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CUVÂNT ÎNAINTE
Volumul „Propuneri de lege ferenda privind perfecţionarea legislaţiei muncii din
România” cuprinde lucrările prezentate în cadrul Conferinţei naţionale de drept al muncii,
ediţia a IV-a, organizată de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept, la
10 octombrie 2014. Evenimentul s-a bucurat de participarea unor prestigioşi profesori
universitari şi specialişti în domeniul dreptului muncii.
Manifestarea ştiinţifică a avut drept obiectiv evidenţierea dificultăţilor de ordin
conceptual, dar şi practic, întâlnite în aplicarea normelor de drept al muncii, precum şi
identificarea lacunelor de reglementare, iar pe baza acestora, formularea propunerile de lege
ferenda pentru îmbunătăţirea legislaţiei muncii. Propunerile prezentate de participanţi au
decurs din necorelarea textelor legale, nerespectarea principiilor de drept şi a actelor
internaţionale în materie, a jurisprudenţei CJUE, dar şi din necesitatea adaptării legislaţiei la
noile realităţi economice şi sociale ale României.
În materia dreptului colectiv al muncii, au fost formulate propuneri cu scopul
intensificării dialogului instituţional între partenerii sociali, consolidării rolului contractului
colectiv de muncă şi îmbunătăţirii cadrului normativ în vigoare în materia modalităţilor de
soluţionare a conflictelor colective de muncă.
Cu privire la relaţia individuală de muncă, având în vedere contextul social-economic
actual, analizele de drept comparat, normele interne şi internaţionale, au fost prezentate
propuneri pentru adoptarea unor reglementări noi care să guverneze anumite raporturi de
muncă (cum sunt reglementarea muncii personalului casnic, statutul sportivului, reglementarea mecanismului procedural al executării ordinului de serviciu), precum şi pentru îmbunătăţirea altora (privind contractele de muncă temporară, perioada de probă, suspendarea şi
încetarea contractului individual de muncă, timpul de muncă, transferul de întreprindere).
Dat fiind faptul că legislaţia muncii cuprinde, în continuare, norme restrictive, rigide,
mai multe studii au vizat propuneri pe linia flexibilizării relaţiilor de muncă, care să se
înscrie, principial, în ideea unei libertăţi sporite a părţilor contractului individual de muncă
de a decide asupra modului de executare a acestui contract.
Prin prisma reglementărilor europene, a bogatei jurisprudenţe dezvoltate de Curtea de
Justiţie a Uniunii Europene, propunerile au vizat şi înţelesul noţiunii de „lucrător”, noţiune
europeană, care nu depinde de înţelesul definit de statele membre în legislaţiile naţionale.
De asemenea, au fost formulate propuneri de ansamblu cu privire la izvoarele specifice
de drept al muncii, cu scopul de a exista o concepţie clară şi unitară a legiuitorului asupra
conţinutului acestora.
Participanţii, teoreticieni şi practicieni ai dreptului muncii, au considerat propunerile de
lege ferenda privind instituţiile analizate ca fiind un veritabil reper pentru perfecţionarea
legislaţiei muncii din ţara noastră. În acest sens, au hotărât remiterea propunerilor formulate
cu acest prilej Guvernului României în vederea analizării lor pentru viitoarele modificări ale
actelor normative referitoare la raporturile de muncă.
Volumul de faţă cuprinde lucrările în ordinea în care acestea au fost cuprinse în
programul Conferinţei.
Editorii
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NOŢIUNEA DE SALARIAT DIN CODUL MUNCII ÎN RAPORT
CU NOŢIUNEA DE LUCRĂTOR DIN DREPTUL EUROPEAN
Prof. univ. dr. Ovidiu ŢINCA
Universitatea din Oradea
Abstract
The notion of worker, which is neither defined in the Treaty on the Functioning of the European
Union nor in secondary law of the Union, according to Court of Justice has a broad scope,
encompassing both the employees who work under the labour contract, and people coming from
another Member State that is searching for a job. The Court of Justice has developed a rich
jurisprudence on matters in which it is stressed the need to ensure the effectiveness of European
regulations that aim the guarantee of application of the principle of free movement and equal
treatment in employment of migrant workers. The consequence is that the notion of worker is a
European concept, which does not depend on the meaning defined by Member States into their
national laws.
Article 10 of the Labour Code refers to the worker who performs and ends work under the
labour contract, including workers who are in a legal relationship characterized by the essential
criteria of the legal relationship of work defined by the Court of Justice, even if formally is not the
holder of such a contract.
A special importance has the European notion of the worker in the field of social security.
Keywords: worker, migrant worker, free movement of the workers, employment contract
* * *
Rezumat
Noţiunea de lucrător, care nu este definită nici în Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene şi nici în dreptul derivat al Uniunii, are potrivit jurisprudenţei Curţii de Justiţie o sferă
largă de aplicare, înglobând atât salariaţii care prestează munca în temeiul contractului individual
de muncă, cât şi persoanele provenite dintr-un alt stat membru aflate în căutarea unui loc de muncă.
Curtea de Justiţie a dezvoltat o bogată jurisprudenţă în materie, în care a subliniat necesitatea
asigurării efectului util al reglementărilor europene ce urmăresc garantarea aplicării principiului
liberei circulaţii şi egalităţii de tratament la angajare a lucrătorilor migranţi. Consecinţa este că
noţiunea de lucrător reprezintă o noţiune europeană, care nu depinde de înţelesul definit de statele
membre în legislaţiile naţionale.
Art. 10 C. mun. se referă la lucrătorul care încheie şi prestează activitatea în temeiul contractului individual de muncă, inclusiv la lucrătorul care se află într-un raport juridic caracterizat prin
criteriile esenţiale ale raportului de muncă definite de Curtea de Justiţie, chiar dacă în mod formal
nu este titularul unui asemenea contract.
O importanţă aparte prezintă noţiunea europeană a lucrătorului migrant în materia securităţii
sociale.
Cuvinte-cheie: lucrător, lucrător migrant, libera circulaţie a lucrătorilor, contract individual
de muncă

1. În definiţia contractului individual de muncă, art. 10 C. mun. stabileşte şi înţelesul
noţiunii de salariat, precizând că aceasta se referă la persoana fizică care „se obligă să
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presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator ... în schimbul unei remuneraţii
denumite salariu”1. La rândul lui, art. 1 C. mun. prevede că dispoziţiile acestui act normativ
„reglementează domeniul raporturilor de muncă”, inclusiv cele stabilite în temeiul unor legi
speciale, dar numai dacă nu se opun unor dispoziţii derogatorii2.
Deoarece legislaţia Uniunii Europene este obligatorie pentru toate statele membre,
inclusiv pentru instanţele judecătoreşti cărora le revine obligaţia de a aplica, în funcţie de
cazul concret, normele care au efect direct (regulamentele3) sau normele naţionale care
transpun reglementările europene (directivele4), este important de a stabili sfera noţiunii de
salariat din dreptul naţional în raport cu cea a lucrătorului din dreptul european, utilizată în
mod constant de acesta5. De aceea, câteva consideraţii, chiar succinte, pot prezenta interes.
2. Întrucât Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene doar enunţă noţiunea
lucrătorului6, iar actele normative de drept derivat nu o definesc, Curtea de Justiţie este cea
care a conturat-o pe cale pretoriană.
1
Art. 10 C. mun.; „Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică,
denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau
juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu”.
2
Art. 1 C. mun.: „(1) Prezentul cod reglementează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se
efectuează raportul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii.
(2) Prezentul cod se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care
acestea nu conţin dispoziţii specifice derogatorii”.
3
Art. 288 TFUE: „Regulamentul are aplicabilitate generală. Acesta este obligatoriu în toate elementele sale
şi se aplică direct în fiecare stat membru”.
Teoria efectului direct a fost enunţată pentru prima dată de Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene în
hotărârea din 5 februarie 1963, în cauza Van Gend & Loos, 26/62.
4
Art. 288 TFUE: „Directiva este obligatorie pentru fiecare stat membru destinatar cu privire la rezultatul
care trebuie atins, lăsând autorităţilor naţionale competenţa în ceea ce priveşte forma şi mijloacele”.
5
De exemplu: art. 7 alin. (1) din Regulamentul 492/2011 privind libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul
Uniunii Europene – „Lucrătorul resortisant al unui stat membru nu poate fi tratat diferit, pe teritoriul celorlalte
state membre, faţă de lucrătorii naţionali, pe criteriul de cetăţenie, în ceea ce priveşte condiţiile de încadrare în
muncă şi de muncă şi, în special, în ceea ce priveşte remunerarea, concedierea şi, în cazul în care rămâne fără loc
de muncă, reintegrarea profesională şi reangajarea”; art. 4 pct. 2 din Directiva 2001/23 referitoare la apropierea
legislaţiilor statelor membre relative la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului întreprinderii –
„Capitolul II (Menţinerea drepturilor lucrătorilor) Dacă contractul sau raportul de muncă este reziliat datorită
faptului că transferul antrenează o modificare substanţială a condiţiilor de muncă în detrimentul lucrătorului,
rezilierea contractului sau a raportului de muncă este considerată ca intervenind din fapta angajatorului”; art. 1
din Directiva 91/533 din 14 octombrie 1991 privind obligaţia angajatorului de a informa lucrătorii asupra
condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă – „Câmpul de aplicare. 1. Prezenta directivă se aplică
fiecărui lucrător salariat care are un contract sau un raport de muncă definit de dreptul în vigoare într-un stat
membru şi/sau supus dreptului în vigoare într-un stat membru”; art. 1 din Directiva 2008/104 privind munca
interimară – „Câmpul de aplicare. 1. Prezenta directivă se aplica lucrătorilor cu contract de muncă sau care se
află într-un raport de muncă cu o întreprindere de muncă interimară şi care sunt puşi la dispoziţia unor
întreprinderi utilizatoare pentru a lucra temporar sub controlul şi conducerea acestora”.
6
Art. 45 TFUE: „(1) Libera circulaţie a lucrătorilor (s.n. – O.Ţ.) este garantată în cadrul Uniunii.
(2) Libera circulaţie implică eliminarea oricărei discriminări pe motiv de cetăţenie între lucrătorii statelor
membre, în ceea ce priveşte încadrarea în muncă, remunerare şi celelalte condiţii de muncă.
(3) Sub rezerva restricţiilor justificate de motive de ordine publică, siguranţă publică şi sănătate publică,
libera circulaţie a lucrătorilor implică următoarele drepturi:
(a) de a accepta ofertele reale de muncă;
(b) de a circula liber în acest scop pe teritoriul statelor membre;
(c) de şedere într-un stat membru pentru a desfăşura o activitate salarizată în conformitate cu actele cu
putere de lege şi actele administrative care reglementează încadrarea în muncă a lucrătorului statului respectiv;
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În acest proces, ţinând seama de necesitatea aplicării uniforme a legislaţiei Uniunii în
toate statele membre, Curtea de Justiţie a indicat instanţelor naţionale două reguli de
interpretare a noţiunii de lucrător7:
a) Înţelesul european al noţiunii de lucrător nu este îngrădit de definiţia adoptată de
fiecare stat membru. Noţiunea de lucrător acoperă un conţinut comunitar (european), ceea
ce înseamnă că înţelesul acesteia nu trebuie stabilit în funcţie de criteriile definite de
legislaţiile naţionale8. Ca urmare, Curtea a subliniat că „în dreptul comunitar, noţiunea de
lucrător nu este univocă, ci variază în funcţie de domeniul de aplicare avut în vedere”9.
Înţelesul noţiunii de lucrător poate varia în funcţie de dispoziţiile diferite din Tratatul CE
(în prezent Tratatul FUE) sau dreptul derivat10. Aplicând această regulă, Curtea de Justiţie a
constatat, de exemplu, că unele reglementări naţionale (din Olanda, Danemarca, Franţa,
Germania, Italia) contravin înţelesului noţiunii de lucrător în accepţiunea dreptului Uniunii
în materia liberei circulaţii şi a dreptului securităţii sociale. Noţiunea de lucrător are un
înţeles comunitar (european) impus de necesitatea interpretării şi aplicării uniforme în toate
statele membre11. Deoarece noţiunea lucrătorului aparţine dreptului Uniunii, judecătorul
naţional este cel care stabileşte, în cazul concret, dacă o persoană poate fi calificată ca
beneficiară a acestui statut.
b) Noţiunea de lucrător implică o interpretare adecvată obiectivelor urmărite de
Tratatul privind Uniunea Europeană şi de Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene12. Astfel, dacă în mod normal, la încetarea raportului de muncă, lucrătorul pierde
acest statut, totuşi, în anumite împrejurări, calitatea de lucrător în sens comunitar (european)
se păstrează în continuare, îndeosebi în privinţa persoanei aflate în căutarea unui loc de
muncă într-un alt stat membru (lucrătorul migrant)13. În jurisprudenţa Curţii a fost
considerată lucrător în sensul art. 45 TFUE persoana care se află în căutarea unui loc de
muncă într-un alt stat membru14, cea care urmează studii într-un alt stat membru şi totodată
prestează o activitate care cuprinde elementele esenţiale ale raportului de muncă15, persoana
care după terminarea studiilor într-un alt stat membru caută un loc de muncă16. Într-o
hotărâre recentă17, Curtea de Justiţie a decis că o femeie care a încetat să lucreze din cauza
(d) de a rămâne pe teritoriul unui stat membru după ce a fost încadrat în muncă în acest stat, în condiţiile
care vor face obiectul unor regulamente adoptate de Comisie.
(4) Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică încadrării în administraţia publică”.
7
B. Teyssié, Droit europeen du travail, Lexis Nexis, 2013, pp. 109 şi 110.
8
Pct. 41 din considerentele Hotărârii din 21 iunie 1988, în cauza Lair, 39/86; în acelaşi sens, Hotărârile din
19 martie 1964, în cauza Unger, 75/63, şi din 28 martie 1982, în cauza Levin, 53/84.
9
Pct. 31 din considerentele Hotărârii din 12 mai 1998, în cauza Maria Martinez Sala C-85/96.
10
Idem.
11
Hotărârea din 19 martie 1964, în cauza Unger, 75/63.
12
P. Rodière, Droit social de l’Union Européenne, LGDJ, Lextenso éditions, 2014, pp. 248-251;
B. Teyssié, op. cit., pp. 109 şi 110; S. Hennion, M. Le Barbier-Le Bris, M. Del Sol, Droit social européen et
international, PUF, 2013, pp. 115-117; Hotărârile din 19 martie 1964, în cauza Unger, 75/81, 53/97 şi din 8
iunie 1999, în cauza Meeusen, C-337/12.
13
Pct. 32 din considerentele Hotărârii Martinez Sala.
14
Dintre hotărârile în această materie pot fi amintite: cele din 4 iunie 2009, în cauza Vatsouras, C-22/08
şi 23/08; 15 septembrie 2005, în cauza Ioanidis, C-258/04; 23 martie 2004, în cauza Collins, C-138/02; 11 iulie
2002, în cauza D’Hoop, C-224/98.
15
Hotărârea din 21 februarie 2013 în cauza C-46/12.
16
Hotărârea din 26 februarie 1992 în cauza Bernini, C-3/90.
17
Hotărârea din 19 iunie 2014, în cauza Jessy Saint Prix, C-507/12.
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unor constrângeri fizice provocate de ultimele stadii de graviditate şi apoi datorită consecinţelor naşterii, îşi poate conserva statutul de lucrător, urmând ca într-o perioadă rezonabilă
să îşi găsească un alt loc de muncă.
Rezultă că noţiunea de lucrător, în sensul art. 45 TFUE, trebuie interpretată în mod
extensiv18, pentru a asigura deplina aplicare a principiului liberei circulaţii a lucrătorilor în
Uniunea Europeană. Concluzia este evidenta: interpretarea în mod extensiv a noţiunii de
lucrător nu implică întotdeauna prezenţa (executarea) unui raport de muncă.
Noţiunea salariatului din art. 10 C. mun., raportată la interpretarea dată de Curtea de
Justiţie sferei noţiunii de lucrător în ceea ce priveşte aplicarea normelor din domeniul
liberei circulaţii19 şi a dreptului securităţii sociale cu privire persoanele provenite din alte
state membre20, obligatorie şi în România, are un înţeles mai restrâns, acoperind doar persoanele care prestează efectiv o activitate în temeiul unui raport de muncă. Lucrătorul
autohton sau cel provenit dintr-un alt stat membru, la care se referă art. 10 C. mun., este
persoana care execută un raport de muncă în temeiul legislaţiei naţionale, în timp ce
persoana care a dobândit calitatea de lucrător într-un stat membru şi care se află în căutarea
unui loc de muncă într-un alt stat membru beneficiază de statutul de lucrător migrant în
materia liberei circulaţii, a egalităţii condiţiilor de angajare cu lucrătorii statului de primire
şi a securităţii sociale.
3. În materia dreptului muncii, adică a reglementărilor referitoare la raporturile de
muncă stabilite între angajator şi lucrător (salariat), Curtea de Justiţie, subliniind că
noţiunea de lucrător trebuie definită pe baza unor criterii obiective care caracterizează
raportul de muncă, a indicat instanţelor naţionale elementele esenţiale ale acestei noţiuni:
„caracteristica esenţială a relaţiei (raportului – s.n., O.Ţ.) de muncă este circumstanţa că o
persoană îndeplineşte pentru un anumit timp în folosul acesteia şi sub conducerea acesteia,
prestaţii în schimbul căreia primeşte o remuneraţie”21.
Se impun două observaţii. În primul rând, Curtea de Justiţie se referă expressis verbis
la raportul (relaţia de muncă) iar nu numai la contractul de muncă22. Apoi, caracteristicile
esenţiale enunţate se regăsesc în cele care definesc contractul de muncă în dreptul comun al
muncii din statele europene23.
18

Hotărârea din 23 martie 1982, în cauza Levin, 53/81.
În prezent, libera circulaţie a lucrătorilor în Uniunea Europeană este guvernată de Regulamentul
492/2011 din 5 aprilie 2011 (care a abrogat Regulamentul 1612/68), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L din 27 mai 2011.
20
Coordonarea sistemelor de securitate socială a statelor membre este asigurată prin dispoziţiile
Regulamentului 883/2004 (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 166 din 30 aprilie 2004) şi ale
Regulamentului de aplicare 987/2009 (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 284 din 30 octombrie
2009).
A se vedea: C.-A. Moarcăş Costea, Dreptul securităţii sociale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013, pp. 18-34;
A. Popescu, Dreptul internaţional şi european al muncii, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, pp. 378-382, 446-454;
O. Ţinca, Unele aspecte ale jurisprudenţei Curţii de Justiţie privind securitatea socială a lucrătorilor migranţi,
în RRDC nr. 2/2004, pp. 82-91. Pentru elementele specifice de organizare a sistemelor de protecţie socială în
statele anglo-saxone, statele nordice, statele din Europa Vest şi statele din Europa de Sud, a se vedea şi M. Miné,
Le droit social international et européen en pratique, Eyrolles, 2013, pp. 237-272.
21
Pct. 17 din considerentele Hotărârii din 3 iulie 1986, în cauza Lawrie-Blum, 66/85. În acelaşi sens, a se
vedea Hotărârea din 4 iunie 2009, în cauzele Vatsouras, C-22/08 şi C-23/08.
22
P. Rodière, op. cit., p. 249.
23
B. Teyssié, op. cit., p. 110; S. Hennion, M. Le Barbier-Le Bris, M. Del Sol, op. cit., p. 116.
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