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CUVÂNT ÎNAINTE

Seria ”Hotãrâri recente ale Curþii de Justiþie a Uniunii Europene în materia
dreptului social”, îngrijitã de trei judecãtori din cadrul secþiei de specialitate de Curþii
de Apel Bucureºti, este destinatã în mare mãsurã practicienilor dreptului, deopotrivã
magistraþi ºi avocaþi în domeniul litigiilor de muncã ºi asigurãri sociale, confruntaþi de
peste ºapte ani cu aplicarea jurisprudenþei CJUE în cauzele aflate pe rolul instanþelor
naþionale, a cãror diversitate a cunoscut o amplificare previzibilã.
Prezentul volum reuneºte jurisprudenþa recentã, conturatã dupã intrarea în
vigoare a Tratatului de la Lisabona, în domeniul politicii sociale a Uniunii Europene,
insistând asupra protecþiei securitãþii ºi sãnãtãþii lucrãtorilor, muncii pe duratã
determinatã, muncii pe fracþiune de normã, respectiv informãrii ºi consultãrii lucrãtorilor,
iar publicarea sa a fost sprijinitã de Asociaþia Românã de Drept ºi Afaceri Europene
(ARDAE), organizaþie non-guvernamentalã alcãtuitã din teoreticieni ºi practicieni în
domeniul dreptului Uniunii Europene, constituitã în scopul promovãrii dreptului ºi a
politicilor europene.
Parcurgând primul volum al culegerii de jurisprudenþã, cititorul va constata, spre
exemplu, cã dreptul Uniunii Europene: nu se opune unei reglementãri naþionale care
prevede cã o lucrãtoare gravidã cãreia i s-a acordat temporar o dispensã din cauza
sarcinii sale are dreptul la o remuneraþie echivalentã cu salariul mediu pe care l-a
primit în cursul unei perioade de referinþã anterioare datei de început a sarcinii, cu
excluderea indemnizaþiei pentru asigurarea serviciului de permanenþã la locul de
muncã; cã se opune unei reglementãri naþionale care permite unui angajator din
sectorul public sã dispunã mutarea obligatorie într-un alt serviciu un lucrãtor angajat
în calitate de pompier în cadrul unui serviciu de intervenþie, pentru motivul cã acesta
a solicitat ca media timpului de lucru maxim sãptãmânal sã fie respectatã în cadrul
acestui serviciu; cã nu se opune unor dispoziþii de drept naþional care acordã
funcþionarului drepturi suplimentare la concediu plãtit, care se adaugã la dreptul la un
concediu anual plãtit minim de patru sãptãmâni, fãrã a se prevedea plata unei
indemnizaþii în cazul în care funcþionarul care iese la pensie nu a putut beneficia de
aceste drepturi suplimentare pentru cã nu ºi-a exercitat funcþia din motive de boalã;
cã se opune unei dispoziþii de drept naþional care limiteazã, printr-o perioadã de report
de nouã luni, la expirarea cãreia dreptul la concediu anual plãtit se stinge, dreptul
unui funcþionar care se pensioneazã de a cumula indemnizaþiile pentru concediu anual
plãtit neefectuat din cauza unei incapacitãþi de muncã; cã se opune unei interpretãri a
reglementãrii naþionale potrivit cãreia un lucrãtor care este în concediu medical în
perioada de concediu anual fixatã unilateral în calendarul de concedii al întreprinderii
în care este angajat nu are dreptul, la capãtul concediului sãu medical, sã beneficieze
5

de concediul sãu anual într-o altã perioadã decât cea fixatã iniþial, eventual în afara
perioadei de referinþã corespunzãtoare, pentru motive legate de activitatea productivã
a întreprinderii sau pentru motive de ordin organizatoric referitoare la aceasta; cã nu
se opune unor dispoziþii sau practici naþionale, precum un plan social încheiat între o
întreprindere ºi comitetul sãu de întreprindere, în temeiul cãrora dreptul la concediu
anual plãtit al unui lucrãtor cãruia îi este redus timpul de lucru este calculat potrivit
regulii pro rata temporis.
Sperãm ca acest demers, care se alãturã celor deja realizate în cadrul Bibliotecii
de drept european, deschisã de Editura Universitarã, sã fie unul binevenit ºi de ajutor
inclusiv cetãþenilor obiºnuiþi, ale cãror drepturi sociale trebuie cunoscute ºi respectate.
Dragoº Cãlin,
judecãtor,
Curtea de Apel Bucureºti
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PROTECÞIA SECURITÃÞII ªI SÃNÃTÃÞII
LUCRÃTORILOR

1. CJUE, Gassmayr, cauza C-194/08, hotãrârea din 1 iulie 2010,
ECLI:EU:C:2010:386
Politicã socialã - Directiva 92/85/CEE - Introducerea de mãsuri pentru
promovarea îmbunãtãþirii securitãþii ºi a sãnãtãþii la locul de muncã în cazul
lucrãtoarelor gravide, care au nãscut de curând sau care alãpteazã – Art. 5 alin.
(3) ºi art.11 pct. 1-3 - Efect direct - Lucrãtoare gravidã cãreia i s-a acordat o
dispensã în perioada sarcinii - Lucrãtoare aflatã în concediu de maternitate Dreptul la plata unei indemnizaþii pentru asigurarea serviciului de permanenþã
la locul de muncã
Art.11 pct. 1-3 din Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992
privind introducerea de mãsuri pentru promovarea îmbunãtãþirii securitãþii ºi a sãnãtãþii
la locul de muncã în cazul lucrãtoarelor gravide, care au nãscut de curând sau care
alãpteazã [A zecea directivã specialã în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/
CEE] are efect direct ºi creeazã, în beneficiul particularilor, drepturi pe care aceºtia le
pot invoca împotriva unui stat membru care nu a transpus directiva respectivã în
dreptul naþional sau care a transpus-o în mod incorect, drepturi pe care instanþele
naþionale sunt obligate sã le protejeze.
Art.11 pct. 1 din Directiva 92/85 trebuie interpretat în sensul cã nu se opune
unei reglementãri naþionale care prevede cã o lucrãtoare gravidã cãreia i s-a acordat
temporar o dispensã din cauza sarcinii sale are dreptul la o remuneraþie echivalentã
cu salariul mediu pe care l-a primit în cursul unei perioade de referinþã anterioare
datei de început a sarcinii, cu excluderea indemnizaþiei pentru asigurarea serviciului
de permanenþã la locul de muncã.
Art.11 pct. 2 ºi 3 din Directiva 92/85 trebuie interpretat în sensul cã nu se opune
unei reglementãri naþionale care prevede cã o lucrãtoare aflatã în concediu de
11

maternitate are dreptul la o remuneraþie echivalentã cu salariul mediu pe care l-a
primit în cursul unei perioade de referinþã anterioare datei de început a concediului
respectiv, cu excluderea indemnizaþiei pentru asigurarea serviciului de permanenþã
la locul de muncã.
HOTÃRÂREA CURÞII (Camera a treia)
1 iulie 2010
Cauza C-194/08
având ca obiect o cerere de pronunþare a unei hotãrâri preliminare formulatã în
temeiul articolului 234 CE de Verwaltungsgerichtshof (Austria), prin decizia din 28
martie 2008, primitã de Curte la 9 mai 2008, în procedura
Susanne Gassmayr
împotriva
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung,
CURTEA (Camera a treia),
compusã din domnul J. N. Cunha Rodrigues, preºedintele Camerei a doua,
îndeplinind funcþia de preºedinte al Camerei a treia, doamna P. Lindh, domnii A.
Rosas, A. Ó Caoimh (raportor) ºi A. Arabadjiev, judecãtori,
avocat general: domnul M. Poiares Maduro,
grefier: domnul K. Malacek, administrator,
având în vedere procedura scrisã ºi în urma ºedinþei din 20 mai 2009,
luând în considerare observaþiile prezentate:
– pentru guvernul austriac, de doamna M. Winkler, în calitate de agent;
– pentru Comisia Comunitãþilor Europene, de domnii V. Kreuschitz ºi M. van
Beek, în calitate de agenþi,
dupã ascultarea concluziilor avocatului general în ºedinþa din 3 septembrie 2009,
pronunþã prezenta
Hotãrâre
1. Cererea de pronunþare a unei hotãrâri preliminare priveºte interpretarea
articolului 11 punctele 1-3 din Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie
1992 privind introducerea de mãsuri pentru promovarea îmbunãtãþirii securitãþii ºi a
sãnãtãþii la locul de muncã în cazul lucrãtoarelor gravide, care au nãscut de curând
sau care alãpteazã [A zecea directivã specialã în sensul articolului 16 alineatul (1) din
Directiva 89/391/CEE] (JO L 348, p. 1, Ediþie specialã, 05/vol. 3, p. 3).
2. Aceastã cerere a fost formulatã în cadrul unui litigiu între doamna Gassmayr,
pe de o parte, ºi Bundesminister für Wissenschaft und Forschung (Ministerul Federal
al ªtiinþelor ºi al Cercetãrii, denumit în continuare „Bundesminister”), pe de altã parte,
în legãturã cu refuzul acestuia din urmã de a continua sã îi plãteascã indemnizaþia
pentru asigurarea serviciului de permanenþã la locul de muncã în perioadele în care
aceasta beneficia de o dispensã sau în care îi era interzis sã îºi exercite activitatea
profesionalã din cauza sarcinii ºi, ulterior, din cauza concediului de maternitate.
Cadrul juridic
Reglementarea Uniunii
3. Al nouãlea, al ºaisprezecelea ºi al optsprezecelea considerent ale Directivei
92/85 au urmãtorul cuprins:
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„întrucât protecþia securitãþii ºi sãnãtãþii lucrãtoarelor gravide, care au nãscut
de curând sau care alãpteazã nu trebuie sã defavorizeze femeile pe piaþa muncii ºi
nici sã acþioneze în detrimentul directivelor privind egalitatea tratamentului aplicat
femeilor ºi bãrbaþilor;
[…]
întrucât mãsurile de organizare a muncii care vizeazã protecþia sãnãtãþii
lucrãtoarelor gravide, care au nãscut de curând sau care alãpteazã nu au efect decât
dacã sunt însoþite de menþinerea drepturilor legate de contractul de muncã, inclusiv
menþinerea remuneraþiei sau acordarea unei prestaþii adecvate;
[…]
întrucât noþiunea de prestaþie adecvatã în cazul concediului de maternitate trebuie
privitã ca un punct tehnic de referinþã în vederea fixãrii nivelului minim de protecþie ºi
nu trebuie interpretatã, în niciun caz, ca implicând o analogie între graviditate ºi boalã”.
4. Articolul 2 din aceastã directivã prevede:
„În sensul prezentei directive:
(a) prin lucrãtoare gravidã se înþelege orice lucrãtoare gravidã care îºi informeazã
angajatorul despre starea sa, în conformitate cu legislaþiile ºi/sau practicile naþionale;
(b) prin lucrãtoare care a nãscut de curând se înþelege orice lucrãtoare care a
nãscut de curând, în sensul legislaþiei ºi/sau al practicilor naþionale, ºi care îºi
informeazã angajatorul asupra stãrii sale, în conformitate cu aceste legislaþii ºi/sau
practici;
(c) prin lucrãtoare care alãpteazã se înþelege orice lucrãtoare care alãpteazã,
în sensul legislaþiei ºi practicii naþionale, ºi care îºi informeazã angajatorul asupra
stãrii sale, în conformitate cu aceste legislaþii ºi/sau practici.”
5. Articolul 4 din aceeaºi directivã, intitulat „Evaluarea ºi informarea”, prevede
la alineatul (1):
„Pentru toate activitãþile care pot prezenta un risc specific de expunere la agenþi,
procese sau condiþii de muncã, a cãror listã neexhaustivã este prezentatã în anexa I,
angajatorul trebuie sã evalueze natura, gradul ºi durata expunerii lucrãtoarelor în
întreprinderea ºi/sau unitatea respectivã, în sensul articolului 2, fie direct, fie prin
intermediul serviciilor de protecþie ºi prevenire menþionate la articolul 7 din Directiva
89/391/CEE [a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de mãsuri
pentru promovarea îmbunãtãþirii securitãþii ºi sãnãtãþii lucrãtorilor la locul de muncã
(JO L 183, p. 1, Ediþie specialã, 05/vol. 2, p. 88)], cu scopul de:
– a evalua orice risc pentru securitatea sau sãnãtatea lucrãtoarelor ºi orice
efect posibil asupra sarcinii sau alãptãrii, în sensul articolului 2;
– a decide ce mãsuri trebuie luate.”
6. Articolul 5 din Directiva 92/85, intitulat „Consecinþele rezultatelor evaluãrii”,
prevede la alineatele (1)-(3):
„(1) Fãrã a aduce atingere articolului 6 din Directiva 89/391/CEE, dacã rezultatele
evaluãrii la care se face referire la articolul 4 alineatul (1) evidenþiazã un risc pentru
securitatea sau sãnãtatea lucrãtoarelor sau o repercusiune asupra sarcinii sau alãptãrii,
în sensul articolului 2, angajatorul ia mãsurile necesare pentru ca, printr-o modificare
temporarã a condiþiilor de muncã ºi/sau a programului de lucru al lucrãtoarei în cauzã,
sã fie evitatã expunerea acestei lucrãtoare la riscurile evidenþiate.
(2) Dacã modificarea condiþiilor de muncã ºi/sau a programului de lucru nu este
posibilã din punct de vedere tehnic sau obiectiv ori nu poate fi solicitatã în mod
rezonabil, din motive bine întemeiate, angajatorul va lua mãsuri pentru a schimba
locul de muncã al lucrãtoarei respective.
13

(3) Dacã schimbarea locului de muncã nu este posibilã din punct de vedere
tehnic ºi/sau nu poate fi solicitatã în mod rezonabil, din motive bine întemeiate,
lucrãtoarelor respective trebuie sã li se acorde, în conformitate cu legislaþiile ºi/sau
practicile naþionale, o dispensã pentru întreaga perioadã necesarã protecþiei securitãþii
sau sãnãtãþii lor.”
7. Articolul 8 din aceastã directivã, intitulat, „Concediul de maternitate”, prevede
la alineatul (1):
„Statele membre iau mãsurile necesare pentru ca lucrãtoarele, în sensul
articolului 2, sã beneficieze de un concediu de maternitate de cel puþin 14 sãptãmâni
consecutive, repartizat înainte ºi/sau dupã naºtere, în conformitate cu legislaþiile ºi/
sau practicile naþionale.”
8. Articolul 11 din aceeaºi directivã, intitulat „Drepturi legate de contractul de
muncã”, are urmãtorul cuprins:
„Pentru a garanta lucrãtoarelor, în sensul articolului 2, exercitarea drepturilor
privind protecþia sãnãtãþii ºi securitãþii, recunoscute în prezentul articol, se prevãd
urmãtoarele:
1. în cazurile menþionate la articolele 5, 6 ºi 7, trebuie asigurate, în conformitate
cu legislaþiile ºi practicile naþionale, drepturile legate de contractul de muncã, inclusiv
menþinerea unei remuneraþii ºi/sau dreptul lucrãtoarelor, în sensul articolului 2, de a
beneficia de o prestaþie adecvatã;
2. în cazul menþionat la articolul 8, trebuie asigurate urmãtoarele:
(a) drepturile legate de contractul de muncã al lucrãtoarelor, în sensul articolului
2, altele decât cele prevãzute la litera (b);
(b) menþinerea unei remuneraþii ºi/sau dreptul lucrãtoarelor, în sensul articolului
2, de a beneficia de o prestaþie adecvatã;
3. prestaþia prevãzutã la punctul 2 litera (b) este consideratã ca fiind adecvatã
dacã garanteazã un venit cel puþin echivalent cu cel pe care lucrãtoarea respectivã
l-ar primi în cazul întreruperii activitãþii din motive legate de starea sãnãtãþii sale, în
limita unui plafon stabilit de legislaþiile naþionale;
4. statele membre pot condiþiona dreptul la remuneraþia sau prestaþia menþionate
la punctul 1 ºi la punctul 2 litera (b) de îndeplinirea de cãtre lucrãtoarea în cauzã a
condiþiilor legale de acordare a acestor prestaþii în temeiul legislaþiei naþionale.
Aceste condiþii nu pot include, în niciun caz, perioade anterioare de muncã mai
mari de 12 luni anterioare datei la care se presupune cã va avea loc naºterea.”
Reglementarea naþionalã
Legea privind protecþia maternitãþii
9. În temeiul articolului 3 alineatul 1 din Legea din 1979 privind protecþia
maternitãþii (Mutterschutzgesetz 1979, denumitã în continuare „MSchG”), femeile
gravide nu trebuie sã lucreze în perioada de 8 sãptãmâni care precedã data prevãzutã
pentru naºtere (denumitã în continuare „termenul de 8 sãptãmâni”).
10. Articolul 3 alineatul 3 din MSchG prevede cã, în afara termenului de 8
sãptãmâni, obligaþia de a nu lucra se impune de asemenea femeilor gravide atunci
când rezultã dintr-un certificat medical prezentat de acestea, eliberat de un medic
specializat în medicina muncii sau de un medic din cadrul inspecþiei muncii, cã viaþa
sau sãnãtatea mamei ori a copilului ar fi puse în pericol prin continuarea muncii.
11. Articolul 5 din MSchG, intitulat „Interdicþii privind munca dupã naºtere”,
prevede la alineatul 1:
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„Lucrãtoarele nu trebuie sã lucreze în cursul primelor 8 sãptãmâni de dupã
naºtere. […] În cazul în care termenul de 8 sãptãmâni care precedã naºterea a fost
micºorat, perioada de protecþie ulterioarã naºterii est prelungitã în mod corespunzãtor,
cu respectarea limitei maxime de 16 sãptãmâni. […]”
12. Articolul 14 din MSchG, intitulat „Menþinerea plãþii remuneraþiei”, în versiunea
modificatã a acestuia ºi publicatã în BGBl. 833/1992 ºi 434/1995, are urmãtorul cuprins:
„(1) Dacã pentru aplicarea articolului 2 litera b) [alineatul] 4, a articolului 4 litera
a), a articolului 5 alineatele 3 ºi 4 sau a articolului 6 – cu condiþia ca articolul 10 litera
a) alineatul 3 sã nu conþinã dispoziþii contrare – este necesarã o modificare a muncii
în cadrul întreprinderii, lucrãtoarea are dreptul la o remuneraþie echivalentã cu salariul
mediu pe care l-a primit în cursul ultimelor 13 sãptãmâni care precedã modificarea. În
cazul în care acest interval înglobeazã perioade în care lucrãtoarea nu a primit
integralitatea remuneraþiei pentru motive de boalã sau de lucru cu normã redusã,
intervalul de 13 sãptãmâni se prelungeºte cu aceste perioade, care însã nu sunt luate
în considerare pentru calculul salariului mediu. […]
(2) Lucrãtoarele care, în temeiul articolului 3 alineatul 3, nu sunt în mãsurã sã
lucreze, precum ºi cele care, în temeiul articolului 2 litera b) [alineatul] 4, al articolului
4 litera a), al articolului 5 alineatele 3 ºi 4 sau al articolului 6, nu mai au posibilitatea
de a lucra în cadrul întreprinderii au dreptul la o remuneraþie calculatã prin analogie
cu dispoziþiile alineatului precedent.”
Legea privind salariile
13. În temeiul articolului 3 alineatele 1 ºi 2 din Legea din 1956 privind salariile
(Gehaltsgesetz 1956, denumitã în continuare „GehG”), aplicabilã agenþilor federali
din sectorul public precum reclamanta din acþiunea principalã, funcþionarul are dreptul
la o remuneraþie lunarã care se compune din salariu ºi din eventualele indemnizaþii.
14. Articolul 13c din GehG, intitulat „Drepturi în caz de incapacitate de muncã”,
prevede:
„(1) Funcþionarul care se aflã în imposibilitatea de a-ºi exercita funcþiile ca urmare
a unui accident (cu excepþia unui accident de muncã) sau a unei boli are dreptul,
începând cu o incapacitate de muncã de 182 de zile, la 80 % din valoarea remuneraþiei
lunare la care ar fi avut dreptul în lipsa unei astfel de incapacitãþi. Alocaþia pentru copii
este exclusã de la aceastã reducere.
[…]
(3) Reducerea efectuatã în temeiul alineatului 1 este micºoratã cu 80% din
cuantumul corespunzãtor bazei de referinþã prevãzute la alineatul 4, aceastã sumã
neputând totuºi sã fie mai mare decât cuantumul total al reducerii prevãzute la
alineatul 1.
(4) Prin bazã de referinþã în sensul alineatului 3 se înþelege suma indemnizaþiilor
(cu excepþia plãþilor excepþionale), a primelor, a indemnizaþiilor ºi a retribuþiilor accesorii
(cu excepþia celor prevãzute la articolele 19, 20b sau 20c) pe care agentul le-ar fi
primit dacã nu ar fi fost în imposibilitate de a-ºi exercita funcþiile ºi la care nu mai are
dreptul având în vedere absenþa acestuia de la serviciu. În cazul retribuþiilor accesorii
neforfetare în sensul primei teze, calculele trebuie fondate pe a douãsprezecea parte
din suma retribuþiilor accesorii pe care agentul le-a primit în cursul ultimelor 12 luni
înainte de începerea primei dintre toate perioadele de boalã cumulate în conformitate
cu alineatul 2.
(5) Reducerea remuneraþiei lunare se aplicã de la data la care începe
incapacitatea de muncã, însã nu mai devreme de ziua urmãtoare expirãrii termenului
de 182 de zile lucrãtoare prevãzut la alineatul 1 ºi înceteazã în ziua imediat precedentã
celei în care agentul îºi reia funcþiile.
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