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PREFAÞÃ

În lucrarea „Drept social european“, autorul încorpo-
reazã o cercetare îndelungatã, aprofundatã, pertinentã, privitoa-
re la relaþiile sociale de muncã, securitatea/protecþia socialã ºi
la jurisdicþia europeanã, realizând o sistematizare a unei disci-
pline ºtiinþifice de drept, o examinare a normelor juridice adop-
tate de comunitãþile europene, de Uniunea Europeanã ºi o jonc-
þiune cu convenþiile ºi recomandãrile elaborate de O.I.M.

Forma în care este redactatã lucrarea se caracterizeazã
prin exactitatea termenilor, claritatea ºi cursivitatea stilului,
autorul sprijinindu-se în elaborare pe un bogat material
informativ ºi aducând în discuþie o problematicã de un real
interes teoretic ºi practic, cu aplicabilitate în actuala
conjuncturã când forþa de muncã migreazã tot mai mult dintr-
un stat în altul, de la un angajator la altul ºi când progresul
tehnologic ºi informaþional impun practicarea unor activitãþi
din ce în ce mai complexe, diversificate.

Propunându-ºi o amplã dezbatere teoreticã ºi practicã a
reglementãrilor europene în domeniul relaþiilor sociale de
muncã ºi al securitãþii sociale, autorul reuºeºte sã realizeze un
instrument de lucru de maximã utilitate pentru teoreticienii ºi
practicienii acestui domeniu.

Accentuãm faptul cã propunerile din lucrare sunt rodul
unei activitãþi de cercetare pe care autorul le-a fãcut în aceastã
incitantã disciplinã - dreptul social european.

Propunerile autorului în domeniul dreptului social
european precum cele privitoare la includerea în Constituþia
europeanã a unor noi principii de ordin social, adoptarea unui
Cod european al muncii, înfiinþarea unor instanþe europene
specializate în soluþionarea litigiilor de muncã, adoptarea unui
cod european de procedurã a muncii, elaborarea unui flux
informaþional european conþinând reguli minime ale ofertelor



de serviciu, contractelor de muncã, actelor adiþionale etc., pot
face obiectul continuãrii cercetãrilor ºi pot intra în câmpul de
interes al Consiliului Europei ºi Parlamentului European. 

Deºi, pânã în prezent, au fost elaborate multe lucrãri în
domeniul dreptului comunitar, nici într-una nu s-a realizat o
cercetare ca-n prezenta, cu un pronunþat caracter aplicativ,
privitoare la dreptul social european.

În diviziunile ce alcãtuiesc lucrarea, sunt tratate
detaliat: izvoarele dreptului social european, raporturile
juridice de muncã izvorâte din contractele individuale încheiate
între angajatori ºi salariaþi-resortisanþi, rezidenþi, persoane
fizice - sau derivate dintr-o relaþie de muncã interimarã.

Jurisdicþia europeanã face obiectul unor dezvoltãri
privitoare la activitatea Inaltelor Curþi de Justiþie Europene.

În întregul ei, lucrarea ce face referiri detaliate la
relaþiile sociale individuale ºi colective de muncã, relaþiile de
securitate-protecþie socialã ºi la jurisdicþia europeanã într-un
domeniu atât de vast, poate fi instrument de lucru pentru
cercetãtori, doctrinari, specialiºti studenþi, ºi nu în ultimul rând,
pentru cei ce îºi propun sã presteze o activitate utilã în spaþiul
european.

Profesor univ. dr. Benone Puºcã
Rectorul Universitãþii “Danubius” Galaþi
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PREFACE

Dans l’ouvrage “Droit social européen“, l’auteur
englobe une recherche de longue durée, approfondie,
pertinente, concernant les relations sociales de travail, la
sécurité/ la protection sociale et la juridiction européenne, en
réalisant une systématisation d’une discipline scientifique de
droit, une analyse des normes juridiques adoptées par les
communautés européennes et l’Union Européenne et aussi une
jonction aux conventions et aux recommandations élaborées
par l’Organisation Internationale du Travail.

La forme dans laquelle l’œuvre est rédigée se
caractérise par l’exactitude des termes, la clarté et l'aisance du
style. L’auteur se base  sur un matériel informatif très riche et
prend en discussion une problématique de réel intérêt théorique
et pratique, dans les conditions actuelles, quand la force de
travail migre de plus en plus d’un pays à l’autre, d’un
employeur à l’autre, et quand le progrès technologique et
informationnel impose pratiquer des activités de plus en plus
complexes et diversifiées.

L’auteur se propose un ample débat théorique et
pratique des réglementations européennes concernant les
relations sociales de travail et la sécurité sociale. Il a réussi
ainsi a réaliser un à instrument de utilité maximale pour les
théoriciens et les praticiens du domaine recherché.

Nous souligni ons que les propositions faites dans
l’ouvrage sont le résultat d’une activité de recherche que
l’auteur a déployée dans cette incitante discipline - le droit
social européen.

Les propositions de l’auteur dans le domaine du droit
social européen, comme celles concernant l’inclusion dans la
Constitution européenne des nouveaux principes d’ordre social,
l’adoption d’un code européen de procédure du travail,



l’élaboration d’un flux informationnel européen contenant des
règles minimales pour les offres d’emploi, les contrats
individuels de travail, les actes additionnels, peuvent faire
l’objet de la continuation des recherches et peuvent entrer dans
l’aire d’intérêt du Conseil de l’Europe et du Parlement
Européen.

Il y a beaucoup d’ouvrages  de droit communautaire,
mais jusqu’à présent,  on n’a pas réalisé  une recherche comme
la présente, avec un caractère si pratique.

Les divisions de l ‘ouvrage traitent  en détail les sources
du droit social européen, et aussi les rapports juridiques de
travail résultés des contrats individuels conclus entre les
employeurs et les salariés-ressortissants, résidents, ou dérivés
d’une relation de travail intérimaire.

La juridiction européenne fait l’objet d’un
développement concernant l’activité des Hautes Cours de
Justice Européenne.

L’entier ouvrage, fait des références détaillées aux
relations sociales individuelles et collectives de travail, ause
relations de sécurité – protection sociale et la juridiction
européenne dans un domaine si vaste, et pour cela il peut
représenter  un instrument de travail pour les chercheurs,
doctrinaires, spécialistes, étudiants et aussi pour ceux qui se
proposent de déployer une activité utile dans l’espace
européen.

Professeur univ. dr. Benone Puºcã
            Président de l'Université « Danubius » Galaþi
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CAPITOLUL I
DREPTUL SOCIAL EUROPEAN

             Secþiunea I. Consideraþii generale

         1. Noþiunea de drept social  european

Conceptul prevalent al dreptului social european  pri-
veºte pe de o parte ansamblul de reguli adoptate de organisme-
le  europene1 referitoare la relaþiile  individuale ºi colective  de
muncã ºi la securitatea socialã, iar pe de altã parte  cercetãrile
doctrinarilor strãini2 ºi români3  care au fundamentat aceastã
ramurã a dreptului ºi au gãsit soluþii relativ la edictarea  ºi
aplicarea  convenþiilor, tratatelor, recomandãrilor adoptate  ºi
ratificate de statele membre.

În literatura de specialitate  normele de drept social
european  sunt studiate în cadrul unor discipline  autonome
precum « dreptul social comunitar »4,«dreptul muncii
comunitar »,  « dreptul  internaþional al muncii»5, «dreptul
comunitar individual al muncii », « drept  comunitar colectiv al
muncii »6 iar mai nou « dreptul Uniunii Europene ».

Advienne que pourra7,  dreptul social european
reprezintã totalitatea normelor juridice adoptate de
OIM,CE,CECO,CEEA ºi UE care reglementeazã raporturile
juridice individuale ºi colective de muncã, securitatea socialã
precum ºi mijloacele juridice  instituþionalizate de protecþie ºi
integrare socialã a lucrãtorilor din Europa.

Incã din  1919, anul înfiinþãrii Organizaþiei
Internaþionale a Muncii, a fost consacrat principiul
fundamental al  dialogului social8 potrivit cãruia  prin asocierea
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reprezentanþilor salariaþilor, patronatului ºi reprezentanþilor
guvernelor þãrilor membre   se promoveazã binele comun.

· Prin adoptarea  unor reglementãri  internaþionale
dupã 1919 ºi realizarea unei justiþii sociale s-au pus bazele
fãuririi dreptului social european9.

Dreptul social european  s-a înfãptuit etapizat  de la
înfiinþarea  O.I.M.  în anul 1919,  adoptarea  Proiectului de
Statut al Uniunii Politice Europene pe 2 noiembrie 1961,
elaborarea  Declaraþiei solemne asupra  Uniunii Europene10  în
iunie 1983, emiterea Actului Unic European  în 14 septembrie
198411, ºi pânã la proclamarea de cãtre Consiliu, Parlamentul
European  ºi Comisie, pe 7 decembrie 2000 a Cartei drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene12.

Aceste reglementãri ºi toate celelalte adoptate pânã ºi
dupã 2000 contureazã  obiectul, conþinutul, cauza, locul ºi
definiþia  acestei discipline constituitã din relaþiile sociale
convertite prin intermediul  normelor juridice în raporturi
juridice de  drept social european, formând  un tip de drept
deosebit, inconfundabil cu  dreptul naþional  ºi nici cu  sistemul
juridic internaþional13, un drept propriu statelor membre ale
Comunitãþilor Europene14 ºi unor state nemembre.

Dreptul social european are ca obiectiv  înfiinþarea,
existenþa ºi funcþionarea  instituþiilor sociale internaþionale ºi
se constituie în principal din reglementãri în materie adoptate
în principal de cãtre  Organizaþia Internaþionalã a Muncii,
Consiliul Europei, Comunitãþile Europene ºi Uniunea
Europeanã.

Organizaþia Internaþionalã a Muncii (O.I.M.), Consiliul
Europei (C.E.), Comunitatea Europeanã a Cãrbunelui ºi
Oþelului (C.E.C.A.), Comunitatea Economicã Europeanã
(C.E.E.) sau Piaþa Comunã, Comunitatea Europeanã a Energiei
Atomice (C.E.E.A. sau EURATOM), Uniunea Europeanã
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(U.E.), precum ºi Organizaþia Naþiunilor Unite (O.N.U.), au
adoptat documente internaþionale care conþin norme juridice de
drept social european de o importanþã covârºitoare pentru
atingerea idealului fiecãrei fiinþe umane „eliberarea de teamã ºi
mizerie prin crearea condiþiilor care sã permitã fiecãruia sã se
bucure de drepturile sale economice, sociale ºi culturale .” 15

2. Obiectul ºi cauza dreptului social european

Dreptul social european  include în sfera  sa de
reglementare relaþiile  sociale de muncã ºi celelalte raporturi
sociale indisolubil legate de acestea, ale lucrãtorilor
(salariaþilor) care presteazã o muncã utilã în folosul
societãþilor, instituþiilor, fundaþiilor, întreprinderilor  ºi în
general pentru unitãþile economice ºi agenþii de muncã  din
statele europene precum ºi jurisdicþia comunitarã.

Obiectul   dreptului social european rezultã din
reglementãrile  juridice individuale ºi colective  de muncã 
ale statelor  din cadrul Comunitãþilor Europene ºi ale
statelor care au aderat la sistemul juridic al unei Europe
Unite.16

Obiectul dreptului social european priveºte raporturile
juridice de muncã, înglobând atât reglementãrile referitoare la
prestarea muncii, salarizare, securitate socialã, negocieri
colective, pregãtire profesionalã, asigurarea condiþiilor de
muncã etc. cât ºi pe acelea ce se referã la competenþele
instituþiilor europene, în domeniul jurisdicþional.

Examinând obiectul ºi cauza  dreptului social european
constatãm cã aceastã disciplinã  include ºi  raporturi juridice
aparþinând  dreptului securitãþii sociale, referitoare la protecþia
socialã ºi la protecþia persoanelor împotriva  unor riscuri
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sociale.
Aceste raporturi juridice  aparþinând  dreptului

securitãþii sociale « au suficiente legãturi pentru a fi înglobate
în cadrul dreptului social. »17

Raporturile juridice  individuale ºi colective de muncã
impun pentru a se forma « voinþã ºi capacitate », materializate
prin  încheierea unui contract individual18 sau colectiv19 de
muncã  .

Obiectul în general al  dreptului social european,
respectiv obiectul raportului juridic  de muncã variazã ºi cu
felul dreptului în vederea cãruia se încheie ºi trebuie sã
întruneascã condiþiile :sã fie licit, adicã sã nu fie în contradicþie
cu dispoziþiile imperative  ale normelor juridice interne ºi
internaþionale ºi sã fie posibil.

Cauza dreptului social comunitar pe care atât legea
românã cât ºi reglementãrile adoptate  de Uniunea Europeanã
o considerã necesarã trebuie sã þinã seama de scopul sau de
motivul încheierii raportului juridic individual sau colectiv de
muncã.

Ramura dreptului constituitã în principal de normele
juridice care reglementeazã relaþiile sociale  în cadrul statelor
europene alcãtuieºte obiectul  dreptului social european. 

Relaþiile sociale de muncã includ în conþinutul lor
noþiunea de muncã  prestatã ºi remuneraþie, retribuþie sau
salariu, reprezentând  ceea ce obiºnuit numim raporturi  de
muncã sau raporturi juridice de muncã.

În general, raporturile juridice de muncã au aºadar ca
obiect  totalitatea relaþiilor care se formeazã  între oameni pe
baza aplicãrii directe a forþei de muncã la mijloacele de
producþie.

Altfel spus  relaþiile care se stabilesc între oameni  în
legãturã directã cu aplicarea forþei de muncã  asupra
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mijloacelor de producþie, în scopul realizãrii procesului de
muncã, poartã denumirea de raporturi sociale de muncã.

Raporturile sociale de muncã  se stabilesc pe baza forþei
de muncã,conþinutul lor nemijlocit fiind munca.

Munca este inseparabilã de existenþa omului iar atunci
când este prestatã  în folosul altuia ºi sub autoritatea acestuia  i
se aplicã în principiu, raporturi juridice  de drept social.

Aºadar, obiectul de reglementare al dreptului social
european îl constituie raporturile juridice de muncã, relaþii ce
iau  naºtere ca urmare a încheierii contractului individual de
muncã ºi a contractului colectiv de muncã, în sfera  statelor
membre ale Comunitãþilor  Europene ºi ale Uniunii Europene.

Ca ºi în situaþia  aplicãrii dreptului naþional, potrivit
reglementãrilor comunitare, persoanele care presteazã o muncã
în baza unui contract individual, pentru care primesc un
salariu, dobândesc calitatea de salariaþi cel ce angajeazã fiind
denumit patron, unitate sau angajator.

Prin încheierea contractului individual de muncã
persoana încadratã  se obligã sã presteze munca pentru ºi sub
autoritatea unui angajator, persoanã fizicã sau juridicã, în
schimbul unei remuneraþii, unui salariu.

Prestarea muncii ºi remuneraþia, elemente esenþiale ºi
clauze ale contractului individual de muncã, reprezintã obiectul
ºi cauza acestui contract.

Salariul este obiect deoarece constituie contraprestaþia
pentru munca efectuatã de  cel angajat ºi este cauzã a
contractului individual pentru cã în vederea obþinerii acestuia
persoana s-a angajat în muncã.

 Munca prestatã este o muncã dependentã ce
completeazã  obiectul contractului individual de muncã ºi
produce salariu. Este cauzã a contractului individual, ca ºi
salariul, pentru cã angajatorul încadreazã în muncã persoane
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fizice, în vederea obþinerii unui folos, pentru realizarea
obiectelor de activitate stabilite la înfiinþare.

Potrivit prevederilor Convenþiei nr.29/1930 adoptatã  de
O.I.M. 20, munca forþatã este interzisã, angajatul având dreptul
sã-ºi aleagã liber munca ce o  va presta într-o unitate.

În conformitate cu prevederile Convenþiei nr.138/1973
adoptatã de O.I.M.21,pot presta o muncã  utilã prin încheierea
unui contract  individual de muncã ºi persoanele care au 16 ani
împliniþi. Aceºti salariaþi au aceleaºi drepturi ºi obligaþii ca ºi
celelalte  persoane majore în ceea ce priveºte încheierea ºi
executarea unui contract de muncã.

Spre deosebire de celelalte drepturi prevãzute  în
Constituþiile  þãrilor Comunitãþilor Europene care se pot
exercita numai de la majorat, dreptul la muncã se poate
exercita ºi de la etatea de 16 ani, iar în anumite condiþii
speciale ºi de la 15 ani împliniþi. Sexul, rasa, naþionalitatea,
gradul de culturã sau originea nu constituie  un impediment  la
încadrarea unei persoane în vederea prestãrii unei munci ºi
salarizãrii.

Prestarea muncii ºi salarizarea cu consecinþele ce
decurg din acestea – sunt reciproce ºi interdependente:
angajatul se obligã sã presteze o muncã determinatã care nu  va
putea fi schimbatã fãrã consimþãmântul pãrþilor contractante,
decât în mod  excepþional ºi temporar iar cel ce angajeazã se
obligã sã salarizeze persoana încadratã  potrivit cantitãþii ºi
calitãþii muncii prestate ºi în conformitate cu prevederile
actelor normative în materie  adoptate de U.E. ºi de þãrile
membre  cu înþelegerea pãrþilor.

Obiectul ºi cauza dreptului social comunitar se
realizeazã în timp, prin voinþa juridicã a  pãrþilor ºi constituie
motivaþia asumãrii obligaþiilor reciproce rezultate din
raporturile juridice individuale ºi colective de muncã.
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Interdependenþa dintre cele douã prestaþii (munca ºi
salarizarea) în cazul încheierii unui contract individual de
muncã, obligã patronul sã remunereze munca, angajatul
neputând refuza  plata salariului pentru munca depusã ºi
neputând pretinde salariu  pentru perioada în care n-a muncit.

Instituþionalizarea  dialogului social prin încheierea
contractului colectiv de muncã obligã pe cei doi parteneri
sociali (patronul ºi sindicatele –reprezentanþii salariaþilor-) sã-
ºi stabileascã obligaþii reciproce privitoare la prestarea muncii
ºi salarizare.

Obiectul  ºi cauza raportului juridic  de drept social
comunitar nu pot fi fantasmagorice, imorale ºi ilegale, ceea ce
înseamnã cã un contract de muncã ce ar avea drept obiect
prestarea unei munci prohibite de lege, cum ar fi  prestarea
uneia care atinge morala, ordinea publicã- va fi lovit de nulitate
absolutã ºi nu va putea produce nici un efect.

Pentru salariul primit angajatul depune o muncã în
întregimea ei, utilizând întreaga capacitate de lucru ºi
cunoºtinþele pe care le are în procesul muncii cunoºtinþe ºi
deprinderi strâns legate de funcþia sau profesia ce o
îndeplineºte  ºi pentru  care a fost încadrat.

Salariul22 – element esenþial al obiectului contractului
individual de muncã, remuneraþie în bani pentru munca
prestatã de angajat, contureazã una din trãsãturile  raportului
juridic de drept social european  ºi îl caracterizeazã ca fiind
oneros : atât unitatea cât ºi salariatul urmãresc sã obþinã un
folos,  o contraprestaþie în schimbul  obligaþiei ce ºi-o asumã.

Odatã inserate în contractul individual de muncã,
(activitatea prestatã ºi salarizarea) devin obligatorii. Corelaþia
dintre prestarea muncii ºi salarizarea ei este perfect compatibilã
cu principiul echivalenþei prestaþiilor în contracte sinalagmatice
« do ut des » -« înþeleg sã efectuez aceastã lucrare ºi sã-þi fac
acest serviciu (spune una din pãrþi), dacã ºi tu îmi achiþi
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contravaloarea lui,  aºa cum te-ai obligat.23

Principiul din dreptul roman  « serviciu contra
serviciu »  are aplicabilitate ºi în dreptul  social european în
sensul cã   oricine poate pretinde acordarea unui drept numai în
mãsura în care  ºi-a îndeplinit obligaþiile asumate  prin
încheierea unui  contract (convenþie, etc.) Contractul de muncã
în care lucrãtorul ( sindicatul –pentru angajaþi prin încheierea
contractului colectiv)  poate  pretinde patronului  salariu dacã a
prestat o activitate utilã pentru o unitate dintr-un stat membru
sau nemembru al U.E, este principalul instrument juridic prin
care  subiectele raporturilor juridice de muncã realizeazã
obiectul dreptului social european.

3. Fundamentele, autonomia ºi conþinutul  
dreptului social european

1).S-a demonstrat cu argumente ºtiinþifice cã dreptul
social european este o disciplinã care, ca regulã generalã  se
bucurã de autonomie fiind legatã cu necesitate  de
reglementãrile  comunitare  privitoare la relaþiile sociale
individuale ºi colective de muncã, la protecþia socialã etc.

Bazele ideii de drept  social european au fost  puse prin
reglementãrile  adoptate de cele trei Comunitãþi
(C.E.E.,C.E.C.O., C.E.E.A.) ºi U.E. în domeniul  raporturilor
juridice de muncã ºi ale  securitãþii (protecþiei) sociale.

Reglementãrile adoptate în domeniul  de activitate al
dreptului  social european, urmãresc :

· armonizarea legislaþiei  U.E. prin Tratate, directive,
convenþii, protocoale, acorduri, recomandãri,
impunându-se statelor membre  obligaþii privitoare
la  includerea normelor juridice  de drept social
european în reglementãrile naþionale:
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· protejarea salariaþilor  în relaþiile cu cei ce
angajeazã forþã de muncã, prin aplicarea normelor
juridice  de drept social  incluse în legislaþia
naþionalã a statelor  membre sau candidate;

· exercitarea unui control jurisdicþional   asupra
modului cum  sunt implementate ºi respectate
reglementãrile dreptului social european al muncii
prin « justiþia comunitarã »24

Dreptul social european, realizând prin reglementãri
specifice o unificare a regimului juridic al muncii ºi al
protecþiei sociale  ºi aplicarea acestuia tuturor categoriilor de
angajaþi ºi angajatori din þãrile U.E., este recunoscut  tot mai
mult  în literatura de specialitate  ca o ramurã de drept de sine
stãtãtoare.

Dreptul social european poate fi caracterizat  ca o
ramurã autonomã de dreprt  deoarece este alcãtuit  din norme
juridice  a cãror aplicare nu depinde în general de alte
reglementãri mai ales în cazurile privitoare la încheierea,
executarea, modificarea, suspendarea ºi încetarea contractelor
individuale ºi colective de muncã ºi la alte raporturi juridice
strâns legate de acestea.

Conþjnutul dreptului social european este  constituit  din
totalitatea normelor juridice  adoptate de O.I.M., C.E., U.E.,
prin convenþii, tratate, protocoale, recomandãri etc. în care se
încorporeazã  drepturile ºi  obligaþiile subiecþilor în raporturile
juridice de muncã ºi în acelea care sunt strâns legate  de
relaþiile de muncã.

Reglementãrile elaborate de O.I.M., C.E., U.E.,
instituþionalizeazã  dreptul social european, alcãtuit din
ansamblul  raporturilor juridice care  reglementeazã  relaþiile
individuale ºi colective de muncã din þãrile membre ale
Comunitãþilor europene25 precum ºi securitatea socialã.
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Pentru a nu se confunda noþiunea de obiect al  dreptului
social european  cu cea de conþinut,  menþionãm cã în timp  ce
obiectul dreptului social european priveºte conduita
participanþilor  într-un raport juridic   de drept  social 
constând în acþiunea  la care este îndreptãþitã o parte ºi de care
este þinutã cealaltã parte, conþinutul dreptului social european
se referã la drepturile ºi obligaþiile statelor membre, patronilor,
salariaþilor, sindicatelor în raporturile  sociale de muncã.

Altfel spus, dreptul social european are  în conþinut
norme de drept ce formeazã raporturile sociale de muncã, din
tratatele, directivele, convenþiile protocoalele, recomandãrile
Uniunii Europene, concretizate în clauzele contractelor
individuale  ºi colective de muncã ºi în relaþiile  din domenoiul
securitãþii ºi protecþiei sociale;

Secþiunea a II-a. Instituþii si organizaþii
internaþionale

1.Organizaþia Internaþionalã a Muncii (O.I.M.)

O.I.M. (International Labour Organization-I.L.O) are
sediul în Geneva, a fost creatã în 1919 ºi a primit statut de
instituþie specializatã în 1946. România a fost membrã a O.I.M.
în perioada 1919-1940 ºi a revenit în 1956.

O.I.M. a acþionat ca instituþie autonomã în cadrul
Societãþii Naþiunilor26 între cele douã rãzboaie mondiale,
urmãrind, în principal, generalizarea  zilei de muncã de 8 ore,
reducerea ºomajului, înfiinþarea sistemului de protecþie socialã
ºi a maternitãþii, îmbunãtãþirea condiþiilor de muncã a femeilor
ºi tinerilor.

Conferinþa Internaþionalã a Muncii din 1944, þinutã  la
Philadelphia a completat Constituþia O.I.M. prin aºa-zisa
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„Declaraþie de la Philadelphia”, care a definit scopurile ºi
obiectivele organizaþiei pe baza principiilor care privesc
munca, libertatea de expresie, lupta contra mizeriei27.

Prin Declaraþia de la Philadelphia s-au stabilit unele
obligaþii ale O.I.M. faþã de naþiunile lumii privitoare la
elaborarea  de programe proprii. Obligaþiile O.I.M. priveau
îmbunãtãþirea nivelului vieþii, formarea profesionalã,
salarizarea, durata muncii, condiþiile de muncã, angajarea pe
posturi corespunzãtoare pregãtirii ºi aptitudinilor profesionale,
negocierea colectivã ºi cooperarea patronilor cu salariaþii lor,
protecþia sãnãtãþii salariaþilor ºi a femeilor, asigurarea
mijloacelor de resurse, organizarea de cursuri profesionale cu
participare internaþionalã, de simpozioane ºi de congrese
internaþionale, elaborarea de studii ºi cercetãri, respectarea
convenþiilor ºi pactelor internaþionale  ce conþin drepturile
omului  în domeniul muncii etc.

2. Consiliul Europei (C.E.) este prima organizaþie
vest-europeanã de cooperare interguvernamentalã ºi
parlamentarã, creatã la 5 mai 1949.

Scopul Consiliului Europei: de a  „realiza legãturi  mai
strânse între  membrii sãi în scopul salvgardãrii ºi promovãrii
idealurilor ºi principiilor care le sunt patrimoniu comun ºi
favorizeazã progresul lor economic ºi social.”28

Potrivit aceluiaºi statut, democraþia pluralistã, respectul
drepturilor omului ºi statul de drept, sunt principii ale
Consiliului Europei.

Statele membre ale acestui Consiliu recunosc
preeminenþa  dreptului ºi principiul în virtutea cãruia orice
persoanã plasatã sub jurisdicþia sa trebuie sã se bucure  de
drepturile ºi libertãþile fundamentale.

CE a elaborat, pânã în prezent, peste 150 de convenþii,
directive ºi acorduri europene29, a  adoptat numeroase
recomandãri, a instituit un sistem  de protecþie ºi control  al
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respectãrii drepturilor omului ºi a susþinut campanii publice
pentru protecþia vieþii, mediului înconjurãtor, patrimoniului
arheologic ºi arhitectural etc.

CE are în structura  sa:
-Comitetul Miniºtrilor care, în principal, stabileºte ºi

urmãreºte realizarea programului  anual de activitate;
-Adunarea Parlamentarã care, ca organ consultativ,

adoptã hotãrâri ce se constituie în orientãri pentru guvernele ºi
parlamentele statelor membre.

Prezintã interes deosebit pentru disciplina de care ne
ocupãm urmãtoarele acte normative care sunt elaborate de
Consiliul Europei;

-Carta socialã europeanã30;
-Convenþia pentru protecþia drepturilor omului ºi

libertãþilor fundamentale;
-Convenþia europeanã  privind statutul juridic al

muncitorului emigrant31,
-alte rezoluþii ºi recomandãri.

3. Comunitãþile Europene:
a. Comunitatea  europeanã a Cãrbunelui ºi Oþelului

(C.E.C.O.), care a luat fiinþã prin Tratatul de la Paris din 18
aprilie 1951;

b. Comunitatea Economicã Europeanã (C.E.E. sau
Piaþa Comunã), înfiinþatã  prin Tratatul de la Roma la 25
martie  1957;

c. Comunitatea Europeanã a Energiei Atomice 
(C.E.E.A. sau EURATOM), înfiinþatã prin Tratatul de la
Roma din anul 1957).

Obiectul de bazã al celor trei comunitãþi priveºte
realizarea unei „Europe organizate”, a ”uniunii tot mai strânse
între popoarele europene”, în scopul bunãstãrii lor.
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Comunitatea Economicã Europeanã are urmãtoarele
instituþii :

-Consiliul  Europei, organul legislativ principal;
-Comisia Comunitãþilor Europene-organul executiv;
-Parlamentul Europei-organul consultativ;
-Curtea de Justiþie-organul care asigurã respectarea 

dreptului în interpretarea ºi aplicarea tratatelor precum ºi a
actelor normative adoptate de instituþiile comunitare;

-Curtea de Conturi – organul  care are atribuþii în
domeniul controlului  bugetar;

-Comitetul economic ºi social-organ  care este consultat
în mai multe cazuri, cu sunt: libera circulaþie a muncitorilor ºi
libertatea lor de stabilire, securitatea socialã a migranþilor,
stabilirea unor principii comune în politica formãrii
profesionale, etc.

În cadrul Comunitãþilor Europene, tratatele32 prevãd
urmãtoarea ierarhie a  actelor normative care  se constituie ca
izvoare de drept: regulamentele, directivele, deciziile,
recomandãrile ºi avizele.

Regulamentele  sunt adevãrate legi comunitare  care se
aplicã în statele membre, fãrã nici o distincþie sau deosebire ºi
fãrã  sã fie necesarã transpunerea lor, în prealabil, în dreptul
intern. Având forþã juridicã, ca ºi legile naþionale,
regulamentele sunt obligatorii  nu numai pentru statele
membre, ci ºi pentru cetãþenii acestora, pentru instituþiile ºi
întreprinderile din cadrul fiecãrui stat comunitar.

Directivele  produc efecte numai ca urmare a
încorporãrii  lor în legislaþia internã, având  o formã mai
atenuatã de intervenþie în sistemele juridice  naþionale.

Deciziile au un caracter individual, obligatoriu ºi direct
aplicabil.



Cuprins pag. 34

Recomandãrile  au rolul sã  armonizeze legislaþia
statelor membre în diferite domenii. Au o forþã juridicã
asemãnãtoare  cu cea a recomandãrilor elaborate de O.I.M.

Avizele sunt atributul comisiei, ca ºi recomandãrile,
având cea mai scãzutã forþã  juridicã în ierarhia izvoarelor
dreptului comunitar.33 Acestea, considerate ca fiind elementele
auxiliare  ale procesului legislativ în cadrul Comunitãþii, nu
lezeazã cu nimic statele cãrora li se adreseazã.

Prin semnarea, în mod liber, a Tratatului Comunitãþii
Economice Europene de cãtre statele membre, au devenit
guvernante în raportul  dintre dreptul comunitar ºi dreptul
naþional, douã principii fundamentale, ºi anume:

- principiul aplicabilitãþii directe a dreptului
comunitar;

- principiul supremaþiei dreptului comunitar. 
4. Tratatul de la Roma din 25 martie 1957, prin

art. 48-49 stabileºte dreptul la libera circulaþie a muncitorilor,
precizându-se cã muncitorii au dreptul de a se deplasa pe
teritoriile  statelor membre ºi de a rãmâne  pe teritoriile
acestora în scopul desfãºurãrii unei anumite activitãþi, precum
ºi dupã încetarea  acestei activitãþi. Totodatã se cere  statelor
abrogarea oricãrei discriminãri bazate pe naþionalitate,
referitoare la angajare, remunerare  ºi celelalte  condiþii de
muncã.

Reglementãrile ulterioare adoptãrii Tratatului de
la Roma, completeazã  regulile privitoare la libera circulaþie a
lucrãtorilor ( muncitorilor).

Potrivit   regulamentului nr.1612/1968 a CEE
privind dreptul de a rãmâne pe teritoriul unui alt stat  membru
dupã angajare, se stabileºte liberul acces la angajare prin faptul
cã orice  cetãþean al unui stat membru are dreptul sã desfãºoare
o activitate, ca angajat, pe teritoriul unui alt stat membru, în
aceleaºi condiþii ca ºi cetãþenii acelui stat ; statele membre sunt
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obligate sã le ofere solicitanþilor strãini aceeaºi  asistenþã în
cãutarea locurilor de muncã pe care o acordã cetãþenilor
proprii.

Membrii familiei muncitorului ( celãlalt soþ, ascendenþii
ºi descendenþii) au dreptul la rezidenþã, la angajare ºi la
pregãtire profesionalã.

Potrivit Directivei nr.68/360/15.oct.1968 a CEE privind
drepturile de intrare ºi rezidenþã, muncitorii migranþi au dreptul
de a pãrãsi statul de reºedinþã pentru a defãºura o activitate ca
angajat într-un alt stat membru; de a intra în alt stat pe bazã de
paºaport.; de a obþine  permisul de rezidenþã pe baza
confirmãrii angajãrii sale.

În vederea aplicãrii Tratatului de  la Roma cu privire la
egalitatea de tratament în domeniul muncii între bãrbaþi ºi
femei, au fost adoptate mai multe directive.

Astfel, pornind de la  prevederile art.119 din tratat, prin
care se consacrã principiul salariului egal pentru munca egalã
între bãrbaþi ºi femei., prin Directiva 75/117/10.02.1975 a CEE
se stabileºte  cã egalitatea de remuneraþie se aplicã  pentru
aceeaºi muncã de valoare egalã, eliminându-se discriminãrile
bazate pe sex.

-Directiva nr.68/360/1968- privind drepturile de a intra
pe teritoriul altui stat ºi de a obþine permisul de rezidenþã;
Regulamentul nr.1612/15.02.1968 - privind  liberul acces la
angajare  ºi egalitatea de tratament; Regulamentul nr.1215/70
privind dreptul de a rãmâne pe teritoriul unui stat membru
dupã angajarea în acel stat; Directiva nr.64/221/25.02.1964 a
CEE privind dreptul statelor  membre de a deroga   de la
prevederile  liberei circulaþii   pe motiv de ordine, securitate ºi
sãnãtate publicã; Directiva nr.76/207/9.02.1976- privitoare la
tratamentul egal  în procesul angajãrii; Directiva
nr.75/117/10.02.1975 - privitoare la principiul plãþii  egale
pentru munca egalã; Directiva nr.86/613/11.12.1986 –
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privitoare la tratamentul egal al micilor întreprinzãtori,
dezvoltã prevederile Tratatului de la Roma.   

Alte acte emise în aplicarea dispoziþiilor cu caracter
general cuprinse în Tratatul de la Roma adoptat de  CEE,
privesc egalitatea  de tratament între bãrbaþi ºi femei în
domeniul muncii.34

Reglementãri referitoare la pregãtirea profesionalã au
fost adoptate  prin: Decizia  din 2 aprilie 1963- privind
stabilirea principiilor generale  în materia formãrii profesionale
în comunitate; Regulamentul nr.75/335- privind crearea
Centrului European de dezvoltare a formãrii profesionale;
Rezoluþia  din anul 1993.

5. Convenþia pentru apãrarea  drepturilor omului ºi
a libertãþilor fundamentale, din 9 decembrie 1989, defineºte
drepturile sociale  fundamentale ale cetãþenilor din CEE  ºi
confirmã drepturile  înscrise  în Tratatul CEE ºi Carta socialã
europeanã sau în Convenþiile Organizaþiei Internaþionale a
Muncii.

Carta privind drepturile fundamentale ale muncitorilor
stabileºte urmãtoarele drepturi sociale ale cetãþenilor
comunitãþii: dreptul la libera circulaþie; dreptul la angajare;
dreptul la salariu; dreptul la  ameliorarea condiþiilor de  viaþã ºi
muncã; dreptul la  pregãtirea profesionalã; dreptul la egalitate
de tratament între femei ºi bãrbaþi; dreptul la protecþia vieþii ºi
sãnãtãþii la locul de muncã ; dreptul la protecþia copiilor ºi
adolescenþilor; dreptul la pensie al persoanelor în vârstã;
dreptul la formare, integrare ºi readaptare profesionalã a
persoanelor handicapate.
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Secþiunea a III-a. Uniunea  Europeanã (U.E.)

            1. Actul Unic European (A.U.E.)

În activitãþile UE  un moment important l-a constituit
semnarea de cãtre cele 12 state membre, în anul 1986, a
Actului Unic European (AUE) al cãrui scop a fost  eliminarea
ultimelor bariere  în calea creãrii pieþei unice pânã la sfârºitul
anului 1992. De asemenea, la 7 februarie  1992 a fost semnat
Tratatul de la Maastricht din Olanda,  Tratatul privind
Uniunea Europeanã  menit sã  permitã realizarea în etape a
uniunii politice economice ºi monetare a þãrilor respective.
Dupã ratificarea sa de cãtre statele membre  uneori dupã
îndelungate discuþii ºi destule rezerve, el a intrat în vigoare  la
data de 1 noiembrie 1993.

Principalele obiective ale tratatului pot fi sintetizate
astfel:

· Infiinþarea Bãncii Centrale Europene care la 1 ianuarie
1999 emite o monedã unicã-euro;

· locuitorii comunitãþii sunt cetãþeni  ai Uniunii ceea ce
implicã libertatea  de  miºcare ºi dreptul de rezidenþã în
þãrie membre;

· Uniunea  Europeanã deþine puteri sporite în domeniile:
educaþie, sãnãtate, industrie, cercetare, protecþia
consumatorului, protecþia mediului înconjurãtor;

· toate þãrile membre cu excepþia Marii Britanii, se vor
folosi  de cadrul Uniunii pentru implementarea
mãsurilor în domeniul asigurãrii condiþiilor de muncã ºi
protecþie a muncitorilor.
 Func þ ional ita tea  UE est e  as iguratã  de

instituþiile :Consiliul, Comisia Comunitãþilor Europene,
Parlamentul European, Curtea de Justiþie ºi Curtea de Conturi.
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Un rol  important în activitatea comunitãþii îl are Comitetul
Economic ºi Social (CES).

2. Consiliul Uniunii Europene (CUE) este organul
legislativ principal; el este compus din câte un reprezentant al
fiecãruia dintre Guvernele statelor  membre. Reprezentant este
considerat ministrul de externe. Alþi miniºtri: ai economiei, ai
mediului, de finanþe, ai muncii etc. se reunesc frecvent în
consilii specializate; în unele cazuri ei paricipã la ºedinþe
împreunã cu miniºtrii de externe.

Consiliul este asistat de un Comitet de reprezentanþi
permanenþi format din ambaasadori, reprezentanþi permanenþi
ai statelor membre pe lângã  Uniune; principala sarcinã a sa
este de a pregãti  dezbaterile diverselor Consilii.

Consiliul adoptã  reglementãrile Uniunii sub formã de
regulamente ºi directive. Regulamentele sunt  obligatorii
pentru toate statele membre ºi devin parte a legislaþiilor
naþionale.

Comisia Uniunii Europene este organul executiv al
UE ; se compune din 19 membri (Germania, Franþa, Anglia ºi
Spania au câte doi membri, celelalte state câte    unul ), numiþi
de comun acord de cãtre Guvernele statelor membre pentru un
mandat de 5 ani. Ei acþioneazã independent  de Guvernele
statelor din care provin.

  Comisia are rolul de a iniþia propunerile prentru
legislaþia UE de a asigura  aplicarea legislaþiei adoptate ºi
poate sesiza Curtea de Justiþie atunci când constatã cã un stat
membru nu se conformeazã dreptului comunitar.

3. Parlamentul European este un organ consultativ al
UE, alcãtuit aºa cum prevede art.137 al Tratatului Comunitãþii
Economice Europene, din « reprezentanþi  ai popoarelor din
statele  ce formeazã împreunã Comunitatea. »
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În general, puterile legislative ale Parlamentului sunt
limitate; ele privesc  formularea de avize asupra  anumitor
propuneri ale Comisiei.

Prin Tratatul de la Maastricht Parlamentul a fost
investit însã cu competenþa de a adopta pe picior de egalitate
cu Consiliul, ordonanþe, directive, decizii sau recomandãri,
precum ºi cu dreptul de iniþiativã legislativã.

Parlamentul are deasemenea posibilitatea sã 
constituie o comisie temporarã  de anchetã pentru a  examina
eventualele deficienþe în aplicarea dreptului comunitar. Alte
atribuþii ale sale  constau în aprobarea bugetului ºi controlarea
activitãþii Comisiei Comunitãþii Europene.

4. Curtea de Justiþie (CJ) are ca sarcinã principalã sã
asigure respectarea dreptului în interpretarea ºi aplicarea
trataelor, precum  ºi a actelor normative adoptate de instituþiile
UE.

Curtea de justiþie urmãreºte ca  statele membre sã
stabileascã pe cale  normativã dreptul angajaþilor de a se plânge
instanþelor judecãtoreºti în cazul încãlcãrii  acestui principiu,
iar egalitatea dintre sexe sã-ºi gãseascã concretizarea în
contracte le individuale de muncã cât ºi în cele colective de
muncã.

Prin actul Unic European s-a creat pe lângã Curte un
Tribunal care are împuternicirea sã se pronunþe în cazul unor
categorii bine definite de recursuri. 

5. Curtea de Conturi are atribuþii în domeniul
controlului bugetar.Ea poate efectua investigaþii în statele
membre  pentru operaþiile pe care acestea le efectueazã în
controlul Uniunii precum ºi în statele terþe care beneficiazã de
ajutoarele financiare din partea Uniunii. Are dreptul sã
adreseze observaþii instituþiilor comunitare ºi sã dea avize la
cererea acestora.
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6. Comitetul Economic ºi Social (CES) este un organ
consultativ, care are reprezentare tripartitã.

Este compus din 222 de membri ( consilieri) proveniþi
din organizaþiile naþionale cele mai reprezentative ºi desemnaþi
cu titlu personal de cãtre Consiliu, cu avizul Comisiei, pentru o
perioadã de 4 ani.

Comitetul este consultat în mod obligatoriu de
Consiliu la propunerea Comisiei, în mai multe cazuri cum
sunt : libera circulaþie a  muncitorilor ºi libertatea de stabilire,
securitatea socialã a migranþilor etc. El poate elabora avize  ºi
din proprie iniþiativã. S-a afirmat cã avizele Comitetului sunt
mai influente decât opiniile Parlamentului.

Tãrii noastre i s-a acordat statutul de membru asociat al
U.E.

7. Acordul european din 1993 a instituit o asociere
între România, pe de o parte ºi  Comunitãþile europene ºi
statele membre ale acestora, pe de altã parte35

Prin acordul de asociere a României se prevede
obligaþia României de apropiere  a legislaþiei prezente ºi
viitoare   de cea a UE, în domeniile: organizarea pieþei  muncii;
modernizarea serviciilor de plasare  ºi consultanþã
profesionalã ; protecþia muncii, securitate socialã etc.

Acordul de asociere a României la Comunitatea
Europeanã, semnat la Bruxelles  la 1 februarie 1993 ºi intrat în
vigoare la 1 octombrie 1993, datã de la care România  are
calitatea de stat asociat la comunitãþile europene, conþine
dispoziþii  comunitare referitoare la circulaþia muncitorilor care
se aplicã ºi muncitorilor români, asigurându-li-se, dacã sunt
angajaþi legal în strãinãtate, aceleaºi condiþii de muncã,
salarizare,  protecþie socialã, securitate socialã etc. ca ºi
muncitorilor proprii.
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Totodatã,  muncitorilor români angajaþi legal  pe
teritoriul statelor membre, cât ºi familiilor lor rezidente, li se
recunosc  perioadele de asigurare, angajare sau rezidenþã în
vederea acordãrii pensiilor pentru limita de vârstã ºi munca
depusã, invaliditate sau deces.

Pentru realizarea Acordului de asociere a fost creat
Consiliul de Asociere format din membri ai Consiliului ºi
Comisiei  Europene, pe de o parte, ºi membri numiþi de
Guvernul þãrii noastre, pe de altã parte.

8. Tratatul de la Amsterdam 
În procesul evolutiv al integrãrii europene, la 18 iunie

1997 a fost adoptat Tratatul  de la Amsterdam  ce a impus
unele modificãri  ºi completãri ale Tratatului de la Maastricht
care se referã ºi la normele juridice  de drept social european36

respectiv la adoptarea unor  reglementãri care privesc libera
circulaþie a persoanelor, politica socialã ºi forþa de muncã:

9. Reuniunea de la Nisa
În decembrie 2000  a avut loc  Reuniunea de la Nisa

care a examinat unele aspecte legate de viitoarea extindere a
U.E., prin aderarea statelor din centrul ºi  Estul Europei.

Reuniunea interguvernamentalã s-a încheiat la  11
decembrie   2000, cu un proiect de  tratat, în care printre altele
s-au redistribuit voturile în Consiliu,   (repartizându-i-se
României 14 voturi), s-au negociat domenii privitoare la
îmbunãtãþirea sistemului cooperãrii  intensificate, la libera
circulaþie  a persoanelor  ºi a bunurilor, la acordarea vizelor,
reorganizarea Curtii de Conturi  etc.România beneficiazã  din
ianuarie 1991  de programul PHARE37 prin care a  primit
sprijin tehnic, financiar ºi  în domeniile: învãþãmânt, cercetare
ºtiinþificã, ocuparea forþei de muncã ºi politica socialã.
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În urma semnãrii de cãtre Comunitãþile  Europene  a
Acordului european de asociere cu România 38 þara noastrã a
depus  la 22 iunie 1995, cerere de aderare la U.E.

Comisia Europeanã a deschis o delegaþie la Bucureºti în
septembrie  1993, care a hotãrât realizarea parteneriatului
pentru aderarea României la U.E. iar la 13 octombrie 1999 a
avut loc la Helsinki reuniunea Consiliului European, unde a
fost adoptatã decizia  de deschidere a negocierilor. Negocierile
de aderare au fost începute de România la 20 martie 2002 ºi
urmeazã a fi încheiate în 2007, aºa cum s-a hotãrât la
Copenhaga în decembrie 2002.

România se aflã într-o etapã avansatã având  deschise
spre negociere majoritatea  capitolelor acquis-ului comunitar.39

Am fãcut referirile de mai sus  cu privire la organizarea
ºi funcþionarea UE  pentru a evidenþia  preocuparea instituþiilor
europene ºi în domeniul de care ne ocupãm, chiar dacã am fi
înclinaþi sã credem cã  unele enunþuri nu au legãturã cu dreptul
social european.

Secþiunea a IV-a. Carta O.N.U. ºi Declaraþia Universalã a
Drepturilor Omului ( 1948)

1. Norme de drept social în Carta O.N.U.
a. Cap. IX al Cartei Organizaþiei Naþiunilor Unite

(Cooperarea economicã ºi socialã internaþionalã se referã la
urmãtoarele norme  de drept social european:

· Deplina folosire a  forþei de muncã ºi condiþii de
progres ºi dezvoltare economicã ºi socialã;

· Rezolvarea problemelor internaþionale în domeniile
social, al sãnãtãþii ºi altor probleme conexe: cooperare
în domeniul învãþãmântului;

· Respectarea universalã ºi efectivã a drepturilor ºi
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libertãþilor fundamentale pentru toþi, fãrã deosebire de
rasã, sex, limbã sau religie.

La 10 decembrie 1948, a fost adoptatã
Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului care a prevãzut
drepturile  de care trebuie sã se  bucure orice persoanã,
subliniindu-se – în preambulul Declaraþiei- cã „este esenþial ca
drepturile omului sã fie protejate de un sistem de drept.”

Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului  nu
are puterea juridicã a unui tratat însã s-a impus în dreptul
internaþional, fiind invocatã ca un instrument de lucru pentru
adoptarea  pactelor ºi convenþiilor în cadrul Organizaþiei
Naþiunilor Unite ºi a instituþiilor specializate.40

2. Drepturi prevãzute de Adunarea 
Generalã  a O.N.U.

Adunarea generalã a Naþiunilor Unite adoptã la
16 decembrie  1966 prin rezoluþia 2200 A(XXI):

· Pactul Internaþional cu privire la drepturile economice,
sociale ºi culturale;

· Pactul Internaþional  cu privire la drepturile civile  ºi
politice.”41

În partea a III-a  a primului pact sunt enumerate
drepturile garantate printre care:

- dreptul la muncã, dreptul pe care îl are orice
persoanã de a obþine posibilitatea sã-ºi câºtige existenþa printr-
o muncã liber aleasã sau acceptatã.42

În vederea asigurãrii   deplinei exercitãri  a
acestui drept, statele membre urmeazã sã adopte  mãsuri
referitoare la  orientarea ºi pregãtirea profesionalã, la
întrebuinþarea  productivã a forþei de muncã în condiþii de 
garantare a folosirii libertãþilor politice ºi economice
fundamentale.43
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Note la Capitolul I
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1
 Consiliul Europei, Uniunea Europeanã, Organizaþia Internaþionalã a

Muncii º.a.. A se vedea în acest sens: Nicolae Voiculescu, Drept ºi instituþii

socia le internaþionale, E d.Pan Pub lishing House,Buc.1997; Stefan

Delureanu, Geneza Europei comunitare, ed.Paideea, 1999;Liliana Grigore ;

Probleme specifice în domeniul pieþei  muncii pe plan mondial
2 Nicolas Valticos, Droit international du travail, Dalloz, Paris, 1984;Gerard

Lyon-Caen,Droit social international et européen, 8e édition, Dalloz,

1993;Louis Dubouis, Claude Blumann, Droit communautaire matériel,

Montchrestien, 1999; Claude  Wantiez, Introduction au droit social,5E

édition, De Boeck Université, 1999, p.6; Bernard  Teyssié, Droit européen

du t ravail , Litec,2001;  G.Lyon-Caern,  Droit social européen,

Ed.Dalloz,Paris,1969.
3 Andrei Popescu, Dreptul  internaþional al muncii, Ed.Holding

Reporter,1998; Sanda Ghimpu, Alexandru Ticlea, Constantin Tufan,

Drep tul securitãþii sociale, Ed.ALL Beck, 1998; I.T.Stefãnescu, Dreptul

muncii. Realitãþi ºi perspective, revista Dreptul  nr.III/2000; Viorel Marcu

Nicoleta Diaconu, Drept comunitar general , tratat, Ed.Lumina Lex,

Buc.2002; Ion Filipescu ºi Augustin Fuerea, Drept instituþional comunitar

european; Ed.Actami, Buc,1994; Ovidiu Tinca, Drept social comunitar;

Ed.Lumina Lex, Buc.2002.
4 Ovidiu Tinca, op.cit., pp.3-8; Claude Wantiez, op.cit. p.6; Andrei Popescu,
op.cit, p.299.
5 Conf.univ.dr. Andrei Popescu, Dreptul  internaþional al muncii,

Ed.Holding Reporter,1998
6 Andrei  Popescu, op.cit., p.300.
7 Intâmplã-se ce s-o întâmpla (fr.)
8
 Dialogul social, creaþie a O.I.M., promoveazã  aplicarea normelor 

dreptului social european.

Deºi elaboratã în 1976, Convenþia nr.144/1976 a O.I.M. asigurã ºi astãzi

consultãrile între reprezentanþii   Guvernelor, ale celor ce angajeazã ºi ale

muncitorilor privitoare la;

Proiectele textelor ce urmeazã a fi înscrise pe ordinea

de zi  a Conferinþei Internaþionale a Muncii;

Prop uner ile ce se vor prezenta autoritãþilor

competente în legãturã cu  convenþiile  ºi

recomandãrile  supuse dezbaterilor  O.I.M.;

Reexaminarea convenþiilor neratificate pentru

stabilirea mãsurilor  ce ar putea fi luate în scopul

promovãrii, aplicãrii ºi ratificãrii acestora;
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Propunerile referitoare la denunþarea convenþiilor

ratificate.
9 Noþiunea de „comunitar” aparþine  Comunitãþii Economice Europene-

grupare  economicã înfiinþatã prin tratatul încheiat la Roma în 1957 între

R.F.G., Franþa, Italia, Belgia, Olanda ºi Luxemburg, cu scopul stabilirii

treptate a unei pieþe comune  prin crearea unei uniuni vamale, urmãrind sã

se ajungã în cele din urmã  la o unificare a economiilor naþionale a statelor

membre . La C.E.E. participã prin statut de þãri  asociate Grecia, Turcia ºi

unele state (foste colonii) din Africa.La 22  ian.1972, Marea Britanie,

Irlanda, Norvegia ºi Danermarca au semnat acordul de aderare  la U .E. 
10 Declaraþia solemnã asupra Uniunii Europene a fost adoptatã de Consiliul

Europei la Stuttgart în iunie 1983 iar prin aceasta se sublinia dreptul la

informare al Parlamentului European. 
11 Actul Unic European a intrat în vigoare la 1 iulie 1987.
12 Publicatã în „Journal officiel des Communautés européennes”. (J.O.C.E.)
13 A se vedea în acest sens ºi :Dumitru Mazilu, Integrarea  Europeanã, Drept

Comunitar ºi Instituþii Europene, Lumina Lex, Bucureºt i,  2001,

p.55;Dumitru Mazilu, Dreptul comunitar-un sistem juridic cu trãsãturi

specifice în Teoria Generalã a Dreptului; Ed.ALL-BECK, Bucureºti, 1999,

p.48.
14 Anexã harta Europei cu  cele trei grupãri de state: state membre ale U.E.,

candidate la U.E., celelalte state necandidate.
15 Pactul internaþional cu privire la drepturile economice, sociale ºi culturale

„adoptat prin Rezoluþia Adunãrii Generale a Naþiunilor Unite 2200 A (XXI).
16 A se vedea analizele aprofundate efectuate de:

Prof.univ.dr.Dumitru Mazilu, membru al Academiei Central Europene

de Stiinþã ºi Artã în „Integrarea Europeanã.Drept Comunitar ºi

Instituþii Europene”, loc.cit.pp.56 ºi urm.

• Ovidiu Tinca, în „Drept social Comunitar”, loc.cit.pp.4 ºi urm.

• Conf.univ.dr.Andrei Popescu, în „Dreptul internaþional al muncii”,

loc.cit.pp.118-122

• Viorel Marcu, conferenþiar universitar, dr.in drept, în „Drept

comunitar general”, loc.cit.pp.16 ºi urm.;

• Stefan Delureanu în „Geneza Europei Comunitare”, loc.cit.pp.35 ºi

urm.;

Dr.Nicolae V oiculescu,în „D rept  ºi instituþii sociale internaþionale”,

loc.cit.,pp.13 ºi urm.;
17 Louis Dubouis,Claude Blumann,Droit communautaire matériel,

Montchrestien, 1999, pp.100-102.
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18 În opinia unor specialiºti de prestigiu, „dreptul muncii este drep tul

contractului de muncã”. În acest sens, a se vedea : Sanda Ghimpu, Ion

Traian Stefãnescu, Serban Beligrãdeanu, Gheorghe Mohanu, Dreptul

muncii, tratat, vol.I, Edit. ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti,p.8.
19 Incheierea contractului  de muncã este supusã legislaþiei statului membru,

Convenþia 86/1947/O.I.M. ºi Directiva nr.94/33/C.E. din 22 iunie

1994;conþin reglementãri exprese privitoare la obligaþia statelor membre de

a încheia  contracte de muncã ºi de a prevedea  în acestea, mãsuri de

protecþie a tinerilor.
20 A se vedea infra „Norme juridice de drept social comunitar”
21 idem
22 Din punct de vedere al salarizãrii prezintã importanþã Directiva

80/987/20.X.1983 adoptatã de Consiliul C.E.E.A se vedea ºi infra „Norme

juridice de drept social comunitar.”
23 „Do ut des” (lat.) Iþi dau ca sã-mi dai. Formulã din dreptul roman

referitoare la echivalenþa  prestaþiilor în cazul schimbului; în sens larg,

serviciu contra serviciu.
24 Octavian Manolache. Drept comunitar, justiþia comunitarã, ediþia a II-a,

Edit.ALL BECK, Bucureºti, 199, pp.17-154; Convenþia pentru apãrarea

Drep turilor Omului ºi a Libertãþilor fundamentale amendatã de Protocolul

nr.11 (S.T.E. nr.155/1998) 
25 A se vedea infra:”Evoluþia normelor juridice  care reglementeazã  dreptul

social comunitar”, cu note.
26 Organizaþia Naþiunilor Unite (ONU) 
27 A se vedea dezvoltãri, infra Cap: Norme juridice de drept social european,

În lucrarea:Drept social european, Edit.”Danubius”2003.
28 Art.1 . din Statutul Consiliului  Europei.

29 Convenþii ºi Acorduri ale Consiliului Europei:

Statutul Consiliului Europei ( 1949)

• Acordul  general asupra privilegiilor ºi imunitãþilor Consiliului

Europei (1949) împreunã cu protocoalele adiþionale;

• Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor

fundamentale (1950) împreunã cu  protocoalele adiþionale;

• Convenþia europeanã de asistenþã socialã ºi medicalã        ( 1953);

• Convenþia europeanã relativã la echivalarea diplomelor ce dau

acces  la instituþiile universitare ( 1953);

• Convenþia culturalã europeanã( 1954);

• Convenþia europeanã de stabilire (1955);

• Convenþia europeanã asupra echivalenþei perioadelor  de studii
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universitare (1956);

• Convenþia europeanã pentru reglementarea paºnicã a diferendelor

(1957);

• Convenþia europeanã de extrãdare (1957);

• Acord european asupra  regimului de circulaþie  a persoanelor între

þãrile  membre ale Consiliului Europei (1957);

• Convenþia europeanã relativã  la asigurarea obligatorie de

responsabilitate civilã în materie de  vehicule automotoare (1959);

• Convenþia europeanã de asistenþã mutualã  în materie penalã (

1959);

• Convenþia  europeanã asupra recunoaºterii academice a calificãrilor

universitare (1959);

• Aranjamentul european pentru protecþia emisiunilor de televiziune

(1960);

• Carta socialã europeanã (1961);

• Acordul european asupra  circulaþiei tinerilor cu paºaport colectiv

între statele membre ale Consiliului Europei (1961);

• Aranjamentul relativ  la aplicarea Convenþiei europene asupra

arbitrajului  comercial internaþional ( 1962);

• Convenþia asupra reducerii  cazurilor de pluralitate  de cetãþenii ºi

asupra  obligaþiilor militare în caz de pluralitate de cetãþenii (

1963);

• Convenþia asupra   unificãrii  anumitor elemente de drept al

brevetelor  de invenþie ( 1963);

• Codul european de securitate socialã( 1964);

• Convenþia relativã  la elaborarea unei farmacopei europene( 1964);

• Convenþia europeanã pentru reprimarea  infracþiunilor rutiere

(1964);

• Convenþia europeanã  pentru supravegherea persoanelor

condamnate sau eliberate  condiþionat (1964);

• Acordul european pentru reprimarea emisiunilor de radiodifuziune

efectuate de la staþii situate în afara teritoriilor naþionale  (1965);

• Convenþia europeanã privind legisla þia uniformã în materie de

arbitraj (1966);

• Convenþia europeanã de stabilire  a societãþilor (1966);

• Convenþia europeanã în materia adopþiunilor de copii (1967);

• Convenþia europeanã asupra funcþiunilor consulare
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( 1967);

Convenþia europeanã în domeniul informaþiei asupra dreptului

strãin ( 1968);

• Convenþia europeanã pentru protecþia patrimoniului arheologic (

1969);

• Acord european privind persoanele participante la procedurile în

faþa Comisiei ºi Curþii Europene a drepturilor omului ( 1969);

• Convenþia europeanã asupra repatrierii minorilor (1970);

• Convenþia europeanã asupra imunitãþii statelor (1972);

• Convenþia europeanã  de securitate socialã (1972);

• Convenþia europeanã asupra responsabilitãþii civile în caz de daune

cauzate de vehicule automotoare (1973)

• Convenþia  europeanã asupra imprescriptibilitãþii crimelor contra

umanitãþii ºi crimelor de rãzboi (1974);

• Convenþia europeanã relativã la  protecþia socialã a agricultorilor

(1974);

• Convenþia europeanã asupra statutului juridic al copiilor nãscuþi în

afara cãsãtoriei (1975);

• Convenþia europeanã asupra efectelor internaþionale  ale ridicãrii

dreptului de a conduce  un vehicul cu motor         ( 1976);

• Convenþia europeanã pentru reprimarea terorismului         ( 1977);

• Acord european  asupra transmiterii  cererilor de asistenþã judiciarã

      ( 1977 );

• Convenþia europeanã relativã la statutul juridic  al muncitorului

migrant (1977);

• Convenþia europeanã asupra  controlului achiziþionãrii ºi deþinerii

armelor de foc  de cãtre particulari (1978);

• Convenþia relativã la conservarea vieþii sãlbatice ºi a mediului

natural al Europei(1979);

• Convenþia-cadru europeanã asupra cooperãrii transfrontaliere  a

colectivitãþilor sau autoritãþilor teritoriale(1980);

• Acord european asupra transferului responsabilitãþii  cu privire la

refugiaþi (1980);

• Convenþia pentru protecþia persoanelor cu privire la tratamentul

automatizat al datelor cu caracter personal (1981);

• Convenþia asupra transferului persoanelor condamnate (1983);

• Convenþia europeanã relativã la dezdãunarea  victimelor

infracþiunilor violente (1983);
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• Convenþia europeanã asupra infracþiunilor vizând bunurile

culturale (1985);

• Convenþia europeanã asupra violenþei ºi revãrsãrilor de spectatori

cu ocazia manifestãrilor sportive ºi în special a meciurilor de

fotbal(1985);

• Convenþia pentru  salvgardarea patrimoniului arhitectural al

Europei(1985);

• Carta europeanã a autonomiei locale( 1985);

• Convenþia europeanã asupra recunoaºterii personalitãþii juridice a

organizaþiilor  internaþionale neguvernamentale (1986);

• Convenþia europeanã pentru prevenirea torturii ºi a pedepselor sau

tratamentelor inumane sau degradante (1987);

• Convenþia privind  asistenþa administrativã mutualã în materie

fiscalã (1988);

• Convenþia europeanã asupra televiziunii transfrontaliere (1989);

• Convenþia contra dopajului (1989);

• Convenþia europeanã asupra  anumitor aspecte internaþionale ale

falimentului (1990);

• Convenþia europeanã  asupra echivalãrii generale  a perioadelor de

studii universitare (1990);

• Codul european de securitate socialã                   

( revizuit)(1990);

Convenþia europeanã  pentru protec þia pa trimon iului

arheologic(1992);

• Convenþia asupra participãrii strãinilor  la viaþa publicã la nivel

local (1992);

• Convenþia europeanã asupra coproducþiei cinematografice (1992);

• Carta europeanã  a limbilor regionale sau minoritare (1992);

• Convenþia  asupra responsabilitãþii civile pentru daunele rezultate

din activitãþi periculoase pentru mediu (1993);  

• Convenþia pentru protecþia minoritãþilor naþionale  (1995);

• Protocol adiþional la Carta socialã prevãzând un sistem de plângeri

colective (1995);

• Carta Socialã revizuitã (1996).

30 Carta socialã europeanã  revizuitã  este anexatã la prezenta lucrare .Fiind

Carta de cãpãtâi a rela þiilor sociale  de muncã, a fost reprodusã integral aºa

cum a fost  ratificatã prin Legea  nr.74/1999.
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31 Convenþia pentru protecþia drepturilor omului ºi a libertãþilor

fundamentale a fost  semnatã la Roma la 4  noiembrie 1950 ºi a intrat în

vigoare la 3 septembrie 1953, iar Convenþia europeanã privind statutul

juridic al muncitorului  imigrant, a fost adoptatã în anul 1977.Aceste acte

normative garanteazã drepturi constituþionale, unele preluate din  Convenþia

Organizaþiei Internaþionale a Muncii nr.29 din 1930.

    A se vedea : Sanda Ghimpu, º.a., op.cit., p.60-64.
32 Ne referim la Tratatele CECA,CEE ºi CEEA, despre  care am  vorbit mai

sus.
33 Dreptul comunitar este cons tituit din ansamblul  regulilor juridice,

elaborate de organele Comunitãþii Europene ºi aplicabile relaþiilor sociale,

inclusiv celor de muncã, din cadrul þãrilor membre.
34 A se vedea detalii  în: Sanda Ghimpu, º.a.,op.cit.,p.70-71.
35 A se vedea: I.Filipescu, op.cit.,p.10-20.
36

Tratatul de la Amsterdam  se referã în principal la:

Necesitatea creºterii rolului Parlamentului în procesul

decizional; necesitatea perfecþionãrii sistemului de funcþionare

a doi importanþi piloni ai Uniunii Europene : politica externã

ºi de securitate comunã (P.E.S.C.) ºi  cooperarea în domeniul

justiþiei ºi afacerilor interne (J.A.I.); necesitatea înlãturãrii

tehnocraþiei care  domina activitatea instituþiilor comunitare ºi

care avea ca efect distanþarea acestora de cetãþeni ;necesitatea

reducerii disensiunilor dintre statele mici  ºi cele mari membre

ale Uniunii ºi o mai mare flexibilitate în ceea ce priveºte

conceperea procesului de integrare a noilor state candidate în

funcþie de nivelul lor de dezvoltare ;noi competenþe oferite

Consiliului Uniunii Europene :posibilitatea  ca prin

unanimitate de voturi, la propunerea Comisiei sau a unei

treimi din statele membre ºi cu avizul Parlamentului european

sã poatã  dispune suspendarea  unor drepturi ale statului  care

a violat grav ºi  persistent drepturile  omului; creºterea

competenþelor Comunitãþilor în unele  domenii           

(protecþia mediului înconjurãtor); precizarea raportului dintre

cetãþenia  naþionalã  ºi cea a Uniunii în sensul cã ultima o

completeazã pe cea naþionalã ºi nu o înlocuieºte ;precizãri

privind Competenþa unor instituþii comunitare  în perspectiva

extinderii Uniunii (maxim 700 parlamentari) ºi în  privinþa

votului cu majoritate calificatã; adoptarea unor reglementãri

care privesc regimul de vize, libera circulaþie a persoanelor ºi
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regimul vamal; reglementãri noi privitoare  la politica socialã

ºi la forþa de muncã .
37

Programul PHARE priveºte domeniile:

Privatizare, restructurare intreprinderi, agriculturã, sector

bancar; Invã tãmânt, cercetare º tiinþificã ;  Dezvoltare

economicã localã - 1991-1997 - dezvoltare regionalã durabilã,

crearea de noi locuri de muncã ;Ocuparea forþei de muncã  ºi

politica socialã ;Reforma în domeniul energetic; Protecþia

mediului înconjurãtor;

Dezvoltarea infrastructurii ;Reforma administraþiei publice ºi

dezvoltarea societãþii civile.
38 La 1 febr.1993, la Bruxelles, Comunitãþile europene au semnat Acordul

european de asociere cu România , care a intrat în vigoare  în totalitatea sa

la 1 februarie 1995 ( ratificat de România prin Legea  20/6 aprilie 1993) A

se vedea: V.Marcu, N.Diaconu, op.cit., pp.347-350.
39 Acquis-ul comunitar este grupat în urmãtoarele 31 capitole: 1.Libera

circulaþie a mãrfurilor; 2 .Libera circulaþie a persoanelor; 3.Libera presta þie a

serviciilor; 4.Libera circulaþie a capitalurilor; 5.Dreptul societãþilor

;6.Politica concurenþialã; 7.Agricultura; 8.Pescuitul; 9.Politica în domeniul

transporturilor; 10. Politica fiscalã; 11. Uniunea economicã ºi monetarã; 12.

Statistici; 13. Politica socialã ºi angajarea;14.Energia;15.Politica industrialã
16.Intreprinderile mici ºi mijlocii; 17. Stiinþa ºi cercetare; 18.Educaþie ºi

formare profesionalã; 19.Telecomunicaþii ºi tehnologia informaþiilor; 20.

Culturã ºi audiovizual; 21. Politica regionalã ºi coordonarea instrumentelor;

22.M ediul  înconjurãtor; 23. Consumatori ºi protecþia sãnãtãþii;  24.

Cooperarea în domeniul justiþiei ºi afacerilor interne (J.A.I.); 25. Uniunea

vamalã; 26. Relaþiile externe; 27. Politica externã ºi de securitate comunã

(P.E.S.C.); Control financiar (C.F.); 29. Reglementãrile financiare ºi

bugetare;  30. Instituþii; 31. Diverse.
40 N.Voiculescu, op.cit., p.15.
41 Ambele pacte au fost ratificate de România prin Decretul nr.212 din 31

octombrie  1974.
42 Art.6 alin.1 din Pactul internaþional cu privire la drepturile economice,

sociale ºi culturale.
43 Idem, alin.2.
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CAPITOLUL II.
NORME JURIDICE DE DREPT SOCIAL EUROPEAN

1. Noþiuni introductive

O.I.M., O.N.U., U.E. ºi fiecare stat membru al
organismelor internaþionale instituie, recunoaºte ºi aplicã un
sistem de norme juridice, reguli generale ºi obligatorii în
domeniul relaþiilor sociale de muncã.

Normele juridice aplicabile dreptului social european
reflectã trãsãturile caracteristice ale relaþiilor de producþie din
Europa precum ºi interesele subiectelor raporturilor juridice de
drept social.

Normele juridice de drept social prescriu o conduitã
tipicã pe care trebuie sã o urmeze subiectele de drept, respectiv
statele membre, instituþiile ºi organismele UE pe de o parte, ºi
angajatorii, angajaþii, sindicatele (reprezentanþii salariaþilor) pe
de altã parte, stabilind drepturi ºi obligaþii , fãrã a se referi la o
situaþie concretã, individualã. Ele cuprind dispoziþii obligatorii
care se aplicã la un numãr nelimitat de cazuri, ori de câte ori se
ivesc împrejurãrile ºi condiþiile prevãzute în structura logico -
juridicã a normei de drept.

Prezintã interes pentru ramura dreptului social european
clasificarea normelor juridice dupã urmãtoarele criterii:
obiectul reglementãrilor, conduita prescrisã în dispoziþie, sfera
de aplicare ºi gradul de determinare:

· Dupã obiectul reglementãrilor, întâlnim:
o Norme juridice de organizare Aceste norme sunt

conþinute de reglementãri care fac posibilã
funcþionarea ºi coordonarea instituþiilor de drept
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social european în vederea organizãrii
producþiei ºi utilizãrii eficiente a forþei de
muncã;

o Norme juridice de competenþã  care sunt
conþinute de reglementãri ale instituþiilor ºi
organelor comunitare. Acestea reflectã
capacitatea de exercitare a  atribuþiunilor ce le
sunt conferite þãrilor membre ºi U.E.

o Norme juridice procesuale, care contureazã
formele ºi acþiunile organelor jurisdicþionale,
drepturile ºi obligaþiile subiectelor de drept
social european.

· Dupã sfera de aplicare primeazã:
o Normele juridice generale care sunt aplicabile

tuturor categoriilor de relaþii sociale din ramura
dreptului social european;

 Întâlnim însã ºi reglementãri care conþin norme
juridice:

· Speciale – norme juridice care se aflã în conþinutul
anumitor reglementãri din domeniul relaþiilor sociale
interumane;

· De excepþie – derogatorii de la normele generale sau
speciale, care se abat de la regulile generale de drept
social european ;

· Dupã gradul de determinare, normele juridice de drept
social european pot fi :

o Complete - care cuprind toate elementele
structurale, nelipsindu-le nici una din pãrþile
constitutive;

o De trimitere - acelea care fac trimitere la o altã
normã juridicã aplicabilã;

o În alb - normele juridice care urmeazã sã se
completeze printr-o reglementare ulterioarã;
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· Dupã conduita prescrisã în dispoziþie, normele juridice
de drept social european se clasificã în:

- Onerative - care impun, fac necesarã sãvârºirea
unor acþiuni de cãtre unitãþi ºi statele membre
ale organismelor internaþionale.

o Prohibitive - care interzic sãvârºirea unei
acþiuni, întreprinderea unor fapte ce ar fi
potrivnice scopurilor instituþiilor comunitare ºi
statelor membre ale U.E. ;

o Permisive – care stabilesc ºi acceptã ca anumite
drepuri sã poatã fi exercitate de subiectele
raporturilor juridice de drept social european;

o Supletive - care se aplicã în mãsura în care
pãrþile nu stabilesc altfel prin actele juridice pe
care le încheie ºi care permit ca pãrþile unui
raport juridic de drept social european sã-ºi
hotãrascã singure conduita, iar în caz contrar
norma juridicã suplineºte lipsa manifestãrii de
voinþã a subiectelor;

o De recomandare – care se adreseazã statelor
membre ale U.E. ºi statelor candidate precum ºi
unitãþilor angajatoare.

În structura normelor juridice de drept social european
întâlnim urmãtoarele elemente ca ºi în teoria generalã a
dreptului : ipoteza (descrie împrejurãrile, condiþiile în prezenþa
cãrora se aplicã regula de drept); dispoziþia (expune conduita
pe care trebuie sã o urmeze subiectele de drept social european
în condiþiile sau împrejurãrile descrise în ipotezã); sancþiunea
(precizeazã consecinþele nerespectãrii dispoziþiei, respectiv
mãsurile ce vor fi luate împotriva acelora care au nesocotit
conduita prescrisã).

Normele juridice de drept social european apar în
tratate, convenþii, directive, protocoale, recomandãri,
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regulamente etc sub forma unor texte concise, clare, fãrã
echivocuri, redactate pe articole ºi alineate.

Le-am denumit norme juridice de drept social european
deoarece reglementeazã raporturile juridice individuale ºi
colective de muncã, protecþia socialã etc. în majoritatea þãrilor
Europei, formând o disciplinã autonomã – dreptul social
european.

Normele juridice care privesc dreptul social european
se bucurã în general de autonomie deplinã; unele norme de
drept au o autonomie relativã, raportându-se ca fiind
condiþionate de existenþa altor sisteme de drept .

O ultimã categorie a normelor de drept social european
se aflã într-o strânsã corelaþie cu alte ramuri de drept, aplicarea
lor fãcându-se prin împrumutarea unor reguli adoptate de
puterile legislativã, administrativ-executivã ºi judecãtoreascã.

2. Evoluþia normelor juridice care 
reglementeazã dreptul social european

Norme juridice de drept social european sunt conþinute
în reglementãrile adoptate pe plan internaþional, îndeosebi prin
intermediul Organizaþiei Internaþionale a Muncii, (O.I.M.),
Comunitãþilor Europene (C.E.) ºi Uniunii Europene (U.E.).

Tratatele, convenþiile, regulamentele, recomandãrile,
protocoalele, directivele etc., elaborate în domeniul relaþiilor de
muncã de O.I.M., C.E., U.E., formeazã ceea ce se numeºte
Dreptul social european ºi nu pot fi privite ca “drept mondial”
constituit din reguli universal valabile în orice stat ºi orice zonã
geograficã. Normele juridice, care se referã la raporturile
juridice individuale ºi colective de muncã, nu produc efecte
prin ele însele, ci numai ca urmare a ratificãrii lor de statele
membre ºi a transpunerii în practicã în legislaþia internã.
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a. Norme juridice conþinute de reglementãrile O.I.M.

· « Constituþia Organizaþiei Internaþionale a
Muncii… », adoptatã la Conferinþa de pace din 1919
ºi revãzutã de mai multe ori ºi convenþiile ratificate
de România, cuprind norme juridice privitoare la
relaþiile de muncã ºi securitatea socialã puse în
concordanþã cu legislaþia þãrii noastre sau în curs de
elaborare, printre care evidenþiem pe acelea care se
referã la: îmbunãtãþirea condiþiilor de muncã, lupta
împotriva ºomajului, durata muncii, munca de
noapte, vârsta minimã, politica angajãrii, fixarea
salariilor minime, negocieri colective, promovarea
angajãrii ºi protecþia contra ºomajului, protecþia
copiilor, adolescenþilor ºi femeilor, apãrarea
intereselor celor care lucreazã în strãinãtate,
organizarea învãþãmântului tehnico-profesional,
recunoaºterea principiului « la muncã egalã salariu
egal. »
Dreptul social european nu presupune o unificare a

normelor juridice internaþionale cu normele juridice din
reglementãrile interne, ci lasã posibilitatea aplicãrii prin
intermediul legislaþiei naþionale a principiilor rezultate din
convenþiile ratificate.

În formularea Constituþiei Internaþionale a Muncii,
norme de drept social european care se referã la contractele
individuale ºi colective de muncã, sunt relevate ca principii,
precum urmeazã:

· munca nu este o marfã:
· limitarea libertãþii de asociere ºi de exprimare este un

pericol pentru prosperitatea tuturor;
· toþi oamenii, fãrã nici un fel de discriminare, au dreptul

de a urmãri progresul lor material ºi spiritual;
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· mizeria unora este un pericol pentru prosperitatea
tuturor;

· lupta împotriva lipsurilor trebuie dusã în fiecare stat,
precum ºi prin eforturi internaþionale permanente ºi
concrete.
În cei peste 75 ani de existenþã, Organizaþia

Internaþionalã a Muncii, care numãrã astãzi 174 state membre,
a elaborat pânã în prezent 176 convenþii, 183 de recomandãri ºi
douã protocoale care conþin norme juridice de drept social
comunitar, dintre care majoritatea fac referiri la raporturile
juridice individuale ºi colective de muncã, iar Consiliul
Europei ºi Uniunea Europeanã a adoptat documente care în
ansamblul lor, întregesc normele O.I.M.

Normele juridice cuprinse în aceste reglementãri
formeazã un adevãrat cod european al muncii. 

· Urmãtoarele convenþii ale O.I.M. ratificate de
România cuprind în principal norme juridice
referitoare la ocuparea forþei de muncã, prestarea
muncii, salarizarea , securitatea socialã, negocierea
colectivã: Nr.1/1919, 5/1919, 6/1919, 7/1919, 10/1919,
13/1919, 15/1919,16/1919, 8/1920,14/1921, 15/1921,
26/1928, 27/1929, 29/1930, 59/1937, 81/1947, 88/1948,
89/1948, 95/1949, 98/1949, 100/1951, 108/1958,
111/1958, 122/1964, 131/1970, 134/1970, 137/1973,
138/1973, 168/1988, 154/1991.
Convenþiile 29/1930 ºi 105/1957, cuprind norme

juridice care reglementeazã libertatea muncii, nr.100/1951,
11/1958 ºi 156/1981 (neratificate de România) se referã la
egalitatea de ºanse ºi tratament, nr.2/1919, 122/1964,
158/1983, 159/1983 ºi 168/1988, privesc ocuparea forþei de
muncã ºi resursele umane, iar convenþiile ºi recomandãrile
O.I.M. elaborate în perioada 1919-1996, însumând peste 1800



Cuprins pag. 59

pagini se referã la condiþiile de muncã impuse angajatorilor
pentru profesiile, meseriile ºi funcþiile ocupate pe domenii de
activitate.

Prin adoptarea convenþiilor nr.95/1949, 131/1970, ºi
173/1992, Organizaþia Internaþionalã a Muncii a stabilit norme
juridice privitoare la salariul minim ºi mãsuri de protecþie a
acestuia, la eliminarea oricãrui fel de discriminãri ºi la
instaurarea principiului : « la muncã egalã salariu egal ».

Convenþiile nr.1/1919 (ratificatã), nr.30/1930 ºi
47/1935 (ratificate de România) precum ºi recomandarea
nr.116/1962, cuprind norme juridice referitoare la durata
muncii în industrie, în comerþ ºi birouri ºi la reducerea duratei
muncii.

Norme juridice privitoare la negocierea colectivã,
securitatea ºi igiena muncii, salariu, prestaþiile de securitate
socialã, concedii plãtite, indemnizaþii la încetarea relaþiei de
muncã sunt elaborate în Convenþia nr.175/1994 (neratificatã de
România).

Deoarece conþinutul documentului corespunde
dezvoltãrii economico-sociale a României iar pânã în prezent
nu s-a gãsit momentul dezbaterii în Parlament ºi ratificãrii,
norme juridice din aceastã convenþie au fost incluse în noul
Cod al muncii intrat în vigoare la 1 martie 2003.

Prima normã juridicã internaþionalã care se referã la
prestarea muncii  la domiciliu, este cuprinsã în convenþia
nr.177/1996 (neratificatã pânã în prezent de România).

Munca de noapte a femeilor ºi copiilor face obiectul
convenþiilor nr.4/1919, 6/1919, 89/1948,(ratificate de
România) ºi nr.41/1934, 79/1946, 90/1948 (neratificate de
România).

Norme juridice strâns legate de exercitarea unei
activitãþi profesionale independente sau salariate precum ºi de
consecinþele acesteia sunt reglementate prin convenþiile O.I.M.
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care se referã la repausul sãptãmânal (convenþiile nr.14/1921,
106/1957), concediu plãtit (nr.52/1936, 98/1954, 101/1952,
140/1974), securitatea ºi sãnãtatea lucrãtorilor (convenþiile
155/1981, 161/1985, 174/2993), protecþia contra unor riscuri
particulare, asistenþã medicalã, indemnizaþie de boalã, ºi la
prestaþiile: de ºomaj, de bãtrâneþe, accident de muncã ori boalã
profesionalã, familiale, de maternitate, de invaliditate, de
supravieþuire  ( convenþiile nr.13/1921, 102/1952, 115/1960,
118/1962, 128/1967, 136/1971, 139/1974, 157/1982, 168/1988,
170/1990; la muncitorii migranþi (convenþia nr.97/1949
revizuitã prin convenþia 143/1975); categoriile particulare de
lucrãtori (convenþiile nr.108/1958 nr.146/2976, 147/1976),
personalul infirmier (conv.149/1987); populaþiile indigene ºi
tribale(convenþia 107/1957,169/1989), personalul din hoteluri,
restaurante ºi unitãþi sanitare (convenþia 172/1991).

b.Normele juridice elaborate de Consiliul Europei ºi
U.E. privesc relaþiile individuale ºi colective de muncã,
securitatea socialã, protecþia drepturilor omului ºi libertãþilor
fundamentale, formarea profesionalã. 

Normele Consiliului Europei referitoare la relaþiile
individuale ºi colective de muncã sunt adoptate prin
„Convenþia pentru protecþia drepturilor omului ºi libertãþilor
fundamentale”, intratã în vigoare la 3 sept.1953 ºi ratificatã de
România prin legea nr.30/1994, pusã în aplicare la 20 iunie
1994.

Aceastã Convenþie semnatã la Roma pe 4 noiembrie
1950, garanteazã urmãtoarele drepturi ºi libertãþi care privesc
dreptul social european: libertatea de circulaþie, interzicerea
sclaviei ºi a muncii forþate, dreptul la procese echitabile ºi
dreptul la instrucþie.

Pentru a se asigurarespectarea drepturilor ºi libertãþilor
fundamentale ale omului, Guvernele membre ale Consiliului
Europei semnatare ale Convenþiei pentru Apãrarea Drepturilor
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Omului ºi a Libertãþilor Fundamentale, la 4 noiembrie 1950 la
Roma, Convenþie amendatã de Protocolul 11/01.11.1998 au
hotãrât înfiinþarea Curþii Europene a Drepturilor Omului
(Curtea EDO), cu sediul la Strasbourg.

Consiliul Europei elaboreazã norme juridice de drept
social european ºi în Carta Socialã Europeanã , semnatã la 18
octombrie 1961, la Torino ºi intratã în vigoare la 26 februarie
1965, care privesc: dreptul la muncã (art.1), dreptul la condiþii
de muncã echitabile (art.2), dreptul la remuneraþie echitabilã
(art.4) dreptul la negociere colectivã (art.6), dreptul la protecþie
a copiilor ºi adolescenþilor (art.7), dreptul muncitorilor la
protecþie (art.8), dreptul la orientare profesionalã (art.9),
dreptul la formare profesionalã (art.10), dreptul persoanelor
handicapate la formare profesionalã (art.15), dreptul
muncitorilor migranþi la protecþie ºi asistenþã (art.19).

Norme juridice referitoare sau corelate la/cu raporturile
juridice individuale sau colective de muncã au fost adoptate ºi
prin Protocolul Adiþional la carta Socialã Europeanã, semnat la
5 mai 1988, care privesc: dreptul la egalitate de ºanse ºi
tratament în materie de angajare ºi profesie, fãrã discriminare
bazatã pe sex.(art.1), dreptul salariaþilor la informare ºi
consultare în cadrul intreprinderii (art.2), dreptul salariaþilor de
a lua parte la stabilirea ºi îmbunãtãþirea condiþiilor de muncã ºi
a mediului de lucru( art.3).

Statutul juridic al muncitorului migrant a fost
reglementat prin Convenþia Europeanã a Consiliului Europei,
adoptatã în anul 1977.

Acest document conþine norme juridice potrivit cãrora
muncitorilor migranþi li se aplicã legea þãrii pe teritoriul cãreia
îºi desfãºoarã activitatea.

· Uniunea (Comunitatea) Europeanã a elaborat
documente deosebit de importante care sintetizeazã
drepturile fundamentale ale lucrãtorilor, fixeazã
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obiectivele educãrii profesionale, reformeazã sistemul
de învãþãmânt, afirmã principii esenþiale pentru dreptul
social comunitar, abordeazã global problemele de
sãnãtate ºi securitate la locul de muncã, formuleazã cele
patru libertãþi fundamentale ce stau la baza creãrii pieþei
unice: libera circulaþie a bunurilor., a persoanelor, a
serviciilor ºi a capitalului.

· Carta Socialã Europeanã Revizuitã a drepturilor
sociale fundamentale ale salariaþilor elaboratã de
Consiliul Europei cuprinde norme definitorii ale
drepturilor sociale fundamentale ale lucrãtorilor,
salariaþi sau independenþi, din care cele privitoare la
contractul individual de muncã sunt proclamate ca
mari privilegii ale cartei. Referindu-ne la dreptul la
muncã ºi la o remuneraþie echitabilã, subliniem cã
art.4 ºi 5 stabileºte dreptul la angajare iar articolul 6
dreptul la salariu. Dreptul la muncã prevãzut în
normele juridice instituite de art.4-5 din cartã, însã
negarantat de statele comunitãþii nu obligã la
asigurarea unui loc de muncã pentru fiecare
persoanã aptã de muncã. Dreptul la remuneraþie
prevãzut în art.6 din Cartã, priveºte stabilirea unui
salariu de referinþã echitabil pentru cei ce nu
beneficiazã de încadrarea în muncã deplinã „în timp
parþial” sau mijloacelor de subzistenþã suficiente în
caz de pierdere a locului de muncã.
Norma elaboratã de Cartã în art.6, priveºte categoria

persoanelor care, deºi întrunesc toate condiþiile de încadrare în
muncã, nu au reuºit sã încheie un contract de muncã sau o
convenþie cu nici un angajator.

Art.7-9 din Cartã, proclamã principiul dreptului la
ameliorarea condiþiilor de viaþã ºi de muncã, în sensul
asigurãrii flexibilitãþii muncii ºi aproprierii legislaþiilor din
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þãrile comunitare în materia procedurii de concediere, faliment
pe timpul formãrii profesionale sau în perioada participãrii la
cursuri de reconversie profesionalã.

· Organizaþia Internaþionalã a Muncii (O.I.M.) a fost
investitã cu rãspunderea aplicãrii politicii sociale, în
materie de muncã ºi securitate socialã, însã ºi
Organizaþia Naþiunilor Unite (O.N.U.) a adoptat
norme juridice îndeosebi în „Declaraþia universalã a
drepturilor omului„ ce privesc ºi dreptul social
european: dreptul la condiþii de muncã, dreptul la
un salariu echitabil ºi o remuneraþie egalã pentru o
muncã de valoare egalã, dreptul de a se constitui în
sindicate, dreptul la grevã.
Declaraþia universalã a drepturilor omului, nu este un

instrument juridic, neputând fi ratificatã de statele membre;
Constituþia României este interpretatã ºi aplicatã în
concordanþã cu aceste drepturi fundamentale.

· Consiliul Europei înfiinþat în 1949 ,dobândind în 1986
competenþa sã adopte directive ,a promovat prin
acestea norme de drept referitoare la informarea
angajaþilor despre condiþiile de muncã ( Directiva
nr.91/533/10.X.1991) organizarea timpului de muncã
(Dir.91/1041/23.XI.1993), protecþia în muncã,
(Dir.94/33/22.VI.1994), promovarea mãsurilor de
ameliorarea securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã a
lucrãtorilor încadraþi pe duratã determinatã
(Dir.91/383/25.VI.1991) ºi multe altele care
reglementeazã dreptul social european.

· Tratatul de instituire a Comunitãþii Economice
Europene semnat în 1957 la Roma are în conþinut
norme juridice privitoare la ameliorarea condiþiilor de
viaþã ºi de muncã, asigurarea securitãþii ºi sãnãtãþii
lucrãtorilor, egalitatea remunerãrii femeilor cu bãrbaþii.
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· Carta Socialã Europeanã Revizuitã (CSER). Toate
normele juridice privitoare la relaþiile sociale
individuale ºi colective de muncã sunt conþinute de
Carta Socialã Europeanã (C.S.E.) adoptatã la 18
oct.1961, revizuitã la 3 mai 1996 ºi ratificatã de
România la 3 mai 1999.
C.S.E.R. reglementeazã principiile fundamentale ale

relaþiilor de muncã ce sunt concretizate prin punerea în aplicare
a drepturilor referitoare la: muncã, condiþii de muncã
echitabile, securitatea ºi igiena muncii, salarizare echitabilã,
libertate sindicalã, negociere colectivã, protecþie prin stabilirea
vârstei minime de angajare, protecþia maternitãþii, formare
profesionalã, protecþia sãnãtãþii, asistenþã socialã ºi medicalã,
organizarea serviciilor sociale, protecþia persoanelor
handicapate, protecþia ºi securitatea socialã, juridicã ºi
economicã a familiei ºi a copiilor (tinerilor), exercitarea unei
activitãþi lucrative pe teritoriul celorlalte state semnatare,
protecþia ºi asistenþa lucrãtorilor migranþi, egalitatea de ºanse ºi
de tratament în materie de angajare ºi profesie fãrã
discriminare în funcþie de sex, drepturile lucrãtorilor la
informare ºi consultare pe timpul executãrii obligaþiilor
contractuale ºi în caz de concediere individualã ori colectivã,
drepturile la: protecþia propriilor creanþe în caz de
insolvabilitate a patronilor, demnitate în muncã, protecþie
împotriva sãrãciei ºi excluderii sociale, locuinþã, stabilirea ºi
ameliorarea condiþiilor de muncã ºi a mediului de muncã,
dreptul lucrãtorilor având responsabilitãþi familiale la
egalitatea de ºanse ºi de tratament, dreptul persoanelor
vârstnice la protecþie socialã.

§ Codul european al securitãþii sociale
(CESS), adoptat la 16 aprilie 1964 ºi
completat prin Convenþii, directive,
regulamente etc. are norme de drept



Cuprins pag. 65

privitoare la organizarea regimurilor
de securitate ºi protecþie socialã
pentru caz de boalã, invaliditate,
deces, bãtrâneþe, maternitate, prestaþii
familiale, alocaþii de ºomaj.

CESS cuprinde norme minime în domeniul securitãþii
sociale iar prin Protocol adiþional au fost stabilite norme de
securitate socialã la un nivel superior, þinându-se cont de
economia fiecãrei þãri.

Pentru ratificarea protocolului statele membre sunt
condiþionate sã accepte cel puþin 7 domenii ale securitãþii
sociale. Este prevãzut în CESS ºi Protocol un sistem de norme
juridice prin care se verificã modul de aplicare a codului ºi
Protocolului adiþional: rapoarte anuale privitoare la aplicarea
acestor reglementãri ºi rapoarte la intervale de doi ani
referitoare la evoluþia legislaþiei în domeniile ratificate.

CESS ºi Protocolul instituie ca regulã generalã a
legislaþiei aplicabile cea a locului de muncã a lucrãtorilor
salariaþi sau a celor independenþi.

§ Regulamentul 1612/68/15.X.1968 al
C.E.E., referitor la libera circulaþie în
interiorul Comunitãþii, conþine în art.1
dreptul oricãrui resortisant al unui stat-
membru, indiferent de locul de
reºedinþã, de a accede la o activitate
salariatã pe teritoriul unui alt stat
membru, conform dispoziþiilor în
vigoare care reglementeazã angajarea
acþionarilor, beneficiind de aceeaºi
prioritate la locurile de muncã
disponibile ca ºi cetãþenii statului
respectiv;
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Art.5 priveºte accesul la locurile de muncã ºi asigurarea
condiþiilor de muncã în interiorul Comunitãþii Europene.

Art.7(1) nu permite autoritãþilor unu stat membru sã
refuze beneficiul unei burse, pentru a urma studiile într-un alt
stat membru, unui lucrãtor care presteazã o activitate salariatã
pe teritoriul primului stat membru, dar care are cetãþenia unui
stat membru terþ, pe motivul cã lucrãtorul respectiv nu are
cetãþenia statului unde lucreazã ºi îºi are reºedinþa.

Paragraful 2 al art.7 se referã la avantajele sociale ºi
fiscale acordate lucrãtorilor comunitari migranþi;

Paragraful 3, priveºte învãþãmântul în ºcolile
profesionale ºi în centrele de readaptare ºi reeducare pentru
lucrãtorii comunitari imigranþi;

Paragraful 4 se referã la Convenþiile colective sau
individuale ºi la alte reglementãri colective referitoare la un loc
de muncã, la salarizare, la condiþiile de muncã ºi la desfacerea
contractului de muncã;

Art.8 se referã la dreptul de afiliere la o organizaþie
sindicalã ºi de exercitare a drepturilor sindicale, inclusiv
dreptul la vot ºi accesul la posturile de administrare sau de
conducere a unei organizaþii sindicale, a lucrãtorului migrant.

Art.13 statueazã cã statele membre sau Comisia din
domeniul ocupãrii locurilor de muncã elaboreazã studii
privitoare la locurile de muncã necesare în cadrul liberei
circulaþii a lucrãtorilor în cadrul comunitãþii ºi la ºomaj. 

Art.22 prevede competenþele Biroului European de
coordonare:

· sã coordoneze operaþiunile practice
necesare pe planul comunitãþii de
punere în contact ºi de compensare
a ofertelor ºi cererilor de locuri de
muncã ºi de a analiza deplasarea
lucrãtorilor care rezultã din aceste
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operaþii:
· sã contribuie împreunã cu

Comitetul tehnic, la punerea în
aplicare a mijloacelor de acþiune
comune, pe plan tehnic ºi
administrativ;

· sã efectueze punerea în contact cu
serviciile specializate din statele
membre a ofertelor ºi cererilor de
locuri de muncã  a cãror
compensare urmeazã sã fie
realizatã de aceste servicii;

Art.25 menþioneazã atribuþiile Comitetului consultativ:
· studiazã amãnunþit chestiunile legate de

libera circulaþie ºi de locurile de muncã în
cadrul politicilor naþionale referitoare la
forþa de muncã, în scopul coordonãrii la
nivel comunitar a politicii locurilor de
muncã a statelor membre;

· examineazã efectele aplicãrii R 1612
/68/15.X.1968 /CEE;

· face propuneri motivate în legãturã cu
revizuirea R 1612/68/CEE;

· dã avize motivate asupra problemelor
generale sau de principiu, în special asupra
schimbului de informaþii referitoare la
evoluþia pieþei muncii, asupra deplasãrii
muncitorilor între statele membre, asupra
programelor sau mãsurilor apte sã dezvolte
orientarea profesionalã ºi formarea
profesionalã cu posibilitatea de liberã
circulaþie ºi de angajare. Totodatã,
Comitetul Consultativ formuleazã avize
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motivate asupra oricãrei forme de asistenþã
favorabilã a lucrãtorilor ºi familiilor
acestora, inclusiv asupra asistenþei sociale ºi
condiþiilor de locuit.

Art.48 instituie obligativitatea aplicãrii prevederilor
Regulamentului în toate elementele sale, în fiecare stat
membru.

§ Directiva 68/360/15.X.1968 al C.E.E.
priveºte, în art.1 obligaþia statelor
membre de a suprima restricþiile de
dep lasa re  º i  d e  s e j ur  a le
resortisanþilor celorlalte state membre
ºi ale familiilor acestora cãrora li se
aplicã Regulamentul 1612/68;

§ Regulamentul 1251/70/29.XI.1970 al
CEE, privind dreptul lucrãtorului de
a rãmâne pe teritoriul unui stat
membru dupã ce a ocupat un loc de
muncã

Art.2, paragr.1 conþine norme juridice privitoare la
dreptul lucrãtorilor de a rãmâne permanent pe teritoriul unui
stat membru în situaþiile:

· în momentul în care ºi-a încetat activitatea
dupã împlinirea vârstei de pensionare, dacã a
ocupat un loc de muncã în ultimele 12 luni ºi
a locuit în acel stat în mod continuu mai
mult de 3 ani;

· în cazul în care a domiciliat în mod continuu
pe teritoriul statului mai mult de 2 ani ºi ºi-a
încetat activitatea salariatã în urma unei
incapacitãþi permanente de muncã. În cazul
în care incapacitatea permanentã a rezultat
dintr-un accident de muncã sau ca urmare a
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unei boli profesionale, care dau dreptul la o
rentã aflatã total sau parþial în sarcina unei
instituþii a statului respectiv, nu mai este
necesarã nici o condiþie privitoare la durata
reºedinþei;

· când lucrãtorul, dupã 3 ani de muncã ºi de
reºedinþã continuã pe teritoriul unui stat,
ocupã o slujbã salariatã pe teritoriul altui stat
membru, pãstrându-ºi reºedinþa pe teritoriul
primului stat, unde se întoarce în principiu,
în fiecare zi sau cel puþin o datã pe
sãptãmânã. Perioadele în care a ocupat un
loc de muncã pe teritoriile altor state,
îndeplinind condiþiile cerute de slujbã sunt
luate în considerare pentru obþinerea
drepturilor de pensie sau rentã ca ºi cum ar
fi fost îndeplinite pe teritoriul statului de
reºedinþã.

Dacã soþul lucrãtorului este resortisant al statului
membru respectiv sau a pierdut cetãþenia acelui stat în urma
cãsãtoriei cu lucrãtorul migrant, nu trebuie sã îndeplineascã
condiþiile privind durata reºedinþei ºi a prestãrii muncii
prevãzute în Regulament.

§ Directiva 75/117/10.02.1975 a C.E.E.
privind armonizarea legislaþiilor statelor
memb re referi to are la  ap lica rea
principiului egalitãþii de remunerare între
lucrãtorii de sex masculin ºi sex feminin,
subliniazã în art.1 cã principiul egalitãþii de
remuneraþie între lucrãtorii de sex
masculin ºi lucrãtoarele de sex feminin,
implicã pentru aceeaºi muncã sau pentru o
muncã de valoare egalã, eliminarea, în
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ansamblul elementelor ºi condiþiilor de
remunerare, a oricãrei discriminãri bazatã
pe sex.

Art.3 al Directivei prescrie obligaþia pentru statele
membre de a suprima discriminãrile dintre bãrbaþi ºi femei care
decurg din dispoziþii legislative, regulamentare sau
administrative ºi care sunt contrare principiului egalitãþii
remuneraþiei.

Art.4 conþine regula potrivit cãreia statele membre au
obligaþia sã ia mãsuri prin care sã fie nule, sã poatã fi declarate
nule sau sã fie modificate clauzele din convenþiile colective sau
contractele individuale de muncã în care sunt dispoziþii
contrare principiului egalitãþii salarizãrii.

§ Directiva 76/207/09.02.1976 a C.E.E. conþine
norme de drept referitoare la punerea în
aplicare a principiului egalitãþii de tratament
între bãrbaþi ºi femei în privinþa accesului la
muncã, la formarea ºi promovarea
profesionalã ºi la condiþiile de muncã.

Art.1, paragr.1 din Directivã aratã cã punerea în
aplicare, în statele membre ale C.E.E., a principiului egalitãþii
de tratament între bãrbaþi ºi femei priveºte :

· accesul la muncã;
· promovarea în muncã;
· formarea profesionalã;
· condiþiile de muncã.

Art.2, paragr.2 instituie excepþia potrivit cãreia statelor
membre le este permis sã nu aplice prevederile Directivei, în
cazul angajaþilor ce îndeplinesc activitãþi profesionale pentru
care, din cauza naturii lor ºi a condiþiilor de exercitare, sexul
constituie o condiþie determinantã.

Art.2 paragr.3 conþine reglementãri potrivit cãrora
Directiva nu se opune dispoziþiilor din legislaþiile naþionale
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care acordã protecþie femeii ºi îndeosebi când aceasta se aflã în
perioadele de sarcinã ºi de maternitate.

Prevederile art.2, paragr.3 se materializeazã prin
acordarea unui concediu femeii gravide, fiind exclusã altã
persoanã beneficiarã de acest tratament.

Directiva 76/207/76 explicã, în art.3 paragr.1, principiul
egalitãþii de tratament arãtând cã acesta implicã absenþa
oricãrei discriminãri bazate pe sex cu privire la condiþiile de
acces, criteriile de selecþie, ºi la locurile (posturile ) de muncã,
indiferent de sectorul sau branºa de activitate ºi de nivelul
ierarhiei profesionale.

În paragraful 2 al aceluiaºi articol ºi în art.4, 5 sunt
formulate obligaþiile statelor membre privitoare la condiþiile de
acces, orientarea profesionalã (formare, perfecþionare ºi
reciclare), condiþiile de muncã:

· sã suprime dispoziþiile legislative, regulamentare ºi
administrative contrare principiului egalitãþii de
tratament;

· sã considere nule, sã declare nule sau sã amendeze
dispoziþiile contrare care sunt incluse în convenþiile
colective sau în contractele individuale de muncã, în
regulamentele interne ale intreprinderilor, ca ºi în
statutele profesiunilor independente;

· sã revizuiascã dispoziþiile legislative, regulamentare ºi
administrative contrare principiului egalitãþii de
tratament, care nu mai au temei, iar în cazul
dispoziþiilor convenþionale de aceeaºi naturã, partenerii
sociali sã fie invitaþi sã procedeze la revizuirea lor;

· sã emitã dispoziþii legale privitoare la orientarea,
formarea, perfecþionarea ºi reciclarea profesionalã
accesibile ºi nediscriminatorii pe bazã de sex;
Potrivit prevederilor art.4 paragr.4 al Directivei, statele

membre pot lua mãsuri care sã priveascã promovarea egalitãþii
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de ºanse între bãrbaþi ºi femei, îndeosebi pentru remedierea
inegalitãþii de fapt care afecteazã ºansele femeilor referitoare la
accesul la muncã, promovarea ºi formarea profesionalã.

Art.6 al Directivei conþine norme juridice privitoare la
valorificarea principiului egalitãþii de tratament pe cale
jurisdicþionalã iar art.7 se referã la protecþia lucrãtorilor
împotriva concedierilor prin intentarea unor acþiuni în justiþie.

§ Directiva 80/987/20 oct.1980 a CEE, priveºte
apropierea legislaþiilor statelor membre
referitoare la protecþia lucrãtorilor salariaþi în
caz de insolvabilitate a angajatorului.

Art.1 paragr.1 stabileºte cã dispoziþiile Directivei se
aplicã creanþelor lucrãtorilor salariaþi rezultate din contractele
de muncã sau din relaþiile de muncã încheiate cu angajatorii
care se aflã în stare de insolvabilitate.

Potrivit prevederilor articolului 2 al Directivei 8/1987
un angajator este considerat în stare de insolvabilitate atunci
când :

-s-a cerut de cãtre un stat membru interesat declanºarea
procedurii prevãzutã de dispoziþiile normative privitoare la
insolvabilitate; procedura are în vedere patrimoniul
angajatorului ºi urmãreºte sã despãgubeascã colectiv creditorii
luând în consideraþie creanþele rezultate din contractele sau
relaþiile de muncã încheiate de angajaþi sau angajatori.

-autoritatea competentã a decis fie deschiderea
procedurii fie a constatat închiderea definitivã a unitãþii
(intreprinderii sau stabilimentului angajatorului) ºi insuficienþa
activului disponibil pentru a se justifica declanºarea procedurii
.

Art.3, paragr.1, instituie obligativitatea statelor membre
de a lua mãsurile necesare pentru plata creanþelor neonorate ale
salariaþilor rezultate din contractele de muncã sau din relaþiile
de muncã ºi care se referã la remuneraþia aferentã unei
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perioade ce se situeazã înainte unei date determinate.
§ Decizia nr.82/43/09.XII.1981 a C.E.E., modificatã

prin Decizia 95/420/19.VII.1995, privind crearea ºi
atribuþiile Comitetului consultativ pentru egalitatea
de ºanse între bãrbaþi ºi femei.

§ Rezoluþiile C.E.din 12 iulie 1982 ºi din 24 iulie
1986 privesc promovarea egalitãþii de ºanse între
bãrbaþi ºi femei.

§ Recomandarea nr.84/635/13.XII.1984 a
Consiliului C.E.E. se referã la promovarea
acþiunilor pozitive în favoarea femeilor.

§ Recomandarea 86/379/24.06.1986 a C.E.E. cu
privire la locurile de muncã pentru handicapaþi
în comunitate prevede norme juridice potrivit
cãrora handicapaþilor sã li se asigure un
tratament echitabil în materia locurilor de
muncã ºi a formãrii profesionale.

§ Actul Unic European (A.U.E.) adoptat în 1986 de
cãtre Consiliul Europei (C.E.) instituie prin
norme de drept procedura cooperãrii cu
Parlamentul European .

Procedura cooperãrii instituitã de A.U.E. a fost reluatã
în art.189 C din Tratatul Comunitãþii Europene (T.C.E.) semnat
în 1992 la Maastricht –Olanda.

§ Directiva 91/533/14 oct.1991 a CE, privitoare la
obligaþiile angajatorului de a-l informa pe lucrãtor
cu condiþiile aplicabile contractului sau relaþiei de
muncã prevede în art.1 cã fiecãrui salariat care are
un contract sau o relaþie de muncã definitã de
normele de drept în vigoare într-un stat membru
sau supusã regulilor de drept în vigoare într-un stat
membru i se aplicã dispoziþiile Directivei 91/533.
Art.2 paragr.2 al Directivei, conþine obligaþiile
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angajatorului privitoare la informarea lucrãtorului sãu despre:
-identitatea pãrþilor;
-locul de muncã; în lipsa unui loc de muncã fix sau

predominant, menþiunea cã lucrãtorul munceºte în diverse
locuri;

-titlul, calitatea sau categoria locului de muncã pe care
lucrãtorul îl ocupã, ori caracterizarea sau descrierea sumarã a
muncii;

-data începerii executãrii contractului sau a relaþiei de
muncã;

-durata contractului sau a relaþiei de muncã, dacã este
vorba de un contract sau o relaþie de muncã temporarã;

-durata concediului anual plãtit la care lucrãtorul are
dreptul sãu, dacã aceastã precizare nu este posibilã în
momentul prezentãrii informãrii, modalitãþile de atribuire ºi se
determinare a concediului;

-durata perioadei de preaviz pe care trebuie sã o
respecte angajatorul ºi lucrãtorul în cazul încetãrii contractului
sau a relaþiei de muncã, sau, dacã aceastã precizare nu este
posibilã în momentul prezentãrii informãrii, modalitãþile de
stabilire a duratei preavizului;

-nivelul salariului de bazã iniþial, alte elemente
constitutive ale acestuia, precum ºi periodicitatea plãþii
salariului la care lucrãtorul are dreptul;

-durata de lucru zilnicã sau sãptãmânalã normalã a
lucrãtorului;

-menþionarea convenþiilor colective care guverneazã
condiþiile de muncã ale lucrãtorului, dacã este cazul;

-în cazul convenþiilor colective încheiate în afara
unitãþii de cãtre organe sau instituþii paritare particulare,
menþionarea organului competent sau instituþiei paritare
competente în cadrul cãrora au fost încheiate, dacã este cazul;

Art.4 conþine necesitatea eliberãrii unui document cu
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informaþii suplimentare pentru lucrãtorul expatriat, care sã se
refere la:

· durata muncii prestate în strãinãtate;
· devizele în care îi va fi plãtit salariul;
· avantajele în bani ºi în naturã ale muncii în strãinãtate,

dacã este cazul;
· condiþiile de revenire în þarã, dacã este cazul;

Procedura prevãzutã de art.4 nu este obligatorie în
situaþia în care durata muncii în strãinãtate nu depãºeºte o lunã;

Art.8 paragr.1, prevede cã statele membre sunt obligate
sã introducã în reglementãrile naþionale dispoziþii legale care sã
permitã lucrãtorului lezat prin nerespectarea prevederilor
Directivei sã-ºi valorifice drepturile pe cale jurisdicþionalã . Nu
sunt stabilite sancþiuni pentru nerespectarea dispoziþiilor
Directivei, în nici un articol al acestei reglementãri comunitare,
statele membre fiind acelea care decid.

§ Tratatul Comunitãþii Europene (T.C.E.) din 1992,
titlul III, privitor la libera circulaþie a persoanelor,
serviciilor ºi capitalurilor se referã, în art.39, la
dreptul de liberã circulaþie ºi de sejur pentru
persoanele ce desfãºoarã o activitate economicã
salariatã.
Art.136 alin.1 din T.C.E., modificat prin tratatul de la

Amsterdam, prevedea: ”Comunitatea ºi statele membre,
preocupate de drepturile sociale fundamentale, aºa cum au fost
enunþate în Carta socialã europeanã semnatã la Torino, la 18
oct.1961 ºi în Carta europeanã a drepturilor sociale
fundamentale ale lucrãtorilor din 1989, au ca obiectiv
promovarea ocupãrii forþei de muncã, ameliorarea condiþiilor
de viaþã ºi de muncã în aºa fel încât sã permitã armonizarea lor
prin progres, o protecþie socialã adecvatã, dialogul social,
dezvoltarea resurselor umane în vederea atingerii unui nivel
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înalt al forþei de muncã ºi lupta împotriva marginalizãrii.”
Art.141 conþine regula potrivit cãreia „ fiecare stat

membru asigurã aplicarea principiului egalitãþii de remuneraþie
între lucrãtorii bãrbaþi ºi lucrãtoarele femei”.

Paragraful 2 din acelaºi articol prevede: ”egalitatea de
remuneraþie, fãrã discriminare bazatã pe sex implicã:

a)remuneraþie acordatã pentru aceeaºi muncã plãtitã în
acord sã fie stabilitã pe baza aceleiaºi unitãþi de mãsurã;

b)remuneraþia acordatã pentru o muncã plãtitã în raport
de timpul lucrat sã fie aceeaºi pentru un loc de muncã identic.”

Recomandarea 92/443/27 iulie 1992 a CEE priveºte
promovarea participãrii lucrãtorilor salariaþi la beneficiile ºi la
rezultatele intreprinderii

Prin cele nouã recomandãri formulate de statele
membre ale CEE, ”Recomandarea” reglementeazã introducerea
formelor de participare, acordarea unor avantaje fiscale ºi
asigurarea modalitãþilor de informare a lucrãtorilor în domeniul
participãrii salariaþilor la beneficiile ºi rezultatele
intreprinderii.

Punctul 7 al Recomandãrii clarificã unele noþiuni pe
care sã le aibã în atenþie statele membre atunci când elaboreazã
sau revizuiesc formulare de participare la beneficii
(„regularitate”, ”formulã predefinitã”,”tip de intreprindere”
etc.) .

§ Directiva 93/104/23.XI.1993, adoptatã de CE, privind
timpul de muncã în condiþiile liberei concurenþe,
modificatã prin Directiva 2000/34/22.VI.2000 a
Parlamentului ºi a Consiliului, stabileºte în art.1,
paragr.1, prescripþiile minimale de securitate ºi de
sãnãtate ºi în domeniul organizãrii timpului de muncã.
Art.2.al Directivei aratã cã „timpul de muncã reprezintã

perioada în care lucrãtorul se aflã la muncã, la dispoziþia
angajatorului ºi în exerciþiul activitãþii sale sau a funcþiilor sale,
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conform legislaþiei sau practicilor naþionale.”
Potrivit art.3 din Directivã, în cadrul unei perioade de

24 de ore, lucrãtorul trebuie sã beneficieze de un repaus de cel
puþin 11 ore consecutive iar dupã 6 ore de muncã, lucrãtorul
trebuie sã beneficieze de o pauzã.

Art.5 al Directivei prevede cã în cursul unei perioade de
ºapte zile, lucrãtorul trebuie sã beneficieze de o perioadã
minimã de repaus fãrã întrerupere de 24 de ore, la care se
adaugã perioada zilnicã de repaus.

În considerarea art.6 din Directivã, durata maximã a
sãptãmânii de lucru trebuie stabilitã de statele membre, la o
duratã medie de 48 de ore, inclusiv orele suplimentare.

Conform art.8 din Directivã, munca de noapte nu poate
depãºi 8 ore în medie într-o perioadã de 24 de ore.

Art.9 al Directivei priveºte obligaþiile statelor membre
referitoare la lucrãtorii care presteazã munca pe timpul nopþii:

-lucrãtorii sã beneficieze de o examinare gratuitã a
sãnãtãþii lor, înainte de a fi repartizaþi la muncã pe timpul
nopþii ºi apoi cu regularitate ;(subl.ns.N.V.) 

-lucrãtorii care suferã de probleme de sãnãtate, legate
de prestarea muncii în timpul nopþii, sã fie transferaþi , de
fiecare datã când este posibil, la o muncã pe timpul zilei pentru
care se simt apþi .(subl.ns.N.V.)

Art.13 face referiri la ritmul de muncã . Acest ritm
trebuie sã þinã cont de principiul general al adaptãrii muncii la
om, îndeosebi pentru a atenua munca monotonã ºi munca în
cadenþã , în funcþie de tipul de activitate ºi de cerinþele în
materie de securitate ºi sãnãtate ( subl.ns.N.V.)

-Art.17 al Directivei conþine derogãri de la dispoziþiile
privind timpul de muncã ºi timpul de odihnã.

Potrivit prevederilor art.18 din Directivã, statele
membre, respectând principiile generale de protecþie a
securitãþii ºi sãnãtãþii lucrãtorilor, pot deroga (subl.ns.N.V.) de
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la dispoziþiile privind repausul zilnic, timpul de pauzã, repausul
sãptãmânal, durata maximã sãptãmânalã de lucru, durata
muncii de noapte ºi durata de referinþã atunci când timpul de
muncã, datoritã caracteristicilor specifice ale activitãþii
exercitate nu este stabilit sau predeterminat sau poate fi
determinat chiar de  lucrãtori .

Textele la care ne-am referit prevãd derogãri
(subl.ns.N.V.) pe cale legislativã, regulamentar ºi
administrativã sau prin convenþiile colective ori acorduri
încheiate între partenerii sociali, cu condiþia ca perioade
echivalente de repaus compensator sã fie acordate lucrãtorilor
în cauzã sau, în cazuri excepþionale în care acest lucru nu este
posibil din motive obiective, sã fie acordatã o compensare
financiarã corespunzãtoare.

Se acordã compensãri financiare în ceea ce priveºte
repausul zilnic, timpul de pauzã, repausul sãptãmânal, durata
maximã a sãptãmânii de lucru ºi perioadele de referinþã pentru:

-activitãþi caracterizate de o anumitã depãrtare între
locul de muncã ºi domiciliul lucrãtorului sau între diferitele
locuri de muncã ale acestuia;

-activitãþi de supraveghere ºi de permanenþã,
caracterizate prin necesitatea de a asigura protecþia bunurilor ºi
persoanelor, îndeosebi când este vorba de gardieni sau de
portari sau de cei care muncesc la societãþi de pazã;

-activitãþi caracterizate prin necesitatea de a asigura
continuitatea serviciului sau a producþiei.

Potrivit art.18 al Directivei, un stat membru are
facultatea de a nu aplica art.6 (durata maximã a sãptãmânii de
lucru ) dacã ia mãsurile necesare pentru a îndeplini urmãtoarele
condiþii:

· nici un angajator nu cere unui lucrãtor sã munceascã
mai mult de 48 de ore într-o perioadã de 7 zile,
calculatã ca medie a perioadei de referinþã prevãzutã de
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art.16 pct.2 având ºi acordul; lucrãtorului pentru a
efectua o asemenea muncã;

· nici un lucrãtor nu poate suporta un prejudiciu dacã nu-
ºi dã acordul pentru a presta o muncã mai mult de 48 de
ore;

· angajatorul þine registre la zi cu lucrãtorii care presteazã
munci mai mult de 48 de ore;

· registrele sã fie puse la dispoziþia autoritãþilor
competente.
§ Directiva 94/33/22.VI.1994 adoptatã de C.E.,

prevede în art.1, paragr.1, obligaþia statelor
membre de a interzice munca copiilor, vârsta
minimã de admitere la munca salariatã
neputând fi inferioarã celei la care înceteazã
obligaþiile ºcolare impuse de legislaþia naþionalã,
dar în nici un caz mai micã de 15 ani.

Paragr.3 al aceluiaºi articol obligã statele membre sã
vegheze ca angajatorul sã garanteze tinerilor condiþii de muncã
adaptate vârstei lor.

Tot acest articol specificã necesitatea protecþiei tinerilor
împotriva exploatãrii economice ºi a oricãrei munci
susceptibile de a dãuna securitãþii, sãnãtãþii sau dezvoltãrii
fizice, psihologice, morale sau sociale sau de a compromite
educaþia lor.

Art.2,paragr.2 menþioneazã cã dispoziþiile Directivei nu
se aplicã muncilor ocazionale sau pe o duratã scurtã în
situaþiile prestãrii unor servicii casnice într-o gospodãrie
privatã ºi a îndeplinirii de cãtre un tânãr a unor munci
nedãunãtoare, neprejudiciabile ºi nepericuloase, în
întreprinderile familiale.

Directiva lãmureºte expresiile: „tânãr”, „copil”,
„adolescent”, „munci uºoare”, „timp de muncã”, „perioadã de
odihnã”, „interdicþia de”, „muncã pentru copii”, „activitãþi
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culturale”, „obligaþiile generale ale angajatorului cu privire la
protecþia tinerilor”, „pauza de muncã” .

Termenul „tânãr” conþinut de art.3, se referã la
„persoana care nu a împlinit vârsta de 15 ani sau are încã
obligaþii ºcolare impuse de legislaþia naþionalã”; „adolescent”
este persoana în vârstã de 15-18 ani ºi care nu mai are obligaþii
ºcolare impuse de legislaþia naþionalã.

Expresia de „munci uºoare” are în sine semnificaþia
muncilor care datoritã sarcinilor pe care le incumbã ºi
condiþiilor specifice în care se efectueazã îndeplinesc
urmãtoarele caracteristici esenþiale:

1.Nu sunt susceptibile sã aducã prejudicii securitãþii,
sãnãtãþii sau dezvoltãrii copiilor;

2.Nu sunt de naturã sã aducã atingere activitãþii ºcolare,
participãrii la programele de orientare sau de formare
profesionalã aprobate de autoritatea competentã, sau aptitudinii
copiilor de a beneficia de instrucþia primitã.

Conceptul „timp de muncã” priveºte perioada în care
tânãrul se aflã la muncã, la dispoziþia angajatorului ºi în
exerciþiul funcþiilor sale, conform legislaþiei ºi/sau practicilor
naþionale. Potrivit aceluiaºi articol „perioada de odihnã” este
perioada care nu intrã în timpul de lucru.

Art.4 paragr.1 al Directivei aratã cazurile în care
„interdicþia de muncã pentru copii”, nu se aplicã:

1.În situaþia în care copiii exercitã activitãþi culturale
sau similare;

2.În împrejurarea în care copiii în vârstã de cel puþin 14
ani presteazã o activitate în cadrul unui sistem de formare în
alternanþã sau stagiu în întreprindere;

3.Când copiii în vârstã de cel puþin 14 ani presteazã
munci uºoare, altele decât cele culturale sau similare. Potrivit
aceluiaºi text din Directivã, copiii în vârstã de 13 ani împliniþi
pot presta munci uºoare într-un numãr limitat de ore pe
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sãptãmânã ºi pentru categorii de munci stabilite de legislaþia
naþionalã.

„Activitãþile culturale” pot fi prestate de copii în
mãsura în care nu sunt susceptibile de a aduce atingere
securitãþii, sãnãtãþii sau dezvoltãrii copilului ºi de a împiedica
activitãþile ºcolare, participarea la programele de orientare, de
formare profesionalã ori de instrucþie.

Potrivit prev.art.4 paragr.2 lit.b ºi c, concediul anual de
odihnã se acordã copiilor în timpul vacanþelor ºcolare.

Art.6 din Directivã lãmureºte conþinutul expresiei
„obligaþii generale ale angajatorului”, enumerând principalele
îndatoriri ale unitãþilor care asigurã protecþia tinerilor:

· asigurarea securitãþii ºi sãnãtãþii, luând în
considerare riscurile specifice;

· evaluarea riscurilor legate de munca pe care o
presteazã, tânãrul având în vedere:

o echipamentul, amenajarea locului de
muncã ºi postul pe care îl ocupã;

o natura, gradul ºi durata expunerii la
agenþi fizici, biologici ºi chimici;

o amenajarea, alegerea ºi utilizarea
echipamentului de muncã ºi forma de
legãturã între aceste operaþii;

o stadiul formãrii ºi informãrii tinerilor;
o evaluarea ºi supravegherea stãrii de

sãnãtate a tinerilor la intervale regulate
ºi în mod gratuit în cazul existenþei unor
riscuri pentru sãnãtate ºi securitate;

o informarea tinerilor cu privire la
eventualele riscuri ºi cu mãsurile
întreprinse în ce priveºte securitatea ºi
sãnãtatea lor;

o obligaþia angajatorului de a-l informa pe
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reprezentantul legal al copiilor cu
eventualele riscuri în muncã ºi cu
mãsurile luate.

Art.7 din Directivã interzice angajarea tinerilor pentru
prestarea urmãtoarelor munci:

· cele care depãºesc în mod obiectiv nivelul capacitãþilor
lor fizice sau psihice;

· activitãþile care implicã o expunere nocivã la agenþi
toxici cancerigeni, la cei care cauzeazã alterãri genetice
ereditare, cei cu efecte nefaste asupra fãtului în timpul
graviditãþii sau care au orice alt efect nefast cronic
asupra fiinþei umane;

· muncile care implicã o expunere nocivã la radiaþii;
· îndeletnicirile care prezintã risc de accidente ce nu pot

fi identificate sau prevenite de tineri sau care le pun în
pericol sãnãtatea din cauza frigului, cãldurii,
zgomotului, vibraþiilor. 
Art.9 din Directivã impune angajatorului urmãtoarele

obligaþii pentru munca prestatã de tineri în timpul nopþii:
1.supravegherea de cãtre un adult a muncii

adolescenþilor între orele 22-24, când supravegherea este
necesarã pentru protecþia adolescentului;

2.Obþinerea unei autorizaþii pentru muncile prestate de
cãtre adolescenþi între orele 24-4 dimineaþa.

Conform art.10 din Directivã, copiii are lucreazã
trebuie sã aibã un timp de odihnã de cel puþin 14 ore
consecutive într-o perioadã de 24 de ore iar adolescenþii de cel
puþin 12 ore consecutive. Copiii ºi adolescenþii care lucreazã pe
timp de noapte beneficiazã pentru fiecare perioadã de 7 zile de
o perioadã de odihnã de 2 zile, consecutive dacã este posibil. 

Directiva conþine ºi regula potrivit cãreia perioada de
odihnã poate fi redusã, din motive tehnice sau organizatorice,
pânã la 36 de ore consecutive, care sã cuprindã, în principiu,
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ziua de duminicã.
Expresia „pauza de muncã” priveºte durata de 30

minute consecutive care se acordã tinerilor dacã timpul de
muncã zilnic este mai mare de 4 ½ ore .

Norma juridicã prevãzutã de art.13 al Directivei se
referã la „munca adolescenþilor în caz de forþã majorã”.

Potrivit acestui text din Directivã, adolescenþii pot
presta muncã în caz de forþã majorã cu îndeplinirea
urmãtoarelor sarcini:

· muncile sã fie pasagere ºi sã nu sufere nici o
întârziere;

· lucrãtorii adulþi sã nu fie disponibili;
· angajatorul se obligã sã acorde adolescentului, în

termen de 3 sãptãmâni, o perioadã de odihnã
compensatoare.

Art.17 paragr.4 instituie obligaþia statelor membre de a
înainta rapoarte Comisiei odatã la 5 ani în legãturã cu punerea
în aplicare a dispoziþiilor Directivei indicând punctele de
vedere ale partenerilor sociali ºi obligaþia Comisiei de a
informa P.E., C.E. ºi Comitetul Economic ºi Social al
Parlamentului European (C.E.S.P.E.)

§ Protocolul adiþional la C.S.E. din 1995 conþine
norme de drept privitoare la reclamaþiile
colective ce urmãresc ameliorarea punerii
efective în aplicare a drepturilor sociale
garantate.

Normele juridice elaborate de Protocol conþin drepturile
recunoscute de a reclama organizaþiilor internaþionale ale
angajatorilor ºi lucrãtorilor, organizaþiilor internaþionale ale
angajatorilor ºi lucrãtorilor, organizaþiilor internaþionale
neguvernamentale care au statut consultativ, pe lângã Consiliul
Europei (C.E.) înscrise pe o listã a Comitetului Guvernamental,
organizaþiilor naþionale reprezentative ale angajatorilor ºi ale
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lucrãtorilor care þin de jurisdicþia pãrþii contractante pusã în
cauzã prin reclamaþie ºi altor organizaþii naþionale
neguvernamentale reprezentative care þin de jurisdicþia unui
stat ºi cãrora acesta le-a recunoscut dreptul de a prezenta
reclamaþii împotriva lor.

§ Acordul-cadru al Consiliului CE încheiat la 14
.XII.1995, face referiri la clauza a treia la mãsurile
pe care le iau statele membre ºi partenerii sociali
pentru a da posibilitatea lucrãtorilor sã absenteze de
la muncã pentru cauze de forþã majorã legate de
motive familiale urgente provocate de boalã sau
accident.

§ Directiva 96/34/3 iunie 1996, a CE, se referã la
concediul parental 

Consiliul CE a instituit printr-un acord –cadru clarificã
cine beneficiazã de concediu parental ºi condiþiile de acordare
respectiv: ”Concediul parental este individual, netransmisibil ºi
acordat lucrãtorului bãrbat sau femeie, cu ocazia naºterii sau
adoptãrii unui copil, pentru a se putea ocupa de acesta cel puþin
trei luni, pânã la împlinirea unei vârste care poate atinge 8 ani.”

Condiþiile de acordare a concediului parental:
-Vârsta copilului, pânã la care unul din pãrinþi poate

beneficia de concediu parental este stabilitã de statele membre
ale CE sau de partenerii sociali din aceste state;

-Durata concediului poate fi stabilitã pe întreaga zi de
muncã, pe timp parþial, în mod fragmentat sau sub forma unui
credit de timp;

-Condiþiile de acces ºi de modalitãþile de aplicare a
concediului parental sunt adaptate la circumstanþele specifice
adopþiei;

-Notificarea angajatorului cu data începerii ºi sfârºitului
concediului parental;

-Stabilirea circumstanþelor în care angajatorul este



Cuprins pag. 85

autorizat sã amâne acordarea concediului parental pentru
mot ive justificate legate de funcþionarea unitãþii
(întreprinderii);

-Realizarea unor înþelegeri speciale care sã permitã
funcþionarea ºi organizarea unitãþilor (întreprinderilor) mici;

-Obligaþia statelor membre ºi ale partenerilor sociali de
a desface contractele de muncã ale lucrãtorilor care au solicitat
concediu parental;

-Dreptul lucrãtorului la acelaºi post pe care l-a avut
anterior sau când nu mai este posibil, ocuparea unui post
echivalent ori similar, dupã efectuarea concediului parental;

-Menþinerea drepturilor câºtigate de salariat pânã la
acordarea concediului parental.

§ Rezoluþia C.E. ºi a reprezentanþilor
guvernelor statelor membre din 20.XII.1996,
conþine reguli privitoare la egalitatea de
ºanse pentru persoanele handicapate.

§ Directiva 97/81/15.XII 1997 a C.E. –Acordul
–cadru încheiat la 06.06.1997 între
UNICEF,CEEP ºi CES anexã la Directivã
exprimã în clauza 3 noþiunile de „lucrãtor pe
timp redus” ºi „lucrãtor pe timp integral de
muncã”, specifice dreptului social european:
”Prin lucrãtor pe timp redus se înþelege
salariatul a cãrui duratã normalã de lucru,
calculatã pe bazã sãptãmânalã sau în medie pe
o perioadã de muncã de pânã la un an, este
inferioarã duratei muncii prestate de
lucrãtorul încadrat pe timp integral”; ”Prin
lucrãtor pe timp integral de muncã compatibil
se înþelege un salariat încadrat pe timp normal
de lucru în aceeaºi întreprindere, având
acelaºi tip de contract sau de relaþie de muncã
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ºi care presteazã o muncã identicã sau
similarã, þinând cont ºi de alte considerente
cum sunt vechimea ºi calificarea.”

Clauza 5 a acordului –cadru redã atât obligaþiile de
rezultat, cât ºi obligaþiile de mijloace care revin statelor
membre ºi partenerilor sociali:

· Obligaþii de rezultat:
-dupã consultarea partenerilor sociali, conform
legislaþiilor ºi practicilor naþionale, statele membre
au obligaþia sã identifice ºi sã examineze
dispoziþiile de naturã juridicã sau administrativã
care pot limita posibilitãþile de muncã pe timp redus
ºi, dacã este cazul, sã le elimine (subl.ns.N.V.);
-acþionând în domeniul lor de competenþã ºi
folosind procedurile prevãzute în convenþiile
colective partenerilor sociali li se cere sã identifice
ºi sã examineze obstacolele care pot limita
posibilitãþile de muncã pe timp redus ºi, dacã este
cazul, sã le elimine ( subl.ns.N.V.);
· Obligaþii de mijloace:
Angajatorilor li se cere sã examineze:
-cererile de transfer ale lucrãtorilor pe timp normal
de lucru la locuri de muncã pe timp redus devenite
disponibile în întreprindere;
-cererile de transfer ale lucrãtorilor pe timp redus de
muncã la locuri de muncã pe timp integral sau sã
aibã în vedere creºterea timpului de muncã, dacã
existã aceastã posibilitate;
-furnizarea la timpul oportun a informaþiilor asupra
posturilor pe timp parþial ºui pe timp integral de
muncã din intreprindere, astfel încât sã faciliteze
transferul salariaþilor pe aceste posturi;
-mãsuri care sã vizeze facilitarea accesului la



Cuprins pag. 87

muncã pe timp redus la toate nivelurile
intreprinderii, inclusiv la posturile care cer o muncã
calificatã ºi la cele de conducere ºi, în cazurile în
care este posibil, mãsuri vizând accesul lucrãtorilor
pe timp redus la formare profesionalã pentru a
favoriza dezvoltarea ºi mobilitatea lor profesionalã;
-furnizarea cãtre organele reprezentative ale
lucrãtorilor de informaþii referitoare la posturile pe
timp redus de muncã;
§ Recomandarea Comisiei din 27 mai 1998,

referitoare la ratificarea Convenþiei
nr.177/20.VI.1996, a O.I.M., se referã la
munca la domiciliu.

§ Directiva 98/59/20 iulie 1998 a CE priveºte
apropierea legislaþiilor statelor membre
referitoare la concedierile colective

Art.1. paragr.1 al Directivei conþine referiri la noþiunea
de concediere colectivã. Prin concedieri colective, potrivit
art.1, se înþeleg concedierile fãcute din iniþiativa angajatorului
pentru unul sau mai multe motive care sunt inerente
lucrãtorului, când numãrul concedierilor este- pe o perioadã de
30 de zile- de cel puþin 10 lucrãtori în stabilimente cu 20-100
angajaþi; cel puþin 10% din numãrul lucrãtorilor în stabilimente
cu 100-300 angajaþi; cel puþin 30 angajaþi în stabilimente cu
peste 300 lucrãtori sau pe o perioadã de 90 de zile indiferent de
numãrul lucrãtorilor angajaþi în stabilimente. 

§ Directiva 99/42/07.VI.1999 a C.E. adoptatã de
Consiliul ºi Parlamentul European instituie
un sistem de recunoaºtere a diplomelor
pentru profesiunile din comerþ ºi artizanat,
ca ºi pentru unele servicii, care nu intrã în
sistemul general de recunoaºtere a
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diplomelor ;
§ Rezoluþia C.E.din 17.VI.1999 se referã la

mãsurile pe care sã le ia statele membre
pentru a asigura egalitatea se ºanse în
materia locurilor de muncã pentru
persoanele handicapate.

§ Directiva nr.1999/70/28 iunie 1999 a C.E., de
punere în aplicare a acordului cadru din
18.III.1999, de cãtre UNICE,CEEP,CES,
conþine norme juridice privitoare la:

-ameliorarea condiþiilor de muncã pe duratã
determinatã, asigurând respectarea principiului nediscriminãrii;

-stabilirea unui cadru prin care sã se previnã abuzurile
rezultate din folosirea contractelor sau relaþiilor de muncã pe
duratã determinatã succesive;

· Directiva 1999/63/29 iunie 1999 adoptatã de CE
priveºte organizarea timpului de lucru al
marinarilor.
Art. 5 din Directivã conþine norme de drept referitoare

la timpul de muncã ºi timpul de odihnã:
-Numãrul maxim de ore de muncã ale marinarilor nu

trebuie sã depãºeascã 14 ore într-o perioadã de 24 de ore ºi 72
de ore într-o perioadã de 7 zile;

-Numãrul minim de ore de odihnã nu poate fi mai mic
de 10 ore într-o perioadã de 24 de ore ºi de 77 de ore într-o
perioadã de 7 zile;

-Orele de odihnã nu pot fi scindate în mai mult de douã
perioade, din care una trebuie sã fie de cel puþin 6 ore.

Potrivit art.6, marinarul care nu a împlinit vârsta de 18
ani nu poate presta muncã în timpul nopþii, adicã într-o
perioadã de 9 ore consecutive, care sã cuprindã ºi perioada
între orele 24,00 – 5,00.

· Directiva 2000/43/ din 29 iunie 2000 a C.E. conþine
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norme juridice referitoare la punerea în aplicare a
principiului egalitãþii de tratament între persoane fãrã
deosebire de rasã sau origine etnicã;

· Directiva 2000/78/27.11.2000 a C.E., cu privire la
garantarea respectãrii principiului egalitãþii de
tratament faþã de persoanele handicapate, conþine în
art.5 norma juridicã potrivit cãreia angajatorul este
obligat sã ia mãsurile necesare, în funcþie de situaþia
concretã, pentru a permite persoanei handicapate sã
acceadã la o muncã ºi sã o exercite, sau pentru a-l
scuti de cheltuielile de formare profesionalã ( cu
excepþia situaþiei în care aceste mãsuri ar impune
angajatorului cheltuieli disproporþionate).

· Directiva 2000/79/27.XI.2000 a CE, pentru punerea
în aplicare a acordului european, încheiat între
AEA, ETF, ECA, ERA ºi AICA, conþine norme
juridice de drept social comunitar referitoare la
organizarea timpului de muncã al personalului
mobil din aviaþia civilã .
Potrivit acestor reglementãri, „membrii echipajului de

bord al unei aeronave civile angajaþi de o intreprindere dintr-
unul din statele membre” formeazã personalul mobil din
aviaþia civilã. Acest personal beneficiazã de un concediu anual
plãtit de cel puþin patru sãptãmâni iar timpul de muncã maxim
anual nu poate depãºi 2000 de ore iar timpul de zbor este
limitat la 900 de ore.

· Directiva nr.2001/23/12 martie 2001 a CE cu privire
la apropierea satelor membre pentru menþinerea
drepturilor lucrãtorilor în caz de transfer al
intreprinderilor, stabilimentelor sau unor pãrþi din
acestea, conþine în art.1 dispoziþii despre transferul de
intreprinderi, stabilimente sau pãrþi din acestea cãtre un
alt angajator ca urmare a unei cesiuni convenþionale sau
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fuziuni.
Art.2, paragr.2 al Directivei prevede dreptul fiecãrui

stat membru al CE de a defini contractul de muncã sau relaþia
de muncã prin legislaþia naþionalã .

Art.3 paragr.1 al Directivei indicã reguli ce privesc
menþinerea drepturilor lucrãtorilor în cazul unui transfer.
Potrivit acestui text al Directivei drepturile ºi obligaþiile care
rezultã pentru cedent dintr-un contract de muncã sau o relaþie
de muncã existente la data transferului sunt transferate
cesionarilor. Cedentul ºi cesionarul sunt, dupã data
transferului, responsabili în mod solidar faþã de obligaþiile
scadente înainte de data transferului, în situaþia în care un stat
membru adoptã reglementãri în acest sens în dreptul naþional.

Art.4 paragr.1 al Directivei conþine norma de drept
imperativã potrivit cãreia „transferul unei intreprinderi, unui
stabiliment sau a unei pãrþi din acestea nu constituie în sine un
motiv de concediere pentru cedent sau pentru cesionar.”

Por fi fãcute concedieri însã, potrivit Directivei, pentru
motive economice, tehnice sau organizatorice care implicã
schimbarea organigramei locurilor de muncã.

Celelalte texte ale Directivei respectiv art.4, 5,6, 7, 8 ºi
9 reglementeazã mãsurile, procedurile ºi obligaþiile cedentului
ºi cesionarului din intreprinderile, stabilimentele sau a unor
pãrþi din acestea pe timpul procedurilor de faliment sau
insolvabilitate, faþã de lucrãtori.

c. Norme juridice privitoare la protecþia ºi
securitatea socialã a lucrãtorilor au fost adoptate de O.I.M.,
C.E.E., C.E., P.E. prin tratate, convenþii, protocoale,
recomandãri, directive, acorduri, decizii, avize, regulamente,
Carta socialã europeanã, Codul social european º.a.

Documentele la care ne-am referit mai sus conþin
norme juridice de securitate socialã numai în mãsura în care
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privesc evenimente diverse calificate în general ca riscuri
sociale, modalitãþi de protecþie, apãrare ºi reparare a
consecinþelor riscurilor sociale.

Regulile de protecþie ºi securitate socialã reglementate
de organismele internaþionale au în vedere: boala, accidentul
de muncã, invaliditatea, bãtrâneþea, maternitatea, ºomajul etc.

Au fost adoptate peste 45 de acte normative referitoare
la sãnãtatea ºi securitatea lucrãtorului de cãtre O.I.M.,
C.E.E.,C.E.,.P.E.

· Regulamentul (Ordonanþa) 1408/ 71/ 14.VI.1971 este
principalul reglement referitor la regimurile de
securitate socialã care se aplicã lucrãtorilor salariaþi ºi
membrilor lor de familie care se deplaseazã în interiorul
comunitãþii.
Art.1 ºi 2 din Regulament stabilesc beneficiarii

mãsurilor de protecþie socialã iar art.4, paragr.1dispune cã el se
aplicã tuturor legislaþiilor referitoare la securitatea socialã care
privesc: prestaþiile în caz de boalã ºi de maternitate; prestaþiile
de invaliditate, inclusiv cele care sunt destinate sã menþinã sau
sã amelioreze capacitatea de muncã ; prestaþiile de bãtrâneþe;
prestaþiile pentru moºtenitori; prestaþiile pentru accidente de
muncã ºi boli profesionale, alocaþiile pentru deces; prestaþiile
pentru ºomaj; prestaþiile familiale.

Potrivit art.1 „orice persoanã care este asiguratã (
angajatã sau independentã), pe baze obligatorii sau opþionale,
pentru una sau mai multe eventualitãþi acoperite de ramurile
unui sistem de securitate socialã „ beneficiazã de prevederile
regulamentului.

Normele juridice specificate în art. 3(1), 10(1), 121),
13(2), 18(1) se referã la principiile securitãþii sociale
(nediscriminarea bazatã pe cetãþenie; plata indiferent de
reºedinþã; nesuprapunerea prestaþiilor etc).

Art.19 paragr.1 al ordonanþei consemneazã drepturile
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lucrãtorilor salariaþi sau nesalariaþi în situaþia în care
domiciliazã pe teritoriul altui stat membru decât cel competent,
dacã sunt îndeplinite condiþiile privitoare la prestaþiile în naturã
în contul instituþiei competente prin intermediul instituþiei
locului de domiciliu sau la prestaþii în bani furnizate de
instituþia competentã potrivit legislaþiei pe care o aplicã.

Art.37 al Regulamentului menþioneazã norma potrivit
cãreia prestaþia pentru invaliditate se acordã salariatului care a
beneficiat succesiv sau alternativ de legislaþiile a douã sau mai
multe state membre ºi care a îndeplinit perioade de asigurare
exclusiv în conformitate cu legislaþia potrivit cãreia suma totalã
a prestaþiei de invaliditate este independentã de perioada de
asigurare.

Art.45-80 din Regulament conþin norme juridice
privitoare la stabilirea ºi acordarea pensiilor, prestaþiilor pentru
accidente ºi boli profesionale, alocaþiilor în caz de deces,
prestaþiilor de ºomaj ºi prestaþiilor familiale.

Potrivit prev.art.80 ºi 82 din Ordonanþã sunt instituite
Comisia administrativã pentru securitatea socialã a lucrãtorilor
migranþi ºi Comitetul Consultativ pentru securitatea socialã a
lucrãtorilor migranþi , care are ca principale atribuþiuni
examinarea ºi rezolvarea chestiunilor de interpretare ºi
traducerea documentelor referitoare la aplicarea
Regulamentului, promovarea ºi dezvoltarea colaborãrii între
statele membre în materia securitãþii sociale, stabilirea
costurilor referitoare laplãþile care incumbã instituþiilor statelor
membre, formularea de avize ºi propuneri în vederea
eventualelor revizuiri ale reglementului. 

· Directiva 89/391/12.VI.1989 adoptatã de CEE
privitoare la punerea în aplicare a mãsurilor care
vizeazã promovarea îmbunãtãþirii securitãþii ºi sãnãtãþii
lucrãtorilor în muncã, conþine în art.1 paragr.2 norme
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juridice privitoare la :prevenirea riscurilor profesionale,
eliminarea factorilor de risc ºi de accident, informarea,
consultarea, participarea, formarea lucrãtorilor ºi a
reprezentanþilor acestora.
Art.2 al Directivei conþine regula potrivit cãreia

normele de securitate ºi sãnãtate se aplicã tuturor sectoarelor
de activitate, private sau publice ( industrie, agriculturã,
comerþ, autoritãþi administrative, servicii, unitãþi de
învãþãmânt, culturã, distractive etc.)

Art.3 lit.a din Directivã explicã noþiunea de angajator
(„Prin angajator se înþelege orice persoanã fizicã sau moralã
care este titularã a unei relaþii de muncã cu lucrãtorul ºi care
are responsabilitatea întreprinderii sau a stabilimentului „) ºi
de lucrãtor („Prin lucrãtor se înþelege persoana angajatã,
inclusiv stagiarii ºi ucenicii, cu excepþia personalului casnic),
pentru a delimita unitãþile care rãspund în domeniul asigurãrii
securitãþii ºi sãnãtãþii ºi lucrãtorii care beneficiazã de protecþie
socialã.

Conform prev.art.6 al Directivei, angajatorii au
obligaþia de a lua mãsurile necesare pentru protecþia sãnãtãþii
lucrãtorilor, inclusiv pentru prevenirea riscurilor profesionale,
informarea, formarea, organizarea ºi asigurarea mijloacelor
necesare de securitate socialã.

Art.6 conþine norme referitoare la obligaþia
angajatorilor de a respecta urmãtoarele principii generale:
evitarea riscurilor; evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
combaterea riscurilor la sursã; adaptarea muncii la om,
îndeosebi în privinþa organizãrii locurilor de muncã, alegerii
echipamentelor de lucru ºi a metodelor de muncã în scopul
atenuãrii efectelor asupra sãnãtãþii lucrãtorului, a muncii
monotone ºi a muncii în cadenþã; necesitatea de a þine pasul cu
evoluþia tehnicã; înlocuirea a ceea ce este periculos cu ce nu
este periculos sau mai puþin periculos; planificarea prevenþiei
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prin vizarea unui ansamblu coerent care sã integreze prevenþia
tehnicã, organizarea muncii, condiþiile de muncã, relaþiile
sociale ºi influenþa factorilor ambianþi în timpul muncii; luarea
cu prioritate a mãsurilor de protecþie colectivã faþã de mãsurile
de protecþie individuale; elaborarea de instrucþiuni
corespunzãtoare pentru lucrãtori.

De precizat cã Directiva conþine în art.3 norme juridice
de organizare a serviciilor de protecþie ºi de prevenire a
riscurilor profesionale, onerative, permisive ºi prohibitive
privitoare la mãsurile de securitate, igienã ºi sãnãtate a muncii.

Art.8,9 ºi 10 din Directivã privesc obligaþiile
angajaþilor ºi salariaþilor în caz de incendii, de pericol grav ºi
pentru evaluarea riscurilor.

Art.11 ºi 12 se referã la obligaþiile angajatorului ºi
angajatului în legãturã cu participarea locuitorilor la activitãþile
de prevenire în domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii angajaþilor.
Potrivit prev. Art.12 paragr.1 al Directivei formarea
lucrãtorilor în domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã se
realizeazã prin informãri ºi instructaje la angajare, la
schimbarea locului de muncã, la introducerea sau schimbarea
unui echipament de muncã ºi la introducerea unei noi
tehnologii.

 Art.13 al Directivei, stabileºte obligaþiile lucrãtorilor în
domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã.

· Directiva 89/654/30.XI.1989 a CEE, de aplicare a
Directivei 89/391/1989, conþine în art.2 prescripþii
minimale pentru locurile de muncã situate în clãdirile
întreprinderii sau ale stabilimentului, la care lucrãtorul
are acces în cadrul activitãþii pe care o presteazã.

· Directiva 91/383/25.VI.1991 a C.E.E., specificã în art
.1 cã normele juridice conþinute de aceastã
reglementare se aplicã relaþiilor de muncã
guvernate de un contract de muncã pe duratã
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determinatã ºi relaþiilor de muncã interimare între
întreprinderile de muncã interimarã ca angajator ºi
lucrãtorul pus la dispoziþia întreprinderii
utilizatoare.

· Directiva 92/85/19 oct.1992, adoptatã de CEE, cu
referire la punerea în aplicare a mãsurilor ce au ca
obiectiv amelioraþia condiþiilor de securitate ºi
sãnãtate a lucrãtoarelor gravide, a celor care au
nãscut sau alãpteazã, conþine în art.6 norma potrivit
cãreia lucrãtoarele gravide ºi cele care alãpteazã nu
pot fi obligate sã îndeplineascã activitãþi a cãror
evaluare a arãtat riscul unei expuneri la agenþi sau
împrejurãri care pun în pericol securitatea sau
sãnãtatea femeii.

· Directiva 95/63/5 .XII.1995 a C.E.E.prevede în art.3
obligaþia angajatorului de a alege echipamentul de
muncã þinând seama de condiþiile ºi caracteristicile
specifice muncii ºi riscurile existente în
întreprindere pentru securitatea ºi sãnãtatea
lucrãtorilor ºi riscurile susceptibile de a se adãuga
prin utilizarea acelor echipamente.

· Directiva 2000/54/18.IX.2000 adoptatã de C.E.
reglementeazã protecþia lucrãtorilor împotriva riscurilor
legale de expunere la agenþi biologici în timpul muncii.
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Note la Capitolul II
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