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Cuvânt‐înainte
Monografia „Uniunea Europeană și raporturile de muncă ale lucrăto
rilor. Provocări actuale” reprezintă rezultatul unei cercetări posdoctorale.
Normele de la nivelul Uniunii Europene care vizează raporturile de
muncă ocupă o poziție aparte în ansamblul dreptului internațional al
muncii. La nivelul Uniunii Europene, dreptul muncii este în continuă
evoluție, fiind indisolubil legat de progresul economic al Uniunii.
Tratatul de la Lisabona nu a configurat obiective integral noi în do‐
meniul politicii sociale, dar comportă un anumit progres în materia poli‐
ticii sociale. Normele dreptului european al muncii și politicile institu‐
ționale ale UE au o influență directă asupra activității normative interne a
statelor membre.
Pe acest fundal, într‐o primă parte a lucrării sunt analizate mijloa‐
cele instituționale și procedurale ale Uniunii Europene în materie socială,
determinarea competențelor și modalităților de exercitare a acestora,
ordinea juridică de la nivelul Uniunii. O atenție deosebită este acordată
rolului partenerilor sociali de la nivel european în activitatea normativă a
Uniunii și modului de transpunere în realitățile interne a acordurilor
colective. De asemenea, este studiat raportul dintre normele Uniunii
Europene în materie socială și dreptul intern al statelor membre, precum
și raportul dintre competențele Uniunii Europene în această materie și
Organizația Internațională a Muncii.
În a doua parte, lucrarea prezintă detaliat stadiul actual al regle‐
mentărilor UE incidente în domeniul relațiilor individuale de muncă ale
lucrătorilor și al jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene în
materie, creatoare de drept. Lucrarea este concepută nu numai de pe
poziția observării și cercetării normelor UE și a soluțiilor pronunțate de
CJUE, ci cu deosebire și prin raportare la opțiunea legiuitorului român,
fiind semnalate neconcordanțele de reglementare. Evident, legislația
română a muncii este în ansamblul său și în liniile sale esențiale concor‐
dantă cu legislația muncii a UE.
Ca rezultat, lucrarea se adresează studenților, masteranzilor care
urmează programe de studii în domeniul dreptului muncii european și
intern, teoreticienilor – cadre didactice și cercetători –, dar și practicie‐
nilor, cărora le furnizează informații privind reglementările Uniunii
Europene în domeniul relației individuale de muncă, precum și jurispru‐
dența bogată a Curții de Justiție a Uniunii Europene în materie.
Autoarea
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Capitolul I
Uniunea Europeană şi dreptul muncii
§ 1. Considerații introductive
La nivelul Uniunii Europene, normele sociale își au bazele în trata‐
tele de instituire a celor trei comunități europene: Comunitatea Economică
a Cărbunelui și Oțelului, Comunitatea Economică Europeană și Comunitatea
Europeană a Energiei Atomice.
Tratatul de la Roma din anul 1957, de instituire a Comunității
Economice Europene, a consacrat două obiective principale:
‐ Creșterea nivelului de angajare în cadrul comunității prin recu‐
noașterea liberei circulații a lucrătorilor;
‐ Îmbunătățirea condițiilor de viați și de muncă ale forței de muncă,
care să permită egalizarea acestora în cadrul progresului, evoluție care va
rezulta atât din funcționarea pieței comune care va favoriza armonizarea
sistemelor sociale, cât și din procedurile prevăzute de tratat și din apro‐
pierea actelor cu putere de lege și actelor administrative.
Tot prin acest tratat a fost prevăzută şi crearea Fondul Social European,
instrumentul de finanțare a politicii sociale şi cel mai vechi dintre fondurile
structurale.
La baza proiectului comunității europene și, ulterior, al Uniunii
Europene, a stat ideea conform căreia liberalizarea factorilor de produc‐
ție conduce la alocarea optimă a forței de muncă și a capitalului, materia‐
lizată prin crearea unei piețe comune, care să permită libera circulație a
factorilor de producție (lucrători și capital) și a produselor.
Pornind de la aceste obiective s‐au pus bazele unei politici sociale de
ansamblu, care în timp s‐au dezvoltat. La baza dezvoltării acestora au stat
mai mulți factori: reglementarea competențelor exprese în materie socială,
reglementarea instituțiilor/organelor care exercită aceste competențe,
recunoașterea rolului partenerilor sociali, necesitatea existenței unei pro‐
tecții a drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv a drepturilor sociale
ale acestora, jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.
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De la data declarării primelor obiective în materie socială, bazele
juridice ale politici sociale la nivelul Uniunii au suferit modificări de mare
importanță, s‐au diversificat și consolidat1.
De la Tratatul de la Roma până la Tratatul de la Lisabona din anul
2009, cadrul normativ în materie socială la nivelul Uniunii Europene a
avut o evoluție semnificativă. Evolutiv, în domeniul social, identificăm
următoarele etape2.
Tratatul de la Roma a pus bazele politicii sociale prin articolele sale
referitoare la libera circulație a lucrătorilor (art. 48 și urm. care au
devenit, în prezent, art. 45 și urm. din Tratatul privind Funcționarea
Uniunii Europene – TFUE) și la libertatea de stabilire a acestora în
contextul creării unei piețe interne comune.
Următoarea etapă a fost marcată de adoptarea Actului Unic European,
semnat la Luxemburg la 17 februarie 1986 și la Haga la 28 februarie
1987 care, fără a modifica structura sau obiectivele, a adus îmbunătățirii
politicii sociale, prin adoptarea unor directive privind sănătatea şi sigu‐
ranța la locul de muncă, introducerea dialogului social şi a conceptului de
coeziune economică şi socială. Acesta a consacrat o nouă bază legală
(în prezent, art. 114 din TFUE), care prevedea majoritatea calificată
pentru adoptarea măsurilor ce au ca obiect stabilirea și funcționarea
pieței interne, inclusiv pentru o parte din domeniile de politică socială: în
materie de condiții de muncă, sănătate și securitate a lucrătorilor. Actul
Unic European a constituit și prima revizuire de natură constituțională a
Tratatului Comunității Europene, conferind competențe noi în domeniul
social și o procedură mai ușoară pentru adoptarea deciziilor în acest
domeniu.
La Strasbourg, la 9 decembrie 1989, a fost adoptată Carta comuni‐
tară a drepturilor sociale fundamentale. Carta a consolidat progresul în
domeniul social și a dezvoltat drepturile sociale fundamentale atât ale
lucrătorilor salariați, cât și ale lucrătorilor independenți din cadrul
Comunității Europene, luând în considerare dimensiunea socială a pieței
1 C. Barnard, The Substantive Law of the EU – The four freedoms, Oxford
University Press, 2010, p. 10; B. Teyssié, Construction européenne et droit du travail, în
„Construction européenne et État de droit”, Éd. Panthéon‐Assas, Paris, 2012, p. 239.
2 Pentru analiza evoluției reglementărilor europene în materie socială, a se
vedea: R. Blanpain, European Labour Law, 14th ed., Wolters Kluwer International, 2014,
pp. 237‐270; P. Rodière, Droit social de l’Union Européenne, LGDJ, 2014, pp. 13‐15;
L. Dima, Relaţii de muncă industriale în Uniunea Europeană, Ed. C.H. Beck, Bucureşti,
2012, pp. 3‐22; A. Popescu, Dreptul internaţional şi european al muncii, ed. a II‐a,
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, pp. 292‐295.

