acestora, să aibă dreptul de a alege sau de a 
numi membri în grupul special de negociere. 
 
(3) Grupul special de negociere şi organele competente ale societăţilor participante decid, prin acord scris, 
modalităţile de implicare a lucrătorilor în cadrul SE. 
 
În acest scop, organele competente ale societăţilor participante informează grupul special de negociere cu 
privire la proiectul şi derularea reală a procesului de constituire a SE, până la înregistrarea ei. 
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(4) Sub rezerva alineatului (6), grupul special de negociere adoptă deciziile cu majoritatea absolută de 
voturi a membrilor săi, cu condiţia ca această majoritate să reprezinte, de asemenea, majoritatea absolută a 
lucrătorilor. Fiecare membru are dreptul la un vot. Cu toate acestea, în cazul în care rezultatele negocierilor 
duc la o diminuare a drepturilor de participare, majoritatea necesară pentru a putea decide adoptarea unui 
astfel de acord constă din voturile a două treimi din membrii grupului special de negociere, reprezentând cel 
puţin două treimi din numărul lucrătorilor, inclusiv voturile membrilor reprezentând lucrătorii salariaţi din cel 
puţin două state membre, 
 
- în cazul unei SE constituită prin fuziune, în cazul în care participarea acoperă cel puţin 25 % din numărul 

total al lucrătorilor salariaţi ai societăţilor participante sau 
 
- în cazul unei SE constituită prin crearea unei societăţi holding sau prin constituirea unei filiale, în cazul în 

care participarea acoperă cel puţin 50 % din numărul total al lucrătorilor societăţilor participante. 
 
Diminuarea drepturilor de participare înseamnă un procent din numărul membrilor organelor SE în sensul 
articolului 2 litera (k), care este mai mic decât cel mai mare procent care există în cadrul societăţilor 
participante. 
 
(5) Pentru derularea negocierilor, grupul special de negociere poate solicita să fie asistat în îndeplinirea 
sarcinii sale de experţi, aleşi de către el, de exemplu reprezentanţi ai organizaţiilor lucrătorilor la nivel 
comunitar. Experţii pot asista, cu titlu consultativ, la reuniunile de negociere, la solicitarea grupului special de 
negociere, după caz, pentru promovarea coerenţei şi consecvenţei la nivel comunitar. Grupul special de 
negociere poate decide informarea reprezentanţilor organizaţiilor externe adecvate, inclusiv organizaţiile 
lucrătorilor, cu privire la demararea negocierilor. 
 
(6) Grupul special de negociere poate decide, cu majoritatea prevăzută mai jos, să nu demareze 
negocierile sau să pună capăt negocierilor deja iniţiate şi să se bazeze pe reglementările cu privire la 
informarea şi consultarea lucrătorilor în vigoare în statele membre în care SE are salariaţi. Această decizie 
pune capăt procedurii de încheiere a acordului la care se face referire la articolul 4. În cazul în care se adoptă 
această decizie, nici una din dispoziţiile anexei nu se aplică. 
 
Majoritatea necesară pentru a se decide să nu se demareze negocierile sau să se pună capăt acestora constă 
din voturile a două treimi din membrii reprezentând cel puţin două treimi din angajaţi, inclusiv voturile membrilor 
reprezentând salariaţii din cel puţin două state membre. 
 
În cazul unei SE constituite prin transformare, prezentul paragraf nu se aplică, în cazul în care există 
participare în societatea ce urmează a fi transformată. 
 
Grupul special de negociere se convoacă din nou la cererea în scris a cel puţin 10 % din lucrătorii SE, ai 
filialelor şi unităţilor sale, sau din reprezentanţii acestora, cel mai devreme în termen de doi ani de la adoptarea 
deciziei menţionate, în afara cazului în care părţile convin ca negocierile să fie reluate mai devreme. În cazul în 
care grupul special de negociere decide reluarea negocierilor cu organele de conducere, dar nu se ajunge la 
nici un acord în urma acestor negocieri, nici una din dispoziţiile anexei nu se aplică. 
 
(7) Cheltuielile legate de funcţionarea grupului special de negociere şi, în general, de negocieri sunt 
suportate de societăţile participante, astfel încât grupul special de negociere să îşi poată realiza misiunea într-
un mod corespunzător. 
 
În conformitate cu acest principiu, statele membre pot stabili reguli bugetare cu privire la funcţionarea grupului 
special de negociere. În special, acestea pot limita finanţarea, astfel încât aceasta să acopere cheltuielile 
pentru un singur expert. 
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Articolul 4 

Conţinutul acordului 
 
(1) Organele competente ale societăţilor participante şi grupul special de negociere poartă negocieri în spirit 

de cooperare, pentru a ajunge la un acord cu privire la modalităţile prin care lucrătorii să fie implicaţi în 
activitatea SE. 

 
(2) Fără a aduce atingere autonomiei părţilor şi sub rezerva alineatului (4), acordul menţionat la alineatul 
(1), încheiat între organele competente ale societăţilor participante şi grupul special de negociere, stabileşte: 
 
(a) domeniul de aplicare a acordului; 
 
(b) alcătuirea, numărul de membri şi alocarea locurilor în organul de reprezentare care va fi partenerul de 

discuţie al organului competent al SE în cadrul modalităţilor de informare şi consultare a lucrătorilor din SE 
şi din filialele sau unităţile sale; 

 
(c) atribuţiile şi procedura de informare şi consultare a organului de reprezentare; 
 
(d) frecvenţa reuniunilor organului de reprezentare; 
 
(e) resursele financiare şi materiale ce urmează a fi alocate organului de reprezentare; 
 
(f) în cazul în care, în cursul negocierilor, părţile decid să instituie una sau mai multe proceduri de informare şi 

consultare în loc de un organ de reprezentare, modalităţile de punere în practică a acestor proceduri; 
 
(g) în cazul în care, în cursul negocierilor, părţile decid să adopte modalităţi de participare, conţinutul acestor 

măsuri, inclusiv (după caz) numărul de membri în organul de control sau de administrare a SE, pe care 
lucrătorii vor avea dreptul să-i aleagă, să-i numească, să-i recomande ori să îi conteste, procedurile privind 
modul în care aceşti membri pot fi aleşi, numiţi, recomandaţi sau contestaţi de către lucrători, precum şi 
drepturile acestora; 

 
(h) data intrării în vigoare a acordului şi durata sa, cazurile în care acordul trebuie renegociat şi procedura de 

renegociere. 
 
(3) Exceptând cazul în care există dispoziţii contrare celor prezente, acordul nu face obiectul dispoziţiilor de 

referinţă menţionate în anexă. 
 
(4) Fără a aduce atingere articolului 13 alineatul (3) litera (a), în cazul unei SE constituite prin transformare, 

acordul prevede, pentru toate elementele de implicare a lucrătorilor, un nivel cel puţin echivalent cu cel 
existent în societatea ce urmează a fi transformată în SE. 

 
Articolul 5 

 
Durata negocierilor 

 
(1) Negocierile încep imediat după înfiinţarea grupului special de negociere şi pot continua pe parcursul a încă 

şase luni. 
 
(2) Părţile pot decide, de comun acord, extinderea negocierilor după perioada la care se face referire la 
alineatul (1), cu cel mult un an, în total, de la data înfiinţării grupului special de negociere. 
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Articolul 6 

Legislaţia aplicabilă procedurii de negociere 
 
Cu excepţia dispoziţiilor contrare din prezenta directivă, legislaţia aplicabilă procedurii de negociere 
prevăzute la articolele 3-5 este cea a statului membru în care este situat sediul social al SE. 
 

Articolul 7 
 

Dispoziţii de referinţă 
 
(1) Pentru atingerea obiectivului menţionat la articolul 1, statele membre prevăd, fără a aduce atingere 

alineatului (3), dispoziţiile de referinţă cu privire la implicarea lucrătorilor, care trebuie să se conformeze 
dispoziţiilor prevăzute în anexă. 

 
Dispoziţiile de referinţă prevăzute de legislaţia statului membru în care urmează să fie situat sediul social al SE 
se aplică de la data înregistrării SE în cazul în care: 
 
(a) părţile convin în acest fel sau 
 
(b) până la termenul limită prevăzut la articolul 5 nu s-a încheiat nici un acord şi: 
 

- organul competent al fiecărei societăţi participante decide să accepte aplicarea dispoziţiilor de referinţă 
referitoare la SE şi, în acest fel, să continue înregistrarea SE şi 

 
- grupul special de negociere nu a adoptat decizia prevăzută la articolul 3 alineatul (6). 

 
(2) În plus, dispoziţiile de referinţă prevăzute de legislaţia internă a statului membru de înregistrare în 

conformitate cu partea a 3-a din anexă se aplică doar: 
 
(a) în cazul unei SE constituită prin transformare, în cazul în care normele unui stat membru referitoare la 

participarea lucrătorilor la organul de control sau de administrare se aplică unei societăţi transformate în 
SE; 

 
(b) în cazul unei SE constituite prin fuziune: 
 

- în cazul în care, înainte de înregistrarea SE, au fost aplicate una sau mai multe forme de participare în 
una sau mai multe societăţi participante acoperind cel puţin 25 % din numărul total al lucrătorilor 
salariaţi din toate societăţile participante sau 

 
- în cazul în care, înainte de înregistrarea SE, au fost aplicate una sau mai multe forme de participare în 

una sau mai multe din societăţile participante acoperind mai puţin de 25 % din numărul total al 
lucrătorilor salariaţi din toate societăţile participante şi în cazul în care o astfel de decizie este luată de 
grupul special de negociere, 

 
(c) în cazul unei SE constituite prin crearea unei societăţi holding sau a unei filiale: 
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- în cazul în care, înainte de înregistrarea SE, au fost aplicate una sau mai multe din formele de participare 
în una sau mai multe societăţi participante acoperind cel puţin 50 % din numărul total de salariaţi din toate 
societăţile participante sau 

 
- în cazul în care, înainte de înregistrarea SE, au fost aplicate una sau mai multe forme de participare în una 

sau mai multe societăţi participante acoperind mai puţin de 50 % din numărul total de salariaţi din toate 
societăţile participante şi în cazul în care o astfel de decizie este luată de grupul special de negociere. 

 
În cazul în care au existat mai multe forme de participare în cadrul diverselor societăţi participante, grupul 
special de negociere decide care din aceste forme trebuie aplicată în cazul SE. Statele membre pot stabili 
normele aplicabile în absenţa unei decizii în domeniu cu privire la o SE înregistrată pe teritoriul lor. Grupul 
special de negociere informează organele competente ale societăţilor participante cu privire la orice decizii 
luate în temeiul prezentului paragraf. 
 
(3) Statele membre pot prevedea ca dispoziţiile de referinţă din partea a 3-a a anexei să nu se aplice în 
cazul menţionat la alineatul (2) litera (b). 
 

SECŢIUNEA III 
 

DISPOZIŢII DIVERSE 
 

Articolul 8 

Rezerva şi confidenţialitatea 
 
(1) Statele membre prevăd ca membrii grupului special de negociere sau ai organului de reprezentare, 
precum şi experţii care îi asistă, să nu fie autorizaţi să dezvăluie terţilor informaţiile care le-au fost comunicate 
cu titlu confidenţial. 
 
Acelaşi lucru se aplică şi reprezentanţilor lucrătorilor în cadrul unei proceduri de informare şi consultare. 
 
Această obligaţie continuă să fie în vigoare oriunde s-ar afla persoanele la care se face referire, chiar şi după 
încetarea mandatelor lor. 
 
(2) Fiecare stat membru prevede, în cazuri specifice şi în condiţiile şi limitele prevăzute de legislaţia 
internă, ca organul de control sau de administrare al unei SE sau al unei societăţi participante stabilite pe 
teritoriul său să nu fie obligat să comunice informaţii în cazul în care, prin natura lor, stabilită în baza unor 
criterii obiective, acestea pot afecta grav funcţionarea SE (sau, după caz, a societăţii participante) sau a 
filialelor şi unităţilor sale sau le-ar aduce prejudicii. 
 
Un stat membru poate acorda o astfel de derogare sub rezerva unei autorizaţii administrative sau judiciare 
prealabile. 
 
(3) Fiecare stat membru poate adopta dispoziţii speciale pentru SE-urile situate pe teritoriul său, prin care 
să se urmărească în mod direct şi esenţial un scop de orientare ideologică cu privire la informare şi exprimarea 
opiniilor, cu condiţia ca, la data adoptării prezentei directive, aceste dispoziţii să fi existat deja în legislaţia 
internă. 
 
(4) În aplicarea alineatelor (1), (2) şi (3), statele membre prevăd proceduri pentru căile de atac 
administrative sau judiciare pe care reprezentanţii lucrătorilor le pot iniţia în cazul în care organul de control sau 
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de administrare al unei SE sau societăţi participante impune păstrarea confidenţialităţii sau nu furnizează 
informaţii. 
Aceste proceduri pot cuprinde dispoziţii menite să protejeze confidenţialitatea informaţiilor în cauză. 
 

Articolul 9 

Funcţionarea organului de reprezentare şi procedura informării şi consultării lucrătorilor 
 
Organul competent al SE şi organul de reprezentare conlucrează în spirit de cooperare, cu respectarea 
drepturilor şi obligaţiilor ce le revin. 
 
Acelaşi lucru este valabil pentru cooperarea dintre organul de control sau de administrare al SE şi 
reprezentanţii salariaţilor în legătură cu procedura de informare şi consultare a salariaţilor. 
 

Articolul 10 

Protecţia reprezentanţilor lucrătorilor 
 

Membrii grupului special de negociere, membrii organului de reprezentare, reprezentanţii lucrătorilor care îşi 
exercită funcţiile în cadrul unei proceduri de informare şi consultare şi reprezentanţii lucrătorilor în organul de 
control sau de administrare al unei SE care sunt angajaţi ai SE, ai filialelor sau unităţilor sale ori ai unei 
societăţi participante beneficiază în cursul exercitării funcţiilor lor de aceeaşi protecţie şi de aceleaşi garanţii ca 
cele prevăzute pentru reprezentanţii lucrătorilor de legislaţia şi practica naţională în vigoare în ţara în care au 
fost angajaţi. 
 
Această dispoziţie se aplică în special participării la reuniunile grupului special de negociere sau ale organului 
de reprezentare, la orice reuniune organizată în cadrul acordului menţionat la articolul 4 alineatul (2) litera (f) 
sau la orice reuniune a organului de control sau de administrare, precum şi la plata salariului cuvenit membrilor 
angajaţi de către o societate participantă sau de SE ori de filialele şi unităţile sale pe durata absenţei necesare 
îndeplinirii funcţiilor ce le revin. 
 

Articolul 11 
 

Abuzul de procedură 
 
Statele membre adoptă măsurile corespunzătoare în conformitate cu dreptul comunitar pentru a evita folosirea 
abuzivă a unei SE în scopul privării lucrătorilor de drepturile lor în materie de implicare sau în scopul refuzării 
acestor drepturi. 
 

Articolul 12 
 

Respectarea prezentei directive 
 
(1) Fiecare stat membru adoptă măsuri pentru ca atât organul de conducere al unităţilor unei SE, cât şi 
organele de control sau de administrare ale filialelor şi ale societăţilor participante care sunt situate pe teritoriul 
lor, reprezentanţii lucrătorilor sau, după caz, lucrătorii înşişi, să respecte obligaţiile prevăzute de prezenta 
directivă, indiferent dacă respectiva SE are sau nu sediul social înregistrat pe teritoriul său. 
 
(2) Statele membre adoptă măsurile corespunzătoare în eventualitatea nerespectării dispoziţiilor prezentei 
directive; în special se îngrijesc să existe procedurile administrative sau judiciare care să permită îndeplinirea 
obligaţiilor care rezultă din prezenta directivă. 
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Articolul 13 

 
Relaţia între prezenta directivă şi alte dispoziţii 

 
(1) În cazul în care o SE este o întreprindere de dimensiune comunitară sau o întreprindere care exercită 
controlul asupra unui grup de întreprinderi de dimensiune comunitară în sensul Directivei 94/45/CE sau al 
Directivei 97/74/CE45 de extindere a directivei menţionate la Regatul Unit, dispoziţiile acestor directive, precum 
şi dispoziţiile prin care acestea sunt transpuse în legislaţiile interne nu se aplică acestor întreprinderi sau 
filialelor acestora. 
 
Cu toate acestea, în cazul în care grupul special de negociere decide, în conformitate cu articolul 3 alineatul 
(6), să nu iniţieze negocieri sau să pună capăt negocierilor deja iniţiate, se aplică Directiva 94/45/CE sau 
Directiva 97/74/CE şi dispoziţiile care le transpun. 
 
(2) Dispoziţiile referitoare la participarea lucrătorilor la activităţile organelor unei societăţi prevăzute de 
legislaţia şi practica naţională, altele decât dispoziţiile de aplicare a prezentei directive, nu se aplică societăţilor 
constituite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2157/2001 şi care sunt reglementate de prezenta directivă. 
 
(3) Prezenta directivă nu aduce atingere: 
 
(a) drepturilor existente ale lucrătorilor în materie de implicare, prevăzute de legislaţia şi practica naţională 

din statele membre, de care beneficiază lucrătorii din SE, precum şi din filialele şi unităţile sale, în afară 
de participarea în cadrul organelor SE; 

 
(b) dispoziţiilor referitoare la participarea în cadrul organelor, prevăzute de legislaţia şi practica naţională, 

care se aplică filialelor SE. 
 
(4) În vederea menţinerii drepturilor la care se face referire la alineatul (3), statele membre pot adopta 
măsurile necesare pentru a garanta că structurile de reprezentare a lucrătorilor în societăţile participante care 
vor înceta să existe ca entităţi juridice distincte sunt menţinute după înregistrarea SE. 
 

Articolul 14 
 

Dispoziţii finale 
 
(1) Statele membre adoptă actele cu putere de lege şi actele administrative necesare aducerii la 
îndeplinire a prezentei directive până la 8 octombrie 2004 sau se asigură că, până la această dată, partenerii 
sociali stabilesc dispoziţiile necesare prin acord, statele membre fiind obligate să adopte orice dispoziţie 
necesară care să le permită garantarea în orice moment a rezultatelor impuse de prezenta directivă. Statele 
membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta. 
 
(2) Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea conţin o trimitere la prezenta directivă sau 
sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de 
efectuare a acestei trimiteri. 
 

Articolul 15 
 

Revizuirea de către Comisie 
 

                                                 
45  JO L 10, 16.01.1998, p. 22. 
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Până la 8 octombrie 2007, Comisia reexaminează, consultându-se cu statele membre şi cu partenerii sociali la 
nivel comunitar, modalităţile de aplicare a prezentei directive, pentru a propune Consiliului modificările 
necesare, după caz. 
 

Articolul 16 
 

Intrarea în vigoare 
 
Prezenta directivă intră în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. 
 

Articolul 17 
 

Destinatarii 
 
Prezenta directivă se adresează statelor membre. 
 

ANEXĂ 

DISPOZIŢII DE REFERINŢĂ 
 

(la care se face referire la articolul 7) 
 

Partea 1: Alcătuirea organului de reprezentare a lucrătorilor 
 
În vederea realizării obiectivului menţionat la articolul 1, precum şi în cazurile prevăzute la articolul 7, se 
înfiinţează un organ de reprezentare în conformitate cu următoarele norme: 
 
(a) Organul de reprezentare este alcătuit din lucrători ai SE şi ai filialelor şi unităţilor sale, aleşi sau numiţi din 

rândul lor de către reprezentanţii lucrătorilor sau, în absenţa acestora, de către lucrători în ansamblu. 
 
(b) Alegerea sau numirea membrilor organului de reprezentare se face în conformitate cu legislaţia şi practica 

naţională. 
 

Statele membre stabilesc norme prin care să se asigure că numărul de membri şi distribuirea locurilor în 
organul de reprezentare sunt adaptate în aşa fel încât să se ţină seama de schimbările care au loc în 
cadrul SE, în filialele şi unităţile sale. 
 

(c) În cazul în care dimensiunea sa justifică acest lucru, organul de reprezentare alege un comitet restrâns din 
rândul membrilor săi, alcătuit din cel mult trei membri. 

 
(d) Organul de reprezentare îşi stabileşte regulamentul de procedură. 
 
(e) Membrii organului de reprezentare sunt aleşi sau numiţi proporţional cu numărul salariaţilor din fiecare stat 

membru de către societăţile participante şi filialele sau unităţile aferente, prin alocarea pentru fiecare stat 
membru a câte unui loc pe procent de personal angajat în acel stat membru, echivalând cu 10 % sau o 
fracţiune din acest procent din numărul salariaţilor societăţilor participante şi ai filialelor sau unităţilor 
aferente din toate statele membre. 

 
(f) Organul competent al SE este informat cu privire la alcătuirea organului de reprezentare. 
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(g) La patru ani după înfiinţarea organului de reprezentare, acesta va examina dacă este cazul să iniţieze 
negocieri pentru încheierea acordului menţionat la articolele 4 şi 7 sau să continue aplicarea dispoziţiilor de 
referinţă adoptate în conformitate cu prezenta anexă. 

 
Articolul 3 alineatele (4) - (7) şi articolele 4 - 6 se aplică, mutatis mutandis, în cazul în care a fost adoptată 
decizia de negociere a unui acord în conformitate cu articolul 4, caz în care termenul „grup special de 
negociere” se înlocuieşte cu „organ de reprezentare”. În cazul în care, la expirarea termenului stabilit 
pentru încheierea negocierilor, nu s-a ajuns la nici un acord, se aplică în continuare dispoziţiile adoptate 
iniţial în conformitate cu dispoziţiile de referinţă. 
 

Partea 2: Dispoziţii de referinţă privind informarea şi consultarea 
 
Competenţa şi atribuţiile organului de reprezentare constituit în cadrul SE sunt reglementate de 
următoarele dispoziţii: 
 
(a) Competenţa organului de reprezentare se limitează la problemele ce privesc SE şi oricare din filialele 

sau unităţile sale situate în alt stat membru sau care depăşesc competenţa organelor de decizie dintr-
un singur stat membru. 

 
(b) Fără să se aducă atingere reuniunilor organizate în conformitate cu litera (c), organul de reprezentare 

are dreptul de a fi informat şi consultat şi, în acest scop, de a se întâlni cu organul competent al SE o 
dată pe an cel puţin, pe baza unor rapoarte periodice elaborate de către organul competent cu privire 
la evoluţia activităţilor SE şi la perspectivele sale. Organele de conducere locale sunt informate cu 
privire la aceasta. 

 
Organul competent al SE prezintă organului de reprezentare agenda şedinţelor organului de 

administrare sau, după caz, ale organului de conducere şi de control, precum şi copiile tuturor 
documentelor transmise adunării generale a acţionarilor. 
 
Reuniunea se referă în special la structura, situaţia economică şi financiară, evoluţia probabilă a 
activităţilor, a producţiei şi a vânzărilor, la situaţia şi evoluţia probabilă a ocupării forţei de muncă, a 
investiţiilor, precum şi la schimbările substanţiale privind organizarea, introducerea unor noi metode de 
lucru sau a unor noi procedee de producţie, la transferuri de producţie, fuziuni, reduceri de capacitate 
sau închideri de întreprinderi, unităţi sau părţi importante din acestea, precum şi la concedierile 
colective. 

 
(c) În eventualitatea unor situaţii excepţionale care afectează în măsură considerabilă interesele 

lucrătorilor, în special în eventualitatea unor reamplasări, transferuri, închideri de unităţi sau 
întreprinderi sau disponibilizări colective, organul de reprezentare are dreptul de a fi informat. Organul 
de reprezentare sau, dacă hotărăşte astfel, în special din motive de urgenţă, comitetul restrâns are 
dreptul de a se reuni, la cererea sa, cu organul competent al SE sau cu o autoritate la orice alt nivel de 
conducere mai adecvat din cadrul SE având competenţe proprii de decizie, pentru a se informa şi 
consulta cu privire la măsurile care afectează în mod semnificativ interesele lucrătorilor. 

 
În cazul în care organul competent decide să nu dea curs avizului emis de organul de reprezentare, acest 
organ are dreptul să se reunească din nou cu organul competent al SE pentru a încerca să ajungă la un 
acord. 

 
În cazul unei reuniuni organizate cu comitetul restrâns, membrii organului de reprezentare care 
reprezintă lucrătorii direct interesaţi de măsurile avute în vedere au, de asemenea, dreptul de a 
participa. 
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Reuniunile menţionate anterior nu aduc atingere prerogativelor organului competent. 
 

(d) Statele membre pot stabili norme cu privire la prezidarea reuniunilor de informare şi consultare. 
 

Înainte de orice reuniune cu organul competent al SE, organul de reprezentare sau comitetul restrâns, care, 
dacă a fost necesar, a fost lărgit în conformitate cu litera (c) paragraful al treilea, are dreptul de a se reuni 
fără ca reprezentanţii organului competent să fie prezenţi. 

 
(e) Fără a aduce atingere articolului 8, membrii organului de reprezentare îi informează pe reprezentanţii 

lucrătorilor din SE şi din filialele şi unităţile sale cu privire la conţinutul şi rezultatul procedurilor de 
informare şi consultare. 

 
(f) Organul de reprezentare sau comitetul restrâns pot fi asistate de experţi aleşi de acestea. 

 
(g) În măsura în care este necesar pentru realizarea sarcinilor ce le revin, membrii organului de 

reprezentare au dreptul la un concediu de formare, fără pierderi salariale. 
 

(h) Cheltuielile organului de reprezentare sunt suportate de către SE, care pune la dispoziţia membrilor 
organului resursele financiare şi materiale necesare, care să le permită să îşi îndeplinească misiunea 
în mod corespunzător. 

 
În cazul în care nu se convine altfel, SE va suporta în special cheltuielile de organizare a reuniunilor şi 
de interpretare, precum şi cheltuielile de sejur şi de deplasare pentru membrii organului de 
reprezentare şi ai comitetului restrâns. 
 
În conformitate cu aceste principii, statele membre pot stabili reguli bugetare cu privire la funcţionarea 
organului de reprezentare. În special, ele pot limita finanţarea pentru ca aceasta să acopere costurile 
pentru un singur expert. 
 

Partea 3: Dispoziţii de referinţă privind participarea 
 

Participarea lucrătorilor în cadrul SE este reglementată de următoarele dispoziţii: 
 
(a) În cazul unei SE constituite prin transformare, în cazul în care dispoziţiile statului membru referitoare 

la participarea salariaţilor la organul de control sau de administrare au fost aplicate înainte de 
înregistrare, toate aspectele referitoare la participarea lucrătorilor se aplică în continuare la nivelul SE. 
Litera (b) se aplică, mutatis mutandis, în acest scop. 

 
(b) În alte cazuri de constituire a unei SE, lucrătorii acesteia, precum şi cei din filialele şi unităţile ei şi 

organul lor de reprezentare au dreptul de a alege, numi, recomanda sau contesta numirea unui 
număr de membri în organul de control sau de administrare al SE egal cu procentul cel mai mare 
valabil pentru societăţile participante aferente, înainte de înregistrarea SE. 

 
În cazul în care nici una din societăţile participante nu a fost sub incidenţa unor norme de participare 
înainte de înregistrarea SE, aceasta nu are obligaţia să adopte dispoziţii privind participarea 
lucrătorilor. 
 
Organul de reprezentare decide cu privire la alocarea locurilor în organul de control sau de 
administrare între membrii care îi reprezintă pe lucrătorii din diferite state membre sau cu privire la 
modul în care lucrătorii SE pot recomanda sau contesta numirea membrilor în aceste organisme, în 
funcţie de numărul de salariaţi ai SE din fiecare stat membru. În cazul în care lucrătorii unuia sau mai 
multor state membre nu fac obiectul acestui criteriu proporţional, organul de reprezentare numeşte un 
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membru din unul din aceste state membre, în special din statul membru în care se află sediul social 
al SE, în cazul în care acest lucru este adecvat. Fiecare stat membru poate stabili repartizarea 
locurilor care îi sunt alocate în cadrul organului de control sau de administrare. 
 
Orice membru al organului de administrare sau, după caz, al organului de control al SE care a fost 
ales, numit sau recomandat de organul de reprezentare sau, după caz, de către lucrători, este 
membru deplin, având aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi membrii care îi reprezintă pe acţionari, 
inclusiv dreptul de a vota. 
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IV. DREPT INTERNAŢIONAL 
 
 

Organizaţia Internaţională a Muncii 
 

R199 Recommandation 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;  

Notant la recommandation (nº 126) sur la formation professionnelle des pêcheurs, 1966;  

Tenant compte de la nécessité de remplacer la recommandation (nº 196) sur le travail dans la pêche, 2005, 
portant révision de la recommandation (nº 7) sur la durée du travail (pêche), 1920;  

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 recommandation complétant la convention 
sur le travail dans la pêche, 2007 (ci-après dénommée "la convention") et remplaçant la recommandation (nº 
196) sur le travail dans la pêche, 2005,  

adopte, ce quatorzième jour de juin deux mille sept, la recommandation ci-après, qui sera dénommée 
Recommandation sur le travail dans la pêche, 2007.  

Partie I. Conditions de travail à bord des navires de pêche  

Protection des jeunes gens  

1. Les Membres devraient fixer les conditions requises en matière de formation préalable à l'embarquement 
des personnes âgées de 16 à 18 ans appelées à travailler à bord des navires de pêche, en prenant en 
considération les instruments internationaux relatifs à la formation au travail à bord de ces navires, notamment 
pour ce qui a trait aux questions de sécurité et de santé au travail telles que le travail de nuit, les tâches 
dangereuses, l'utilisation de machines dangereuses, la manutention et le transport de lourdes charges, le 
travail effectué sous des latitudes élevées, la durée excessive du travail et autres questions pertinentes 
recensées après évaluation des risques encourus.  

2. La formation des personnes âgées de 16 à 18 ans pourrait être assurée par le biais de l'apprentissage ou de 
la participation à des programmes de formation approuvés, qui devraient être menés selon des règles établies 
sous la supervision des autorités compétentes et ne devraient pas nuire à la possibilité pour les personnes 
concernées de suivre les programmes de l'enseignement général.  

3. Les Membres devraient prendre des mesures visant à garantir qu'à bord des navires de pêche qui 
embarquent des jeunes gens âgés de moins de 18 ans les équipements de sécurité, de sauvetage et de survie 
soient adaptés à leur taille.  
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4. Les pêcheurs âgés de moins de 18 ans ne devraient pas travailler plus de huit heures par jour ni plus de 40 
heures par semaine, et ne devraient pas effectuer d'heures supplémentaires à moins que cela ne soit 
inévitable pour des raisons de sécurité.  

5. Les pêcheurs âgés de moins de 18 ans devraient être assurés qu'une pause suffisante leur soit accordée 
pour chacun des repas et bénéficier d'une pause d'au moins une heure pour prendre leur repas principal.  

Examen médical  

6. Aux fins de la détermination de la nature de l'examen, les Membres devraient tenir compte de l'âge de 
l'intéressé ainsi que de la nature du travail à effectuer.  

7. Le certificat médical devrait être signé par du personnel médical agréé par l'autorité compétente.  

8. Des dispositions devraient être prises pour permettre à toute personne qui, après avoir été examinée, est 
considérée comme inapte à travailler à bord d'un navire de pêche ou de certains types de navires de pêche, ou 
à effectuer certains types de tâches à bord, de demander à être examinée par un ou plusieurs arbitres 
médicaux indépendants de tout armateur à la pêche ou de toute organisation d'armateurs à la pêche ou de 
pêcheurs.  

9. L'autorité compétente devrait tenir compte des directives internationales relatives à l'examen médical et au 
brevet d'aptitude physique des personnes travaillant en mer, telles que les Directives relatives à la conduite 
des examens médicaux d'aptitude précédant l'embarquement et des examens médicaux périodiques des gens 
de mer (OIT/OMS).  

10. L'autorité compétente devrait prendre des mesures adéquates pour que les pêcheurs auxquels ne 
s'appliquent pas les dispositions relatives à l'examen médical prescrites dans la convention soient 
médicalement suivis aux fins de la sécurité et santé au travail.  

Compétence et formation  

11. Les Membres devraient:  

a) prendre en compte les normes internationales généralement admises en matière de formation et de 
qualifications des pêcheurs en définissant les compétences requises pour exercer les fonctions de patron, 
d'officier de pont, de mécanicien et autres fonctions à bord d'un navire de pêche;  

b) examiner les questions suivantes relatives à la formation professionnelle des pêcheurs: organisation et 
administration nationales, y compris la coordination; financement et normes de formation; programmes de 
formation, y compris la formation préprofessionnelle ainsi que les cours de courte durée destinés aux pêcheurs 
en activité; méthodes de formation; et coopération internationale;  

c) s'assurer qu'il n'existe pas de discrimination en matière d'accès à la formation.  

Partie II. Conditions de service  

Relevé des états de service  

12. A la fin de chaque contrat, un relevé des états de service concernant ce contrat devrait être mis à la 
disposition de chaque pêcheur concerné ou noté dans son livret de travail.  

Mesures spéciales  
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13. Pour les pêcheurs exclus du champ d'application de la convention, l'autorité compétente devrait prendre 
des mesures prévoyant une protection adéquate en ce qui concerne leurs conditions de travail et des 
mécanismes de règlement des différends.  

Paiement des pêcheurs  

14. Les pêcheurs devraient avoir droit au versement d'avances à valoir sur leurs gains dans des conditions 
déterminées.  

15. Pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, tous les pêcheurs devraient avoir droit à 
un paiement minimal, conformément à la législation nationale ou aux conventions collectives.  

Partie III. Logement  

16. Lors de l'élaboration de prescriptions ou directives, l'autorité compétente devrait tenir compte des directives 
internationales applicables en matière de logement, d'alimentation, et de santé et d'hygiène concernant les 
personnes qui travaillent ou qui vivent à bord de navires, y compris l'édition la plus récente du Recueil de 
règles de sécurité pour les pêcheurs et les navires de pêche (FAO/OIT/OMI) ainsi que des Directives 
facultatives pour la conception, la construction et l'équipement des navires de pêche de faibles dimensions 
(FAO/OIT/OMI).  

17. L'autorité compétente devrait travailler avec les organisations et agences pertinentes pour élaborer et 
diffuser des documents pédagogiques et des informations disponibles à bord du navire ainsi que des 
instructions sur ce qui constitue une alimentation et un logement sûrs et sains à bord des navires de pêche.  

18. Les inspections du logement de l'équipage prescrites par l'autorité compétente devraient être entreprises 
conjointement aux enquêtes ou inspections initiales ou périodiques menées à d'autres fins.  

Conception et construction  

19. Une isolation adéquate devrait être fournie pour les ponts extérieurs recouvrant le logement de l'équipage, 
les parois extérieures des postes de couchage et réfectoires, les encaissements de machines et les cloisons 
qui limitent les cuisines et les autres locaux dégageant de la chaleur et pour éviter, au besoin, toute 
condensation ou chaleur excessive, pour les postes de couchage, les réfectoires, les installations de loisirs et 
les coursives.  

20. Une protection devrait être prévue pour calorifuger les canalisations de vapeur et d'eau chaude. Les 
tuyauteries principales de vapeur et d'échappement ne devraient pas passer par les logements de l'équipage ni 
par les coursives y conduisant. Lorsque cela ne peut être évité, les tuyauteries devraient être convenablement 
isolées et placées dans une gaine.  

21. Les matériaux et fournitures utilisés dans le logement de l'équipage devraient être imperméables, faciles à 
nettoyer et ne pas être susceptibles d'abriter de la vermine.  

Bruits et vibrations  

22. Les niveaux de bruit établis par l'autorité compétente pour les postes de travail et les locaux d'habitation 
devraient être conformes aux directives de l'Organisation internationale du Travail relatives aux niveaux 
d'exposition aux facteurs ambiants sur le lieu de travail ainsi que, le cas échéant, aux normes de protection 
particulières recommandées par l'Organisation maritime internationale, et à tout instrument relatif aux niveaux 
de bruit acceptables à bord des navires adopté ultérieurement.  



Capitolul IV . Drept internaţional 

 
Revista de dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale  Nr.7/2008             Pag 139 

23. L'autorité compétente, conjointement avec les organismes internationaux compétents et les représentants 
des organisations d'armateurs à la pêche et de pêcheurs et compte tenu, selon le cas, des normes 
internationales pertinentes, devrait examiner de manière continue le problème des vibrations à bord des 
navires de pêche en vue d'améliorer, autant que possible, la protection des pêcheurs contre les effets néfastes 
de telles vibrations.  

(1) Cet examen devrait porter sur les effets de l'exposition aux vibrations excessives sur la santé et le confort 
des pêcheurs et les mesures à prescrire ou à recommander pour réduire les vibrations sur les navires de 
pêche afin de protéger les pêcheurs.  

(2) Les mesures à étudier pour réduire les vibrations ou leurs effets devraient comprendre:  

a) la formation des pêcheurs aux risques que l'exposition prolongée aux vibrations présente pour leur santé;  

b) la fourniture aux pêcheurs d'un équipement de protection individuelle agréé lorsque cela est nécessaire;  

c) l'évaluation des risques et la réduction de l'exposition aux vibrations dans les postes de couchage, les salles 
à manger, les installations de loisirs et de restauration et autres locaux d'habitation pour les pêcheurs par des 
mesures conformes aux orientations données dans le Recueil de directives pratiques sur les facteurs ambiants 
sur le lieu de travail (OIT) et ses versions révisées ultérieures, en tenant compte des écarts entre l'exposition 
sur les lieux de travail et dans les locaux d'habitation.  

Chauffage  

24. Le système de chauffage devrait permettre de maintenir la température dans le logement de l'équipage à 
un niveau satisfaisant, établi par l'autorité compétente, dans les conditions normales de temps et de climat que 
le navire est susceptible de rencontrer en cours de navigation. Le système devrait être conçu de manière à ne 
pas constituer un risque pour la sécurité ou la santé de l'équipage, ni pour la sécurité du navire.  

Eclairage  

25. Les systèmes d'éclairage ne doivent pas mettre en péril la sécurité ou la santé des pêcheurs ni la sécurité 
du navire.  

Postes de couchage  

26. Toute couchette devrait être pourvue d'un matelas confortable muni d'un fond rembourré ou d'un matelas 
combiné, posé sur support élastique, ou d'un matelas à ressorts. Le rembourrage utilisé doit être d'un matériau 
approuvé. Les couchettes ne devraient pas être placées côte à côte d'une façon telle que l'on ne puisse 
accéder à l'une d'elles qu'en passant au-dessus d'une autre. Lorsque des couchettes sont superposées, la 
couchette inférieure ne devrait pas être placée à moins de 0,3 mètre au-dessus du plancher et la couchette 
supérieure devrait être équipée d'un fond imperméable à la poussière et disposée approximativement à mi-
hauteur entre le fond de la couchette inférieure et le dessous des barrots du plafond. La superposition de plus 
de deux couchettes devrait être interdite. Dans le cas où des couchettes sont placées le long de la muraille du 
navire, il devrait être interdit de superposer des couchettes à l'endroit où un hublot est situé au-dessus d'une 
couchette.  

27. Les postes de couchage devraient être équipés de rideaux aux hublots, d'un miroir, de petits placards pour 
les articles de toilette, d'une étagère à livres et d'un nombre suffisant de patères.  

28. Dans la mesure du possible, les couchettes des membres de l'équipage devraient être réparties de façon à 
séparer les quarts et à éviter qu'un pêcheur de jour ne partage le même poste qu'un pêcheur prenant le quart.  
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29. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres devraient être pourvus de postes de couchage 
séparés pour les hommes et pour les femmes.  

Installations sanitaires  

30. Les espaces destinés aux installations sanitaires devraient avoir:  

a) des sols revêtus d'un matériau durable approuvé, facile à nettoyer et imperméable, et être pourvus d'un 
système efficace d'écoulement des eaux;  

b) des cloisons en acier ou en tout autre matériau approuvé qui soient étanches sur une hauteur d'au moins 
0,23 mètre à partir du pont;  

c) une ventilation, un éclairage et un chauffage suffisants;  

d) des conduites d'évacuation des eaux des toilettes et des eaux usées de dimensions adéquates et installées 
de manière à réduire au minimum les risques d'obstruction et à en faciliter le nettoyage, et qui ne devraient pas 
traverser les réservoirs d'eau douce ou d'eau potable ni, si possible, passer sous les plafonds des réfectoires 
ou des postes de couchage.  

31. Les toilettes devraient être d'un modèle approuvé et pourvues d'une chasse d'eau puissante, en état de 
fonctionner à tout moment et qui puisse être actionnée individuellement. Là où cela est possible, les toilettes 
devraient être situées en un endroit aisément accessible à partir des postes de couchage et des locaux 
affectés aux soins de propreté, mais devraient en être séparées. Si plusieurs toilettes sont installées dans un 
même local, elles devraient être suffisamment encloses pour préserver l'intimité.  

32. Des installations sanitaires séparées devraient être prévues pour les hommes et pour les femmes.  

Installations de loisirs  

33. Là où des installations de loisirs sont prescrites, les équipements devraient au minimum inclure un meuble 
bibliothèque et des moyens nécessaires pour lire, écrire et, si possible, jouer. Les installations et services de 
loisirs devraient faire l'objet de réexamens fréquents afin qu'ils soient adaptés aux besoins des pêcheurs, 
compte tenu de l'évolution des techniques, des conditions d'exploitation ainsi que de tout autre développement. 
Lorsque cela est réalisable, il faudrait aussi envisager de fournir gratuitement aux pêcheurs:  

a) un fumoir;  

b) la possibilité de regarder la télévision et d'écouter la radio;  

c) la possibilité de regarder des films ou des vidéos, dont le stock devrait être suffisant pour la durée du voyage 
et, si nécessaire, être renouvelé à des intervalles raisonnables;  

d) des articles de sport, y compris du matériel de culture physique, des jeux de table et des jeux de pont;  

e) une bibliothèque contenant des ouvrages de caractère professionnel ou autre, en quantité suffisante pour la 
durée du voyage, et dont le stock devrait être renouvelé à des intervalles raisonnables;  

f) des moyens de réaliser des travaux d'artisanat pour se détendre;  

g) des appareils électroniques tels que radios, télévisions, magnétoscopes, lecteurs de CD/DVD, ordinateurs, 
logiciels et magnétophones à cassettes.  
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Nourriture  

34. Les pêcheurs faisant office de cuisinier devraient être formés et compétents pour occuper ce poste à bord.  

Partie IV. Soins médicaux, protection de la santé et sécurité sociale  

Soins médicaux à bord  

35. L'autorité compétente devrait établir une liste des fournitures médicales et du matériel médical qui devrait 
se trouver à bord des navires de pêche, compte tenu des risques encourus. Cette liste devrait inclure des 
produits de protection hygiénique pour les femmes et des récipients discrets non nuisibles pour 
l'environnement.  

36. Un médecin qualifié devrait se trouver à bord des navires de pêche qui embarquent 100 pêcheurs ou plus.  

37. Les pêcheurs devraient recevoir une formation de base aux premiers secours, conformément à la 
législation nationale et compte tenu des instruments internationaux pertinents.  

38. Un formulaire de rapport médical type devrait être spécialement conçu pour faciliter l'échange confidentiel 
d'informations médicales et autres informations connexes concernant les pêcheurs entre le navire de pêche et 
la terre en cas de maladie ou d'accident.  

39. Pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, en sus des dispositions de l'article 32 de 
la convention, les éléments suivants devraient être pris en compte:  

a) en prescrivant le matériel médical et les fournitures médicales à conserver à bord, l'autorité compétente 
devrait tenir compte des recommandations internationales en la matière, telles que celles prévues dans 
l'édition la plus récente du Guide médical international de bord (OIT/OMI/OMS) et la Liste modèle des 
médicaments essentiels (OMS), ainsi que des progrès réalisés dans les connaissances médicales et les 
méthodes de traitement approuvées;  

b) le matériel médical et les fournitures médicales devraient faire l'objet d'une inspection tous les 12 mois au 
moins; l'inspecteur devrait s'assurer que les dates de péremption et les conditions de conservation de tous les 
médicaments sont vérifiées, que le contenu de la pharmacie de bord fait l'objet d'une liste et qu'il correspond 
au guide médical employé sur le plan national, que les fournitures médicales portent des étiquettes indiquant le 
nom générique outre le nom de marque, la date de péremption et les conditions de conservation;  

c) le guide médical devrait expliquer le mode d'utilisation du matériel médical et des fournitures médicales et 
être conçu de façon à permettre à des personnes autres que des médecins de donner des soins aux malades 
et aux blessés à bord, avec ou sans consultation médicale par radio ou par satellite; le guide devrait être 
préparé en tenant compte des recommandations internationales en la matière, y compris celles figurant dans 
l'édition la plus récente du Guide médical international de bord (OIT/OMI/OMS) et du Guide des soins 
médicaux d'urgence à donner en cas d'accidents dus à des marchandises dangereuses (OMI);  

d) les consultations médicales par radio ou par satellite devraient être assurées gratuitement à tous les navires 
quel que soit leur pavillon.  

Sécurité et santé au travail  

Recherche, diffusion d'informations et consultation  
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40. Afin de contribuer à l'amélioration continue de la sécurité et de la santé des pêcheurs, les Membres 
devraient mettre en place des politiques et des programmes de prévention des accidents à bord des navires de 
pêche prévoyant la collecte et la diffusion d'informations, de recherches et d'analyses sur la sécurité et la santé 
au travail, en tenant compte du progrès des techniques et des connaissances dans le domaine de la sécurité et 
de la santé au travail et des instruments internationaux pertinents.  

41. L'autorité compétente devrait prendre des mesures propres à assurer la tenue de consultations régulières 
sur les questions de sécurité et de santé au travail, en vue de garantir que toutes les personnes concernées 
sont tenues convenablement informées des évolutions nationales et internationales ainsi que des autres 
progrès réalisés dans ce domaine, et de leur application possible aux navires de pêche battant le pavillon du 
Membre.  

42. En veillant à ce 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, l'autorité compétente devrait tenir compte des normes internationales, des recueils de 
directives, des orientations et de toutes autres informations utiles disponibles. Ce faisant, l'autorité compétente 
devrait se tenir au courant et faire usage des recherches et des orientations internationales en matière de 
sécurité et de santé dans le secteur de la pêche, y compris des recherches pertinentes dans le domaine de la 
sécurité et de la santé au travail en général qui pourraient être applicables au travail à bord des navires de 
pêche.  

43. Les informations concernant les dangers particuliers devraient être portées à l'attention de tous les 
pêcheurs et d'autres personnes à bord au moyen de notices officielles contenant des instructions ou des 
directives ou d'autres moyens appropriés.  

44. Des comités paritaires de sécurité et de santé au travail devraient être établis:  

a) à terre; ou  

b) sur les navires de pêche, si l'autorité compétente, après consultation, décide que cela est réalisable compte 
tenu du nombre de pêcheurs à bord.  

Systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail  

45. Lors de l'élaboration de méthodes et de programmes relatifs à la sécurité et à la santé dans le secteur de la 
pêche, l'autorité compétente devrait prendre en considération toutes les directives internationales pertinentes 
concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail, y compris les Principes directeurs 
concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail, ILO-OSH 2001  

Evaluation des risques  

46.(1) Des évaluations des risques concernant la pêche devraient être conduites, lorsque cela est approprié, 
avec la participation de pêcheurs ou de leurs représentants et devraient inclure:  

a) l'évaluation et la gestion des risques;  

b) la formation, en prenant en considération les dispositions pertinentes du chapitre III de la Convention 
internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de 
veille, 1995, adoptée par l'OMI (convention STCW-F);  

c) l'instruction des pêcheurs à bord.  



Capitolul IV . Drept internaţional 

 
Revista de dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale  Nr.7/2008             Pag 143 

(2) Pour donner effet aux dispositions de l'alinéa a) du sous-paragraphe (1), les  

Membres devraient adopter, après consultation, une législation ou d'autres mesures  

exigeant que:  

a) tous les pêcheurs participent régulièrement et activement à l'amélioration de la sécurité et de la santé en 
répertoriant de façon permanente les dangers, en évaluant les risques et en prenant des mesures visant à les 
réduire grâce à la gestion de la sécurité;  

b) un système de gestion de la sécurité et de la santé au travail soit mis en place, qui peut inclure une politique 
relative à la sécurité et à la santé au travail, des dispositions prévoyant la participation des pêcheurs et 
concernant l'organisation, la planification, l'application et l'évaluation de ce système ainsi que les mesures à 
prendre pour l'améliorer;  

c) un système soit mis en place pour faciliter la mise en oeuvre de la politique et du programme relatifs à la 
sécurité et à la santé au travail et donner aux pêcheurs un moyen d'expression publique leur permettant 
d'influer sur les questions de sécurité et de santé; les procédures de prévention à bord devraient être conçues 
de manière à associer les pêcheurs au repérage des dangers existants et potentiels et à la mise en oeuvre de 
mesures propres à les atténuer ou à les éliminer.  

(3) Lors de l'élaboration des dispositions mentionnées à l'alinéa a) du sousparagraphe (1), les Membres 
devraient tenir compte des instruments internationaux pertinents se rapportant à l'évaluation et à la gestion des 
risques.  

Spécifications techniques  

47. Les Membres devraient, dans la mesure du possible et selon qu'il convient au secteur de la pêche, 
examiner les questions suivantes:  

a) navigabilité et stabilité des navires de pêche;  

b) communications par radio;  

c) température, ventilation et éclairage des postes de travail;  

d) atténuation du risque présenté par les ponts glissants;  

e) sécurité d'utilisation des machines, y compris les dispositifs de protection;  

f) familiarisation avec le navire des pêcheurs ou observateurs des pêches nouvellement embarqués;  

g) équipement de protection individuelle;  

h) sauvetage et lutte contre les incendies;  

i) chargement et déchargement du navire;  

j) apparaux de levage;  

k) équipements de mouillage et d'amarrage;  
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l) sécurité et santé dans les locaux d'habitation;  

m) bruits et vibrations dans les postes de travail;  

n) ergonomie, y compris en ce qui concerne l'aménagement des postes de travail et la manutention et la 
manipulation des charges;  

o) équipement et procédures pour la prise, la manipulation, le stockage et le traitement du poisson et des 
autres ressources marines;  

p) conception et construction du navire et modifications touchant à la sécurité et à la santé au travail;  

q) navigation et manoeuvre du navire;  

r) matériaux dangereux utilisés à bord;  

s) sécurité des moyens d'accéder aux navires et d'en sortir dans les ports;  

t) prescriptions spéciales en matière de sécurité et de santé applicables aux jeunes gens;  

u) prévention de la fatigue;  

v) autres questions liées à la sécurité et à la santé.  

48. Lors de l'élaboration d'une législation ou d'autres mesures relatives aux normes techniques concernant la 
sécurité et la santé à bord des navires de pêche, l'autorité compétente devrait tenir compte de l'édition la plus 
récente du Recueil de règles de sécurité pour les pêcheurs et les navires de pêche, Partie A (FAO/OIT/OMI).  

Etablissement d'une liste de maladies professionnelles  

49. Les Membres devraient dresser la liste des maladies dont il est connu qu'elles résultent de l'exposition à 
des substances ou à des conditions dangereuses dans le secteur de la pêche.  

Sécurité sociale  

50. Aux fins d'étendre progressivement la sécurité sociale à tous les pêcheurs, les Membres devraient établir 
et tenir à jour des informations sur les points suivants:  

a) le pourcentage de pêcheurs couverts;  

b) l'éventail des éventualités couvertes;  

c) le niveau des prestations.  

51. Toute personne protégée en vertu de l'article 34 de la convention devrait avoir le droit de faire recours en 
cas de refus de la prestation ou d'une décision défavorable sur la qualité ou la quantité de celle-ci.  

52. Les prestations visées aux articles 38 et 39 de la convention devraient être accordées pendant toute la 
durée de l'éventualité couverte.  

Partie V. Autres dispositions  



Capitolul IV . Drept internaţional 

 
Revista de dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale  Nr.7/2008             Pag 145 

53. L'autorité compétente devrait élaborer une politique d'inspection à l'intention des fonctionnaires autorisés à 
prendre les mesures visées au paragraphe 2 de l'article 43 de la convention.  

54. Les Membres devraient, autant que possible, coopérer les uns avec les autres pour l'adoption de principes 
directeurs, approuvés au niveau international, concernant la politique visée au paragraphe 53 de la présente 
recommandation.  

55. Un Membre, en sa qualité d'Etat côtier, pourrait exiger que les navires de pêche respectent les 
prescriptions énoncées dans la convention avant d'accorder l'autorisation de pêcher dans sa zone économique 
exclusive. Dans le cas où ces autorisations sont délivrées par les Etats côtiers, lesdits Etats devraient prendre 
en considération les certificats ou autres documents valides indiquant que le navire a été inspecté par l'autorité 
compétente ou en son nom et qu'il est conforme aux dispositions de la convention. 
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Jurisprudenţa altor state 
 
MAREA BRITANIE 
 
 
 

1. EMPLOYMENT APPEAL TRIBUNAL 
 
 

UNFAIR DISMISSAL 
 

Dismissal/ambiguous resignation 
 
Claimant tendered resignation on basis of 12 weeks notice.  Respondents “released” her before the end of the 
notice period but paid her for the whole of the 12 weeks.  Circumstances in which Tribunal’s finding that 
claimant’s “release” was unfair dismissal reversed by the Employment Appeal Tribunal on appeal, the contract 
of employment being held not to have been terminated by them. 
 
THE HONOURABLE LADY SMITH 
Introduction 
1. This is an appeal by employers from the judgment of an Employment Tribunal sitting at Glasgow, 
Chairman Professor V Craig, registered on 18 July 2006, which found that the claimant had been unfairly 
dismissed.  
 
2. We will refer to parties as claimant and respondent.  
 
Background Facts 
3. The respondents operate a plumbing and heating services business with a workforce of between 65 
and 90 people.  The claimant had worked for them for many years, since 1983, latterly as their office manager.  
She had become friendly with the two directors of the company and their children.  
 
4. For reasons which we do not need to go into for present purposes, relationships between the claimant 
and one of the directors ran into difficulties and the claimant became upset.  She felt that, in the circumstances, 
she should hand in her notice and wrote a letter in the following terms: 
 

“Dear Liz and Tom, 
 
It is with deep regret that I tender my resignation. 
 
I hope to work the statutory notice period (12 weeks) which will take my leave date to 
25 November 2005 but if this doesn’t suit please let me know.”  

 
5. The reference to the “statutory notice period” appears to proceed on a misreading of s.86(1) of the 
Employment Rights Act 1996 which provides that an employer  must give at least 12 weeks notice to an 
employee who has been continuously employed for more than 12 years but makes no such requirement in the 
case of an employee.  The statutory requirement in respect of an employee is that notice of at least one week 
is given (s.86(2)).  In terms of her contract of employment the claimant was expected to give four weeks notice.  
 
6. The Tribunal found as fact that the claimant was, by writing “but if this doesn’t suit please let me know”, 
she was hoping that the respondents might revert to her to say that it was not necessary for her to leave at all.  
She handed the letter to the respondents on 5 September 2005.  Her hopes were in vain. 
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7. The respondents replied on 5 September: 
“Dear Mrs Devlin 
  
We herewith acknowledge receipt of your resignation with a view to working the full statutory 
notice of 12 weeks.  
 
We accept your resignation but should we manage to employe a replacement before 25 
November it would be better for all concerned for you to be released at this point.  Full money 
due to you will of course be paid up until 25 November.” 

 
8. The claimant did not respond to that letter.  She carried on working.  On 7 October, she received 
another letter from the respondents: 

“Dear Mrs Devlin  
 
The replacement for your position will be available to start on Monday 24 October 2005.  
Therefore you will be released from your statutory notice period of 12 weeks on Friday 21 
October.  As stated previously full wages will be paid to you up until Friday 25 November 2005.” 

 
On 21 October, the claimant received a further letter: 

“Dear Mrs Devlin  
 
Enclosed please find cheque for £2,973.19 being payment of your salary up to your notice 
period of 25 November plus 3 days to cover any holiday days that may still be due to you.  Your 
P45 will be posted to you within the next few days. 
 
I would like to take this opportunity to genuinely thank you for all your hard work and 
dedication you have shown to our company.  You have been an excellent employee and if 
required a first class reference will be supplied to any future employer.”  

 
 
The Tribunal’s Decision 
9. The issue for the Tribunal was whether or not the claimant had been dismissed.  Her case was that the 
respondents had done so.  Their letter of 7 October 2005 effectively gave her notice that her employment was 
to terminate on 21 October 2005.  That occurred but there was no good reason for it and the dismissal was 
accordingly unfair.  For the respondents, it was argued that it was the claimant who had brought her contract to 
an end, not them.  By not objecting to the advancement of her departure date, she had acquiesced in it.  
 
10. The Tribunal found in favour of the claimant.  They did so on the basis that the claimant did not indicate 
that she  

“agreed with being released from her notice period” ( paragraph 47) 
and they explained further in  paragraphs 48, 49 and 50: 

“48. Given the history of the claimant’s employment with the respondent company her 
indication of flexibility in her letter of resignation was included in the hope that the respondent 
company might be able to accept the position that Mrs Devlin found herself in between the two 
wings of the family.  In the event that did not happen.  Indeed it was the reverse as Mrs 
McLaughlin made clear in her own evidence that she preferred the claimant to leave before 25 
November as it would be “better for all concerned” in that the awkward or difficult atmosphere 
in the office of which the claimant was the manager could be defused. 
 
49. The fact that the claimant was to be paid her “full wages until Friday 25 November” is in 
our view of no particular significance.  A critical question for the Tribunal was who brought the 
contract to an end on 21 October and had that date been a date fixed by agreement between the 
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parties.  As indicated earlier the evidence does not show there was an agreement between the 
claimant and respondent company that her notice would be advanced from 25 November until 
21 October. 
 
50. The Tribunal is of the view that it was undoubtedly the respondent company that 
caused the claimant’s employment to be brought to an end on 21 October and as a result it was 
in the Tribunal’s view the respondent company that terminated the claimant’s employment by 
letter of 7 October a letter which was in effect a dismissal with notice to terminate on Friday 21 
October.” 

 
The Appeal 
11. For the respondents, Mr Napier QC submitted that the Tribunal had erred in two respects.  One was in 
their approach to the degree of flexibility indicated by the claimant in her letter of 2 September.  They 
approached it as being flexibility as to whether she was going to leave the respondents’ employment at all 
whereas it was plain on a proper construction of the letter that the flexibility was being indicated only in respect 
of the date that she was to stop work.  Secondly and importantly, they had erred in approaching matters on the 
basis that the respondents’ letter of 7 October was a letter of dismissal.  It was no more than a release from the 
obligation to attend work as from 21 October.  The contract of employment did not terminate until 25 November 
and that was not on account of any act on the part of the respondents but on account of the claimant having 
resigned.  25th November was the date of termination because that was the expiry of the period specified 
pursuant to the giving of notice.  The Tribunal had made a critical error when it jumped from the proposition that 
the claimant’s employment was brought to an end to the assumption that the contract was terminated.  They 
were not one and the same thing. 
 
12. In support of his submissions Mr Napier referred to Turner v Sawdon & Co [1901] 2 KB 653, Collier v 
Sunday Referee Publishing Co Ltd [1940] 2 KB 647, Cooper v Henderson (1825) 3S 619 and Lees v 
Arthur Greaves (Lees) Ltd [1974] 2 AER 393.  The latter was, he submitted, of particular relevance.  
 
13. For the claimant, Mr Hardman’s approach was rather different.  He sought to persuade us that, bearing 
in mind that the court required to consider what were the proper inferences to draw from the facts found (Lees 
v Arthur Greaves (Lees)Ltd per Scarman LJ at p.398), we should infer that in her letter of 2 September the 
claimant was offering to terminate her contract of employment on 25 November, that the respondents accepted 
that offer subject to the condition that they would be entitled to specify an earlier termination date but that that 
was a condition which was never accepted by the claimant.  There was, accordingly, no concluded agreement 
that the claimant would resign and the only way to regard the respondents’ letter of 7 October in that event was 
that it was a letter of dismissal.  Just as the seller of a house could not, without the purchaser’s agreement, 
bring forward the entry date, neither could an employer in these circumstances, advance the termination date.  
The proper analysis when an employee tendered their resignation was that it amounted to an offer to resign 
which required to be accepted; otherwise it was ineffective.  A resignation could be withdrawn prior to its being 
accepted.  If the employer accepts subject to conditions which are not accepted by the employee then there is 
no resignation by the employee.  Mr Hardman referred to British Midland Airways Ltd v Lewis [1978] ICR 
782 in support of his submissions. 
 
Discussion and Decision  
14. The issue for the Tribunal was whether or not there had been a dismissal within the meaning of s.95 
(1)(a) of the Employment Rights Act 1996 which provides: 

“For the purposes of this Part an employee is dismissed by his employer if ………. 
(a) the contract under which he is employed is terminated by the employer (whether with or 
without notice).” 

 
15. In common with all employees, the claimant was entitled to bring an end to her contractual relationship 
with the respondents provided she gave them notice.  S.86(2) of the 1996 required her to give at least one 
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week’s notice and her contract required her to give at least four weeks.  In fact she gave twelve weeks.  Having 
given more than sufficient notice she had secured her right to terminate.  Furthermore, having tendered her 
resignation on the basis of adequate notice, she was bound by it; she was not entitled to withdraw it (Riordan v 
The War Office 1959 3AER 552, Harris & Russell Ltd v Slingsby [1973] ICR 454).  Resignations tendered in 
accordance with the employee’s contract are not offers which require to be accepted.  They are simply 
instances of an employee asserting a right which exists under the contract.  We cannot agree that Mr 
Hardman’s analysis is correct.   
 
16. Turning to the claimant’s letter of 2 September, we consider it gives clear and unequivocal notice that 
the employee is tendering her resignation so as to bring the contract of employment to an end on 
25 November.  Insofar as she indicates a willingness to be flexible it is not in the sense of there being any 
dubiety as to whether or not their relationship was to end.  The flexibility plainly relates to the date when that 
was going to happen i.e. she was prepared to consider a date other than 25 November.  In the event, no other 
date was agreed and we are satisfied that the termination of the parties contractual relationship occurred on 25 
November.  The cause of its occurrence was not the respondents’ letter of 7 October.  It was the claimant’s 
resignation as tendered in her letter of 2 September.  That was the only cause.  The letter of 7 October caused 
the cessation of the claimant’s obligation to attend work but that was its only effect. It did not bring the entire 
contract to an end.  
 
17. Our conclusion is, of course, at variance with that of the Tribunal.  They refer to the notice period not 
having “run its course” (paragraph 45) and to the respondents having “brought the contract to an end” 
(paragraph 49).  In adopting that approach we consider that they have fallen into error.  They have regarded 
the fact that the claimant was not required to attend work as from 21 October as indicating that the parties’ 
contract terminated on that date.  That is not right.  The correct analysis in our view is that whilst the 
respondents waived their right to insist on the claimant coming in to work after 21 October, they otherwise 
remained contractually bound to her until 25 November.  The fact that an employer releases an employee from 
one of her obligations does not mean that he has brought the contract to an end.  The claimant remained 
bound in respect of her other contractual obligations; her duty of trust and confidence remained in place until 
25 November, for instance.  Further, the respondents remained bound in respect of the whole of their 
obligations and there was no evidence before the Tribunal that they failed in or departed from them in any 
respect.  They paid her her wages for that period and judging by the payslips in the bundle that would also 
have involved them paying their employers’ contributions to her pension.  They remained bound to her in 
respect of their duty of trust and confidence.  The fact that they did not require her to attend work was not 
indicative of any failure in duty or departure from the subsisting contract by them because, as is evident from 
the authorities relied on by Mr Napier, they were not obliged to provide her with work.  As it was so colourfully 
put by Asquith J. in the case of Collier at p.650: 

“… a contract of employment does not necessarily or perhaps normally, oblige the master to 
provide the servant with work.  Provided I pay my cook her wages regularly she cannot 
complain if I choose to take any or all of my meals out”. 
 

and it is significant that in the case of Lees, where the facts were similar to those of the present case, it was 
found appropriate to interpret the facts as showing that: 

“   he was still employed but not required to work after 28th January , but was paid his pay for 
the rest of his employment.” (p.397)”  
 

that “rest of his employment” taking him up to 31st March.   Mr Hardman did not, we note, take issue with the 
proposition that the claimant’s contract did not require the respondents to provide her with work.   
 
18. We did not find the British Midland Airways case to be of assistance.  That was not a resignation 
case.  The employee there had gone no further than indicating a desire or intention to resign in the future.  Had 
he done so, the question of whether or not the parties had agreed a date that he would leave, which was the 
issue before the Tribunal, would not have arisen.  
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Disposal 
19. In these circumstances, we will pronounce an order upholding the appeal and dismissing the claim.  
 

 
 

2. EMPLOYMENT APPEAL TRIBUNAL 
 
 
  On 19 October 2007 

Judgment handed down on 28 January 2007 
 
 

Unfair dismissal – Reasonableness of dismissal 
Redundancy – Fairness 

 
The Claimant was one of a number of Area Field managers. The Respondent made all these posts redundant. 
The Claimant was offered suitable alternative employment but claimed that instead she should have been 
considered for what was in effect a promotion to a post for which her manager did not consider she was 
qualified. There were no objective selection criteria for the vacant promotional post which was open to outside 
applicants. The ET was entitled to find on the facts it found that the Claimant could not complain she had not 
been fairly considered for the promotion as she had been offered suitable alternative employment elsewhere in 
the organisation. It was irrelevant that the parties had subsequently agreed, so as to enable the claimant to 
receive a redundancy package that the post originally deemed suitable was no longer suitable alternative 
employment. The ET was bound to consider the question objectively and clearly concluded that she had been 
offered suitable alternative employment. 
 
The appeal insofar as it related to failure to comply with statutory dismissal procedures failed on the facts. 
 
HIS HONOUR JUDGE SEROTA QC 
 
Introduction 
1. This is an appeal by the Claimant from a decision of the Employment Tribunal at Cardiff dated 23 
January 2007.  The Chairman was Dr Rachel Davies.  The Employment Tribunal dismissed the Claimant’s 
claim for unfair dismissal.  The appeal was initially disposed of under rule 3 then the Claimant applied under 
rule 3(10) for a hearing which came before Burton J on 16 July 2007.  Burton J made a Burns/Barke order and 
referred the appeal to a full hearing.  The Chairman most helpfully provided her response on 25 July 2007.   
 
2. Before we go on to consider the factual background to this appeal we note that the Respondent is now 
in administration. The proceedings were, therefore stayed.  The Claimant at short notice applied for, and was 
granted an order from the Companies Court dated 18 October 2007 permitting the continuance of this appeal.  
It would appear that the Respondent’s business was sold to a company known as Tern (or Turn) Rand Ltd.  
The administrators of the Respondent believed that there may have been a TUPE transfer to Tern Rand but 
that company has written to the EAT in a letter of 15 October 2007 that as the Claimant was not employed by 
the Respondent on 14 September 2007 (the date of administration and the transfer), the TUPE Regulations do 
not apply so far as the Claimant’s claim is concerned.  We express no views on that contention however we 
understood from Mr Budworth who appeared for the Claimant on this appeal that it is accepted there was no 
TUPE transfer of the Claimant’s claim.  We question, therefore, the purpose of pursuing this appeal.  We were 
told by Mr Budworth that the Claimant had legal expenses insurance and that the insurers were not concerned 
with whether the claim was likely to be of material benefit to the Claimant.  Nevertheless, we express our 
concern that this appeal is being pursued in the circumstances we have just outlined. 
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Factual background 
3. The Claimant was employed by the Respondent which provided merchandising services to major retail 
clients.  The Claimant was employed as an Area Field Manager.  There were eleven Area Field Managers who 
reported to three Regional Managers.  By November 2005 the Respondent had determined on a major 
restructuring.  The Respondent intended that the posts of the eleven Area Field Managers and the three 
Regional Managers would disappear.  The Respondent would create new posts of four Territory Managers and 
also two Refit and Installation Co-ordinators.  The difference between the posts of Territory Manager and Area 
Field Manager is evident because the Territory Managers would receive a salary 30 per cent above that 
pertaining to Area Field Managers.  The salary of the Refit and Installation Co-ordinators would be the same as 
that enjoyed by Area Field Managers. 
 
4. There was also a post as Tesco Compliance Representative that was vacant at the time of the 
redundancy exercise.  This was not offered to the Claimant and the Respondent considered that it was 
inconceivable she would accept such a post.  The Claimant and her colleagues (that is to say the Area Field 
Managers and Regional Managers) were offered the opportunity to take voluntary redundancy or given the 
opportunity to apply for the new posts. 
 
5. The Claimant in fact applied for the post of Territory Manager.  The Employment Tribunal found, firstly 
as we have noted that the salary for this post was 30 per cent above that of her existing post.  It would involve 
travel of up to 300 miles per day.  In her present post the Claimant travelled to some extent but from her home.  
The new posts involved liaison with senior managers whereas the Claimant in her present post only liaised with 
junior managers.  In her Notice of Appeal the Claimant has asserted that the new post of Territory Manager 
was very similar to that of the Area Field Manager but this assertion is quite contrary to the findings of the 
Employment Tribunal. 
6. On 19 January 2006 the Claimant attended an interview with a managing director David Cole.  It is 
clear that Mr Cole considered the Claimant did not have the ability to be a Territory Manager and concentrated 
on the offer of the post of Refit and Installation Co-ordinator, for which post it considered her to be qualified.   
 
7. It is interesting to note what the Respondent said in its answer to a request for further and better 
particulars of its ET3: 
 

“The Claimant was unsuccessful as it was considered that she did not have the 
competencies to perform the role of Territory Manager.  In her role as Area Field 
Manager (AFM), her performance was questionable in that she was performing 
the role of a Team Leader rather than an Area Field Manager.  The administration 
part of the role was not being performed, and she was not managing the area.  It 
was considered that she had the necessary skill set to perform the role of 
Installation and Refit Co-ordinator as opposed to Territory Manager.” 

 
8. She was not seriously considered for the post of Territory Manager but was offered a post as a 
Regional Re-fit and Installation Co-ordinator.  The Claimant rejected this offer because she wanted to be 
appointed as a Territory Manager. 
 
9. The Claimant maintained the post of Installation and Refit Co-ordinator did not constitute suitable 
alternative employment because it was not on the same level as her current job and she thus decided to press 
for a redundancy package.  Initially the Respondent was not prepared to offer her a redundancy package 
because the Respondent considered she had been offered suitable alternative employment.   
 
10. The Claimant’s reasons for rejecting the post were as recorded by the Employment Tribunal at 
paragraph 13 of its decision were as follows (1) that it was of lower status; (2) that she would be on equal 
footing with or reporting to employees who used to work for her; (3) that the level of responsibility was 
significantly reduced; (4) that she would be required to travel five days a week whereas before she had been 
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home-based; (5) the nature of the work was significantly different and was “basically a manual installation role” 
in which she would have to lift heavy boxes; (6) the working environment would be different from when she was 
home-based; (7) she would be required to travel all over the country and regularly stay at hotels; and (8) the 
terms and conditions were different in some respects including the fact that she would now be required to take 
bank holidays as annual leave. 
 
11. The Employment Tribunal at paragraph 14 considered that none of the Claimant’s assertions reflected 
what was stated in the job description for the co-ordinator’s role except insofar as it would be necessary to 
travel to various sites when installations and fittings were being carried out and she would not be home-based 
which would also have been the situation had she got the Territory Manager role.  The Employment Tribunal 
considered that the Respondent had dealt with all the areas of alleged unsuitability; see paragraph 18.  
However the Claimant continued to reject the post.  She declined to take it for a trial period and absented 
herself from work.   
 
12. The Claimant declined to attend the meeting on 27 February to discuss her concerns over the Refit 
and Installation Co-ordinator post.  The Claimant continued to absent herself from work and the absence was 
unauthorised.  The Respondent wrote to her on 1 March to rearrange the meeting and informed her that if she 
did not wish to attend the meeting and wished to terminate her employment would she please put this in 
writing.  The Claimant attended the meeting but made clear she was doing so under protest.  The Employment 
Tribunal was satisfied (see paragraph 24 of the decision) that all of the Claimant’s concerns were dealt with 
and the Claimant was adamant in refusing to accept that the post was suitable or give it a trial.  The 
Respondent wrote to the Claimant after the meeting to the effect that after discussions the Respondent “now 
deemed that the position would not be suitable” and the Claimant was invited to confirm she wished to take 
voluntary redundancy to terminate on 31 March.  She told the Employment Tribunal that what she understood 
by that letter was that the Respondent “had agreed to let me go”. 
 
13. The Claimant maintained in correspondence with the Respondent that her employment had ended on 
27 January because she had rejected the offer of alternative employment.  She did not consider her 
redundancy was voluntary and wished her termination date to be amended to show that it was on 27 January 
2006.  The Respondent agreed with this request and provided her with a statement as to the statutory 
redundancy payment together with 4 weeks salary in February together with a further 10 weeks’ salary to 
reflect some 10 weeks of notice. 
 
14. It is important to set out the conclusions on the facts of the Employment Tribunal as to whether the 
Claimant was in fact dismissed or whether her employment was terminated by agreement. 

“34. Having heard the evidence the Tribunal is in no doubt that Ms Jones was not 
dismissed, and that her employment was terminated by agreement. It is true that 
her post disappeared on 27 January, but there was no evidence whatsoever to 
suggest she was dismissed on that date. All the evidence was to the contrary. 
The Respondents continued to pay her salary and she continued to accept it. 
They repeatedly confirmed in correspondence that she had not been dismissed 
and that they had work for her. Eventually they were prepared to agree that she 
was voluntarily redundant with a termination date of 31 March, but at her 
insistence they succumbed and agreed a retrospective termination date of 27 
January. The reality is she was still employed as at and after 27 January. The 
picture painted by the correspondence is that in response to persistent pressure 
by Ms Jones the Respondents eventually caved in. As she herself put it, “they 
had agreed to let me go”. 
35. We are satisfied that this was an agreed termination and that Ms Jones was 
not dismissed. 
36. However, the Respondents, no doubt mindful of their agreement in the letter 
of 7 March that the position would be “deemed” to be unsuitable followed by their 
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agreement in the letter of 5 April that the termination date should be 27 January, 
chose not to present their case on the basis that this was an agreed termination. 
They preferred to present their case on the basis that they did dismiss Ms Jones 
and that the dismissal took place on 27 January 2006. Out of deference to that 
concession we proceed on the basis that Ms Jones was dismissed on 27 January 
2006.” 

 
15. It is pertinent to also to note that in its ET3 the Respondent maintained that on 27 January 2006 the 
Claimant had been offered “a suitable position of Installation Refit Co-ordinator…” and that “a suitable 
alternative role of Installation Refit Co-ordinator was offered on the same terms and conditions which the 
Claimant rejected” it also asserts that after the Claimant had repeated her rejection of the alternative role and 
insisted she should be treated as having been made redundant as from 27 January 2006: 

“at the insistence of the Claimant, the Respondent confirmed the termination of 
the Claimant’s employment as from 27 January 2006 on the grounds of 
redundancy.” 

 
Decision of the Employment Tribunal 
16. The Employment Tribunal considered the facts of which we have given a brief summary.  The 
Employment Tribunal was satisfied that the reason for the Claimant’s dismissal was redundancy which was a 
potentially fair reason.  The Employment Tribunal went on to say this: 
 

“39. Under section 98 the Tribunal must be satisfied that in dismissing for the 
potentially fair reason, the Respondent “acted reasonably” in treating it as 
“sufficient reason” for dismissal. In a redundancy situation a reasonable 
employer is normally expected to warn and consult and to identify the pool if any 
from which selection is to be made, and to apply fair and objective selection 
criteria. 
40. In the present case there was no selection pool, because the position of Area 
Field Manager disappeared across the board and there was no post in which a 
selected Area Field Manager could be retained. The notion of a pool and selection 
criteria was therefore inappropriate in the circumstances of this case.” 

 
The Employment Tribunal then went on to reject a submission that the Respondent had acted unreasonably in 
that it had failed to warn and consult and take reasonable steps to take suitable alternative employment.  The 
Employment Tribunal found as a fact that the post which she was offered was a suitable post: 
 

“46. We find on the evidence that the post offered was suitable. We find that Ms 
Jones’s’ refusal was “unreasonable” within the meaning of section 141(2) in that 
she ignored the job description, the invitation to suggest how the job could be 
made more attractive to her, the written and verbal explanations as to the nature 
of the work, the offers to accommodate her in areas of concern, to permit her to 
cherry pick staff, and to amend the terms and conditions, and in that she declined 
even to try the position. She was therefore not entitled to a redundancy payment. 
If the Respondents were• prepared to “deem” the post unsuitable and to make a 
redundancy payment, it was a matter for them with which the Tribunal does not 
interfere.” 

 
The Employment Tribunal then went on to consider what it regarded as “the main thrust” of the Claimant’s case 
namely that the Respondent had acted unreasonably in failing to offer her a post as Territory Manager.  The 
Employment Tribunal rejected this submission: 
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“48. This is rejected. Mr Cole clearly did consider her for the post, and he 
considered her unsuitable. His reasons were based on historical factors which in 
his view, were an indication as to her level of calibre. He wanted the right person 
for the job, and was of the opinion on rational grounds, that she was not that 
person. It is for an employer to decide whether an individual is the right person 
for the job. This was not a situation where those who had not taken voluntary 
redundancy could merely be absorbed into existing positions or could be 
selected for remaining positions within a pool. It was a matter of competition for a 
post which was extraneous to the redundancy situation, the successful candidate 
to be chosen by merit, from within or outside the workforce. This is substantiated 
by the facts that the post was open to an external candidate, that one post 
remained vacant for lack of a suitable applicant, and that had Ms Jones been 
suitable the post could have been filled by her.” 

 
17. The Employment Tribunal concluded that the dismissal was for redundancy and that the Respondent 
had acted reasonably and that they warned and consulted with the Claimant and offered her suitable 
alternative employment which she had unreasonably refused to consider.  Also accordingly “the conceded 
dismissal was therefore fair within the meaning of s.98 and Ms Jones was precluded by s.141 from any 
entitlement to redundancy pay.” 
 
18. The Employment Tribunal then went on to consider the case as to automatically unfair dismissal 
pursuant to s.98A(1) of the Employment Rights Act 1996 on the basis the Respondent had failed to comply 
with the procedures set out in part 1 of Schedule 2 to the Employment Act 2002.  The Employment Tribunal 
dealt with the Claimant’s submission that the dismissal was automatically unfair under s98A in that the 
Respondent had failed to notify the Claimant of a right of appeal as required by Schedule 2 of the 2002 Act.  
The Employment Tribunal concluded that although the Respondent had not notified the Claimant of the right of 
appeal the admission of that step only led to automatically unfair dismissal if it was: 
 

“wholly or mainly attributable to failure by the employer to comply with its 
requirements.” (see s.98A(1)(c) of the 2002 Act.) 

 
The Employment Tribunal considered that the reason of the absence of notification of an entitlement to appeal 
was the Claimant’s conduct in her persistence that the Respondent agree a termination date which was 
fictitious in that the reality was that she remained in employment receiving salary and complaining of “working 
under protest until March and secondly to the retrospectivity of the agreed termination date demanded by her 
which necessitated the physical impossibility of a retrospective notification of a right to appeal”. 
 
19. The Employment Tribunal Chairman in the letter, to which we have referred of 25 July 2007 identified 
the step 1 letter as being a letter of 2 November and identified how the remaining requirements of sub-
paragraph (2) were met by reason of the Respondent inviting the Claimant to meetings for which they had 
explained the purpose and the step 2 meeting was the individual meeting of 7 December 2005 which took 
place before action was taken in accordance with paragraph 2(1) of Schedule 2 and after the letters of 2 and 11 
November had informed the Claimant of the basis of her redundancy and given her a reasonable opportunity to 
consider her response in accordance with paragraph 2(2). 
 
The law 
20. Section 138 of the Employment Rights Act 1996 provides, so far as is relevant to this appeal as 
follows: 

“138 No dismissal in cases of renewal of contract or re-engagement 
(1)     Where— 

(a) an employee's contract of employment is renewed, or he is re-engaged 
under a new contract of employment in pursuance of an offer (whether in 
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writing or not) made before the end of his employment under the previous 
contract, and 
(b) the renewal or re-engagement takes effect either immediately on, or 
after an interval of not more than four weeks after, the end of that 
employment, 

the employee shall not be regarded for the purposes of this Part as dismissed by 
his employer by reason of the ending of his employment under the previous 
contract.” 

 
21. Section 139 provides as follows: 
 

“139 Redundancy 
(1) For the purposes of this Act an employee who is dismissed shall be taken 
to be dismissed by reason of redundancy if the dismissal is wholly or mainly 
attributable to- 

……………….. 
(b) the fact that the requirements of that business - 

(i) for employees to carry out work of a particular kind,  
have ceased or diminished or are expected to cease or diminish.” 

 
22. Section 141 provides that an employee is not entitled to redundancy payment if he unreasonably 
refuses an offer of suitable alternative employment set out the provisions of s.141: 
 

“141 Renewal of contract or re-engagement 
 (1) This section applies where an offer (whether in writing or not) is made to 
an employee before the end of his employment— 

(a) to renew his contract of employment, or 
(b) to re-engage him under a new contract of employment, 

with renewal or re-engagement to take effect either immediately on, or after an 
interval of not more than four weeks after, the end of his employment. 
 (2) Where subsection (3) is satisfied, the employee is not entitled to a 
redundancy payment if he unreasonably refuses the offer. 
 (3) This subsection is satisfied where— 

(a) the provisions of the contract as renewed, or of the new contract, as 
to— 

(i)  the capacity and place in which the employee would be employed, 
and 
(ii)  the other terms and conditions of his employment, 

would not differ from the corresponding provisions of the previous 
contract, or 
(b) those provisions of the contract as renewed, or of the new contract, 
would differ from the corresponding provisions of the previous contract 
but the offer constitutes an offer of suitable employment in relation to the 
employee.” 

 
23. The Employment Tribunal at paragraph 39 of its decision has, in our opinion, accurately summarised 
the law relating to claims for unfair dismissal on the grounds of redundancy insofar as is relevant to this case: 

“39. Under section 98 the Tribunal must be satisfied that in dismissing for the 
potentially fair reason, the Respondent “acted reasonably” in treating it as 
“sufficient reason” for dismissal. In a redundancy situation a reasonable 
employer is normally expected to warn and consult and to identify the pool if any 
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from which selection is to be made, and to apply fair and objective selection 
criteria.” 

 
24. Further, at paragraph 53 of the decision the Employment Tribunal has sufficiently summarised the 3 
step procedure required by part 1 Schedule 2 of the Employment Act 2002.  Section 98A.1 of the 
Employment Rights Act 1996 provides that a dismissal is automatically unfair if there is a failure to comply 
with the statutory requirements where the non-completion of the procedure is wholly or mainly attributable to a 
failure of the employer.   
 
25. During the course of submissions we were pressed by Mr Budworth in the well known decision of the 
EAT in Williams v Compair Maxam Ltd [1982] IRLR 83 in relation to selection for redundancy and the 
importance of the employer using objective criteria in selection of employees for redundancy.  It is helpful to 
refer to the passage at paragraph D, 1666:02 of Harvey on Industrial Relations and employment law.  This 
passage cites the relevant passage from Williams v Compair Maxam: 
 

“In Williams v Compair Maxam Ltd [1982] IRLR 83, the EAT set out the standards 
which should guide tribunals in determining whether a dismissal for redundancy 
is fair under s 98(4). Browne-Wilkinson J, giving judgment for the tribunal, 
expressed the position as follows: 

'... there is a generally accepted view in industrial relations that, in cases where 
the employees are represented by an independent union recognised by the 
employer, reasonable employers will seek to act in accordance with the 
following principles: 

1 The employer will seek to give as much warning as possible of impending 
redundancies so as to enable the union and employees who may be affected 
to take early steps to inform themselves of the relevant facts, consider 
possible alternative solutions and, if necessary, find alternative employment 
in the undertaking or elsewhere. 
2 The employer will consult the union as to the best means by which the 
desired management result can be achieved fairly and with as little hardship 
to the employees as possible. In particular, the employer will seek to agree 
with the union the criteria to be applied in selecting the employees to be 
made redundant. When a selection has been made, the employer will 
consider with the union whether the selection has been made in accordance 
with those criteria. 
3 Whether or not an agreement as to the criteria to be adopted has been 
agreed with the union, the employer will seek to establish criteria for 
selection which so far as possible do not depend solely upon the opinion of 
the person making the selection but can be objectively checked against such 
things as attendance record, efficiency at the job, experience, or length of 
service. 
4 The employer will seek to ensure that the selection is made fairly in 
accordance with these criteria and will consider any representations the 
union may make as to such selection. 
5 The employer will seek to see whether instead of dismissing an employee 
he could offer him alternative employment. 

The lay members stress that not all these factors are present in every case since 
circumstances may prevent one or more of them being given effect to. But the lay 
members would expect these principles to be departed from only where some 
good reason is shown to justify such departure. The basic approach is that, in the 
unfortunate circumstances that necessarily attend redundancies, as much as is 
reasonably possible should be done to mitigate the impact on the work force and 
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to satisfy them that the selection has been made fairly and not on the basis of 
personal whim'.” 

 
Notice of Appeal and Claimant’s submissions 
26. The Claimant criticises the decision of the Employment Tribunal at paragraph 40 that there was no 
selection pool.  Mr Budworth went on to submit that where a group of employees holding similar posts are all at 
risk of redundancy and that there are some but insufficient alternative posts so that some or all will be made 
redundant, a fair selection procedure requires that there should be objective criteria for selection for the new 
posts even if they are open to outside applicants.   
 
27. Mr Budworth went on to criticise the absence of objective selection criteria for the new posts of 
Territory Manager by reference to Williams v Compair Maxam.  He submitted that there was an exact analogy 
between selection or people from a pool for redundancy and the need for there to be objective selection criteria 
for appointment to a new post.  He submitted that the employer must apply objective selection criteria for any 
new post even if the employer considers the employee in question to be unsuitable and even if suitable 
alternative employment has been offered to that employee.   
 
28. Mr Budworth went on to submit that the Claimant should have been considered for the post of Territory 
Manager and it was unfair in effect to exclude her.  Further the Employment Tribunal at paragraph 48 of its 
decision was wrong to suggest at paragraph 48 that the new post of Territory Manager was “extraneous to the 
redundancy situation”.  We note in passing that it seems to us that the Employment Tribunal at paragraph 48 
were referring to the new posts being extraneous to the decision to dispense with all eleven Area Field 
Managers and four Territory Managers.  
 
29. In his skeleton argument Mr Budworth went so far as to submit that: 
 

“There can be no justification for recruiting an external candidate to fill a vacant 
Territory Manger post thereby overlooking the duties subsisting in the pre-
existing relationship with the Appellant.” 

 
30. Mr Budworth naturally made much of the fact in its letter of 7 March 2006 the Respondent “after much 
discussion…now deemed the position of Installation and Refit Co-ordinator alternative employment rather than 
suitable employment.” He submitted that the new job was, in any event, unsuitable; this of course is clearly 
contrary to the findings and decision of the Employment Tribunal.   
 
31. The Respondent was criticised for failing to offer other jobs on the basis that it was not believed that 
the Claimant did not or would not want them.  He complained that there was insufficient evidence as to the 
existence of a redundancy situation and as to the criteria for selection, save from Mr Cole.  He accepted that 
the Claimant had sought disclosure but had never pressed for it.  
 
32. He then went on to submit that the internal redundancy procedure was flawed because three stages of 
it were missed.  The Employment Tribunal reasoning, he submitted, was flawed and perverse.   
 
33. In relation to automatic unfairness he submitted that the procedures set out in part 1 of Schedule 2 of the 
Employment Act 2002 had not been complied with.  He criticised the letter of 2 November 2005 as being 
“premature” it was a general rather than a specific letter and it was insufficient compliance with the requirement that 
the employer must set out in writing circumstances leaving him to contemplate dismissing the employee.  He 
submitted that such a letter could only be sent when a decision had been made, that the Claimant individually was 
to be dismissed. 
34. The step 2 meeting, he submitted, should have taken place after she had been selected for 
redundancy; i.e. after she had declined to take the alternative post.  The meeting of 7 December was not a 
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proper step 2 meeting.  The decision of the Employment Tribunal in relation to its decision on automatic unfair 
dismissal was characterised as being perverse. 
 
Conclusions 
35. We firstly consider that the Employment Tribunal at paragraph 40 was correct in determining that there 
was no selection pool as such because all Area Field Managers’ jobs disappeared “across the board” and there 
were no posts in which selected Area Field Manager could be retained.  
 
36. Accordingly, the employer was bound to consider the offer of alternative employment.  It is, in our 
opinion, irrelevant to determine whether or not there was a pool or whether the pool had been properly 
identified because of a finding by the Employment Tribunal that the Claimant was offered suitable alternative 
employment which she had unreasonably refused to accept; see, for example paragraph 46.  In these 
circumstances no further selection criteria were necessary; that is the end of the story.   
 
37. While we accept that the Claimant applied for the job of Territory Manager which she did not get and 
there were no clear selection criteria for that post and that that might not be good industrial practice; the 
Employment Tribunal made no error of law in determining that the Claimant had been offered suitable 
alternative employment which she had unreasonably declined to accept. 
 
38. We do not consider that the decision of the Respondent in its letter of 7 March 2006 that the position of 
Installation and Refit Co-ordinator was “alternative” rather than “unsuitable” employment precluded the 
Employment Tribunal from making the findings that it did that the post was suitable alternative employment and 
that the Claimant had unreasonably refused to accept it.  The Employment Tribunal was bound to view the 
matter objectively; we are satisfied that it did in coming to its conclusions in this regard.  It is clear from the 
decision of the Employment Tribunal that the concession made by the Respondent was in any event only made 
in order to enable the Claimant to obtain some form of redundancy package.  It is clear the Respondent argued 
before the Employment Tribunal that the Claimant had in fact been offered the suitable alternative post and this 
is made clear in its response.  We see no reason why the Respondent could not rely upon this as a defence to 
the claim of unfair selection for redundancy.  
 
39. In relation to the post of Territory Manager it may be that where small numbers of applicants are 
concerned it might be possible for a manager to determine on the basis of prior knowledge that a particular 
applicant does not have the aptitude or competence for the post; this would of course be fact sensitive in every 
case.  However, even if good industrial practice might have required more open selection criteria for the new 
posts it does not assist the Claimant by reason of the finding she had been offered suitable alternative 
employment. 
 
40. Insofar as the suggestion has been made that the Claimant should have been offered the opportunity 
for the job at Tesco, this again does not appear to be relevant.  We are by no means sure it was raised before 
the Employment Tribunal and in any event the Claimant had been offered suitable alternative employment. 
 
41. We now turn to deal with the issues relating to the appeal process.  I am indebted to my colleagues for 
their considerable experience on industrial relations on the practicalities of modern redundancy procedures and 
practices.  We also note that the principal complaint to the Employment Tribunal in relation to the appeal 
process appears to have been the lack of the stage 3 appeal.   
 
42. Even if there was some deficiency in the Respondent’s own compliance with its procedures the 
Employment Tribunal was entitled to conclude that it did not render the dismissal unfair.  Insofar as the 
statutory procedures are concerned the Chairman in her letter of 24 July 2007 sets out clearly the basis of 
finding there had been an appropriate step 1 letter (the letter of 2 November 2005) which set out the 
“circumstances” leading the Respondents to contemplate dismissing the Claimant, namely redundancy. That 
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was a sufficient compliance with the procedure.  It also, as the Chairman noted, constituted the “statement” the 
Respondent was required to send under paragraph 1(2). 
 
43. As the Chairman concluded in her letter: 
 

“The remaining requirement of sub-paragraph (2), that they invite her to attend a 
meeting, who satisfied that (a) in the letter of 2 November they invited her to 
telephone to arrange a meeting… (b) on 11 November they wrote explaining the 
purpose of the meetings to which he was invited… and (c) they emailed her with 
confirmation of the date, namely 7 December.” 

 
44. Further, so far as the step 2 meeting was concerned the Employment Tribunal was satisfied the 
individual meeting of 7 December 2005 took place before the action was taken and that was in accordance with 
paragraph 2(1) of Schedule 2 and after the letters of 2 and 11 November had informed Ms Jones of the basis 
for it and given her a reasonable opportunity to consider her response, in accordance with paragraph 2(2).   
 
45. As my colleagues have pointed out the statutory procedure does not sit very happily in cases of 
voluntary redundancy as opposed to cases of dismissal for misconduct.  In a redundancy situation an employer 
might reasonably be expected to start by notifying all those potentially at risk.  This would be followed by 
activities and meetings designed to explore the possibility of redeployment with individuals and possibly 
groups.  After the end of the process if nothing had been found it would be expected that the employer might 
wish to take up a further meeting.  One would not expect at the end of the process where the employee has in 
effect asked for redundancy to have a further letter and further meetings. 
 
46. In the light of what we consider to be appropriate practice we can see no flaw in the reasoning of the 
Employment Tribunal particularly as fleshed out in the letter from the Chairman of 24 July 2007. 
 
47. Insofar as concerns the right of appeal we consider that the reasoning of the Employment Tribunal 
based on the facts that it found is unassailable, there was no purpose in having an appeal because the 
decision to dismiss the Claimant was made at her insistence and to facilitate her receipt of a redundancy 
package. 
 
48. For these reasons the appeal must be and is dismissed. 
 
 
 
 

3. EMPLOYMENT APPEAL TRIBUNAL 
 
 
 On 11 October 2007 
 

Unfair Dismissal. 
Redundancy 

 
Tribunal holds that the dismissal was unfair because the employer failed to arrange an oral hearing of an 
appeal against dismissal and determined it on the papers. 
 
Appeal to EAT allowed.  Determination of this employee’s appeal on the papers was within the range of 
reasonable responses open to an employer.   
 
Further grounds of appeal allowed in relation to the Tribunal’s approach to compensation and costs. 
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MR RECORDER LUBA QC 
Introduction 
1. This is an employer’s appeal in an unfair dismissal claim.  The appeal seeks to upset an Employment 
Tribunal’s finding that a dismissal was unfair or, in the alternative, to achieve a reduction in, or the elimination 
of, an award of financial compensation.  In the course of this judgment we shall refer to the Appellant 
employers as “the company” and the Respondent employee as “Mrs Werner”. 
 
The Facts 
2. The company owns and operates a small hotel in South Wales.  Mrs Werner was employed by the 
company at the hotel as Corporate Events & Wedding Manager.  Her employment began on 15 October 2004.  
She was remunerated in that employment with a salary of £25,000 per annum.  On 9 June 2006 she was 
formally given a week’s notice of termination of her employment, and on 16 June 2006 her employment did 
determine by reason of dismissal on account of redundancy. 
 
3. The relevant background to the dismissal can be shortly expressed.  The company had in late 2005 and 
early 2006 experienced adverse trading conditions, such that the hotel was running at a loss.  The proprietors 
of the company asked the General Manager, Mr Goldsmith, to take steps to stem those losses.  After a review, 
Mr Goldsmith determined that the only effective measures he could take were to make redundant certain 
positions in the company.  In his judgment, the appropriate approach was to end the position of Corporate 
Events & Wedding Manager and to redistribute the responsibilities of that post among other staff of the hotel, 
save in respect of the matter of co-ordinating weddings, which would become the responsibility of the holder of 
a new post, of Wedding Co-ordinator, at the modest salary of about £15,000 per annum.  That was found by 
the Tribunal to be the relevant background to the dismissal of Mrs Werner for redundancy.   
 
The Tribunal’s Judgment 
4. Having been dismissed, Mrs Werner made a number of complaints of breach of her employment rights 
to the Employment Tribunal Service.  After a three day hearing the Employment Tribunal at Cardiff (Chairman, 
Dr Rachel Davies) reached a unanimous conclusion on those complaints.  Firstly, the Tribunal determined that 
Mrs Werner’s claim of sex discrimination had not been made out.  Secondly, that her dismissal had not been 
automatically unfair for failure to comply with the provisions of s98A of the Employment Rights Act 1996 
relating to pre-dismissal disciplinary procedures.  However, the Tribunal, thirdly, held that the dismissal had 
been rendered unfair within the meaning of s98 of the 1996 Act by virtue of a defective appeals procedure.  
The Tribunal found that the employee had contributed to her dismissal by her own conduct and reflected that 
contribution in a reduction of 50 per cent in the award of compensation.  It then went on to calculate that award 
at £6,264.19.  Further, the Tribunal ordered, in the light of the procedural background to which we shall have to 
refer later in this judgment, that the company should pay costs in the sum of £3,000 plus VAT. 
 
5. The short summary we have there given of the facts and the Tribunal’s judgment is not intended to 
substitute for, or replace, the full findings of fact given by the Tribunal itself or the reasons for decision set out in 
their printed judgment.  Rather, the purpose of our summary is to set in context the issues we have to 
determine on this appeal. 
 
6. For her part, Mrs Werner brings no appeal in respect of those issues on her claim which were 
dismissed; nor does she appeal against the 50 per cent reduction in the compensatory award on the basis of 
her own contributory conduct.  Rather, as we have indicated, this is an appeal by the employer. 
 
The appeal against the finding of unfair dismissal 
7. The Employment Tribunal found that the dismissal was ultimately unfair on a procedural basis.  They 
were satisfied that the reason for dismissal was redundancy and that that was, in the circumstances, a genuine 
reason.  However, they found that there was a want of compliance with procedural fairness in that no 
opportunity was given to Mrs Werner, in her appeal against the decision to dismiss, to have an oral hearing or a 
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meeting with the person considering the merits of that appeal.  The Tribunal expressed their conclusions on 
that issue at paragraphs 36 to 38 of their judgment.   We set out those three short paragraphs in full: 
 

“36. We find that the dismissal in so far as it was carried out by Mr Goldsmith 
was fair, and that Mrs Werner contributed substantially to that decision. 
However we find in failing to give her an opportunity to put her case other 
than through her actual appeal letters at the appeal stage, the 
Respondents did not act reasonably, and we find that that failure 
detracted from the fairness of the dismissal as a whole. Any reasonable 
employer in similar circumstances would have apprised himself 
sufficiently of the circumstances of the dismissal to appreciate that Mrs 
Werner had not put her side of the story at the dismissal stage through 
her own conduct in failing to take up the offer to consult. He would have 
appreciated that this was an opportunity for her to remedy her 
contributory conduct by putting her arguments in a non-obstructive 
manner. 

 37. Any reasonable employer in such circumstances would have given her an 
opportunity to put her case at the appeal stage.  Had she been able to put 
her case she may or may not have been able to put forward some sort of 
suggestion that could have reduced the impact of the redundancy 
situation on her, for example by accepting the co-ordinator’s post.  We do 
not speculate as to any possible outcome. 

 38. We find that in failing to give her an opportunity to put her case on appeal 
the Respondents did not act reasonably within the meaning of section 98 
of the 1996 Act. Accordingly the dismissal was unfair.” 

 
8. This appeal is advanced by the company on two strands against what is agreed to be a background in 
which (1) the employee had no contractual rights to an appeal whether by virtue of a hearing or otherwise, and 
(2), where there was no applicable statutory right to an appeal hearing.  
 
9. The first strand of the employer’s attack on this decision by the Employment Tribunal contends that the 
Tribunal assumed to itself the question that was for the employer to address (as to whether or not an 
opportunity should be given for an oral hearing on the appeal).  Mr Jackson, making before us the company’s 
case, argued that (1) there was no contractual right to an oral hearing, and that (2) Parliament had provided a 
statutory process for appeal but that the employee had disabled herself from accessing that by her non-
compliance with earlier stages of the statutory procedure.  Mr Jackson submitted that the appeal decision-
maker was entitled on the material before him to determine the appeal on the papers.  His unchallenged 
evidence, that is to say the unchallenged evidence of the person who took the decision on appeal, was that he 
had reviewed the file.  The appeal decision-taker, Mr Bailey, the new General Manager of the hotel, had had 
before him two letters from the employee, dated 16 June and 22 June respectively.  Mr Jackson submitted that 
it was not for the Tribunal for itself to decide whether or not an oral hearing of the appeal would have been 
appropriate or advisable, but rather that the Tribunal had to ask itself whether a reasonable employer, within 
the band of reasonable employers, could have decided to proceed with the matter without first giving the 
employee an opportunity to be heard. 
 
10. Mr Jackson reminded us of the useful guidance contained in the case of Sainsbury Co.Ltd v Hitt [2003] 
IRLR 23.  His submission was that it is not necessary for the employer to show that, in the circumstances in 
question, an exercise of considering the appeal on the papers alone was inappropriate.  Rather, it is for the 
employee to show, and for the Tribunal to be satisfied, that no reasonable employer could have determined the 
appeal otherwise than by way of an oral hearing.   
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11. Turning to the specific facts of this case, Mr Jackson submitted that this was classically a redundancy 
situation where, in a circumstance of declining business trade, the employer had decided to shed a particular 
post.  He took us to the letters written by Mrs Werner on 16 June and 22 June, to remind us that they raised 
essentially three contentions.  First, that Mrs Werner was not in a redundancy situation at all because others 
were covering her actual duties in her absence.  Secondly, that she had recently been commended for her 
good work for the company.  And thirdly, that the true reason she had been dismissed, and indeed chosen for 
redundancy, was that she had been pregnant at the time, a matter that, she said, she had earlier revealed to 
the employer.  Mr Jackson reminds us that the Tribunal expressly rejected the contention that Mrs Werner had 
previously informed the employer that she had been pregnant.  In those circumstances, Mr Jackson submits, 
there was nothing about this case that required an oral hearing.  Mr Bailey was perfectly entitled to consider the 
appeal on the papers, and reject in turn:  (1) the proposition that the job was still being done but by somebody 
else, when he knew that not to be the case;  (2) that the dismissal had been for pregnancy, when he knew that 
not to have been the case;  and (3) that the fact that the employee was good in her job could in some way have 
resolved the circumstances of redundancy. 
 
12. Miss Sutton, for Mrs Werner, strongly resisted this way of putting the matter on the appeal.  She invited 
our attention again to paragraphs 36 - 38 that we extracted earlier in this judgment and submitted that this was 
a classic exercise of a Tribunal asking itself the right question.  That is to say, whether the failure of the 
employer to offer an oral hearing of the appeal was within the range of reasonable responses open to an 
employer.  She submitted that the Tribunal had directed itself to the correct question and had for satisfactory 
reasons that it gave, decided on the particular facts that this was a case in which any reasonable employer 
would have granted an oral hearing.   
 
13. As to the particular facts, Miss Sutton submitted that this was a case of a small company, where calling-
in a reasonably senior employee to discuss her appeal with a newly appointed General Manager would have 
been not only a sensible but also a reasonable step that any reasonable employer would have taken. 
 
14. Those are the submissions on the first strand of the appeal on the question of unfair dismissal.  This is 
the aspect of the appeal which has caused us most concern.  We have concluded by a majority that this ground 
of appeal should succeed.  The majority are satisfied that had the Tribunal directed itself to the correct 
question, that question would have been 'could a reasonable employer on the material presented to this 
employer properly have determined that an appeal could be concluded fairly on the papers rather than by oral 
hearing?’.  If an employer could reasonably so have concluded, then this was within the range of responses 
that a reasonable employer would have made.  In those circumstances, had the Tribunal asked themselves 
that question, the majority of us are satisfied that the Tribunal would have found that it was open to a 
reasonable employer properly directing him or herself to say that an appeal could be concluded on the papers.  
Our member in the minority, however, would have rejected this ground of appeal on the particular facts of this 
case.  That is to say, it being a small organisation where the appeal was being conducted with a new manager 
and where, in particular, the second letter sent by the employee appeared to be making a case that she should 
be heard on the general redundancy situation.  Those facts required any reasonable employer to conduct an 
oral hearing of the appeal.  The minority of us, therefore, would have upheld the Tribunal’s decision on that 
point.   
 
15. However, as we have indicated, there is a second strand to the employer’s case on this unfair dismissal 
aspect:  that is the question of whether the Tribunal properly considered and applied the requirements of 
s98A(2) of the Employment Rights Act 1996.  That statutory provision, in so far as relevant, reads as follows:- 
 

“Failure by an employer to follow a procedure in relation to the dismissal of an 
employee shall not be regarded for the purposes of section 98(4)(a) as by itself 
making the employer’s action unreasonable if he shows that he would have 
decided to dismiss the employee if he had followed the procedure.” 
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16. In those circumstances, submits Mr Jackson, it was incumbent upon the Employment Tribunal in this 
case, having heard all the evidence and having identified - contrary to his earlier submission -  a failure to 
follow a fair procedure, to then go on and determine whether “yeah or nay” the employer would on the 
evidence, in any event, have dismissed.  Mr Jackson submits that the Tribunal erred in law in that they simply 
failed to address this point at all.  In so far as they turned their minds to the question of whether or not the 
employer would have dismissed in any event, they say, at paragraph 37 of their judgment, “We do not 
speculate as to any possible outcome”.  Mr Jackson submits that that simply will not do.  A Tribunal must, in 
order to faithfully apply the provisions of s98A(2), ask itself whether the employer has shown that he would 
have decided to dismiss the employee even if he had followed the procedure.  The Tribunal’s judgment is 
entirely silent on that question.  It does refer to s98A, but as a consideration of paragraphs 23 to 29 of its 
judgment indicates, that consideration was limited to the parameters of s98A(1), that is the question whether or 
not the appropriate statutory procedure had been applied. 
 
17. Miss Sutton’s submissions in answer on this strand of the unfair dismissal appeal are very simply that 
the Tribunal was not obliged to deal with the s98A(2) question because it was not raised with them by the 
employer.  Indeed, we remind ourselves that the evidential burden posed by s98A(2) is on the employer.  She 
submits that, it not having been raised, no complaint can now be made.  Moreover, she submits, the point is not 
developed either in the grounds of appeal for the present appeal nor it is taken in the Appellant company’s 
skeleton argument. 
 
18. Mr Jackson’s rejoinder to those submissions is that this is a question of pure law which it was the duty of 
the Tribunal to address.  In any event, it is so closely connected with the Tribunal’s jurisdiction in relation to 
Polkey that it should have been addressed.  Moreover, he draws our attention to paragraph (d) of the grounds 
of appeal, which set out that the Tribunal erred “by failing to apply the Employment Rights Act 1996 section 
98A in order to make a finding that the dismissal was fair”.  Further, he drew our attention to paragraph 8 of the 
grounds of appeal, in which it is submitted that “Accordingly, the dismissal ought to be declared fair having 
regard to the application of the Employment Rights Act 1996, section 98A”.  He contends that the matter fell for 
determination by the Employment Tribunal.  They did not deal with it by virtue of their own misdirection and the 
matter is properly raised before us in this appeal. 
 
19. We are unanimously satisfied that the submissions of Mr Jackson on this element of the appeal are 
made out.  It seems to us that it was incumbent upon the Employment Tribunal in this class of case to address 
that particular point.  The evidence before the Tribunal, as they themselves recount, made it absolutely plain 
that this was a straightforward redundancy situation.  No alternative method of dealing with the redundancy 
situation was canvassed by the employer as being a possibility; moreover, no specific alternative was put 
forward by the employee, notwithstanding her submission of an extensive witness statement.   
 
20. That the Tribunal should have determined this question is not least clear from the judgment of this 
Employment Appeal Tribunal given in the case of Softwear 2000 Ltd v Andrews & Others [2007] IRLR 568.  
In that case, at paragraph 54, this Tribunal (the President presiding) set out the proper approach to cases of 
this kind.  At sub-paragraph 54.6 the judgment includes this: 
 

“The s.98A(2) and Polkey exercises run in parallel and will often involve 
consideration of the same evidence, but they must not be conflated.  It follows 
that even if a Tribunal considers that some of the evidence or potential evidence 
to be too speculative to form any sensible view as to whether dismissal would 
have occurred on the balance of probabilities, it must nevertheless take into 
account any evidence on which it considers it can properly rely and from which it 
could in principle conclude that the employment may have come to an end when 
it did, or alternatively would not have continued indefinitely.” 
 

That makes amply the point as to the requirement for the Tribunal to consider the matter for itself.   
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21. That section 98A(2) “works” in the way submitted by Mr Jackson is accepted by this Employment Appeal 
Tribunal in the decision Alexander v Bridgen Enterprises Ltd [2006] IRLR 422.  At paragraph 58 of the 
judgment of the Employment Appeal Tribunal in that case (the President presiding) it is said as follows: 
 

“…Although we have heard no argument on this point it seems to us that even 
where the statutory procedures are complied with but the dismissal is unfair 
under Section 98(4) Polkey will still apply, where on the balance of probabilities 
the employee would not have been dismissed even had a fair procedure been 
complied with but where there is a chance that he might have been.  (That chance 
would, of course, have to be less than 50 per cent otherwise Section 98A(2) would 
bite and the dismissal would be fair.)  The compensation would in those 
circumstances have to be reduced accordingly.” 
 

Although that passage proceeds on the basis of an assumption as to the law made in the absence of argument 
it seems to us with respect that it is legally correct;  moreover, Mr Jackson submits that it has been followed 
and applied in other cases.   
 
22. In those circumstances, this ground of appeal simply must be allowed.  The Tribunal failed to address 
the question of s98A(2) on the matters before them.  It seems to us that, had the Tribunal properly directed 
itself on the other findings of fact that it made, the only possible conclusion that it could have reached would 
have been that the employer had shown that it would have decided to dismiss the employee even if it had 
followed the process of permitting an oral appeal hearing.  In those circumstances, not only does this limb of 
the first aspect of the appeal succeed but the result is that we are unanimously of the view that the appeal must 
be allowed on this point and the finding of unfair dismissal reversed.   
 
23. That is sufficient to dispose of the appeal but in the light of the cogent submissions that have been made 
to us in writing and orally by Mr Jackson and Miss Sutton, and in view of the possibility that we may be wrong 
on the first aspect of the appeal, we shall proceed to deal with the other three aspects raised in the Appellant’s 
Notice. 
 
The appeal in respect of the Polkey reduction 
24. Mr Jackson contends that the Employment Tribunal failed to deal adequately, or at all, with the question 
of a Polkey reduction in the award that might otherwise have been made by way of the financial recompense to 
the employee.  First, he says that the Tribunal adopted an unfair procedure which shut out the employer 
company from properly developing its case on the Polkey reduction possibility.  Mr Jackson, who did appear 
below, put to us that the Employment Tribunal had directed that the evidence in the case be heard in two 
stages, first, as to liability, and secondly, and separately, if liability were to be found in the Claimant’s favour, on 
the question of remedy.  Neither party has called for the notes made by the Tribunal Chairman and neither has 
put before us an agreed note of what occurred below.  However, we accept from Mr Jackson, who was present, 
the account that the Tribunal had decided to proceed in that way.  It seems to us that, given that the 
substantive claims included a substantive claim of sex discrimination by way of dismissal for pregnancy, it is 
highly likely that the Tribunal decided to hear the evidence on liability first.   
 
25. The grounds of appeal and skeleton argument put forward by Mr Jackson go on to particularise what is 
said to have been thereafter the unfair conduct of the Tribunal, in rejecting his submission that it was necessary 
for the employee, Mrs Werner, to be recalled to give evidence on the question of whether or not there were 
prospects of her continuing in the employment of the company in some capacity.  He submits that he was 
deprived of the opportunity to explore that issue to the extent that it would have been suggested, in answer to 
enquiries on that point, that Mrs Werner would have taken the lower paid and newly created position of 
Wedding Co-ordinator.  He submits that the way in which the Tribunal conducted itself procedurally deprived 
him of the opportunity of exploring that matter in evidence.   



Capitolul IV . Drept internaţional 

 
Revista de dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale  Nr.7/2008             Pag 165 

 
26. Moreover, quite separately from the procedural complaint, Mr Jackson complains that the Tribunal erred 
in law, in approaching the whole question of a Polkey reduction in the way it did.  Indeed, he submits that the 
Tribunal effectively declined to engage in precisely the speculation as to what may have happened had the 
dismissal not been procedurally unfair, that the authorities require.  In this context, his submission was 
strengthened by reference to paragraphs 49 to 54 of the judgment of this Tribunal in the Softwear case.  This, 
he submitted, was a plain case in which the Tribunal had to speculate as to whether the employee would be 
kept on in any capacity on the evidence which was before the Tribunal.  He submits that the high likelihood is 
that employment would not have continued.  He has taken us in his skeleton argument, particularly at 
paragraph 13, to a whole range of factual matters which were in evidence which stack up in support of the 
likelihood that employment would not have continued.  He submits that had the Tribunal properly addressed the 
Polkey reduction question, it would have produced no other answer than that the employee would have been 
dismissed in any event.   
 
27. Miss Sutton submits in reply that the Tribunal did consider the Polkey question and that there was no 
procedural irregularity.  She draws attention to the fact that at paragraph 42 of its judgment the Tribunal record: 

“Mr Jackson for the Respondents, submitted that compensation should not be 
based on Mrs Werner’s final net wage, but on a reduced figure to reflect the 
probability that she would have been dismissed in any event or would have 
stayed on in the co-ordinator’s role at £14,000 per annum. We have considered 
the various possibilities that could have arisen out of successful consultation 
and are not satisfied that she would necessarily have been dismissed, or 
necessarily been on a reduced salary.” 
 

28. In those circumstances, Miss Sutton says, there is an indicator that the Tribunal did entertain 
procedurally Mr Jackson’s submissions and rejected them on the basis that they were not satisfied that the 
employee would have necessarily been dismissed.  
 
29. In rejoinder, Mr Jackson asked rhetorically:   where is any evidence by the employee in support of the 
contention that there was any role in which she would have continued in employment?  There is not, he 
submits, anywhere in her lengthy witness statement an assertion that there was anything she could have done 
in employment for the employers in any particular role, nor is there an assertion that she would have taken the 
reduced salary position of Wedding Co-ordinator.  Those matters, Mr Jackson submits, show that the Tribunal 
failed entirely to grapple with the Polkey question. 
 
30. We are unanimously satisfied that this ground of appeal succeeds in both its dimensions.  First, it does 
appear to us that there was a procedural irregularity in the Tribunal’s conduct of this aspect of the case before 
it.  The issue of the capacity and inclination of Mrs Werner to continue in the employer’s employment (had there 
not been the procedurally unfair dismissal) did require to be explored in evidence and Mr Jackson, for the 
employers, was denied the opportunity to explore it.  Moreover, even if there had not been that procedural 
irregularity, on the findings made by the Tribunal itself we are quite satisfied that the question of a Polkey 
reduction fell for consideration and was not adequately, or at all, considered by this Tribunal.  In those 
circumstances, had we been satisfied that the dismissal was unfair we would, in any event, have remitted the 
question of a Polkey contribution to a new Tribunal.  We did not consider that we had sufficient material before 
us to review the circumstances and make a Polkey reduction for ourselves.  We should indicate for the sake of 
completeness that had we been minded to remit the decision on the Polkey reduction, it would not have been 
to a Tribunal of the same constitution as considered this matter previously. 
 
The appeal against the basis of compensatory award 
31. We can deal with this point relatively briefly.  The Employment Tribunal, in calculating future loss, 
treated the appropriate multiplier for future loss as the full £25,000 per annum salary that Mrs Werner had 
enjoyed immediately prior to her dismissal.  That, submits Mr Jackson, is only consistent with the Tribunal 
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having directed itself that but for the dismissal a £25,000 per annum salaried post would have been available 
with the hotel.  He submits, firstly, that there was no such job.  Secondly, there was no evidence of any such 
job.  The post from which Mrs Werner had been dismissed, had on any view not continued, and it had not been 
filled.  Further, to the extent that it might have been said that the employee would have continued in at least 
some salaried capacity, there was no finding by the Tribunal as to what capacity that would have been or 
indeed a direct finding that it would have been continued employment at £15,000 let alone £25,000.   
 
32. In response, Miss Sutton submitted that the Tribunal had made no error in this respect.  The question of 
what compensation to award was at large, and it was for the Tribunal to make an award which was just and 
equitable.  We are unanimously satisfied that this ground of appeal is also made out.  The Tribunal have 
tendered no explanation, let alone a reasonable explanation, as to why future loss was assessed on the full 
salary for a post which no longer existed.  In those circumstances, again, had we not reversed the finding of 
unfair dismissal we would have had to remit the question of the assessment of compensation to a newly 
constituted Tribunal. 
The appeal on costs 
33. This aspect of the appeal requires us to say something about the history of the proceedings.  After the 
claim had been commenced before the Employment Tribunal Service, the employers failed to put in any 
Respondent’s Answer.   No response was entered in good time or at all, and a one day hearing was fixed 
before an employment tribunal to determine remedy on Mrs Werner’s claim.  Only on the occasion of that 
hearing did the employers attend with representatives and seek to contest the claim on its merits.  The hearing 
was adjourned and a Respondent’s Answer was then promptly put in.  The Tribunal, in those circumstances, 
had obviously to consider the question of costs because plainly the adjournment had been occasioned by the 
unreasonable conduct of the employer and Mrs Werner was entitled to the costs thrown away.  However, her 
counsel before the Employment Tribunal, urged that the Tribunal should go further than dealing with the costs 
thrown away on that adjournment and should enlarge the award of costs as a result of the unreasonable 
conduct of the employer considered in the context of the litigation as a whole.  The Tribunal acceded to that 
submission, and in addition to the costs of £1500, which they attributed to the costs thrown away by the 
adjourned hearing, they made a further award of £1500 costs on account of the unreasonable general conduct 
of the employers.  
 
34. In the appeal, Mr Jackson for the company, does not dispute the jurisdiction of the Tribunal to make an 
award of costs in relation to the abortive hearing of 21 February 2007; although he formally submits that those 
costs should be limited to £750 reasonable costs.  In the course of exchanges with this Tribunal, he did not feel 
able to advance material developing the contention that £1500 was an unreasonable figure for the costs thrown 
away.  But at the heart of his submission on this aspect of the appeal was the proposition that there was no 
material before the Tribunal to justify the award of a further £1500 costs. 
 
35. Miss Sutton ably attempted to demonstrate to us that there was some further unreasonable conduct of 
the employers beyond 21 February or indeed prior to 21 February which had caused additional costs.  The best 
she was able to do was to suggest to us that the effect of the employers coming late with a substantive defence 
was that the hearing extended from the original one day to become a three day case.  That, she said, 
occasioned additional costs.   
 
36. With the greatest of respect to those submissions, we simply cannot accept them.  It is not possible to 
deduce any unreasonable conduct on the employer’s part beyond the late submission of a Respondent’s 
Answer and the consequent abortive hearing on 21 February 2007.  It must certainly pay the costs thrown 
away on that occasion.  However, in our judgment, there is nothing to sustain the exercise of the Tribunal’s 
discretion to increase those costs to £3,000 or indeed any other figure.  Although we are always reluctant to 
interfere with the judgment of a Tribunal on a question of costs this, in our judgment, is a plain case in which 
the Tribunal has acted in the exercise of its discretion without factual justification.  In those circumstances we 
shall allow this aspect of the appeal to the extent of varying the order of the Tribunal from an award of £3,000 
plus VAT costs to an order of £1500 plus VAT costs.   
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37. In those circumstances and for those reasons we are unanimously agreed that the outcome is that this 
appeal should be allowed.  The Tribunal’s judgment that there has been an unfair dismissal should be set aside 
and its order in respect of costs should be reduced from £3,000 plus VAT to £1500 plus VAT. 

   
 

4. EMPLOYMENT APPEAL TRIBUNAL 
 
 

On 12 October 2007 
 

 
UNFAIR DISMISSAL 

Reasonableness of dismissal 
Automatically unfair reasons 

 
PUBLIC INTEREST DISCLOSURE 
 
Even though the Employment Tribunal had been incorrect to hold that the Claimant had not made protected 
disclosures, it had found in relation to each alleged protected act or disclosure that the Claimant had supported 
no detriment.  Accordingly, the appeal failed on the factor. 
 
 
HIS HONOUR JUDGE SEROTA QC 
 
26. This is an appeal from the decision of the Employment Tribunal at Bristol of which Mr C G Toomer was 
the Chairman, on 29 January 2006, which dismissed claims by Mr Kirwan for unfair dismissal, including 
automatically unfair dismissal by reason of having made a protected disclosure, and in respect of detriments he 
claims to have suffered by reason of having made a protected disclosure. 
 
27. The case was referred to a preliminary hearing which came before HHJ Burke QC and two lay 
members, firstly on 13 June 2007.  On that occasion the Claimant was unrepresented, but an issue arose as to 
certain amendments he wished to make to his Notice of Appeal, and there was a need for the Respondent to 
comment.  Accordingly the matter was adjourned and it came back before HHJ Burke on 13 July 2007.    
 
28. HHJ Burke had before him a Notice of Appeal which contained a number of grounds of appeal.  Of these 
grounds of appeal the first six related to a finding by the Employment Tribunal that there had been no protected 
act.  There were additional points of appeal relating to other matters of a more factual nature, and Mr Kirwan 
also wished to raise additional matters.  The Employment Appeal Tribunal on 13 July was only prepared to 
allow grounds one to six to go to a full hearing.  The other grounds were dismissed.  As we understand it 
HHJ Burke gave an oral judgment, albeit it has taken some little time for his transcript of this judgment to reach 
Mr Kirwan. 
 
29. Mr Kirwan was dissatisfied with the decision of HHJ Burke insofar as it related to the refusal to allow 
additional grounds of appeal and to allow grounds seven to ten to go to a full hearing.   
30. HHJ Burke provided short reasons for refusing a review and the order was sealed on 21 September 
2007.  We understand that Mr Kirwan received the documents a few days later and his time for appeal expires 
today.  He told me earlier today, and we had dealt with this matter in an earlier judgment, that it is his intention 
to seek permission to appeal against that judgment.  His time has not yet expired and he effectively wishes to 
appeal against HHJ Burke’s refusal to allow him to reopen various factual matters, including various matters 
going to the issue of detriment. 
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31. HHJ Burke refused permission to appeal against the original decision, but of course Mr Kirwan is entitled 
to seek permission to appeal against the review decision.  That is something that in the first instance will have 
to be considered by HHJ Burke and his colleagues, and so we say nothing more about it, albeit of course one 
of my colleagues was a member of the Employment Tribunal on that date.  We therefore, as it seems to us, 
having refused an adjournment to enable the application for permission to appeal to be considered, can only 
deal with the appeal on the basis of the grounds of appeal numbers one to six permitted to go forward by the 
EAT presided over by HHJ Burke. 
 
32. I think it important that we stress at the outset that because we are limited to considering those grounds 
of appeal we cannot entertain an appeal against findings of fact made by the Employment Tribunal.  We need 
to make clear to Mr Kirwan that the function of the Employment Appeal Tribunal is to deal with matters of law.  
There are certain circumstances described in the leading case of Yeboah v Crofton [2002] EWCA Civ 794 in 
which the Employment Appeal Tribunal can entertain an appeal on questions of fact, often known as a 
perversity appeal, but such an appeal is not before us and the burden placed on an Appellant seeking to 
challenge findings of fact on the grounds of perversity is very high indeed. 
 
33. Let us say something about the factual matter to this dispute.  The Claimant began to work in 
Avonmouth docks in March 1977.  The docks at Avonmouth were originally owned by Bristol City Council but 
we understand that ownership was transferred to the Respondent in about August 1991.  Mr Kirwan for many 
years was active as a shop steward in the Transport and General Workers Union.  When the transfer to the 
Respondent took place, the provisions of TUPE applied and various issues arose as to the existing pension 
schemes which needed to be changed to reflect the change in employer.  I say this without any criticism of the 
Claimant at all, but the Claimant has been active for a number of years in raising issues of dispute with the 
directors and trustees of the pension fund about changes to the rules and the administration of the pension 
schemes.  The Claimant’s case, shortly put, is that he had made himself so unpopular with the Respondent by 
reason of his legitimate activities in relation to the pension scheme that the Respondent simply looked for an 
opportunity to dismiss him; and when the opportunity arose the reasons given were, in effect, a sham.  He 
claims that the reason why he was dismissed, as we shall come to shortly, because the employer was anxious 
to get rid of him, by reason of his activities in relation to the pension scheme. 
 
34. It also needs to be said that the Claimant’s wife is unfortunately severely disabled, and historically the 
fact that he has had a severely disabled wife has had a significant effect both on the Claimant’s flexibility and 
on his timekeeping.  According to the evidence that was before the Employment Tribunal there was a history of 
poor timekeeping and absences going back to 2001.  In addition, so far as the Claimant was concerned, there 
was on file at the relevant time a final written warning, which had been issued, I believe, in January 2005 and 
related to an incident when a vehicle had been damaged, and it was said the Claimant had left the site, 
contrary to the Respondent’s rules. 
 
35. The Employment Tribunal had this to say at paragraph 10:  

“It is therefore clear that although the claimant did not have a particularly bad 
employment record, looked at against the background of his length of service, 
nonetheless there had built up a history of concerns about various aspects of his 
work and performance.  Apart from the disciplinary record of verbal and final 
written warnings in respect of specific performance issues, there was plainly a 
level of concern over the claimant’s record of attendance.  The respondent had 
made some efforts to assist, and had refrained from imposing disciplinary 
sanctions, but it did not appear to us that the situation had improved 
substantially since 1997.  It is against that background that we have to look at 
what happened next.” 
 

36. Various changes had been made by the directors and trustees to the pension scheme, which were of 
concern to members of the scheme, including the Claimant, who was active and indeed had been a founder of 
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the Port Welfare Fund.  On behalf of the Port Welfare Fund, in November 2004 he had sought legal advice 
from well known Bristol solicitors, Messrs Osborne Clark.  The Claimant relied upon his instruction and 
imparting of information to Osborne Clark as a protected act.  The Employment Tribunal described the matter in 
this way:  

 
“This is the act which the claimant relies upon as a protected act, in that he 
alleges that it amounted to a disclosure of information which, in his reasonable 
belief, tended to show that a person has failed, is failing or is likely to fail to 
comply with any legal obligation to which he is subject, within the provisions of 
section 43B(1)(b) of the Act.  He alleges, moreover, that this was a disclosure to a 
legal advisor under section 43D and that accordingly his disclosure of this 
material to Osborne Clark amounted to a protected disclosure within section 
43A.” 

 
37. The instruction of Osborne Clark led them to write to Mr Morris, who was the Respondent’s director of 
personnel and administration but also acted as secretary to the trustees of the pension scheme.  One of 
Mr Kirwan’s complaints was that Mr Morris had been very angry indeed about the instruction of Osborne Clark, 
had told him to withdraw his instructions, and that he was misusing the welfare fund, and that he would see to it 
that Mr Kirwan was liable for all the costs, both of the Respondent’s solicitors in objecting to the disclosure, and 
Osborne Clark’s costs.  
 
38. The Employment Tribunal, at paragraph 14, considered this claim together with another allegation that a 
fellow officer of the TGWU, a Mr Watts, had challenged him in instructing Osborne Clark and that Mr Watts was 
angry and threatening and was acting on behalf of Mr Morris.  The Employment Tribunal at paragraph 13 
rejected the Claimant’s case that Mr Morris was very angry and had threatened to ensure that the Claimant 
paid all costs; and it also rejected or was unable to accept other allegations, in particular that Mr Morris had told 
a solicitor at Osborne Clark, Mr Ashby, who had dealt with Mr Kirwan’s instructions, that the Claimant was a 
trouble maker.  The Employment Tribunal, as I have said, was unable to accept the suggestion that Mr Morris 
had acted in this way, or that he had been offensive about Messrs Osborne Clark.   
  
39. Coincidentally in time with issues in relation to the pension fund, concerns surfaced about Mr Kirwan’s 
timekeeping.  It is said that by the summer of 2005 he had been late for work on approximately 20 occasions.  
Also in June 2005 Osborne Clark produced a report.  It did have some mild criticisms of the directors of the 
pension scheme, but the Employment Tribunal described the report as, broadly speaking, “favourable to the 
Respondent”, see paragraph 16 of the decision of the Employment Tribunal.  The Claimant asserted that 
Mr Morris and the port directors were very angry with him and that as a result Mr Morris planned to dismiss 
him.  This is a matter dealt with in paragraph 17 of the Employment Tribunal decision.  Again it is right to say 
that the Employment Tribunal was unable to accept the Claimant’s case.  
 
40. In July 2005 Mr Morris again looked at the Claimant’s lateness.  There had been a further nine 
occasions when he had been late since the matter was looked at in June.  Some of these were only a matter of 
one or two minutes, but nonetheless others were more significant and this led to a formal disciplinary hearing 
taking place in August 2005.  This led to a further final warning.  The Employment Tribunal considered 
evidence on the part of the Claimant that there had been some improper deal struck between Mr Morris and 
two representatives of the TGWU, Mr Preddy and Mr Watts, prior to the disciplinary hearing, whereby the 
Claimant would not be dismissed if he resigned as shop steward and secretary to the Welfare Fund, and 
effectively left the pensions issue alone.  The Employment Tribunal had evidence from Mr Morris denying any 
such agreement had been reached.  It found there was no independent evidence to support such suggestions, 
and they were not prepared to accept Mr Kirwan’s evidence in this regard. 
  
41. Unfortunately, there were further incidents of lateness, and this led to another disciplinary hearing on 
20 October 2005.  This was conducted by Mr Morris.  Mr Kirwan objected to Mr Morris conducting the hearing 
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and alleged that Mr Morris was victimising him by reason of the pension issues.  Mr Morris was not prepared to 
withdraw because he was the person who was charged with issues of dismissal.  The hearing went on and it 
was decided by Mr Morris that the Claimant should be dismissed on notice with pay in lieu of notice.  Mr Kirwan 
appealed but his appeal was dismissed. 
 
42. The Employment Tribunal, it is important to note, gave a detailed judgment, in which it considered the 
evidence.  However, before considering the evidence the Employment Tribunal had determined, on the basis of 
the authority Kraus v Penna [2004] IRLR 260, that the disclosures by Mr Kirwan to Osborne Clark were not 
protected disclosures within the meaning of the Employment Rights Act, because the Respondent was under 
no relevant legal obligation.  This submission was accepted by the Employment Tribunal, see paragraph 29.   
 
43. Mr Kirwan had alleged that the reason given for his dismissal was in effect a sham, and that he was 
really dismissed by reason of his activities in relation to the pension fund.  The Employment Tribunal 
considered this and came to this finding at paragraph 34:  

“Having reviewed all these conflicting arguments, we were unanimously satisfied 
that the respondent has established, on the balance of probabilities, that the 
reason for the dismissal was not the claimant’s approach to Osborne Clark, but 
because he was continuing to come into work late despite a long series of 
informal, and latterly formal, warnings.  On the basis of Mr Morris’ evidence - and 
more particularly what Mr Morris did and did not do once knowledge of the 
approach to Osborne Clark reached him - we were satisfied that the claimant was 
not dismissed or subjected to discipline because he had raised concerns with 
Osborne Clark or anyone else over the pension scheme, but simply because the 
respondent had concluded and could no longer accept his persistent lateness to 
work.  That is a matter which relates to the claimant’s conduct, and conduct is 
potentially a fair reason for dismissal.”   

The Employment Tribunal went on to find that the procedures and the decision to dismiss were within 
reasonable bounds.  
 
44. We have already referred to the preliminary hearing before HHJ Burke, and we note that HHJ Burke 
considered that grounds one to six of the Notice of Appeal raised issues in relation to the protected disclosure; 
and an arguable case was raised.  Indeed, it is now accepted by the Respondent that it is not simply an 
arguable case, but Mr Kirwan is right when he says the Employment Tribunal was wrong to find there had been 
no protected act.  In fairness to the Employment Tribunal, let it be said they were relying upon the law as it 
appeared to them as set out in Kraus v Penna; but subsequent cases have made clear that Kraus v Penna 
was in fact wrongly decided and it has been over-ruled.  We have therefore approached this appeal on the 
basis that Mr Kirwan is right when he says the Employment Tribunal was wrong to find there had been no 
protected act.  
 
45. HHJ Burke in giving judgment, at page 70, noted that the Tribunal made findings of fact contrary to 
Mr Kirwan’s evidence and there could be no arguable appeal against those findings.  We quote:  

“That detriment is not, however, the only detriment which he claimed to have 
suffered by reason of the protected disclosure.  The Tribunal rejected his other 
claims to have suffered detriment other than dismissal because they concluded 
that there was not a protected disclosure.  It follows that it must be reasonably 
arguable that they should not have rejected those claims that he had suffered 
detriment; and, so far as that part of this appeal is concerned, it is clear to us that 
that part must go forward for a full hearing.”  
 
 

46. The Employment Tribunal then went on to refuse permission for the other factual matters raised by 
Mr Kirwan to go forward, and dismissed the other grounds of appeal.   
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47. As it is conceded by the Respondent, having regard to the decision in Babula v Waltham Forest 
College, that the Employment Tribunal’s finding that there had been no protected act cannot stand, the only 
issue before us is whether in fact the Employment Tribunal rejected claims by Mr Kirwan that he had suffered 
detriment, solely on the basis that there had been no protected disclosure.  The Respondent submits that every 
detriment pleaded was considered and rejected on the facts.  This may not have been apparent to the 
Employment Tribunal at the preliminary hearing, which of course was conducted in the absence of the 
Respondent.  
 
48. Mr Kirwan produced a list of detriments which are at pages 56 and 57 of the bundle, and there were two 
further specific allegations of detriment which are referred to and identified by the Chairman of the Employment 
Tribunal in the order of 24 July, namely the disciplinary procedure to which the Claimant was subjected firstly in 
August 2005 and secondly the disciplinary procedure in October 2005.  We have already referred to the 
passage in the decision of the Employment Tribunal at paragraph 34, where it found, in terms, that the 
Claimant was not dismissed or subjected to discipline because he had raised concerns over the pension 
scheme; that the disciplinary measures and dismissal were solely because the Respondent had concluded it 
could no longer accept his persistent lateness to work.  
 
49. If one takes the various allegations that are made, the allegations relating to what took place on 26 and 
27 February are rejected by the Employment Tribunal at paragraphs 12 and 13 of the decision.  The suggestion 
- this is the third head, as we take it - that the Claimant was described as a troublemaker by Mr Ashby was 
rejected at paragraph 14.  The suggestion that Mr Morris was very angry, and the Claimant was told this by 
Mr Watts, was also rejected at paragraph 14.  The suggestion that Mr Morris was offensive about Osborne 
Clark was rejected at paragraph 14.  The suggestion that the directors were angry and that Mr Morris planned 
to dismiss him as a result of the Osborne Clark report was considered and rejected at paragraph 17.  The 
suggestion there was some form of conspiracy in relation to the disciplinary hearing on 8 August 2005 was 
rejected at paragraph 19.  In addition, a number of other matters are referred to in Mr Kirwan’s detriment list at 
pages 56 and 57, numbers 5, 6 and 7.  These are not referred to in the decision of the Employment Tribunal, 
and we understand that there was no evidence led in respect of these matters, either in the witness statement, 
or in evidence-in-chief, or in cross-examination of either Mr Kirwan or Mr Morris.  Accordingly, there was no 
way in which the Employment Tribunal could find that these facts were established.  
 
50. It follows, therefore, that the Employment Tribunal, on the facts that it found, was satisfied that 
Mr Kirwan had suffered none of the detriments he alleged as a result of having made a protected disclosure. 
 
51. Mr Kirwan has been at pains to submit to us that he told the truth to the Employment Tribunal in his 
witness statement, in his evidence and in the various documents that he produced.  Unfortunately, for the 
reasons I have attempted to explain to Mr Kirwan, the Employment Appeals Tribunal is simply unable to go 
behind the findings of fact made by the Employment Tribunal.  We appreciate that it seems very harsh to 
Mr Kirwan, particularly as Mr Kirwan would say that he had put in nearly 30 years of service in the Avonmouth 
Docks, and had been involved in the trade union and with the pension scheme for a long time.  But 
nonetheless, as I have said, we are bound by the findings of fact made by the Employment Tribunal, and we 
therefore are bound to say that the decision of the Employment Tribunal that there was no evidence of 
detriment suffered by Mr Kirwan, and that his dismissal is not related to any protected disclosure, cannot be 
challenged.  In those circumstances this appeal must be dismissed.   
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