
• Voicu & Filipescu a primit premiul

Firma de Avocatură a anului 2010 în

domeniul dreptului concurenţei

decernat la Gala Avocatnet din data de

13 aprilie 2011 de un juriu independent

care a acordat recunoaştere firmei

pentru implicarea sa esenţială într-o

serie de proiecte sonore pe dreptul

concurenţei, precum şi pentru practica

sa curentă în acest domeniu.

Programul de internship al Voicu &

Filipescu, Growth Catalysts, a fost

premiat drept Cel mai bun program de

internship al anului în domeniul legal în

cadrul Galei Avocatnet, datorită

potenţialului pe care un juriu format din

studenţi la drept l-a recunoscut acestui

program.

Portalul juridic legalmarketing.ro a

publicat recent un interviu cu partenerul

Raul Mihu pe probleme de dreptul

concurenţei.

•

•

VF tiriŞArticol de fond: “
”

Modificări majore
aduse Codului Muncii
de Mihaela Baloi, avocat colaborator

Retrospectiva legislativă

Cele mai importante modificări aduse recent

Codului Muncii, care vor intra în vigoare pe data de

30 aprilie 2011, vă sunt prezentate în articolul de

fond de luna aceasta. Modificările vizează în mod

special dispoziţiile privitoare la perioada de probă,

contractele pe perioadă determinată, munca prin

agent de muncă temporar, sporul pentru munca

de noapte, regulamentul intern, sancţiunile

aplicabile în cazul nerespectării prevederilor

legale.

Practica Voicu & Filipescu acoperă toate domeniile
de expertiză relevante pentru compania
dumneavoastră. În această ediţie a buletinului
legislativ vă sunt prezentate câteva modificări
legislative recente în următoarele domenii:

•
•
•
•

Piaţa de capital
Litigii
Asigurări
Pensii
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MODIFIC RILE ADUSE CODULUI MUNCII – UN ECHILILBRU MAI BUN PE PIA A
MUNCII?

Ă Ţ

Codul Muncii a fost modificat şi completat de prevederile Legii nr. 40 din 31 martie 2011 (“
”), publicată în Monitorul Oficial al României nr. 225 din 31 martie 2011.

Modificările aduse Codului Muncii vor intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea acestora în
Monitorul Oficial, mai exact pe data de 30 aprilie 2011 şi vizează în mod special dispoziţiile privitoare la
perioada de probă, contractele pe perioadă determinată, munca prin agent de muncă temporară,
sporul pentru munca de noapte, regulamentul intern, sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării
prevederilor legale.

Vă prezentăm în continuare cele mai importante modificări introduse prin Legea de modificare a
Codului Muncii:

Introducerea obiectivelor de performanţă individuală şi a criteriilor de evaluare a activităţii
salariaţilor, în funcţie de care se poate decide concedierea unui salariat pe motiv de
necorespundere profesională.

. Drepturile angajatorului se suplimentează
cu o nouă prerogativă: stabilirea obiectivelor de performanţă individuală.
În cadrul procedurii de concediere colectivă a salariaţilor, criteriile pentru stabilirea ordinii de
prioritate la concediere se aplică pentru departajarea salariaţilor după evaluarea obiectivelor
de performanţă individuală.

. La
angajare persoana selectată trebuie să fie informată cu privire la criteriile de evaluare a
activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului.

Aceste criterii trebuie prevăzute expres şi în contractul individual de muncă. Orice modificare a
acestor criterii impune încheierea unui act adiţional la contractul de muncă, prin urmare
implică acordul prealabil al salariatului.

De asemenea, criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor trebuie să fie
prevăzute în mod expres în regulamentul intern al angajatorului.

Stabilirea unor obiective de performanţă şi mai ales a unor criterii clare în baza cărora
angajatorul să poată evalua activitatea profesională a angajatului derivă din nevoia reală a
oricărui angajator de a controla şi eficientiza activitatea internă a societăţii.

Legea de
modificare a Codului Muncii

Obiectivele de performanţă individuală

Criteriile de evaluare a activităţii profesionale şi procedura de evaluare

(1)

(a)

(b)
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Solicitarea de informaţii de la fostul angajator

creşterea perioadei de
probă

Delegarea

cumulului de funcţii

în cazul restrângerii activităţii pentru motive
economice sau tehnologice pe o perioadă mai mare de 30 de zile, respectiv posibilitatea
reducerii saptămânii de lucru de la 5 la 4 zile cu reducerea corespunzătoare a salariului

. Angajatorul poate cere informaţii în legătură
cu persoana care solicită angajarea de la foştii săi angajatori, dar numai cu privire la activităţile
îndeplinite şi la durata angajării şi numai cu încunoştinţarea prealabilă a celui în cauză.

Una dintre cele mai criticate modificări aduse Codului Muncii este
la 90 de zile pentru funcţiile de execuţie (faţă de 30 de zile în prezent) şi la 120 de zile

pentru funcţiile de conducere (faţă de 90 de zile în prezent). Principala critică adusă acestor
modificări este cea referitoare la posibilitatea încetării contractului individual de muncă pe
parcursul perioadei de probă printr-o notificare pe care părţile nu sunt obligate să o motiveze.
Această posibilitate exista şi anterior modificării Codului Muncii, chiar dacă textul anterior nu
cuprindea sintagma“nemotivată”.

S-a introdus de asemenea şi posibilitatea de angajare succesivă de probă a mai mult de 3
persoane pentru acelaşi post într-un termen de maximum 12 luni, iar perioada maximă de
probă pentru muncitorii necalificaţi a fost eliminată.

Apreciem că mărirea perioadei de probă este o masură benefică pentru ambele părţi, deoarece
îi permite salariatului să se acomodeze cu noul loc de muncă şi cu colegii săi, iar angajatorului să
îşi cunoască mai bine viitorul angajat.

. Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în
12 luni (termenul de 12 luni nu era prevăzut în reglementarea anterioară a Codului Muncii) şi se
poate prelungi pe perioade succesive de maxim 60 de zile calendaristice, numai cu acordul
salariatului. Conform formei anterioare a Codului Muncii, durata delegării putea fi reînnoită
doar o singură dată.

O modificare pe care o calificăm drept utilă este specificarea clară a posibilităţii de realizare a
în cadrul aceluiaşi angajator în baza încheierii unor contracte individuale

de muncă diferite, salariatul beneficiind astfel de salariul corespunzător fiecărei funcţii deţinute.

S-a introdus o nouă opţiune pentru angajator

,
până la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a
sindicatului reprezentativ de la nivelul unităţii sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz.
Contractele individuale de muncă pot fi de asemenea suspendate pe perioada reducerii
activităţii angajatorului. Apreciem că măsura va fi utilă acelor angajatori a căror activitate
înregistrează creşteri, precum şi descreşteri temporare ale activităţii, cum sunt cele de vânzare a
produselor sezoniere.
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(7)

(9)

(10)

(11)

În materia , durata maximă pentru care se pot
încheia acestea a crescut de la 2 ani la 3 ani, cu posibilitatea prelungirii prin acordul scris al
părţilor pe toată durata de realizare a unui proiect, program sau lucrări. De asemenea, nu mai
există obligativitatea încheierii unui contract de muncă pe durată nedeterminată după
încetarea celui de al treilea contract de muncă pe durată determinată.

. Misiunea de muncă temporară se stabileşte pentru
un termen care nu poate fi mai mare de 24 luni (faţă de 12 luni, în forma anterioară). Durata
misiunii de muncă temporară poate fi prelungită pe perioade succesive care, adăugate la durata
iniţială a misiunii, nu poate conduce la depăşirea unei perioade de 36 de luni.

. Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate
depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Prin excepţie, durata timpului de
muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu
condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice,
să nu depăşească 48 de ore pe săptămână. Pentru anumite activităţi sau profesii stabilite prin
contractul colectiv de muncă aplicabil se pot negocia, prin contractul colectiv de muncă
respectiv, perioade de referinţă mai mari de 4 luni, dar care să nu depăşească 6 luni.

O modificare controversată şi extrem de criticată în mass media este cea referitoare la
, respectiv

de la 3 la 4 luni. Aceasta nu înseamnă însă că s-a efectuat o modificare a duratei normale a
timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptămână.

Tot referitor la orele suplimentare, compensarea în ore libere plătite a acestora se face în
următoarele 60 zile calendaristice după efectuarea acestora, faţă de 30 zile cum prevedea Codul
Muncii anterior acestor modificări.

O noutate o reprezintă introducerea posibilităţii de a se acorda zile libere plătite pe durata
reducerii activităţii, cu posibilitatea compensării cu ore suplimentare prestate ulterior.

O modificare importantă se aduce în materia . În cazul concedierilor
neimputabile, termenul de preaviz cum era
anterior prevăzut în Codul Muncii. Oricum, preavizul pe care angajatorul era obligat să îl acorde
era tot de 20 de zile lucrătoare prin raportare la Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel
Naţional care a fost în vigoare până la 31 decembrie 2010.

În cazul demisiei, termenul de preaviz nu poate fi mai mare de 20 zile lucrătoare pentru salariaţii
cu funcţii de execuţie, respectiv nu poate fi mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii
care ocupă funcţii de conducere. Totuşi, introducerea termenului de preaviz de 45 de zile

contractelor de muncă pe durată determinată

Munca prin agent de muncă temporară

Durata maximă a timpului de lucru

creşterea
perioadei de referinţă pe durata căreia se calculează media orelor suplimentare

termenelor de preaviz
a crescut la 20 de zile minim, faţă de 15 zile

(8)
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lucrătoare în cazul funcţiilor de conducere poate fi considerată disproporţionată în condiţiile în
care, în cazul concedierii acestui tip de salariat, angajatorul îi acordă un preaviz de numai 20 de
zile lucrătoare.

Referitor la , prin modificările aduse Codului Muncii se dă posibilitatea
angajatorului de a aplica criteriile sociale de selecţie a salariaţilor după analizarea realizării
obiectivelor de performanţă. De asemenea, perioada în care angajatorul care a făcut concedieri
colective este obligat să recheme la muncă salariaţii concediaţi a scăzut de la 9 luni la 45 de zile
de la data concedierii. Astfel, în termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii,
salariatul concediat are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînfiinţat în aceeaşi
activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă.

De asemenea, a scăzut la 5 zile calendaristice de la 10 zile intervalul în care salariaţii rechemaţi au
dreptul să accepte posturile reînfiinţate oferite.

. Prin modificarea introdusă de Legea de modificare a Codului
Muncii se măreşte sporul pentru munca de noapte de la 15% la 25% dacă timpul astfel lucrat
reprezintă 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

O modificare însemnată a Codului Muncii este cea referitoare la efectuarea
într-un an calendaristic (faţă

de 15 zile calendaristice în reglementarea anterioară).

Angajatorii şi angajaţii vor fi acum liberi să stabilească prin încheierea unui act adiţional la
contractul de muncă perioada în care angajatul care a beneficiat de un program de formare
profesională nu poate avea initiaţiva încetării contractului de muncă. Angajatul va beneficia de
toate drepturile sale, în cazul programului de formare profesională stabilit de angajator,
indiferent de durata efectivă a programului de formare profesională.

. Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la
aplicare dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea
sancţiunilor disciplinare se constată prin decizia angajatorului emisă în formă scrisă.

. Primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract
individual de muncă se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare
persoană identificată.

Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 1 la 2 ani sau cu amendă penală
primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea
unui contract individual de muncă.

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

concedierile colective

Sporul la muncă de noapte

concediului de
odihnă în mod neîntrerupt timp de cel puţin 10 zile lucrătoare

Sancţiunea disciplinară

Înăsprirea sancţiunilor
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Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amendă penală
fapta persoanei, care în mod repetat stabileşte pentru salariaţii încadraţi în baza contractului
individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, prevazut
de lege.

Instanţa de judecată poate dispune şi aplicarea uneia dintre următoarele pedepse
complementare:

pierderea totală sau parţială a dreptului angajatorului de a beneficia de prestaţii,
ajutoare sau subvenţii publice, inclusiv din fonduri UE, pentru o perioadă de până la
cinci ani;

interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achiziţii
publice pentru o perioadă de până la cinci ani;

recuperarea integrală sau parţială a prestaţiilor, ajutoarelor sau subvenţiilor publice,
inclusiv a fondurilor UE, atribuite angajatorului pe o perioadă de până la 12 luni înainte
de comiterea infracţiunii;

închiderea temporară sau definitivă a punctului ori punctelor de lucru în care s-au comis
infracţiunea sau retragerea temporară ori definitivă a unei licenţe de desfăşurare a
activităţii profesionale în cauză, dacă acest lucru este justificat de gravitatea încălcării.

Menţionăm mai jos şi alte modificări semnificative ce au fost aduse Codului Muncii:

s-a eliminat sancţiunea disciplinară a suspendării contractului individual de muncă pe o
perioadă de maxim 10 zile lucrătoare;

în cazul angajării a mai mult de 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă
valabil, angajatorul va fi obligat să plătească toate impozitele şi contribuţiile la bugetul de stat,
precum şi penalităţile de întârziere aferente, care se plăteau în mod normal în cazul încheierii
contractelor de muncă în conformitate cu legea;

contractul individual de muncă încetează de drept în cazul în care angajatorul, persoană
juridică, va intra în dizolvare, de la data dizolvării sale (această prevedere a existat şi în
reglementarea anterioară din 2006) şi la momentul îndeplinirii cumulative a condiţiilor de
vârstă standard şi a cotizaţiei minime de pensionare;

noi sancţiuni au fost stabilite în cazul nerespectării unor obligaţii legale, cum ar fi neîndeplinirea
obligaţiei de a ţine o evidenţă a timpului lucrat ori de a înregistra demisia unui salariat sau de

(a)

(b)

(c)

(d)

�

�

�

�
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angajarea unui salariat în absenţa unui certificat medical.

Modificările care au survenit la nivelul Codului Muncii sunt salutare, deoarece scopul lor este să
flexibilizeze mediul de afaceri, să-l impulsioneze şi în acelaşi timp să dea siguranţă tuturor actorilor de pe
piaţa muncii, atât angajatorilor, cât şi salariaţilor. În cadrul vechiului Cod al Muncii o serie de norme
trebuiau eliminate întrucat deveniseră anacronice. Acest aspect a fost până acum favorabil salariaţilor.
Abia la acest moment pare că balanţa între salariat şi angajator s-a echilibrat. Rămâne ca practica să ne
arate în ce măsură prevederile nou introduse îşi vor atinge cu adevărat scopul.
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Regulament nr. 3/2011

Regulament nr. 4/2011

privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a
Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de
Comisia Naţională aValorilor Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 156 din 03.03.2011.

privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a
Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de
Comisia Naţională aValorilor Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 185bis din 16.03.2011.
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Decizia Camerei de Comerţ şi Industrie a României
modificarea şi completarea Regulilor

de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional şi pentru
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj
Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.

publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 160 din data de 04.03.2011, pentru

Una
dintre modificările importante aduse prin Decizie este menţiunea că indicarea probelor solicitate prin
cererea reclamantului se face cu arătarea, după caz, a înscrisurilor şi a relevanţei lor, a numelui şi
domiciliului martorilor şi a faptelor ce tind a fi probate, a obiectivelor expertizei şi a expertului consilier
propus, a întrebărilor pentru interogatoriu, în cazul persoanelor juridice. De asemenea, se menţionează
că cererea şi anexele sale vor fi prezentate într-un număr de exemplare suficient pentru a se depune la
dosarul cauzei şi pentru a se comunica părţii adverse şi fiecărui arbitru. Pentru arbitri, exemplarele se
comunică numai în format electronic.
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Comisia de Supraveghere a Asigurărilor Ordinul nr. 5/2011
pentru modificarea şi completarea

Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor
de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor

a aprobat , publicat în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 185 din 16.03.2011,

, aprobate prin Ordinul CSA nr. 24/2008.
Revizuirea procedurilor şi/sau normele interne emise privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi
a finanţării actelor de terorism, în termen de 60 de zile de la data la care intervine o modificare a
legislaţiei specifice, precum şi în funcţie de identificarea unor noi riscuri.
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p -ensii retrospectiva legislativă
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private a aprobat Norma 1/2011
privind fuziunea fondurilor de pensii facultative

Norma 2/2011 privind
aderarea şi evidenţa participantilor la fondurile de pensii facultative

, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.
151 din 02.03.2011, prin care reglementează procedura de fuziune a fondurilor de pensii facultative şi
documentele necesare în vederea obţinerii autorizaţiei de fuziune.

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private a aprobat
, publicată în

Monitorul Oficial, Partea I nr. 151 din 02.03.2011, prin care reglementează condiţiile de dobândire şi de
încetare a calităţii de participant la un fond de pensii facultative.

S-au aprobat şi publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 214 din 28.03.2011, Normele de aplicare a Legii
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Pentru mai multe informa ii, v rug m contacta i:

Daniel Voicu: daniel.voicu@vf.ro
Mugur Filipescu: mugur.filipescu@vf.ro

Strada tirbei Vod nr 26-28
Union International Center II
Etaj 5, 010113 Bucuresti
ROMANIA
Tel:  +40 21 314 0200
Fax: +40 21 314 0290
www.vf.ro
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