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Legea, asupra conflictelor de. muncă € foarte impor- 
tantă, de. oarece dispoziţiunile ei va conduce regimul 
industrial şi raportul dintre capital şi muncă de azi îna- 
inte. Dată fiind importanța ei, am crezut că e bine să 
punem la dispoziţia celor interesați comentariile legii, cu 
explicații asupra modului de aplicare şi cu spiritul ce a 

„domnit la alcătuirea ei în intenția legiuitorului, — pentru 
a înlătură orice echivoc. 

Pentru o lămurire deplină trebuie ca explicaţiile să se 
completeze cu cuprinsul râportului meu dela Cameră şi 
expunerea. de motive, cu discurșul subsemnatului ca ra- 
portor şi cu al d-lui ministru al muncii, şi de aceea le-am 
colaționat pe toate în broșura de faţă. 

Fiecare din aceste capitole explică în deajuns legea 
şi mai ales modalitățile de aplicare, şi face un tot armo- 
nic cu comentariile legii. . 

In raportul cu care am susținut. legea se va găsi nu 
numai un istoric aj conciliațiunii şi arbitrajului, nu numai 
un istoric al întregii chestiuni muncitoreşti la noi, dar şi 
răspunsul la toate obiecţiunile mai importante ce s'au 
adus dispozițiunilor legii. 

De asemenea în discursul subsemnatalui, în afară de 
partea politică care fixează atitudinea partidelor în 
chestia muncitorească se mai găseşte răspunsul la 
toate obiecțiile ce s'au făcut în desbaterile . Camerei. 

Discursul d-lui ministru al Muncii Trancu-lași com- 
plectează explicația şi intenția autorului. 

Prin urmare, fiecare din aceste capitole işi au rostul 
lor şi comentariile ce am făcut legii sunt în strânsă legă- 

tură cu conţinutul lor. 
Tot în această broșură se găseşte tratată și chestiunea 

dreptului de asociație al funcționarilor, precum și mo-
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dul de funcționare şi alcătuire al consilizlor muncitoreşti, 
- -oreformă cerută cu insistenţă de muncitorimea din lumea 
întreagă. | | 

Aceste două chestiuni au fost desvoltate :sub: formă de 
iaterpelare, de sabsemnatul, în ședința dela 6 August 
_1920.: 

Ca încheiere, rugăm pe cei cari vor să se pună în 
curent cu conținutul legii şi spiritul de aplicare să com- 
pleteze comentariile cu părţile respective din raportul 
care însoţeşte legea, și din discursurile din Cameră. 

D. R. IOANIŢESCU. 
PROFESOR LA AGADENIA DE ÎNALTE STUDII COMERCIALE 

ŞI INDUSTRIALE, 
— DEPUTAT —



  

REGLEMENTAREA CONFLICTELOR DE nunc 
COMENTARIILE LEGEI DIN AUGUST 1920 

——— 

CAPITOLUL 1 

  

" Legea cuprinde trei părţi: 
a] Garantarea libertăţii muncii (art. 1—3); ; 
b] Aplanarea conflictelor colective de muncă 

(art. 4—32 inclusiv) ; 
c) Sabotajul (art. 33—85). i 
La urmă se ocupă de câteva reguli de procedură 

pentru a face legea aplicabilă. 
În această ultimă parte s'a prevăzut pentru gu- 

vern dreptul de a puteă rechiziţionă, la nevoie, în 
cazul unui conflict de muncă şi numai când încetarea 

„colectivă de lucru s'a produs. în vreunul din stabili- 
mentele în cari arbitrajul este obligator, localul, ma- 
terialul şi personalul necesar funcţionării acelei între- 
prinderi. 

Tot aci Sa prevăzut dreptul pentru judecători ca pe 
termen de un an să poată suspendă executarea câtorva 
pedepse pe termen de un an, adică s'a făcut aplicaţia 
a legii Beranger. 
„Ne vom ocupă de toate dispoziţiile și le vom studiă 

pe scurt, — de oarece se găsesc destul de desvoltate şi 
foarte bine lămurite,—în rapoartele şi discursurile dela 
Cameră și Senat pe care le-am anexat. 

CAPITOLUL Il 
Garantarea libertăţii muncii 

Ar păreă de prisos să ne ocupăm de libertatea muncii 

"şi mai ales de garanția acestei libertăţi a muncii. 
Cum ? 
Omul nu este liber să muncească cum va vreă, cât 

va vreă și unde va vrea? Mai este nevoie de vreun 

text de lege în acest sens ?
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Totuş chestiunea nu este așa, de simplă, cum ar părea 
la prima vedere. Faţă în faţă sunt două interese: 

a) Interesul individului, care cere ca societatea să-i 
garanteze dreptul de a munci după voie, cât va, vreă, 
sum vă vreă, unde va vreă, şi a | 

d) Înteresul colectivităţii muncitorilor, ca la un mo- 
ment dat să înceteze lucrul, în vederea unor reven- 
dicări pe cari majoritatea le găsește. întemeiate. 

Care din, aceste interese trebuie să primeze când vin 
in conflict,—al individului sau al colectivităţii ! ? | 

Cu alte cuvinte care din aceste două interese trebuie 
„să fie sacrificaţ?. | 

„ Putem merge cu oprimarea libertăţii individuale de 
a munci până la a lovi în interesele. marei majorităţi 
a lucrătorilor, cari vor. să-şi îmbunătățească . starea 
materială, sau trebuie să sacrificăm libertatea de a 
munci, acolo unde ea vine în conflict cu: interesul co- 
tectivităţii uvriere ? ă | 
„Foarte delicată chestiune care până în momentul 

de iaţă nuşi-a putut găsi o definitivă rezolvare. 
Mai ales că sub masca libertăţii individuale —se as- cunde dese ori cumpărări de conștiințe — după cum și „ Vice-versa, sub masca solidarității uvriere—se ascunde jupta de clasă cu revendicări politice, nu profesionale— 

pe cari nule pot îmbrățișă toți muncitorii. Trebuie să fim foarte prudenţi. | | 
| E foarte greu de precizat unde se sfârşeşte dreptul individului și unde începe dreptul colectivităţii. Este aproape imposibil de a stabili între ele o linie de demarcaţie. : e 

Tot ce putem face este - ca această. chestiune, care este incă deschisă ȘI Care e o chestiune a viitorului, să nu capete sancţiune într”o lege decât numai la acele | fapte Cari pot fi uşor controlate şi verificate de. către „du coate ina are să le aplice. Sunt unele fapte unde 
, LU. gea nu opreşte decât două grupe de fapte, cari dacă se produc în legătură 'cu in- tenţiunea de a sili sau împiedecă pe cineva, dela muncă constituese delictul de înfrângere. a, libertăţii muncii : 1 muncii. Aceste două grupe de fapte sunt: | A Violenţele de fapt, materiale, şi 2. Ameninţările grave, imediate și directe.



In privinţa violenţelor, de fapt, chestiunea este foarte 
simplă. - | 

Toată lumea poate înţelege ce este o violenţă de 
- fapt—lovituri, răniri, ete. 

In privinţa axnenințărilor, „chestiunea e ceva mai. . 
delicată. 

Nu orice amenințare poate; constitui delictul prevă- 
-zut de lege, împotriva libertăţii de muncă. 

Amenințarea că să fie pedepsită, trebuie să îndepli- 

a) Să fie gravă; .: | 
b) Imediată, şi | Ni 
c) Directă.. - o 
Prin urmăre, o simplă presiune morală, sau mijloa- 

cele de convingere pe cari greviștii obișnuese să. le 
exereite asupra; camarazilor lor negreviști, nu pot fi pe-. 
-depsite, de oarece nu intră în cadrul amenințărilor 
grave, imediate şi directe. 

Asemenea fapte sunt legitime și foarte naturale, „şi 
nimeni n'are dreptul să creeze din aceste fapte nor- 
mele cari subînțeleg exercițiul unui drept, un delict. 

Pe deasupra, și la ameninţări ca şi la violențele de 
fapt, pentru ca să existe delict, șe mai cere ca aceste 
fapte să fi avut loc în timpul sau-cu ocazia unei înce- 
tări colective de lucru. 

Deci, dacă amenințările şi violențele de fapt, chiar 
între. lucrători, se produc fără ca să existe încetare 
colectivă de lucru, nu există delictul special. din legea 
noastră, 

Poate să fie orice alt delict, pedepsibil de codul. pe- 
nal, dar de legea prezentă nu poate fi pedepsit pentru 
că nu se va aplică decât când este încetare colectivă 
de lucru. $ 

Pedeapsa în acest caz e mică, variind între 10—9200 
ei, sau cu: închisoare dela 15—6 luni de zile. 

- Dacă ţinem socoteală că judecătorii au drept să acorde 
circumstanţe atenuante, pedeapsa «poate scade până la 
5 lei amendă. 

Depinde deci de înprejurările în cari s'a comis fap- 
'tul și de înţelepciunea judecătorilor, cari au suverana 
apreciere asupra faptelor și aplicării pedepselor. Tot cu 
„aceeaș pedeapsă sunt pedepsiţi Şi patronii sau orice alte 
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persoane,—cari vor sili pe cineva să lucreze, —prin 
amenințări sau violenţe de fapt. Legea stabileşte un 
regim de perfectă egalitate între patroni şi lucrători. 

CAPITOLUL [IL | 

Sabotajul a 
Rezervăm studiul aplanării conflictelor de muncii 

pentru capitolul următor. | 
Ne ocupăm acum de sabotaj, pentrucă este un delict 

nou, înființat prin această lege. 
Ce este sabotajul ? 
Sabotajul, ca noţiune economică, însemnează. orice 

mijloc care are de scop să producă o scădere conştientă 
a producţiunii. | 

Delictul de sabotaj; însă nu se opreşte la această noţiune. | | 
EI este mai restrâns, de oarece nu toate tapteie cari intenţionat aduc o scădere a producţiunii pot f pe- depsite. . 
Ca faptele de scădere conştientă a producţiunii să constițue delictul de sabotaj, trebuie să se exercite prin distrugere, deteriorare, sustragere, falsificare, fabricare defectuoasă prin, erori voite, mamevrări sau manipulări frauduloase. Numai când scăderea voită a producţiunii se face „prin asemenea mijloace, delictul. de sabotaj iă naştere. 
De asemenea se consideră tot delict de sabotaj ŞI re- zistenţa pasivă cu condițiune însă ca această rezistenţă, să paralizeze producţia şi să impiedice funcţionarea normală a întreprinderii. a 
Delictul de sabotaj există dacă faptele de mai Sus se produc dim partea unui lucrător, indiferent dacă s'a 

tract de muncă, căci da 
contract de muncă, în. ace „Produse de un străin, car. fabrica şi faptele lui se p » de această lege specială. 

că nu. este legat Printr'un 
st caz faptele de mai sus sunt 

e nu are nicio legătură cu. 
edepsesc de codul penal, iar nu
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Contractul poate să fie verbal sau scris, ceeace e in- 
portant este ca la mijloe trebuie să fie o:convenţiune de 
muncă. Da 

Reţinem dar: nu trebuie căutat delictul de sabotaj 
numai în timpul unei încetări colective, ci este delict 
oridecâte ori un lucrător dintro fabrică comite faptele in- 
dicate mai sus cu intenţiunea de a mieşoră producţiunea. 
Când însă sabotajul se produce în timpul și cu prilejul 
încetării colective de lucru, în acest caz. constitue pen- 
tru infractor o circumstanţă agravantă şi pedeapsa se 
mărește. | 

In raportul meu am arătat că actele de sabotaj au 
toate aparențele unui adevărat furt. 

Să nu se caute elementele delictului de furt în această 
apropiere făcută de mine. | 

Delietul de “furt este pedepsit de codul penal şi are 
alte elemente. | 

Insă nu e mai puţin adevărat că faptul de a sustrage, 
sub diferite mijloace, o parte din avutul patronului, 
ca şi faptul de a-i cauză pagube materiale, pot fi soco- 
tite ca adevărate furturi din punct de vedere economic. 

Când lucrătorul primeşte 5 lei pe zi şi dă muncă 
numai de 5 lei, ca noţiune economică, nu este acesta 
un furt deghizat din averea patronului ? - 

In ăcest înţeles dar, am luat noi ideea că sabotajul e 
un furt şi de această părere este şi d-l Levasseur, care 

în cartea sa »Salariat et Salaires«, consideră că »le 

sabotage c'est un vol. | 
In raportul subsemnatului. am dat oarecari desvol- 

tări şi cine doreşte să le cunoască, să se refere la par- 

tea din raport îinde se vorbeşte de sabotaj. 

_GAPITOLUL 1V 

Aplanarea conflictelor de muncă 

Acest capitol il vom împărţi în trei părți, și anume : 
Î. Zncetarea colectivă 'a lucrului ; 

II. Impăeiuirea. 
II. Arbitrajul. e , 
Inainte de a păşi la studiul fiecărei părți, trebuie să 

ştim că legea fixează câteva puncte cari sunt necesare 
pentru a cunoaşte spiritul legiuitorului :
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a) Legea da faţă. stabileşte o egalitate perfectă între 
patron şi lucrător, în ceeace privește drepturile şi dato- 
riile fiecăruia. . | | Ă | 

După modul cum definește și sancţionează încetarea 
colectivă a lucrului, după formalităţile pe cari le pre- 
serie cu ocazia împăciuirii și arbitrajului și, în fine, 
după felul cum pedepsește abaterile, zezultă “că legiui- 
torul a înţeles să trateze pe picior de egalitate și pe pa- tron şi pe lucrător ; - 

b] În cazul unui conflict. între patron şi lucrător, 
ideea generală la care se: oprește legiuitorul, și care explică întregul sistem al legii, e că nici o încetare co- lectivă, fie sub tormă de grevă, fie sub formă de lokaut, nu poate aveă loc mai înainte ca hărţile să fi mers la: comisia de împăcare.. Aa | “Dacă comisiunea de împăcare n'a, ajuns la aplanarea conflictului, cu alte cuvinte, dacă tratativele urmate au „eșuat, atunci părțile au facultatea să recurgă la arbitraj. După cum: vedem, procedura împăciuirii este obliga- torie și arbitrajul e facultativ — numai: dacă părţile îl primesc. “Sunt însă unele întreprinderi cari intere- sează de aproape vieața naţională; Și în -cări încetarea lucrului ar aduse pierderi iremediabile. Aceste între- prinderi sunt arătate precis în ari. 16. Pentru conflie- tele de muncă din aceste întreprinderi legea hotărăşte „că părţile sunt obligate să meargă la comisia de arbi- traj. Deci, sistemul legii e următorul : arbitraj facultativ + în principiu și arbătre,j obligatoriu în 'mod excepţional numai în cazurile arătate de art. 16. Cari sunt aceste cazuri 9. | A Două categorii de întreprinderi cuprinde art. 16: a; Intreprinderile, și instituţiile Statului, judeţelor sau comunelor, de orice natură ar fi ele; | b) Intreprinderile de utilitate publică. Ce înţelegem prin întreprindere de utilitate publică ? L se consideră că au acest caracter 

economică și socială a ţării, Pentru a nu waai. fi discuţiune în privi i ii 
entr LI sc în privinţa întinderii noțiunii cu privire la utilitatea publică, legea hotărăşte 
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în inod limitativ cari întreprinderi funcţionează în in- 
teresul public și pentru care arbitrajul este obi ligator. 

Acestea sunt următoarele : 
4; Intreprinderile de transport - pe “uscat, pe apă şi | 

aeriene, inclusiv personalul întrebuințat la încărcare şi 
descărcare; 

2, Sondele- Şi distileriile de. petrol, minele de com- 
bustibil, precum şi întreprinderile de captare a gazelor: 
naturale ; | 

3. Uzinele de gaz şi electricitate; 
h. Intreprinderile de distribuţie de apă: și forță TO 

trice ; 
5. Intreprinder ile de mori, brutării și abatorii 
6. Stabilimentele ospitaliceşti ; | 
7, Intreprinderile pentru ridicarea gunoaielor Și cu- 

rățitul străzilor ; 
8. Serviciul. de higienă publică. | 
Enumeraărea din acest articol este limitatăvă, e ea nu 

se poate întinde pe cale de analogie. i 
În privința. chestiunii dacă arbitrajul e bine să fie 
„obligator . în “anumite cazuri, trimitem la. partea res- 

pectivă din raportul subsemnatului şi din discursul 
rostit la Cameră, unde este analizată pe larg această 
chestiune. “Tot acolo trimitem şi pentru rezolvarea 
chestiunii, dâcă legea desființează sau nu dreptul de 
grevă în general. ' 

In privinţa dreptului de grevă a. funcţionarilor r ne. 
vom ocupă mai la urmă într'un capitol special. 

Reamintim că dreptul de asociaţie profesională ai 
funcționarilor nu. poate fi contestat și această ches- 
tiune se găsește tratată tot în această broșură, în inter- 
pelarea desvoltată de subsemnatul, în Camera deputa- 
ților odată cu chestia consiliilor muncitoreşti. 

1) Incetarea colectivă a lucrului 

Ce se înţelege prin încetarea colectivă de lucru ? 

Prin încetarea colectivă de lucru, în sensul legii, se 

înţelege încâtărea lucrului. a cel puţin 1/3 din numărul 

total'al! 'sălăriaților unui stabiliment industrial sau co- 

mercial, sau a unei secţiuni dintr” an stabiliment.
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a) Legea da față: stabilește o egalitate perfectă între 
patron și lucrător, în ceeace priveşte drepturile şi dato- 
riile fiecăruia. . i , 

După modul cum defineşte și sancţionează încetarea 
colectivă a lucrului, după formalităţile pe cari le pre- 
scrie cu 'ocazia împăciuirii şi arbitrajului şi, în fine, 
după felul cum pedepsește abaterile, zezultă “că legiui- 
torul a înțeles să trateze pe picior de egalitate şi pe pa- 
tron şi pe lucrător ; IE o 

b] În cazul unui conflict. între patron 'şi lucrător, 
ideea generală la care. se' opreşte legiuitorul, şi care 
explică întregul sistem al: legii, e că nici o încetare co- 
lectivă, fie sub formă de grevă, fie sub formă de lokaut, 
mu poate aveă loc mai înainte ca părţile să fi mers la: 
comisia de împăcare. RI e 

“Dacă comisiunea de împăcare n'a ajuns la aplanarea 
conflictului, cu alte cuvinte, dacă tratativele urmate au 

„eşuat, atunci părțile au facultatea să recurgă la arbitraj. 
După cum: vedem, procedura împăciuirii este obliga- 

torie și arbitrajul e facultativ — numai: dacă părţile îl 
primesc. Sunt insă unele întreprinderi cari intere- 
sează de aproape vieața naţională: Și în cari încetarea 
lucrului ar aduce. pierderi iremediabile. Aceste între- 
prinderi sunt arătate precis în art..46. Pentru conflic- tele de muncă din aceste întreprinderi legea hotărăşte „că părțile sunt obligate să meargă la comisia de arbi- traj. Desi, sistemul legii e următorul : arbitraj facultativ - în principiu și arbitrej obligatoriu în mod excepțional, numai în cazurile arătate de art. 16. | Cari sunt aceste cazuri ? | Două categorii de întreprinderi cuprinăe art, 16: a) Intreprinderile. şi: instituţiile Statului judeţelor eo de orice natură ar îi ele; Sâiiaiic 

ntreprinderile de uţilitate publică, Cei g i întreprindere de utilitate publică ? Legea aicea Prin consideră că au acest caracter acele întreprinderi cari funcționează în interesul public şi a căror oprire pune - 
în primejdie existenţa şi sănătaţe iei : economică şi sotul a Marii. “Pop alaţiei Su vieaţa J Pentru anu Inăj'ii discuțiune în privinţa “întinderii noţiunii cu privire la utilitatea publică, legea hotărăşte $: 
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în mod limitativ cari întreprinderi funcţionează în in- 
teresul public şi pentru care arbitrajul este obligator. 

Acestea sunt următoarele : aa 

1. Intreprinăerile de transport -pe uscat, pe apă şi . 

aeriene, inclusiv personalul întrebuințat la încărcare şi 

descărcare; i 

2. Sondele. și distileriile de petrol, minele de com- 

bustibil, precum și întreprinderile de captare a gazelor: 

naturale ; | . | EEE | 

3. Uzinele de gaz şi electricitate; - 

4. Intreprinderile de distribuție de apă. și forţă mo- 

irice ; E: 

5. Intreprinderile de mori, brutării și abatorii; - 

6. Stabilimentele ospitalicești ;. | 

7. Intreprinderile pentru ridicarea gunoaielor și cu- 

rățitul străzilor ;. a 
8. Serviciul de higienă publică. | 

Enumerarea din acest articol. ete limitativă, ea nu 

se poate întinde pe cale de analogie. o 
FR . 

În privinţa chestiunii dacă arbitrajul e bine să fie 

„obligator în ' anumite cazuri, trimitem la partea res- 

pectivă din raportul subsemnatului şi din discursul 

rostit la Cameră, unde este analizată pe larg această 

chestiune. “Tot. acolo trimitem şi pentru rezolvarea: 
chestiunii, dacă legea desființează sau nu dreptul de 
grevă în general. Me 

In privinţa dreptului de grevă a . funcţionarilor ne. 

vom ocupă mai la urmă întrun capitol special. 

Reamintim că dreptul de asociaţie profesională al 

funcţionarilor nu. poate fi contestat şi: această ches- 
tiune se găseşte tratată tot în această broșură, în inter- 

pelarea desvoltată de subsemnatul, în Camera deputa- 

ților odată cu chestia consiliilor muncitoreşti. 

1) Incetarea colectivă a lucrului 

Ce se înţelege prin încetarea, colectivă de lucru ? 

Prin încetarea colectivă de lucru, în sensul legii, se 

înţelegă încâtărea lucrului â cel puţin 1/3 din numărul 

total al'sălătidţilor unui stabiliment industrial sau Co- 
mercial, sau a unei secţiuni dintr'un stabiliment.
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Deci, ca legea să: fie aplicabilă se cere ca cel puțin 
1/3 din Hămărul lucrătorilor unui stabiliment sau a 
unei secții să înceteze. lucrul. 

Nu e o treime, legea nu se aplică. | 
Astfel, presupunem un stabiliment care cuprinde 60 

de lucrători. Dacă 15 încetează colectiv lucrul, legea nu 
e aplicabilă. Dacă însă cel puţin 20 tac grevă, meca- 
nismul legii intră în vigoare. - | 

Se mai cere ca stabilimentele industriale și comer- 
ciale să aibă cel puţin 10 salariaţi pentru ca meca- 
nismul legii să intre în funcţiune. Dacă are un număr 
mai nic de 10, chiar dacă. toți lucrătorii părăsesc ate- 
lierul, legea nu e aplicabilă. . 

2) Impăciuirea 

Care este procedura împăciuirii ? 
Im cazul vreunui conflict de muncă, care ar putei 

atrage după sine o încetare colectivă de lucru, sala= 
riații trebuie să desemneze o delegaţie compusă din 
2—5 persoane, care împreună cu' patronul ori cu re- 
prezentantul său, și în prezenţa unui delegat al minis= 
terului muncii, încep tratativele pentru împăcare, 

Delegaţia de mai sus, — împreună cu delegatul mi- 
nisterului muncii, — formează comisiunea de împă- - 
care. ă | 

Atribuţiunile acestei comisiuni de împăcare e să cer- 
ceteze modalităţile pentru aplanarea conflictului prin 
împăcare. 

Dacă părțile se împacă, în cazul acesta se dresează 
un proces-verbal, care se semnează de toţi delegaţii şi care conștitue o adevărată convenţiune colectivă pe viitor, In acest scop se afișează procesul-verbal în 
toate stabilimentele interesate. | 

Unul din aceste ex se îă ini ncii 
„care îl păstrează la rea sent de zeul tie , » pentru a fi cercetat ori de câte ori va fi nevoe. 

In cazul când părţile n'au putut , ajunge la 
se dresează tot un proces-verbal E ozeţia a apâcare,
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După cum vedem, totul depinde de priceperea şi în- 

ţelepciunea deiegaţilor, ca să aplaneze sau nu con- 

flictul de muncă. Deci e foarte important să vedem 

cum se aleg delegaţii și cine poate aveă această ca- 

litate. | | 
In principiu nu poate fi delegat decât cei cari lu- 

crează în întreprinderea în care s'a declarat conflictul,— 

de cel puţin 6 luni. | 
Dispoziţiunea e bună, de oarece nimeni nu poate cu- 

noaşte mai bine nevoile lucrătorilor şi mersul între- 

prinderii, decât cei cari lucrează de cel puţin 6 luni în 

întreprinderea respectivă. a 
Scopul urmărit de lege este ca delegatul să fie lu- 

crător, nu agitator. Totuş pentru a nu privă pe lu- 

crători de a fi apăraţi de cei mai luminaţi şi bine pre- 

gătiţi reprezentanţi ai lor,— se impune ca, atunci când 

se va veni cu recunoaşterea sindicatelor de muncitori, 

să se treacă în lege ca reprezentanții sindicatelor de 

breaslă, să poată avea calitatea de delegaţi. 
Delegatul trebuie să aibă vârsta de ce] puţin 25 ani 

şi să nu fi suferit condamnări penale. Delegații se aleg 

de majoritatea lucrătorilor dintr'o întreprindere. 

Ei trebuie să aibă împuternicire scrisă din "partea 

acestei majorități. | 
. Patronul se poate prezentă în persoană, sau poate 

delegă un reprezentant al său, însă împuternicirea tre- 

buie să fie scrisă, 

In ce termen trebuie să se aleagă delegaţi ? 

Obiectul litigiului şi alegerea delegaților se comunică 

în scris celeilalte părţi interesate. 
Patronul, în cel mult 24 ore dela primirea comuni- 

cării, adică a memoriului lucrătorilor, e obligat să în- 

știinţeze pe inspectorul regional al ministerului muncii. 

Inspectorul regional, în termen de 3 zile dela pri- 

mirea, înştiințării, e dator să fixeze data și locul de 

impăcare al părților. 
Comisia de împăcare se strânge la ziua şi locul hotă- 

rit și începe tratativele, cari -se conduc de delegatul 

ministerului muncii. a
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 Delegatul ministerului muncii va puteă fixă şi ad- 
„mite la discuțiune un număr mai mare de delegaţi, bine 
înțeles, după natura întreprinderii. ! 

Tot delegatul ministerului muncii are. dreptul ca să 
cheme să iă parte la desbateri şi alți delegaţi ai sala- 
riaților sau ai patronilor din alte intreprinderi, cari ar 
aveă interes comun la tratativele de împăcare. 

Se poate întâmplă ca multe întreprinderi să aibă in- 
teres ca pe viitor anumite revendicări să nu se acorde 
din cauza unor condițiuni cu totul specifice în cari ele 
se află. , | 

Dacă se decide fără prezenţa lor, lucrătorii acestor: 
întreprinderi vor înaintă imediat memoriu cerând să 

„li se facă condițiuni egale cu ale camarazilor lor, cari 
au obținut avantaje. a a 

E dar de cel mai mare interes pentru ele să iă parte 
la desbateri — căci altfel ar riscă să aibă conflict — 
sau să primească cele hotărite -de o comisie de împă- 
care — la care n'au participat. 
„Rezultatul tratativelor se consemnează, după cum 

ara spus, într'un proces-verbal. 
Vom vedeă la sancţiuni ce drept are partea care 

vede refuzul celeilalte părţi de a nu execută conţinutul 
procesului-verbal. - | 

3) Arbitrajul 

Cum se formează şi din cine se compune comisia de arbitraj ? Ă | 
Sistemul legiuitorului este ca părţile. singure să-și 

aleagă arbitrii pe cari îi vor şi în cari au încredere... In acest scop, lucrătorii desemnează doi membri şi patronii doi, în total patru membri activi şi doi su- pleanţi. Aceștia își aleg un președinte. 
In cazul când cei patru membrii nu cad de acord asupra alegerii preşedintelui, atunci președinte de drept este un' magistrat de carieră şi anume : 

a] Președintele tribunalului respectiv, când conflictul interesează una sau mai multe întreprinderi din cu- prinsul.unui singur judeţ ; Ia a 
_b) Primul-președinte al Curţii de apel sau un Consi- lier delegat de acesta, dacă conflictul interesează 

s . 
n-
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treprinderi din, cuprinsul! circumseripției unei. Curți 
de apel;. 

c] Primul- preşedinte al Inaltei Curți - de casaţie Şi 
justiţie sau un consilier delegat al acestei înalte Curți, 
dacă conflictul . interesează întreprinderi din cuprinsul 
cireumseripţiilor mai multor Curți de apel. | 

Prin urmare, ceeace trebuie să reținem este preocu- 
parea legiuitorului ca formarea comisiunii de arbitraţ 
să se facă de comun acord, prin bună învoeală a lucră- 
torilor cu patronii, și dacă nu reuşesc să se înțeleagă, 
în acest caz, preşedintele va fi un magistrat de carieră, 
care este în afară, de orice. influență şi pe a cărui im- 
parţialitate se poate contă. 

Comisiunea astfel formată intră în judecarea litigiului. 
Delegatul ministerului muncii pune dosarul împă-— 

ciuiri la dispoziţia președintelui. 
Preşedintele comisiei invită pe delegaţii patronilor şi» 

ai lucrătorii r, fixându-le ziua și locul unde se va face 
arbitrajul... 

După ce se > face verificarea actelor de împuternicirea, 
delegaților, se intră în cercetarea motivelor de nemul- 
țumire și pentru luminarea deplină a revendicărilor, 
președintele are dreptul să ordone anchete, să facă ex- 
pertize, constatări locale, să citeze martori, cu alte cu- 
vinte are drept să facă orice demersuri ar fi necesare. . 
pentru lămurirea cauzei. . 

E foarte important de reţinut faptul că, în virtutea - 
art. 21 din lege, preşedintele poate să cerceteze, prin- 
tr'un expert, registrele întreprinderilor şi să vadă dacă. 
pot acordă o sporire de salariu sau alte îmbunătăţiri 
cerute de salariaţi. 

După ce toate punctele în litigiu au “fost examinate 
cu deamănuntul, comisiunea pronunţă hotărirea de 
arbitraj, 

Hotărirea se iă cu majoritate de voturi. 
In caz însă câmd nu se poate obţine majoritate, ca şi 

în cazul când una din părți sau chiar ambele refuză să - 
trimită delegați In comisia de arbitraj, hotărirea va fi 
dată de preşedinte singur, 

Părerea președintelui formează hotărirea şi aceasta 
din cauză că conflictul nu poate să rămână nesolu- 
ționat. 
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Hotărirea este obligatorie pentru ambele părți. 
Termenul de valabilitate se fixează la 6 luni dela 

data pronunțării. | , 
Părţile însă pot să prevadă un termen mai lung, în 

„ care timp hotărîrea să rămână obligatorie. , 
Dacă hotărîrea nu se denunţă, ea rămâne obligatorie 

înainte, prin tacită reînouire. 
Este dar un fel de contract colectiv —obligatoriu. 

CAPITOLUL V 

Sancţiuni 

Pentru a înţelege mai bine mecanismul legii şi modul 
cum se aplică sancţiunile, vom luă cazurile cari ar 
puteă să se întâmple în conflictele de muncă. 

In prealabil, trebuie să se ştie că nu s'a admis teoria 
pedepselor colective. 

Cum să pedepseşti mii de lucrători, cu închisoare 
sau cu amenda ? 

Este și imposibil şi periculos. (Vezi raportul). 
Pedeapsa în massă nu s'a primit de legiuitor ŞI bine 

a făcut, de oarece orice delict prin natura lui are un 
caracter individual. | 

Sistemul legii noastre este acelaş ca şi al proiectului 
de lege francez, din 1920 — Millerand —, făcându-se 
următoarea distincțiune : : 

Se pedepsește acela care va fi provocat o încetare co- 
lectivă de lucru, indiferent dacă provocarea a avut sau 
nu urmări. 

Se cere însă o condiţie ca agentul provocator să fie una din persoanele direct interesate în confiict, fie pa- 
tron, fie lucrător. a 

Prin urmare, persoanele străine de întrepriadere nu se pot face vinovate de delictul de provocare, când în- 
cetare colectivă n'a fost. 

Dacă însă greva a isbucnit, în acest caz agentul provocator este pedepsit, indiferent dacă este o per- soană din întreprindere sau străină de ea. | In ambele cazuri, pedeapsa se agravează ŞI cu închi- soare, dacă întreprinderea este una din acelea în care arbitrajul este obligator.



17. 
Ema > . , y - . 

Î 

: Mai trebuie reţinut că. neexecutarea celor stabilite 
în procesul-verbal de. împăcare, ca în hotărîrea comi- 
siei de arbitraj, constițuie un just motiv de ruptură a 
contractului de muncă, cu drept la daune interese 
pentru partea lezată. . - 

Să luăm acum cazurile de aplicare ale legii și să 
veder.ce soluțiuni se dau. | 

Primul caz : „ a 
Into întreprindere de 60 lucrători, 15 părăsesc 
dintr'o dată lucrul și declară greva. 

Legea nu se aplică, de oarece numărul celor cari au 
-- încetat lucrul nu atinge o treime: IE 

„Dacă insă ă două zi alți 40 părăsesc lucrul şi, prin 
- urimare, se Vede că este ceva plănuit ca să eludeze legea, | 

în acest caz legea intră în vigoare. 
_Al'doilea caz : - . | 
O treime din lucrătorii unei întreprinderi vor să declare 

“N greva. Să presupunem că în întreprinderea de mai sus, 
$49 20 de lucrători cer o mărire de salariu dela patron. 
CC) Mecanisniul legii intră în făneţiune. 
+ Cum? i , 
O -  Lucrătorii sunt obligaţi să trimită delegaţi, cari, îm- 
> Preună cu delegaţii patronului, încep tratativele de îm- 

păcare. n 
Dacă reușesc, se dresează procesul-verbal, de care am 

vorbit mai sus. 
Dacă nu reuşesc, se dresează, tot un proces-verbal 

şi lucrătorii sunt liberi sau să declare greva sau să pri- 
mească arbitrajul, — bine înţeles pentru intreprinde- 

“rilecari nu sunt enumărate în art. 16. - NE 
„Deci, dreptul de grevă există după ce părţile au mers 

la impăciuire. 
"Obligativitatea împăciuirii nu ridică dreptul de grevă. 
Dar faptul că lucrătorii pierd momentul favorabil 

nu însemnează că dreptul de grevă suferă o stânjenire ? 
Ne referim la cele ce am spus în raport, la cari mai 
adăugăm : a | 

Aproape în toate legislaţiile cari reglementează 
dreptul de grevă„serprevede, un termen de preavis, 
adică un termepede delia ăi convenţiunii colective 
care leagă pe lierători :A)eei “există stânjenire fără ca 

să se poată susftnezeă dreptul 'de grevă este desființat.  
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Insuş partidul socialist, prin declaraţia citită de d. 
Moscovici, a primit obligativitatea împăciuirii, deci 

"implicit se vede că dreptul de grevă există cu toată 
această obligativitate. Si 

Pentru întreprinderile în cari arbitrajul e obliga-: tor — ne referim la raportul Şi capitolul referitor la drepțul de grevă al funcţionarilor, — la cari trimitem. Alt caz: 
Presupunem că conflictul de muncă s'a declarat ŞI lucrătorii sau patronii refuză să trimită delegaţi. “In acest caz mecanismul legii intră în funcţiune. Ministerul muncii, din oficiu, prin organele sale, in=, vită părţile să-şi trimită delegaţi. 5 ; Dacă persistă în refuz, în acest caz legea nu i; nici ; 0 măsură contra, massei muncitoare, ci se caută agenţii 1 provocatori, cari singuri cad în prevederile legii ; pot fi daţi în judecata penală după distincţiunile din art, 271—32, RE | | Alt caz : m | Presupunem o întreprindere din cele în care arbi- trajul este obligator. Da II Aa Lucrătorii au trimis delegaţi şi au format COoMisiu— nea de împăciuire. - 
Tratativele cari au urmat n'au dat nici un rezultat. In acest caz lucrătorii ca şi patronii sunt obligaţi să trimită câte doi delegaţi pentru formarea comisiei de arbitraj. 

„Dacă nu se supun Și declară 
legea nu prevede nici o pedeapsă contra massei munci toare, ci se caută agenţii provocatori cari au îndemnat sau au ordonat încetarea colectivă de lucru. . | - Acesta, este întreg sistemul legii cu privire la.sanc- țiuni. Pedepsele nu sunt grave, cum unii interesaţi au susținut, mai ales că se poate acordă circumstânţe atenuante, în care caz pedeapsa se poate reduce la mi- nimum. A 

| Legea mai prevede despăgubir lezată. | | = Contra cui se va îndreptă cererea de despăgubire ? Când patronul e în culpă, chestiunea e ușor de re-: Zolvat, el.este solvabil Și va plăți 

/ 

grevă, şi “în acest caz 

i civile pentru partea . 

 



49: 

Dar când vina este de partea lucrătorilor? In acest: 
caz e greu de realizat. din cauza lipsei sindicatelor 
profesionale. 

Dacă ar fi recunoscute ca nersoane civile, ele ar 
puteă fi urmărite în patrimoniul lor. Nefiind recunos-: 
cute cu caracter de personalitate civilă, lucrătorii mai 
in totdeauna nu vor plăti despăgubiri. 

Dreptul subzistă față de agenţii provocatori. Insă un 
agent provocator ru poate fi condamnat decât la dau- 
mele cauzate prin fapta lui. 

Tot ca sancțiuni legea prin art. 44 mai prevede 
dreptul de rechiziționare a întreprinderii: local, mate- 
rial, personal de execuţie și orice ar fi necesar. pentru 
punerea în funcţiune. 

Acest drept există în baza prezentei legi i, indiferent 
de starea de răsboi. 

El a căpătat fiinţă în Italia la 1907 şi în Franţa la 
1940, în' afară de starea de răsboi. 

De asemenea, regimul sovietelox» ruseşti îl prevede ca 
un mijloc pentru aplanarea grevelor. 

In capitolul. sancţiunii -mai găsim dreptul pentru 
judecători de a puteă suspendă, pe termen de un an, 
pedepsele pronunţate în caz de încetare colectivă a lu- 
crului și de înfrângerea libertăţii muncii. 

Judecătorul este obligat s să treacă în sentință această 
Suspendare. 

Este aplicaţiunea cunoscutei legi Bâranger. 
- In sistemul legii noastre nu operează de drept în 

„virtutea legii, ci este lăsată la facultatea, judecătorului, 
— când el va apreciă că este cazul a se acordă sus- - 
pendarea — o va acordă. . 

Pedepsele prevăzute pentru delictul de sabotaj nu 
pot fi suspendate. | 

» Sa crezut acest delict prea grav pentru a i se putea 
aplică legea, Beranger. 

CAPITOLUL VI 
Dreptul de grevă al salariaţilor Statului 

Mișcările din ultimul timp ale funcţionarilor dela: 
poștă, ale celor dela C.F. R. și dela alte instituţii ale 
Statului a pus la ordinea zilei dreptul de grevă. al
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funcţionarilor şi în genere a celorlalți salariaţi ai Sta- 
tului. . , 

Eră fatal ca scumpirea enormă a traiului, provocată 
de răsboiul. mondial, să producă mișcări. și reven- 
dicări chiar la cel mai luminat corp dintr'un Stat. Ne- 
voile materiale sunt mai tari decât toate dispoziţiile 
legislative, — și dela început ţinem să declarăm că 
funcţionarii noștri ca Şi în genere toţi salariaţii Sta- 
tului au dreptul să ceară o inărire de salarii, „de 
oarece, faţă, cu proporţia scumpirii vieţei, mijloacele lor de trai — lefurile lor — sunt derizoriie, | 

Intrebarea care se pune este următoarea: sub ce formă pot să ajungă la îmbunătăţirea stării lor mate- riale și morale ? i 
Pot să recurgă la grevă? Şi dată acest mijloc le este interzis, ce alte mijloace le stau la dispoziție? 
Chestiunea s'a mai pus și s'a discutat foarte mult în alte țări, şi putem: afirmă, după cum arătăm la urma acestui capitol, că aproape toate — cu toarte mici ex- cepții — au căzut de acord că greva salariaților Sta- tului, cari au în mâna lor mecanismul vieţii naţionale, este aşa de dezastroasă prin efectele ei, încât trebuie „evitată. | i Trebuie să facem distincţie între dreptul de asociaţie a! funcţionarilor Și consecinţa naturală a acestui drept : "greva. Unii le confundă, deși sunt două noțiuni cu totul distincte. - | 
In privința dreptului de asociaţie—recte sindicali- zare —și aceşt drept a fost multă vreme tăgăduitifuncţio- narilor Statului. In adevăr, — zic unii, —funcţionarii sunt - agenţii executori ai forţei publice. A le recunoaște sin- dicatul este a admite complotul, conspirația contra Statului. a | Ei sunt însă 

blice. 
Sindicatul însemnează, lupta de clasă. Ori funcţio- narii, cari sunt prin ei însăş Statul, nu pot e in asociaţiuni cari au la bază lupta, de clasă. In funcțiu- nile pe cari le Ocupă ei i i pe o parte din naţiune. 

socială, nu la armonia scială, 

$ Statul, sunt depozitari ai. puterii pu-
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Partizanii acestui sistem tăgăduesc funcţi6narilor 
dreptul de a se constitui în sindicat, însă recunosc drep- 
tul de a se constitui în asociațiuni, »chargâes de les 
defendre dans leurs intrâts. collectifs, mais respec- 
iueuses de la hi6rarchie administrativec. | - 

În adevăr, zic ei: »l/'association de fonctionnaires - 
symbolise la tendence mutualiste, pacifique, respectuese 
de Pautoritâ- constitue, le syndicat de fonctionnaires, - 
qwon le veuille ou non, symbolise la tendence' syndi- 
caliste, Pidee de lute de classes,-et tout fait craindre 
que si on Vautorise, les barritres que lon prâtend 
opposer ă ses empiâtements-ne soient rapidement em- 
portees, et que l'on ne puisse enâp&cher son affiliation & 
ia C. G. T., instigatrice de grăvese. 1) - 

„.„. Deşi argumentul e puternic, credem că nu se poate 
contestă dreptul salariaţilor Statului de a se constitui 
în asociaţiuni cu caracter profesional oricum săr numi, 
asociațiuni sau sindicate. ” 

Ar fi să ne ascundem după deget, dacă am permite - 
dreptul de asociaţie și am coritestă dteptul de sindica- 
lizare. i i | 

Dacă la bază există lupta de clasă, este indiferent 
numele de asociațiune profesională sau sindicat, căci 
ceeace importă este tendința grupului, ori tendinţa re- 
zultată, din fapte, nu din titulaturi. 

Ceeace Statul frebuie să urmărească de aproape este 
ca mișcarea salariaţilor săi să nu aibă un caracter sub- 
versiv-şi acest drept de control am arătat în interpela- - rea mea că trebuie să și-l rezerve orice Stat. _ 

Chestiunea a făcut mare sgomot cu ocazia a doui 
mari greve din Franţa, a funcţionarilor telegrafo-postali 
şi dela căile ferate (1909), de cari vom vorbi mai jos. 
Chestiunea a fost despărțită în două, — cum am făcut 
noi, — dreptul de sindicalizare n'a fost contestat, din 
contră recunoscut, —însă dreptul de grevă a fost socotit 
ca un delict,—şi interzis. a 

lată ce zice d. Poincar6, fostul preşedinte al Repu- 
blicei franceze, asupra acestui punct : Ne 

” »Pourquoi tant parler des libertes syndicales ? Ce ne 
sont pas elles qui on 6t6 mise n cause par la greve des 
ÎN Mnn  O 

1) Pic : Legislation ouvriere,
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cheminots. Depuis 1894 les ouvriers des chemins de 
fer ont obtenu — en fait — d'une vote dela Chambre 
Veercice d'une droit que personne ne songe a, leur retirer- 

C'est bien. Mais ce droit de s'asocier pour âtudier et 
defendre leurs intâr6ts corporatif a-t-il pour corollaire 
torce le droit d'interompre un grand service public et 
de paralyser la vie nationale? Voila ce qu'une loi pre- 
cise devrait dre-par oui ou. par non ?« 
„In rezumat suntem pentru recunoaşterea dreptului 
funcţionarilor de a se'asociă, sub rezerva controlului. 
Statului, şi în acest sens am apărat drepturile funcţio- 
narilor în interpelarea dela 6 August 1920, pe care am 

- reprodus-o în prezenta. lucrare. 
„Cine dorește să vadă şi părerea guvernului Aver&scu 

în această chestie,să citească cuprinsul interpelării mele. 
În privinţa dreptului de grevă chestiunea pare mai 

delicată. ai Me | 
„ Pentru a o lămuri, trebuie să facem distincţie între : 
4) funcţionarii de autoritate; b) funcţionarii de gestiune. 

Cei dintâi dețin o paie din suveranitatea Statului, - pe când cei din a doua categorie nu deţin nici o parte 
din această suveranitate. | 

In privinţa funcționarilor cu caracter de autorițate, soluțiunea este generală : ei nu'e pot pune în grevă. Dreptul de sindicalizare nu implică și dreptul de a recurge la grevă. | | Această părere este aproape unanim admisă şi a fosţ susținută în Camera, Belgiană, în ziua de 41 Iunie 19215 cu ocazia grevei institutorilor,'de către marele socialist Vandervelde. | | 
Iată şi părerea lui Deschanel, actualul președinte al Camerei franceze, exprimată cu ocazia celei de a „doua greve a funcţionarilor dela postă (4 909): E »Funcţiunea.nu este - un bun al guvernului, nici al funcţionarului, Ea este un bun public, interesând so- cietatea. Funcţionarul este un delegat al societăţii. în serviciile cari interesează vieaţa naţională. El leagă cu societatea un contract de drept publiccare îi dă şi avan- taje speciale, dar îi impune şi anumite obligaţiuni, pe cari elle acceptă cu titlu de răspundere. Prima şi cea mai importantă este interdicţia, drep- tului de grevă. « 

+
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Aceeaş părere o împărtășește şi: Briand, care combate 

teza lui Millerand, — în ședința Camerei franceze, — 

tot'en ocazia celor două mari greve ale funcţionarilor poş- 

tali şi ale personalului căilor ferate 

Cu această ocazie în Camera franceză său format 

două grupe: Unul având în frunte guvernul Briand, care 

tăgăduiă dreptul de grevă nu numai funcţionarilor, dar 

oricărui salariat al Statului, și al doilea grup în frunte 

cu ministrul lucrărilor publice, Millerand, care eră pen- 

tru o soluţie transacţională şi anume: În principiu,  - 

dreptul de grevă fiind un corolar. al dreptului de aso- 

ciaţiune, nu poate fi tăgăduitinimănui, nici chiar func- 
ţionarilor publici. | A 

Insă având în vedere răul incalculabil ce sar puieă 

produce prin greva acelora cari au în mână mersul 

serviciilor publice și al vieţii naționale, să căutăm —ziceă 

Mi!lerand — să evităm greva cu consecințele ei de- 

zastruoase, printr'o organizaţie preventivă și obliga 

torie de conciliare și arbitraj. Exact cum hotărăşte legea 

noastră. Camera a adoptat-părerea lui Briand şi Mille- 

rand a căzut pe această chestiune. Ra 
De asemenea și Charles Gide”) socotește că “greva. 

“funcţionarilor este o adevărată rebeliune, — ea este re- 

„volta contra naţiunii. | | 
_:. Ce decidem în cazul fancţionarilor de gestiune ? 

- Ar văzut că dreptul de grevă al funcţionarilor de 

autoritate poate fi interzis pe motiv că ei deţin o parte 

din suveranitatea naţională. pt 

"Or, funcţionarii de gestiune nu deţin nimic din su- 

veranitatea Statului. a | 

Pe baza căror motive se poate contestă dreptul de 

grevă al salariaţilor dela regie şi în genere al tuturor 

“salariaților din întreprinderile publice ? , 

Wandervellde nu face nici o distincţie, însă el, ca ȘI 

Millerand, îi supune arbitrajului obligatoriu, adică în 

principiu nu le contestă dreptul de grevă, dar acești 

sălariaţi nu pot si recurgă la grevă decât după ce au 
epuizat toate mijloacele de conciliațiune. | 

- Chestiunea fiind foarte importantă, să ne oprim puţin 

asupra ei. | . 

*) Pag, 336.
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În adevăr, care este. caracterul contractului 'de muncă al unui funcţionar de gestiune ? 
Este el un contract de drept public sau este un con- tract de drept privat ? - 

lată ce zice în această privință d. Tardieu, marele diplomat dela conferinţa Păcii : | »La greve est un fait pouvani se produire legalement ou cours de Pexecution d'un contrat de travail regle par les dispositions du droit privâ. Au contraire, lors- qu'elle resulte d'une refus de services. concerte_ entre des fonctionnaires, un acte ilicite, alors meme qu'il ne pourrait âtre r&primâ par la loi penale; que par son acceptation de !emploi qui lui a ste confere, le fonc- tionnaire s'est soumis ă, toutes les obligations derivant des nâcessites mâmes du service public et & renoncă d, toutes facultes incompatibles avec un continuilă essen- tielle â la vie nationale ; Qu'eg se mettant en greve, les agents preposâs au service public, sous quelque denorni- 

de droit public que les lie â l'administration ; que dans le cas d'abandon collectif ou concerte du service pu- plic, administration e-ţ tenue de prendre des esures d'urgence et de proceder ă des remplacements immâ- diats..maptc. e, 
| 3 Prin urmare distincţiunea pe care trebuie să o facem este să vedem dacă funcţionarul este înti”o întreprin- dere cu caracter de simplă gestiune sau întreprinderea lucrează ca autoritate publică ? | - | In primul caz, dreptul la grevă nu poate fi interzis, Raportul între ei Și Stat este Pur şi simplu acela dela patron la salariat şi nu le Putem tăgădui dreptul de grevă. . , In cazul al doilea, — când e vorba de “salariaţi, — lucrând într'o întreprindere cu Caracter de autoritate publică, — pentru aceleași considerațiuni, — dreptul de grevă trebuie să “fie interzis. | E Şoluţiunea se impune cu atâţ mai mult cu cât o în- cetare colectivă din partea salariaţilor cari au în mână
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servicii de importanță capitală pentru mecanismul i 
vieţei naţionale, — este mai gravă în consecinţe decât. 

greva funcţionarilor de autoritate. Si 
Putem noi să admitem în asemenea cazuri stag- 

narea vieţii naţionale ? îi , 
Insuş Charles Gide — care face parte din școala individualistă — a libertăţii individuale — socotește 

că în asemenea cazuri greva poate îi sancționată cu 
pedepse penale; iar contiliațiunea 'și arbitrajul obli- 
gator se impun ca singurele mijloace cu cari putem în- lătură consecințele iremediabile ale grevei. 

*. Celor cari consideră arbitrajul obligator ca desfiin- 
țarea singurului mijloc de îmbunătăţirea stărei mate- 
riale — a salariaților în genere —, le răspundem că este o mare diferență între condiţiile de muncă ale unui funcţionar chiar de gestiune la Stat şi între ceilalţi lu- 
crători manuali. | - 

În adevăr, după cum am spus și în raportul nostru, . intotdeauna, creațiunea serviciului de utilitate publică este datorit autorităţii legislative. o Ca urmare logică, toate drepturile şi datoriile func- ționarilor de autoritate sau gestionari sunt fixate prin 
lege, ele nu sunt supuse fluctuaţiunilor. pieţei, legii cererii şi ofertei, ca a salariaţilor obișnuiți. 

Contractul lor —. un contract de drept public sau fără acest caracter — este mărginit prin lege sau re- gulamenţ Și tot în cadrul acestor legi poate fi rupt sau Suspendat.. 
_ Funcţionarul are drept la avansări, are o ierarhie stabilită prin lege, are o situaţiune sigură, drept la pensie, atâtea avantaje, cari exclud jdeea . încetării - de lucru pentru îmbunătăţirea stării lui materiale. Ş 

| l se Dică în cadrul legii, care este opera națiunii, 
ȘI numai pe această cale trebuie să-și modifice condi- hunile contractului, - | 
_Apoi orice serviciu de utilitate generală conţine în sine ideea unui monopol, Cum se poate asigură exerci- 

Hul monopolului, dacă sar permite funcţionarilor 
Publici greva ? ! Da Contra cui se ridică funcţionarii gestionari în caz de 
grevă!
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In adevăr, care este.caracterul con tractului de muncă 
al unui funcţionar de gestiune ? 

Este el un contract de drept public sau este un con- 
tract de drept privat ? 
“lată ce zice în această privință d. Tardieu, marele 

diplomat dela conferința Păcii : 
„La gr&ve est un fait pouvant se produire legalement 

ou cours de Pexecution d'un contrat de travail regle 
par les dispositions du droit prive. Au cortraire, lors- 
qu'elle râsulte d'une refus de services. concerte entre 
des fonctionnaires, un acte ilicite, alors mâme qu'il ne 
pousrait âtre râprime par la loi penale; que par son 
acceptation de Pemploi qui lui a: sts confârt, le fonc- 
tionnaire s'est soumis ă toutes les obligations derivant 
des necessiteș memez du service public et a renoncă ă 
toutes facultes incompatibles avec un continuită essen- 
tielle ă la vie nationale ; qwen se mettant en greve, les 
agents preposâs au service. public, sous quelque denomi- 
nation que ce soit, ne commetent pas seulement une 
faute individuelle, mais quiils se placent eux-mâmes 
par cet acte collectif, en dehors de l'application des 
lois et reglements 6dictâs dans le but de garantir l'exer-— 
cice des droits resultant pour chacun d'eux du contrat 
de droit public que les lie î administration ; que dans 
le cas d'abahdon collectif ou concertă du service pu- plic, administration est tenue de prendre des mesures d'urgence et de procâder ă des remplacements imms- diats..egte...e, a e 

Prin urmare distincţiunea pe care trebuie să o facern este să vedem dacă funcţionarul este într:o întreprin- dere cu caracter de simplă gestiune sau întreprinderea, lucrează ca autoritate publică ? Ia In primul caz, dreptul la grevă nu poate fi interzis. Raportul între ei și Stat este pur şi simplu acela dela pairon la salariat şi nu le putem tăgădui dreptul de grevă. . „ | 
In cazul al doilea, — când e vorba de salariați, — lucrând într'o întreprindere cu caracter de autoritate „publică, — pentru aceleași considerațiuni, — dreptul de grevă trebuie să fie interzis. 
Soluţiunea se impune cu atât mai mult cu cât o în- cetare colectivă din partea salariaţilor cari au în mână,



  

servicii de importanță capitală pentru mecanismul vieţei naţionale, — este mai gravă în corisecinţe decât „greva funcţionarilor de autoritate. Se Și Putem noi să admitem în asemenea cazuri stag- narea vieții naţionale ? pf | 
Insuș Charles Gide — care face parte din șeoala imdividualistă — a libertăţii individuale — socotește că În asemenea cazuri greva poate fi sancţionată cu pedepse penale; iar conciliațiunea şi arbitrajul obli- gator se impun ca singurele mijloace cu cari putem în- lătură consecinţele iremediabile ale grevei. 

” Celor cari consideră, arbitrajul obligator ca desfiin- . țarea singurului mijloc de îmbunătăţirea stărei mate- riale — a salariaților în genere —, le răspundem că este o mare diferență între condiţiile de -muncă ale unui funcționar chiar de gestiune la Stat şi între ceilalți lu- crători manuali. - | 
În adevăr, după cum am spus și în raportul nostru, intotdeauna creațiunea serviciului de utilitate publică este datotit autorităţii legislative. | | Ca urmare logică, toate drepturile şi datoriile func- ționarilor de autoritate sau gestionari sunt fixate prin lege, ele nu sunt supuse fluctuaţiunilor. pieţei, legii cererii şi ofertei, ca a salariaţilor obișnuiți. | 
Contractul lor — un contract de drept public sau fără acest caracter — este mărginit prin lege sau re- gulament și tot în cadrul acestor legi poate fi rupt sau suspendat. 
Funcţionarul are drept la avansări, are o ierarhie stabilită prin lege, are o situaţiune sigură, drept la pensie, atâtea avantaje, cari exclud jdeea . încetării. - de lucru pentru imbunătăţirea stării lui materiale. 
EI se mişcă în cadrul legii, care este opera naţiunii, 

și numai pe această cale trebuie să-şi modifice condi- țiunile contractului. 
Apoi orice serviciu de utilitate generală conţine în sine ideea unui monopol, Cum se poate asigură exerci- țiul monopolului, dacă sar permite funcţionarilor 

publici greva ? ! | 
Contra cui se ridică funcţionarii gestionari în caz de 

grevă!
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 Patroni e nu 1 sunt at, — şefii lor ierarhici sunt în aceleași 

condițiuni ca ei. 
Contra Statului ? Dar Statul sunt ei înşişi, — ei sunt 

depozitarii autorităţii lui. 
Nu este aceasta o revoltă contra naţiunii? 

De asemenea societatea, în caz când celelalte servicii 

publice, cari sunt în mâinile proprietarilor, nu are 

drept să se pună la adăpost în interesul conservării ei ? 

lată pentru cari motive nu putem să le recunoaştem 

dreptul de a încetă colectiv lucrul, fără ca în prealabil 
să nu se fi luat în cârcetare revendicările lor. 

Interesul naţiunii este așa de mare încât obligaţia 
„pentru aceștia de a merge la împăciuire şi arbitraj 
trebuie să nu fie lăsată la facultatea părţilor. 

Dar chiar pentru celelalte intreprinderi obligațiunea 
de a merge la impăciuire se impune azi, când orice 
energie pierdută, chiar prin inacţiune, ține în pe refa- 
cerea economică a ţării._ 

Societatea are drept, în interesul conservării, ca să 
“se pună la, adăpost chiar în cazul când întreprinderile 
„sunt în mâini particulare, însă mersul lor interesează 
națiunea întreagă. 
Când e vorba de refacere și de mersul normal ai 

vieţii naţionale, orice mijloc care ar evită incetarea 
lucrului este binevenit. 

“Dreptul de grevă al salariaţilor Statului 
în diierite țări 

Foarte multe legislații au dat soluţiunea de mai sus: 
1. Astfel încă dela 1876 o lege engleză pedepsește ca 

„conspiracy: grevele în serviciile de utilitate publică, 
căi ferate, apă, etc.; 

2. În Statele-Unite greva, funcționarilor este copsi- 
derată tot ca o conspiraţiune și e pedepsită, chiar f prin 
legea de combatere a trustului din 1890. 

In America există legi generale şi legi speciale cari 
consideră grevele ca delict şi prevăd pedepse penale. 

Din toate acestea reiese marea grije a americanilor ca 
să nu se întrerupă mersul complicat al vieţii naţionale. 

3. Codul industrial german prin art. 452 declară ili- 
cite > grevele cu privire la un serviciu public.
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S'a afirmat de către unii că după răsboi, în 1919, 

ar fiiabrogat această dispozițiune, încă noi n'avem: 

nici o cunoștință și cu toată dorinţa noastră n'am pu- 

„tut controlă faptul. o 
4. Legea neerlandeză din 1903 pedepseşte greva dela -.. 

C.F.R. o 

„5. Regimul bolşevic din Rusia are o soluţiune iden- 

tică (vezi raportul). De altfel în Rusia ţaristă existau 
două ordonanţe, una din 25 Decemvrie 1905 şi alta din... 

23 Aprilie 1906, cari pedepseau și pe grevişti și pe pro- 

veocatori. , | 

6. În lolia: -. | i : 

Căile ferate erau întreprindere privată și, chiar când 

nu erau ale Statului, guvernul printr'un comunicat, în . 

1902, a dai. calitate de funcționari publici tutulor am- 

ploiaţilor căilor ferate şi a interzis greva. | | 

După naţionalizarea căilor ferate din 1906, în caz de 

grevă funcţionarul e considerat demisionat, în afară de . 

alte sancţiuni penale. | 
'Totuş caracterul represiv al acestor legi fac guver- 

nele să nu recurgă în totdeauna la pedepse. a 

Astfel, la 1907 guvernul itâlian a recurs la alt mij- 

loc, la care recursese și Franţa în 1910: la militarizarea 

instituţiei şi mobilizarea personalului. Am arătăt că şi 

proiectul nostru a adoptat această soluție. | 

7. Legea canadiană din 22 Martie 1907, modificată 
la 1910, are o soluţie originală : o 

Greva e oprită în orice serviciu -public sau monopo- 

lizat, până când o anchetă contradictorie nu-și va fi spus - 

„cuvântul. Rezultatul anchetei se publică. 

8. Sunt şi legi cari fără să pedepsească greva în prin- 

cipiu încearcă un şistem de »preavize. 

Astfel, legea spaniolă din 27 Aprilie 1909 prevede 

- preavizul obligator de 8 zile. a 
Tot în acest sens e şi decretul portughez din 4910. 

Concluziuni: O ă 

a) Dreptul de asociaţie. al funcţiondrilor sau salaria- 

ților Statului trebuie să: fie recunoscut — cu singura 

rezervă a ratificării statutelor — spre 4 nu conține ceva 

subversiu, contra. intereselor Statului. Verificarea, și con- 

trolul să nu echivaleze cu un arbitrar, cum eră în legea
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( 

din 1909, ci dreptul ministrului să se mărginească prin. lege la anumite condițiuni ; | 
b) Dreptul de grevă al funcţionarilor de autoritate — și al salariaţilor din întreprinderile cu caracter de auto- ritate publică, și cari îndeplinesc un serviciu de utilitate publică—poate fi interzis— pentrucă greva lor echivalează cu un act de rebeliune—cu paralizarea, vieței naţionale 3 c) Se impune să se alcătuească. cât mai urgent — legea spune 6 luni — un statut al funcționarilor pentruca, să se înlăture arbitrarul și să li se ded, siguranţa că. nu vor fi nedreptățiţi, iar doleanţele lor vor fi satisfăcute. 

r



RAPORTUL . 
D-lui D. R. IOANIȚESCU 

DEPUTAT, VICE-PREȘEDINTE AL CAMEREI 

  

Domnilor deputați, 

Comitetul delegaților de secţiuni, compus din: 
D. Vintilă Georoceanu pentru secţia 1[; 
» Const. Sturdza » ca Il; 
» G. GC. Lupescu _» » IV; 
» Al. Otetelișanu » „  V; 
» Î. N. Angelescu Dr, »:  » VI; 
» Ioniță Dumitrescu » »  VIL şi 

« Subsemnatul, D. R. Ioaniţescu pentru secția III, în- 
îvunindu-se în ziua de 23 Iulie a. c., sub președinția 
d-lui Dr. 1. N. Angelescu, a luat în cercetate proiectul 
de lege pentru reglementarea, conflictelor colective de 
„Muncă; văzând şi expunerea de motive ce însoțește 
acest proiect de lege, l-a admis cu modificări şi adău- 
giri pentru următoarele consideraţiuni : 

Domnilor devutăţi, ” 
O vie emoție mă cuprinde când prezint deliberării 

d-voastre proiectul asupra, reglementării conflictelor de 
muncă. Este prima verigă a unui lanţ întreg de reforme, - 
Cari se vor succedă pentru rezolvarea problemei mun- 
citorești, cea mai gravă şi cea mai urgentă problemă, 
după reforma agrară. Sentimentul de care mă simt 
cuprins este că în sfârșit s'a înţeles în România-Mare, 
după 60 de ani de vitregie legislativă a clasei muncito- 
teşti, că este bine să ne îngrijim. și de situaţia celei de 
a doua și mai numeroase clase, după clasa țărănească, 
— clasa muncitorilor industriali. 

a
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Activitatea, şi preocuparea de căpetenie a subsemna= 
„tului de mai bine de 10 ani tindeă la alcătuirea, unei 
legislațiuni a muncii, care să croiască o nouă viață 
fizică, materială, și morală marei clase uvriere. - 

Inceputul de faţă îmi dă dreptul să sper la o realizare 
în fapt a acestei dorinţe. | 

Nici nu se putea altfel: guvernul, care chiar din 
prima zi a cârmuirii lui a creeat ministerul muncii, nu 
puteă să nu pășească la rezolvarea problemei munci- 
torești, problemă care se pune cu urgenţă unei fatalităţi 
pentru ţara românească. | 

Am însă regretul să constat că începem legiferarea, 
cu o instituţie care în aparenţă ar „păreă că este o mă- 
sură de restricţiune, cel puţin așa o văd muncitorii şi 
răuvoitorii. | e 

Vom arătă că, Chiar în principiu, departe de a fi 
considerată ca atare în ţările cu mare industrie, ea s'a 
impus, ca singura soluțiune a evitării Și. aplanării con= 
flictelor de muncă, încă din timp de pace. Azi, cu atât 
mai mult se impune, ca o consecință logică a preocu- 
părilor de refacere economică a țărilor pustiite de răsboi 

* Şi mai ales a, României- Mari, care timp de 3 ani a fost. 
devastată sistematic de furia unui inamic, care excelă 
în mijloacele de distrugere. . 

Pe deasupra să nu ne scape din vedere că, prezentul 
proiect este numai o încercare, așa cum au făcut toate 
țările cari azi practică cu succes arbitrajul și împăciu- 
irea, până au ajuns să;se fixeze definitiv. Este ceva provizoriu, lăsând tivapului şi experienței să determine: 
cadrul acestei noui funcțiuni sociale. 

i * 
EL. *. 

Domnilor deputați, 
Credem că acum, când pășim spre legiferarea conflic- telor muncii, nu este lipsit de interes să fixzăm, în câteva trăsături, importanţa problemei muncii. Aceste câteva principii vă vor folosi la toate proiectele ce vor urmă cu privire la muncă. 
Aplanarea conflictelor muncii se prezintă ca.o ches- tiune de existenţă pentru orice Stat Și în special pentru România renovată Şi mărită. 

7 

 



34 

În adevăr, liniștea unei țări e în funcţiune de modut 
cum e rezolvat conflictul dintre capital și muncă. 

De modul cum acest conflict capătă soluţiune, de- 

pinde armonia celor două clase sociale, veșnic în luptă 

şi în continui frământări : patron şi salariaţi. | 

Numărul prea mare al grevelor, agitaţiunile și -miș- 

cările de fiecare zi ale lucrătorilor noştri, precum și a 

celor din întreaga lume, revendicările. lor zilnice, toate, 

sunt simptome doveditoare că chestiunea uvrieră încă 

nu s'a fixat definitiv şi că procesul raportului dintre 

muncă și capital este încă, deschis. 

Toate sistemele de organizare ale sociologilor se în- 

vârtesc în jurul acestei vitale chestiuni şi toate sforță- - 

pile lor se îndreaptă în căutarea pietrei filozofale, cu - 

care să se rezolve marea problemă a reglementării mun- 

cii, care trebuie să satisfacă două interese : 

4. AL lucrătorului, căruia nu i se poate răpi dreptu- 

rile primordiale, prin care el îşi asigură un trai mai 

bun şi mai omenesc, şi | a 

2. Al societăţii, care trebuie să fie scutită de agita- 

ţii şi mişcări violente de natură să sdruncine temelia 

ordinei în Stat. | 

Şi nu puţine au fost frământările omenirii, sub di- 

versele aspecte, sub cari a trecut lupta între capital 

şi muncă în decursul vremurilor, Nu e aci locul să 
le reamintim. Reformele largi, acordate muncitorimii 

în țările cu mare industrie, sunt o probă vie a acestor 
frământări. Este destul să arătăm că 'astăzi problema 

a ajuns mondială, prin faptulcă Conferinţa păcii dela . 

Versailles a conceput măreața operă, care numai în 

visurile utopiștilor se puteă găsi şi care e menită să 

garanteze pacea lumii: organizarea muncii, pe baze 

internaţionale. . | | 

Tratatul de pace a fixat 9 principii, cari trebuie să. 

existe la baza oricărei legislațiuni uvriere, şi cari tre- 

buesc înfăptuite de toate Statele semnatare, inclusiv 

România (vezi art. 427 din tratat). : 

E ultima și cea mai înaltă fază în evoluţia legis- 

lației muncii şi cel puţin de azi în colo muncitorimea 

va puteă speră la alcătuirea unui cod internațional 

uvrier, care îi va: asigură o vieaţă fizică, morală şi -
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materială în mai bune condițiuni decât cele de până 
-- acum, | | 

- In Țara Românească, d-lor deputaţi,—această ches- 
tiune este de o importanță capitală ; am puteă zice că 
în nici o ţară mai mult ca în țara noastră,— chestiunea conflictului dintre capital şi muncă nu e mai urgentă 
şi mai plină de interes, In adevăr, după răsboiul glo- rios, care ne-a dat România cu o suprafaţă de 329.009 kim, p., şi cu 0 populaţie de peste 16 milioane locui- tori, cu regiuni industriale bogate în .materii prime, ca: Banatul și Transilvania; cari singure aduc la pa- tria-mumă un număr de 5416 mari fabrici, în cari se află angajată o falangă de circa 350.000 lucrători in- dustriali, crescuţi la şcoala socialismului modern din “Ocșident, fatal sa impune ca, problema muncii să atragă atenţiunea. noastră, ca o problemă urgentă şi care tre- buie să capete o fericită deslegare. 

Trebuie să o rezolvăm din vreme ȘI cu precauţiune, fără să fim surprinşi de evenimente. Să nu uităm că avem în România întregită peste 500.000 de lucrători, care aşteaptă un regim nou, mai puţin vitreg ca cei din trecut, şi că numai astfel se va ajunge la o defini- tivă şi temeinică aşezare a producțiunii industriale. Trebuie să le dăm deplină satisfacţie revendicărilor lor. Să fim cât mai largi în satisfacerea, aspirațiunilor lor. Să nu uităm că în mâna lor stau arterele de vieață economică ale Statului român ; că trebuiesc mulţu- iţi, oricari ar fi” credinţele lor, de oarece ei sunt agenţii de execuţiune a vieţii naționale. 
O singură rezervă avem de făcut: | | Ca aceste revendicări să nu pericliteze existenţa noastră ca tat naţional. | Datoria oricărui legiuitor este ca, ținând cont de re- vendicările lor; să împace aspiraţiunile lor cu suprema, datorie : mecanismul complicat al-Staţului să mu fie periclitat în existenţa hui. Mai Din acest punct de vedere, legiferarea muncii in- ai tantă decât a muntii agri- 

i i agricole in- 
les pe muncitorul agri- 
» Prin încetarea ei, — 

ale interesează în prim 

prd leresează şi pe Stat, dâr mai a col, care ar fi ce] dintâi loviţ execuținnea muncii industri



  

vând societatea, care e direct şi imediat. interesată, ca 

să nu înceteze mecanismul complex al Statului prin 

stagnarea arterelor vieţii naţionale, cari sunt în mâinile” 

lucrătorilor. 

La lumina acestor axiome, von căută să lămurim 

preccuparea proiectului de lege, să vedem dacă el co- 

vespunde satisfacerii celor două mari interese a massei 

muncitoare și a Statului. E 

Lipsa unei legislații sociale în România-Mare 

Domnilor deputați, 

Pantru că suntem la prima lege, care se prezintă 

Parlamentului, și cum o întreagă serie vă urmă, prin 

îngrijirea Ministerului Muncii, se impune ca d-voastre 

să cunoaşteţi starea legislativă actuală în ţara ro- 

mânească. Numai astfel veți puteă să vă dați seama 

de progresele pe cari le face orice reformă prezen- 

tată Parlamentului și dacă actualul proiect este o 

stare de regres sau de progres în legislaţiunea, noas- 

tă. Vom căută să resumăm cât mai concis legife- 

rarea existentă actualmente în-vechiul regat şi în te- 

ritoriile alipite, pentru ca să avem oglinda fidelă a tot 

ce avem şi ce putem să facem în viitor. 

4. Dreptul de liberă asociaţie profesională. — De 

când se cunoaşte munca industrială din fabrici și cea 

Gin ateliere, o găsim organizată în corporaţii şi bresle, 

atât în vechiul regat, cât și în Austro-Ungaria și până 

întrun punct chiar şi în Rusia. Organizarea internă 

a breslelor vechi nu satistăceă pe muncitori, de oarece 

aveă două păcate. | 

Breslele erau organizate : 

a] Pe baze aristocratice, adică eră alcătuite mai mult 

în vederea drepturilor patronilor; A 

b] Aveau în vedere .mai mult produsul, — fabri- 

catul — lăsând pe planul al doilea pe om, agentul prin- 

cipal al producţiunii. 

Nu putem să găsim aici măsuri cari să poată satis- 

face batalioanele de muncitori, cari se găsesc întrunite 

în marile stabilimente industriale. 
3
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materială în mai bune. condițiuni decât cele de până 
= acum, | 

- In Țara Românească, d-lor deputaţi, —această ches- 
tiune este de o importanţă capitală ; am puteă zice că 
în nici o țară mai mult ca în ţara noastră, — chestiunea 
conflictului dintre capital şi muncă nu e mai urgentă 
şi mai plină de interes. In adevăr, după răsboiul glo- 
1105, care ne-a dat România cu o suprafaţă de 329.000 
lkho, p., și cu o populaţie de peste 16 milioane locui- 
tori, cu regiuni industriale bogate în .materii prime, 
ca: Banatul și Transilvania, cari singure aduc la pa- 
îria-mumă un număr de 546 mari fabrici, în cari se 
află angajată o falangă, de circa 350.000 lucrători in= 
dustriali, crescuţi la şcoala socialismului modern din 
"Oegident, fatal se impune ca problema muncii să atragă 
atenţiunea noastră, ca o problemă urgentă Și care tre- 
buie să capete o fericită deslegare. | , 
„Trebuie să o rezolvăm din vreme Şi cu precauțiune, 

fără să fim surprinși de evenimente. Să, nu uităm că 
avem în România întregită, peste 500.000 de lucrători, 
care așieaptă un regim nou, mai puţin vitreg ca cei 
din trecut, şi că numai astfel se va ajunge la o defini- 
tivă şi temeinică aşezare a producţiunii industriale. 
Trebuie să le dăra deplină satisfacţie revendicărilor lor. 
Să fim cât mai largi în satisfacerea aspirațiunilor lor. 

Să nu uităm că în mâna lor stau arterele de vieață 
economică ale Statului român ; că trebuiesc mulțu- 
miţi, oricari ar fi» credinţele lor, de oarece ei sunt 
agenţii de execuţiune a vieţii naţionale. | 

O singură rezervă, avem de făcut: | , 
Ca aceste revendicări să nu pericliteze existenţa noastră ca Btat naţional. 
Datoria oricărui legiuitor este ca, ținând cont de re- vendicările lor; să împace aspiraţiunile lor cu suprema, datorie : mecanismul complicat al-Staţului să nu fie periclitat în existenţa, lui. Aa 
Din acest punct de vedere, legiferarea muncii in- dustriale e mult mai importantă decât a muncii agtri- cole, de oarece dacă execuțiunea muncii agricole in- teresează și pe Stat, dâr mai ales pe muncitorul agri- col, care ar fi cel dintâi lovit, prin încetarea ei, — execuțiunea muncii industriale interesează în prim,
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rând societatea, care e direct și imediat interesată, ca 

ă nu înceteze mecanismul complex al Statului prin 

stagnarea arterelor vieţii naţionale, cari sunt în mâinile: 

lucrătorilor. . 

La lumina acestor axiome, vom căuță să lămurim 

preocuparea proiectului de lege, să vedem dacă el co- 

respunde satisfacerii celor două mari interese a massei 

muncitoare şi a Statului. Ie 

Lipsa unei legislații sociale în România-Mare 

Domnilor deputați, 

Pentru că suntem la prima lege, care se prezintă 

Parlamentului, și cum o întreagă serie vă urmă, prin 

îngrijirea Ministerului Muncii, se impune ca d-voastre 

să cunoaşteţi starea legislativă actuală în ţara ro- 

mânească. Numai astfel veţi puteă să vă daţi seama 

de progresele pe cari le face orice reformă prezen- 

tată Parlamentului şi dacă actualul proiect este o 

stare de regres sau de progres în legislațiunea noas- 

tră. Vom căută să resumăm cât mai concis legife- 

rarea existentă actualmente în-vechiul regat şi în te- 

ritoriile alipite, pentru ca să avem oglinda fidelă a tot 

ce avem şi ce putem să facem în viitor. 

4, Dreptul de liberă asociaţie profesională. — De 

câna se cunoaște munca industrială din fabrici și cea 

din ateliere, o găsim organizată în corporaţii şi bresle, 

atât în vechiul regat, cât și în Austro-Ungaria și până 

întrun punct chiar şi în Rusia. Organizarea internă 

a breslelor vechi nu satisfăceă pe muncitori, de oarece 

aveă două păcate. | 
Breslele erau organizate : 

a] Pe baze aristocratice, adică eră alcătuite mai mult 

în vederea drepturilor patronilor; . 

b) Aveau în vedere mai mult produsul, — fabri- 

catul — lăsând pe planul al doilea pe om, agentul prin- 

cipal al producţiunii. 

Nu putem să găsim aici măsuri cari să poată satis- 

face batalioanele de muncitori, cari se găsesc întrunite 

în marile stabilimente industriale. 
3
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Acest caracter al breslelor se menţine și în proiec-: 
tul Carp (1888) și în proiectul Filipescu (1990) și în 
prima lege de organizare a meseriilor din 1902, și 
chiar în actuala lege din 1944. Se menţine și în toate. 
ţările alipite, până la formarea asociaţiunilor de mun- 
citori cari s'au impus chiar contra măsurilor de restric- 
iune. 
Adevăratele asociaţiuni ale lucrătorilor nu puteau fi 

decât sindicatele, singurele organe de apărare ale mun- citorilor salariaţi, în contra patronilor capitalişți. Or, 
„din acest punct de vedere, o vitregie legislativă carac- 
terizează țara, noastră, . 

In adevăr, nu avem recunoscut dreptul de asocia- fiune profesională. Sindicatele muncitorești există de. fapt ca simple adunări, tolerate în virtutea art. 27 din Constituţie, care recunoaște dreptul natural de întru nire. Pentru rest nu avem nimic decât o lege de re- strângere a dreptului de asociație — cea, din 1909, bo- tezată de muncitori: „legea scelerată« —, care subor- donează dreptul de asociație unei autorizări prealabile. din partea ministerului respectiv, pentru salariaţii Sta- tului. Vom vorbi la timp despre ea. 
Este de sigur un fenomen curios Și specific ţării noastre: ne lipsește o lege generală pentru recunoaș-—- terea sindicatelor libere, însă există o lege de excepțiune,. cu caracter de restricţiune, aceea privitoare la salariaţii Statului. Reţinem dar că dreptul de asociaţie profesio= „nală nu se află reglementat în Țara românească. Mari. şi frumoase ar fi fost consecinţele recunoașterii acestui drept pentru clasele muncitoare, judecând după marile rezultate obținute de muntitorimea din apus ca, ur- mare a dreptului de asociație. i: Putem menţionă pentru provinciile alipite că, din. acest punct de vedere, ele ne sunt întru câtva superioare: dreptul de asociaţiune este reglementat în Austria prin legea din 1883, cap. V, la adăpostul căreia până în anul 1911 s'au desvoltat un număr de 4.258 sindicate, cu 421.905 mer-vri, având cifra de 9.191.364 lei în- casări. 

In Rusia există ca asociaţiuni :: 
Corporaţiunile Evului mediu, organizate pe aceleaşi baze ca ale noastre, și ertelele, bazate pe ideia de ajutor .
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reciproc, cari asigură oarecari drepturi, la pr oducţie, 
lucrătorvlai, 

La 1909 s'a prezentat Dumei un proiect peniru orga- 
nizarea asociaţivailor profesionale. 

2. Contractul colectiv și Camerele arbitrale, institu- 
ţii menite să ridice massa muncitoare şi să aducă ar- 
monia socială, nu există, pentru că nu se poate compară 
instituţia comisiei de împăcare din legea actuală a me- 
seriilor cu o jurisdicțiune profesională, în sensul insti- 
tuţiilor similăre din Apus. E mai mult parodia unei 
justiții profesionale. Nici în Austria și nici în Rusia 
nu există. În Austria avem legea din 1910, care se o- 
cupă de contractul colectiv al amploiaţilor de comerţ. In 
tot cuprinsul României Mari, contractul colectiv n'a 
fost reglementat. | 

3. Ocrotirea muncii, mărginită în Regat numai la 
cele 4 articole din legea din 1912, lasă de dorit, cu 
toate că Sau votat 6 legi şi un regulament (1894) pentru 
protecţia muncitorilor. Toate aceste legi au fost alcă- 
tuite atât de rău, încât nu numai că nu știa una de 
existenţa alteia, dar, chiar dacă se cunoșteă, se neutra- 
lizau între sle, abrogându-se expres sau tacit cu o in- 
conștiență revoltătoare. Așa că asistăm astăzi la tristul 
spectacol că cei 479.544 muncitori, din cari 74.924 sa- 
lariaţi, intrebuinţaţi în industria mare şi de Stat, şi cei 
95.630 meseriași, sunt cu totul lipsiţi de protecţie pe 
câmpul arid al muncii. 

D. Colescu ne dă pe anul 1920 un număr de 405.075 
salariați numai pentru regat. Ne îndoim de exactitatea 
acestei statistici. Când pe anul 1911, statistica făcută 
oficial prin ministerul de industrie, în vederea asigură- 
rilor muncitorești, ne dă un total de 174.544 munci- 

„tori inchășiv meseriași ; cum s'a putut, cu toate rava- 
giile răsbbiului, să ajungem în 1920 la 405.075 lucră- 
tori uvrieri. Cr edem că cifra care sar apropiă de reali- 
tate este următoarea: 150.000 în Regat, 350.000 în 
nouile teritorii, inclusiv Basarabia. (Statistica partidu- 
lui socialist, publicată la prefața broșurii : Sindicatele). 
Ministerul Muncii este obligat să ne deă această statis- 
tică, cât mai urgent și cât mai exact posibil. 

În Rusia, la 1890 și la 1897, stau votat legi de ocro- 
tirea muncitorilor, minorilor, femeilor şi chiar adulți-
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lor. Munca este destul de ocrotită după 1897, afară: de 
durata prelungită a orelor, care merge până,la 11 şi 
jumătate pentru adulți. * 

In Austria, codul industrial, modificat de mai multe. 
ori, cea din urmă modificare la 1907, are şi el protecţia 
muncii chiar pentru -adulţi, spre deosebire de Ungaria, 
care are legea din 1897 foarte bună pentru siguranţa 
și igiena lucrătorului, dar care nu se ocupă de munca 
lucrătorilor adulți. 

4. Asigurările sociale, ca și în Austria, constituesc 
singura reformă cu care ne putem socoti în rândul 
ţărilor civilizate și care a căpătat fiinţă în 1912. In 
Austria avem legea din 1894, modificată la 1909, 
care înfiinţează asigurările. obligatorii, iar în Ungaria 
capătă fiinţă prin legea din 1907, Aprilie 7. Se im- 
pune şi aici oarecari mici adăugiri și completări. Ase- 
menea reforme există și în țările alipite. 

5. Greva, această armă cu două tăișuri, dăunătoare 
Și patronului şi lucrătorului, dar mai ales economiei 
naţionale, este lăsată în voia soartei fără nici o regle- 
mentare, afară de excepţia din legea din 1909, care in- 
terzice funcționarilor şi salariaţilor Statului, în între- 
prinderi cu caracter economic, de a recurge la greve. 

In Austria, în marea industrie, greva eră tolerată 
'în fapt. Se pedepseau însă violențele și amenințările. 
(Legea din 1870, Aprilie 7). Autoritatea administra- 
tivă, inspectorul muncii, în baza legii sale organice, 
pute recurge, avea obligaţia să facă pe mediatorul pen- 
tru aplanarea diferendului. 

In Rusia coaliţiunea fiind pedepsită, greva nu există, 
eră considerată ca un delict. 

In Ungaria există legea contra grevelor rurale, având 
dispoziţiuni: foarte drastice pentru grevele rurale. Des- 
pre grevele din industrie se ocupă legea pentru încu- 
rajarea industriei naționale. 

6. Participarea la beneficiu și minimum de salariu 
nu există. Nici chiar autorităţile publice nu au luat 
măsuri ca în caietele de sarcini ale adjudecatarilor să 
impună anumite norme pentru asigurarea unui - mini- 
mum de salariu lucrătorilor întrebuințaţi la : asemenea 
lucrări.
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În Austria, în 1911, guvernul a depus un proiect 

pentru a asigură un minimum de salariu lucrătorilor 

din industria la domiciliu. | 

7. Locuinţe eftine pentru muncitori, în felul celor 

din Apus, nu sunt. Societatea comunală a locuinţelor 

eftine este departe de a fi rezolvat chestiunea locuinţe- 

'or uvriere. In Austria avem legile din 1892, din 1902 

şi din 4912. | o 

8. Creditul muncitoresc a căpătat în . Regat puţină 

vieaţă în urma decretului din Ianuarie 1919, însă capi- 

talul de 20 milioane nu este afectat numai pentru în- 

curajarea, societiţilor cooperative de meseriași, ci be- 

neficiază de el toate societăţile cooperative de consum, 

in cari intră toţi orășenii, fără distincţie, dacă sunt sau 

nu meseriași. Se mai impune 0 reformă pentru organi- 

zarea unui credit special pentru muncitori. 

9. Oficiile muncii și consiliile de industrie nu există, 

nici nu Sa conceput pentru ţara noastră asernenea insti- 

tuţiuni, cari ar măguli și satistace organizaţiile munci- 

toreşti prin aceea că le-ar chemă la o vieaţă reală şi ar 

fi de o utilitate practică prin alcătuirea legilor şi evi- 

tarea neînțelegerilor. Austria și Ungaria au oficiul cen- 

tral de statistică, care se ocupă cu cercetări asupra mer- 

sului mișcării muncitorești. In Au-tiia el eră alipit la 

secţia politicii: socialeu de pe lângă ministerul. de * 

comerț. 

410. Se impune legiferarea unui cod al muncii, care 

să cuprindă toate lipsurile semnalate: mai sus și toate 

reformele cu privire la vieaţa, munca și salariul lucră- 

torului. 

Revendicările uvriere 

[ Rațiunea legii de faţă. — Imperfectiuni) 

Domnilor Deputati, 

Aceasta este situaţia și putem zice tristă situaţie. 

Drumul ne este deschis. aa 

Lipsa unei legislații a muncii are cel puţin acest 

avantaj că ne dă posibilitatea-să pășim la orice reformă 

cât mai largă, fără ca să ne lovim de vreo piedică. Să
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păşim dar cu încredere și cu cugetul curat că trebuie să, 
aducem o alinare acelor oropsiţi. ai soartei cări, prin 
munca, braţelor lor, consolidează marea naţiune română. 

Pentru a face o legiferare durabilă în primul rând trebuie să, ştim : 
Ce vreă muncitorimea ? 
Din multiplele revendicări şi aspiraţiuni ale mumncito- 

rimii, care dorește să, trăiască, în legalitate și chiar a, celor 
cari se pun pe terenul revoluţionar, se desprind urmă- 
toarele tendințe, definitiv _fiate, și. cari trebuiesc legi- 

„ferate: . | o 
a) Tendinţa, de organizare în sindicate uvriere pe. deo- parte şi patronale pe de altă parte. 
b) Lupta prin grevă sau lock-out, ca urmare fatală a dreptulul de sindicalizare. 
c) Evitarea şi aplanarea conflictelor prin împăciuire 

și arbitraj. 
d) Pizarea condițiunilor de muncă, sub forma contrac- 

tului colectiv. 
e) Ideea de delegaţiune, care se rezumă, în dreptul re- 

2 

clamat cu insistență de clasa muncitoare, de a fi consul- tată și a-și spune cuvântul în reformele legilor cari o in- teresează, precum şi în mersul producțiunii. 
Ultima manifestare a. acestei tendințe este creeareo, consiliilor muncitoreşti, — un produs mai mult al tim- purilor de după, răsboi. 

| Toate aceste tendinţe și aspirații se înlănţuesc. una de alia și decurg una din alta. 
Ideea arbitrajului şi împăciuirii nu a putut să nască decât după ce a apărut ideea de organizare prin aso= ciație și după ce conflictul a isbucnit sau eră pe cale de isbucnire. S'ar fi impus deci, ca în prim rând să se fi legiferat asupra dreptului de asociaţiune profesională, apoi să se fi reglementat dreptul de grevă și în urmă să se fi ajuns la soluţionarea conflictelor prin împăciuire şi arbitraj. E atât de util de urmaţ această cale cu cât această materie a impăciuirii și arbitrajului își bazează toată eficacitatea pe organele cari reprezintă cele două părți și cari tratează în numele patronilor şi lucrăto- rilor. Fără dreptul de asociație întregul sistem al insti- tuțiunii împăciuirii Și arbitrajului e ameninţat a nu dă rezultatele așteptate. Asociaţiunile profesionale sunt pi
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votul în jurul căruia rulează toate reformele muncito- 
rești. Fără sindicate profesionale e greu de înfăptuit o 
pace durabilă și cu răspundere, e greu de reglementat 
contractul colectiv, dreptul. de grevă și, în fine, toate 
celelalte reforme, unde muncitorimea sa prezintă ca co- 
lectivitate, pentru că lipseşte organul care poate lucră 
în numele acestei colectivităţi. 

Din acest punct de vedere, proiectul de faţă are o 
lipsă care se resimte atunci când cele două părți în 
luptă trebuie să stea faţă în faţă. 

In adevăr, pentru patron Igcrul este ușor: el se pre- 
zintă singur sau prin procuratori ; dar massa munci- 
toare cum și prin cine va fi reprezentată ? | 

In lipsă de sindicate profesionale, proiectul d-lui Mi- 
nistru al Muncii a recurs la sistemul delegaţiunii lu- 
crătorilor. Massa muncitoare compactă, dar informă din 
punct de vedere juridic, deleagă cu majoritate de voturi, 
un număr de 2—5 persoane, cari sunt autorizate în 
scris să trateze în numele lor. | 

Sistemul acesta, este im perfect, de oarece delegaţii nu 
pot luă acele angajamente cari să fie opozabile şi obli- 
gatorii pentru massa muncitoare, cum sar întâmplă 
când la bază ăr fi sindicatele. Tot din acest punct de 
vedere sancțiunile vor fi greu de realizat, de oarece 
massa muncitoare, nefiind organizată în sindicate, le- 
galmente recunoscute, în caz de abatere nu are cine 
răspunde materialicește; 

Contra massei muncitoare neorganizate nu se poate 
luă nici o măsură, de oarece ea, în totalitatea ei, nu 
are responsabilitate juridică. A aplică fiecărui muncitor 
în parte sancţiunile, este și imposibil și nedrept, de 
oarece nu numai că pedeapsa trebuie să fie măsurată 
după gradul de vinovăţie al fiecăruia în parte, dar ea, 
în cazul de faţă, nu se poate aplică în fapt. 

Inchisoarea? Cine sar încumetă să pedepsească cu 
Închisoarea pe toţi cei 40 de mii muncitori. dela Petro- 
ani? 

Amendă ? Despăgubiri? E imposibil da realizat, tot 
din motivele de mai sus, în plus că de cele mai multe 
„ori te lovești de insolvabilitatea lucrătorilor. 

Numai sindicatele ar puteă răspunde bănește ; însă 
sindicate cu caracter de personalitate juridică nu avem.
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„ Lipsa lor înrăurește sancţiunile, şi fără sancţiuni rezul- 

tatele nu vor fi cele așteptate, deși, cum vom vedeă. nu 

sunt de natură să facă legea inaplicabilă. 

Ara insistat asupra acestui punct, pentru că pe ei re- 

zidă tot sistemul legii. De el depinde ca legea să deă re- 

zultatele bune sau rele, ca legea să trăească sau nu. 

Or, interesul legislatorului, care legiferează în această 

materie atât de delicată şi capricioasă a raporturilor. s0- 

ciale, este ca legea, să fie viabilă și nu poate fi viabilă 

decât numai dacă organele de înfăptuire pot găsi satis- 

facţie în dispoziţiunile ei. N 
Cu toată stânjenirea ce o întâlnim, din lipsa asocia- 

ţiunilor profesionale, vom vedeă că legea poate trăi, 

va dă rezultate, pentrucă ceeace se urmărește este nu 

atât răspunderile bănești ale sindicatelor, cât mai ales 

supunerea obligatorie la procedura împăcării. : 

Pe de altă parte, necesitatea unei legi pentru evitarea 

conflictelor muncii este atât de mult simțită, încât ere- 

dem că trebuie să păşim urgent la, înfăptuirea ei, chiar 

înainte de reglementarea dreptului de grevă și a orga- 
nizării dreptului de asociaţiune. 

D. Ministru al Muncii o spune clar în expunerea de 
motive că: acest proiect a fost determinat de faptul că 
în ultimul timp grevele au luat la noi proporții îngri- 
jitoare, amenințând. producţia şi bunul mers al servi- 
ciului Statului. | Ă 

Al doilea motiv, de care menţionează expunerea de 

motive, este »tendinţa de dezagregare socială, pe care 
o urmăresc și o exploatează, o parte din muncitorii 
noştri. 

Plecând dela ideea de dezagregare, o vie discuţiune 
Sa încins în secţii „asupra tendinței anarhice şi agita- 
ţiilor unei părţi din muncitorime, cărora trebuie'să li 
se pună frâu în interesul refacerii ţării şi al interesu- 
lui Statuluic. i 

»Cine poate să ignoreze că o parte din muncitorimea. 
noastră a apucat căi greșite și, printr”o agitaţie con- 
damnabilă, zdruncină temelia Statului nostru, dezor- : 
ganizând producţia ? 
„_»S'ar puteă găsi cineva, care, cu mâna pe conștiință 

şi cu cuget curat, mânat de interesele superioare ale 
“țării, ar putea lăsă fără nici o restricţie încetările colec- 
: ]



“m 

  

tive de lucru al căror obiect este altceva decât reven- 

dicările profesionale ? | . 

„A stă cu mâinile încrucișate în momentul în care e 

mai multă nevoie de refacerea economică a”acestei țări, 

nu echivalează cu o crimă naţională ? ! i - 

Cu toate că aceste obiecţiuni sunt bazate pe o cons- 

tatare tristă, dar reală, din țara noastră, mărturisim 

că nu împărtășim acest mod de a vedeă. 

De sigur că interesele superioare ale Statului cer dela 

toţi, câți trăim sub soarele României Mari, să recur- 

gem la. orice mijloace cari ar vindecă rănile sociale a 

celor trei ani de răsboi. a 

Insă, când legiferăm în materie profesională nu tre- 

buie să fim conduși de resentimente și să urmărim 

sancţiuni penale. Mijloacele de represiune pot să-și gă- 

sească locul în altă parte, nu în legile cu caracter pro- 

fesional. Guvernul — dacă vrea şi e obligat să vrea — 

poate recurge la orice măsuri dictate de siguranţa Sta- 

talui, nu însă în legile muncitoreşti. E 

Cecacetrebuie insă să ne preocupe—iîn cazul nos- 

tru — este dacă împăciuirea și arbitrajul pot fi utile - 

muncitorimii și societăţii prin ele însăși. Or, din acest 

punct de vedere, avem ferma, convingere că această in- 

stituţie va da bune rezultate, aplicată cu bună credinţă. 

In toate ţările—şi intenționat le-am trecut în revistă 

în cuprinsul raportului nostru—conciliaţiunea și arbi- 

trajul a început a intră în vieața muncitorească și in- 

dustrială și a dă bune rezultate. 

De ce la noi n'ar dă acelaş rezultat ? 

Se poate să rămâneim în urmă ? 

Să fim singura ţară în care conciliațiunea şi arbitra- 

jul să nu existe ? 
Cunoaștem adversitatea pe care o parte din munci- 

torii noştri o au față de arbitraj. Ştim că interese de 

alt ordin decât cel profesional îi fac să lupte contra lui. 

Dar, între adversitatea unei părţi de muncitori și 

mijloacele represive, nu trebuie să existe nici o legă- 

tură,—iîn legea menită să ajungă la împăcarea părților. 

Instituţia trebuie să se menţină prin ea. însăşi. 

Aceasta a fost Şi intenția d-lui Ministru al Muncii, şi 

ea rezultă din modul cum aplică sancţiunile, cari nu 

pedepsesc decât pe agenţii provocatori. Am luptat în
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secţii, şi am satisfacția să constat că așa a rămas și în 
urma desbaterilor din comitetul delegaților. Muncitorii 
moştri să se convingă de bunele noastre intenţii, şi că 
preocuparea noastră de căpetenie este să aducem mul- țumire și pace. | _ 

Dacă nu vom reuși, vina este numai a acelor cari în 
principiu refuză orice mână care se întinde cu since- 
ritate. a 

De altfel, după cum spune şi d. Ministru, nimeni 
nu-și face iluzia că această lege va soluţionă toaţe 
conflictele. Nu. | o 

Trebuie să plecăm dela ideea că totul este o încer- 
care, așa cum s'a practicat în toate țările unde ar- 
bitrajul și conciliaţiu nea au suferit atât de multe schim- 
bări, încât, după un lung șir de experienţe, a început a 
se fixă și a dă roade. Faptele sociale nu se pot dintr”o dată înglobă în legi fixe. Totul este supus evoluțiunii şi experienţelor. Tot âşa și la noi este un început. Vom |. „vedeă neajunsurile în cursul aplicării şi vom veni cu schimbările necesara. De altfel dificultăţile cari provin 
din lipsa organelor profesionale cad în fața acestei im- 
perioase necesităţi de a evită încetarea colectivă a lu- crului, | 

__ Apoi sistemul delegaţiunii lucrătorilor suplineşte întw'o anumită măsură, organele sindicatelor, care este întrebuințat și de proiectul francez al actualului Prim- Ministru Millerand (1 920). | ” Luăm act că d. Ministru al Mancii declară că se obligă să vină în toamnă cu un proiect asupra asocia= țiunilor profesionale, făcând să dispară şi această lacună. | 
Să se mai rețină că prin efectul legii delegațiunea - este organul care are dreptul ca, în moa obligatoriu, “să reprezinte şi să trateze în numele lucrătorilor. Pentru o cât mai puțină contestare a delegațiunii sar impune ca modul de alegere al acestei delegaţiuni să fie amănunţit expus, pentru a nu se tărăgăni institu- țiunea împăciuirii şi a arbitrajului. Și nu numai atât, dar alegerea să fie prezidată de o persoană oficială. Totuș am căzut de acord să lăsăm complecta libertate lucrătorilor să aleagă pe cari vor, să nu se plângă de amestecul oficialităţii.



Prezentul proiect desființează dreptul de grevă? 

Domnilor deputați, 

In unele secţii s'a pus această întrebare : . 
Legitimitatea dreptului de grevă ? Cine poate să-l 

conteste ? 
Dar pentru o mai deplină lumină să vedem în ce 

constă dreptul la grevă şi dacă exerciţiul lui poate fi 
lăsat liber fără nici o limită, 

Greva este un fapt economic și social, 
Ca orice fapt social există prin sine Însuș şi se pro- 

duce prin ivirea unor cauze fatale, cari stă la baza re= 
gimului industrial. 

Tot ce poate face un legiuitor e ca să reglementeze 
ca producerea -acestor fapte sociale să fie cat. mai puţin 
vătămătoare societăţii. 

Sub această formă, şi numai în această măsură, 
mâna, legiuitorului poate să intervină, de oarece greva: 
mu e numai refuzul de a munci sau faptul de a părăsi 
lucrul început. 

Altele sunt elementele esenţiale ale grevei. 
Acestea sunt : 

a) Intreruperea, bruscă, a muncii ; 
b) (lu scop de a cauza prejudiciu patronului și a 0b- 

ține condițiuni de muncă mai bune ; 
c) Prin codliția plănuită (concertată,). Ceeace este 

esenţial este această coaliţie concertată (plănuită) între 
toți lucrătorii, cari vor. să forțeze mâna patronilor 
printi'o lipsă artificială de braţe, și această lipsă arti- 
ficială se produce când toţi lucrătorii părăsesc lucrul. 

Acest mod de constrângere nu se poate contestă, —a 
adus multe din reformele de cari se bucură azi mun- 
citorii. 

E! trebuie să existe, el nu poate fi desfiinţăt. 
Greva însă nu trebuie să fie întrebuințată decât nu- 

mai ca „ultima ratio«, după ce orice alt mijloc a eşuat. 
În această direcţie și strâns legat de dreptul de grevă 

multe probleme survin, multe chestii s'au pus cu pri- 
vire la exercițiul grevei şi în legătură cu efectele ireme- 
diabile ce le poate aveă încetarea lucrului în anume 
cazuri.



Astfel : 
Oricine are dreptul de a se pune în grevă : ? 
Ce decidem în cazul când salariaţii cari sunt investi 1) 

cu 0 parte din suveranitatea Statului se coalizeazi și. 
mersul normal al societăţii e ameninţat ? 

Poate fi aceasta, o revoltă contra naţiunii, dat fiind 
calitatea lor de depozitari ai unei părți din autoritatea, 
Statului ? 

Cari sunt drepturile patronului contra. grevei ; și la ce 
măsuri de apărare poate recurge ? 

Statul trebuie să intervină între conflictele dintre pa- 
troni și lucrători și în ce măsură ? 

Cari sunt drepturile lucrătorului ? 
Are el dreptul să uzeze de toate mijloacele pentru a. 

obține victoria, ca: ameninţări, punere la index, pre- 
siuni morale, violențe materiale, sabotaj) sau, din contră, 
rolul lui trebuie să, se reducă numai la a încrucişă 
braţele ? 

„Este el în drept să împiedice pe lucrătorii negrevişti 
să meargă, în fabrică ? 

Cu alie cuvinte, dreptul unuia singur, care vrea să 
muncească, atârnă mai greu în balanţă decât a miilor 
de lucrători, cari sunt în grevă prin sohdaritate profe- 
sională ? 

Este util ca efectele dezastruoase ale grevelor să fie 
evitate, sau cel puţin reduse prin practica, concilia- 
țiunii și arbitrajului ? 

Sau din contră să. stăm cu braţele încrucișate în 
faţa încetării colective a lucrului, atăt de: ruinătoare 
pentru economia naţională, ? | 

Nu vrem să ne gândim -că în unele cazuri la baza 
grevelor sunt motive de alt ordin decât cel profesional. 
Noi rămânem pe terenul strict profesional și ne in- 
trebăm până unde trebuie să mergem ? 

Unele din chestiunile de mai sus privesc reglemen- 
tarea dreptului de grevă, care nu face obiectul prezen- 
tului proiect de lege și care trebuie adus neapărat prin- 
tre cele dintâiu în sesiunea viitoare. 

Altele, şi anume cele referitoare la libertatea muncii 
şi la sabotaj, sunt prevăzute în actualul proiect, deși 
obiectul principal este : aplanarea, conflictelor muşicii 
prin împăciuire și arbitraj.
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Revenind la chestiunea ce ne interesează de aproape, 

afirmăm, împreună cu Charles Gide, că greva este în 

toate cazurile un atentat la solidaritatea socială. 

Diviziuneatmuncii a fixat un angrenaj, în care fiecare 

roducem mai mult pentru altul decât pentru noi.. 

Orice. încetare de lucru atinge și pe alţii, în special 

consumatorii... 
Această atingere este prea puţin vătămaătoare, când 

în joe sunt interese pur private, când priveşte în 

principal pe patron și pe lucrători. a 

Se schinibă însă chestia când greva iese din cadrul 

intereselor private şi încetarea colectivă a lucrului pri- 

vește serviciile cari, prin importanța lor, constituiesc 

arterele vieţii naționale. 

în acest caz, caracterul de atentat la solidaritatea 

socială apare ca un atentat la mersul normal al na- 

țiunii, care trebuiește evitat, pentru că atrage pierderi 

ivemediabile. 

Cum ? | 

Prin conciliaţiune și arbitraj. 

Fe decidem în cazul salariaţilor Statului ? 

Ar fi aci locul să facem gdistincțiunea între func- 

ționarii publici, cari exercită o parte din suverani- 

tatea Statului, şi cei cari sunt gestionari ai unor servicii 

publice de utilitate generală. | 

Expunerea de motive se ocupă de ea. Noi o rezervă 

cână vom discută dreptul la grevă al salariaţilor 

Statului. ! - 

Deocamdată trebuie să se rețină că funcţionarul, 

chiar de gestiune, — când. serviciul său este de utili- 

tate publică și raai ales în cazul acesta — trebuie să 

accepte în mod obligator arbitrajul pentru următoa- 

reie consideraţiuni : 

In totdeauna creaţiunea, serviciului de utilitate pu- 

blică este datorită autorităţii legislative. 

Ca urmare logică, toate drepturile și datoriile func- 

ţionarilor de autoritate sau gestionari sunt fixate prin 

lege, ele nu sunt supuse fluctuaţiunilor pieţei, legii 

cererii și ofertei, ca a salariaților obișnuiți. 

Contractul lor — un contract de drept public sau 

“fără acest caracter — este mărginit prin lege sau re-
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gulament și tot în cadrul acestor legi poate fi rupt sau 
suspendat. 

Funcţionarul are drept la avansări, are o erarhie 
stabilită prin lege, are o situațiune sigură, drept la 
pensie, atâtea avantagii, cari exclud ideea încetării 
de lucru pentru îmbunătățirea stării lui materiale, 

EI se mișcă în cadrul legii, care este opera naţiunii 
şi numai pe această cale trebuie să-şi modifice con- 
diţiunile contractului. 

Apoi orice serviciu de utilitate generală conţine în 
sine ideea unui monopol. Cum se poate asigură exer- 
ciţiul monopolului, dacă sar permite funcţionarilor 
publici greva ? ? 

Contra cui se ridică funcţionarii gestionari în caz de 
grevă, ! 

Patroni nu sunt, — șefii lor erarhici sunt în aceleaşi 
condițiuni ca ei. 

Contra Statului ? Dar Statul sunt ei înșiși, —ei sunt 
depozitarii autorităţii lui, a 
“Nu este aceasta o revoltă contra naţiunii ? 

Dar societatea, în caz când celelalte servicii publice, - 
cari sunt în mâinile proprietarilor, nu are drept să se 
pună la adăpost în interesul conservării ei ? , 

lată pentru cari motive nu putem să le recunoaștein 
dreptul de a încetă colectiv lucrul, fără ca în prealabii 
să nu se fi luat în cercetare revendicările lor. | 

Interesul naţiunii este aşa de mare încât obligația 
pentru aceștia de a merge la împăciuire și arbitraj 
trebuie să nu fie lăsată la facultatea “părţilor. 

Dar, chiar pentru celelalte întreprinderi obligaţiunea 
de a merge la împăciuire se impune azi, când orice 
energie pierdută, chiar prin inacţiune, ține în loc refa- 
cerea economică a ţării. | 

Societatea are drept, în interesul. conservării, ca să 
se pună la adăpost chiar în cazul cână întreprinderile 
sunt în mâini particulare, însă mersul lor interesează, 
națiunea întreagă. 
„Când e vorba de. refacere Şi de mersul normal at 

vieţii naționale, orice mijloc care ar evită incetarea 
lucrului este binevenit, Mă
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După cum vedem, dreptul la grevă nu este des- 
ființat, el este reglemenat, el suferă o ştirbire în ceeace 
privește funcțiunile publice şi întreprinderile de utili- 
tate generală. 

Domnilor deputați, 

Arbitrajul și împăcarea sunt o inovaţie a proiectului 
de faţă, sau instituţia mai există şi în alte ţări? 

„Chestiunea sa ridicat în secţii. 
Nu este o inovaţie a proiectului nostru, ci s'a mai 

practicat şi în alte țări sub diferite forme. 
În prealabil trebuie să știm că arbitrajul și împă- 

ciuirea s'au impus ca o funcțiune socială. 
Răsboiul în ordinea politică se produce sau în tot 

cazul e greu de evitat, pentrucă nu există o Curte in-. 
ternaţională de arbitraj. a 

Greva, adică răsboiul economic, se produce pentrucă. 
lipseşte o instituțiune care să aplaneze conflictul dintre - 
patroni şi salariaţi. | | 

De ce să recurgem la dreptul celui mai tare, — la 
grevă —și să nu creem organe, cari luând de bază con= 
jencturile economice, să aprecieze şi să judece până la. 
ce măsură sunt întemeiate drepturile muncitorilor ? 

Cu atât mai mult, cu cât judecata nu se face în afară. 
de voința lucrătorilor și tocmai cu ei şi prin ei, cari își 
trimit delegați să le apere interesele. 

lată dar cum arbitrajul şi împăcarea apare ca o 
funcţiune socială, menită să ducă 'la armonia socială. 

Am zis că mai există și în alte părţi, în special în. 
țările în cari condiţiunile de muncă se fixează sub. 
forma contractului colectiv, paralel se practică şi insti- 
tuţia arbitrajului şi conciliaţiunii. 

Intre ambele instituţii există o strânsă legătură. 
E foarte logic ca acolo unde sunt angajate interese. 

mari de o parte și de alta, cum e cazul unui contract. 
colectiv, să se caute un ponderator, care să înlăture, 
cât va puteă mai mult, declararea grevei și acest pon- 
derator se găseşte în procedura împăciuirii și arbitra-. 
jului. _ 

Țările se pot grupă în două categorii: a) unele în 
cari organele conciliațiunii şi arbitrajului există, dar- 
părțile sunt libere să le accepte sau nu.
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Aceasta e starea din Anglia, Germania, Italia, Statele- 

Unite, Franţa, etc.. o 

b) Altele în cari părţile în mod obligatoriu trebuie să 

meargă la comisiunile de împăcare și arbitraj ; aceasta 

e starea din Noua-Zelandă, Cantonul de Geneva, Aus- 

tealia și Noua Ţară a Galilor, Danemarca, 
Franţa, cu proiectul depus acum de Millerand, dela 

care ne-am inspirat şi care a'trecut prin comisiunea 

specială a muncii, are un sistem mixt: împăciuirea 

obligatorie şi arbitraj facultativ, cu oarecari excepţii, 

când arbitrajul este obligatoriu. 

Conciliaţiumea şi arbitrajul în celelalte 1ări 

Pentru o mai clară înţelegere, am luat separat fie- 

care ţară şi am arătat stadiul de desvoltare al acestei 

instituţiuni. 

Când legiferăm într”o chestie socială așa de delicată 

e bine să vedem cum se practică în celelalte ţări. 

Rezultatul cercetărilor va aduce convingerea că am 

rămas mult în urmă cu această instituțiune, menită 

să ajute aplanarea conflictelor muncii şi să aducă li- 

niştea internă. Ea este intrată în viaţa industrială de 

mai bine de 30 ani. Începem cu: 

Regimul sovietelor ruseşti 

Regulamentul conilictelor dintre patroni și lucrători 

Dat la 41; Iulie 1918 în Sovietul dela Nord 
No. 33. 

După regulamentul comisarului muncii din Petro- 
gvad, P. Zalontzki, ambele părţi şi patron, și lucrător, 
trebuie neapărat să se prezinte în fața comisariatului 
muncii, care are dreptul să examineze conflictele între 
muncitori sau amploiaţi de o parte, și între antrepre- 
norii sau patronii de orice categorie de altă parte. 

Secţiunea, comisariatului muncii imediat ce iă cunoș- 
tință de conflict, este ținută să anunţe părţile de ziua 
când se va examină conflictul. 

În cazul când patronul sau reprezentanţii lui nu se 
prezintă, conflictul 'este soluționat și se examinează în 
lipsa lui, numai în prezenţa salariaților.
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Se schimbă însă chestiunea când lucrătorii sunt aceia 

cari lipsesc. a . e 

In acest caz, nu se va puteă hotări nimic în lipsă sa- 

lariaţilor. - Să 

lată cum justiţia de clasă a dictaturii proletariatului 

ereează o inegalitate între patroni şi lucrători. 

Din decretul de mai sus, precum şi din decretul cu 

No. 424, prin care se decretează munca, obligatorie pen- 

tru orice persoană mai mare de 18 ani, următoarele 

concluziuni se pot trage : | IN 

4) Grevă nu exi-tă în principiu în regimul sovietelor; 

2) Orice conflict de muncă în mod obligatoriu tre- 

buie să meargă la comisariatul partidului poporului 

care soluţionează conflictul; | 

3) In interesul mersului normal al serviciilor de uti- 

litate generală, se poate recurge chiar la militarizarea 

instituţiilor şi aceasta rezultă din decretul din 17 la- 

nuarie 1918, prin care se militarizează calea, ferată 

din Nordul Rusiei. | 

In Anglia 

Există consilii permanente de conciliațiune şi arbi- 

tiraj. | o 

Ele au luat o mare desvoltare în ultima jumătate a 

secolului XIX. Si 

Cea mai mare parte din industria engleză recurge la 

conciliaţiune şi arbitraj, cari dau frumoase rezultate, 

ca urmare a puternicelor organizaţiuni muncitorești 

(Trades-Unions). p 
Sunt cu caracter neoficial, însă trades- uniunile nici 

odată nu suspendă lucrul până când nu recurg la con- 

siliile de împăcare şi arbitraj. | 

In industria metalurgică datează dela 1860 şi a luat 

naştere în împrejurările următoare : 

In 1860, în oraşul Nothingam a izbucnit oputernică 

grevă. 
Unul din principalii patroni, Mundella, propune pa- 

tronilor şi lucrătorilor să accepte un consiliu de con- 

ciliaţiune (court of conciliation), compus dintr'un nu- 

măr egal de lucrători și patroni, ca să împace părţile. 

Rezultatul a fost uimitor și toate celelalte ramuri 

industriale l-a imitat şi adoptat. - 
7 „ 4
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Mai târziu, un magistrat de carieră, Kettle, văzâne: 
„utilitatea unor asemenea consilii, a propus ca consiliul 

să fie prezidat de un președinte străin de cauză, de 
obicei un magistrat, formând un tribunal arbitral (board: 
of arbitration). 

După numele magistratului, acest tribunal poartă 
numele de consiliu de arbitraj Kettle, ca şi consiliile: - 
de conciliaţiune cari poartă numele lui Mundella. 

Rezultatele sunt bune și ideia a pătruns adânc în 
massele muncitorilor. . 

În industria minieră consiliile mixte de arbitraj au - 
devenit regula generală după 1872. 

De reţinut că toate aceste consilii de împăcare ŞI ar- 
bitraj sunt pur facultative, însă lucrătorul englez și-a, | 
impus această obligațiune morală, ca să nu înceteze lu- | 
crul până ce nu merge la consiliul de conciliaţiune şi 
arbitraj. Așa se întâmplă în majoritatea cazurilor. 

„La 1896, conciliaţiunea şi arbitrajul capătă un co- 
racter oficial prin legea care dă ministerului de comerț 
dreptul să intervie ca mediator în conflictele mai im- 
portante. | 

Din acest moment toate consiliile de mai sus sunţ 
sub privegherea și controlul ministerului de comerţ 
(Board of Trade). ” 

La 1911 se institue pe lângă acest minister un nou. 
organ oficial de conciliațiune, care îşi are aplicaţiunea 
pe întreg teritoriul Britanic. Consiliul industrial (In- 
dustrial concil) este compus din 13 membri ai patroni- 
lor și 13 delegaţi ai lucrătorilor numiţi pe un an de 
»Board ot Trade şi aleşi dintre cei: mai speciali prezi-. 
denţi sau secretari ai Trades-uniunilor muncitorești. 

In cazul când un diferend se terniină prin concilia- 
țiune sau prin arbitraj, e nevoie ca să se dreseze un 
proces-verbal în care se menţionează condițiunile în cari părțile au căzut de acord; o copie de pe acest pro- 
ces-verbal, se va înmână la Board ot Trade. 

___ ată o statistică de conflictele ce au fost tranșate dela 
1896 la zi: 
In anul 1897 s'aurezolvat de consiliu 623 şi de arbitri 186 
» » 4898 » » px» 555 »» » 990 n » 4899 » » » » 503: » E 173 

> n 4900 » po n 4924 n» » 457



In anul 1904 s'au rezolvat de consiliu 503 şi de arbitri 182 
„a 1902 n pn Bl n  A64 
» » 4903 n » - » » 506» » „ 1982 | 

n 4904 » » 2» 3 400 » » » 1915 

» » 4905 BN: > x. OY Şi 514 » o» ei) 293 | 

»:» 4906 » » a 413 » » » 294 

» » 4907 » > » » ATi n». » 497 

> n A908 » o N » 807 »:» » 807 

» » 4909 - >» » 698 » » » 821 

3 a 1910 » >» » » 188 » n » 298 

» » ADA » » ». > 3.259 3» » 289 

'Țara cea mai liberală, Anglia, acceptă voluntar obli- 
gaţiunea de a nu se su-pendă lucrul până ce părțile nu 

„_Yor merge la consiliul de conciliaţiune. | 
Se poate oare,noi să considerăm această măsură ca 

o măsură reacționară ?. 

In Franţa 

Deși libertatea de asociaţiune nu s'a dobândit în 
Franţa decât la 1884, totuşi conciliaţiunea şi arbitrajul 
şi-au făcut aparițiunea, pe la 1848. | 

Federaţia tipografilor, în actul de angajament încheiat 
cu reprezentanţii patronilor, înstitue o comisiune de 
împăcare. - | 

În 14864, cu ocazia legii libertăţii de coaliţiune, sa 
__pus pentru prima oară chestiunea obligativităţii de a 

se recurge la împăcare în contractele colective dintre 

patron și lucrători. 
Emil Olivier, raportorul proiectului de, lege, a susți- 

nut pe cale de amendament să se introducă. în lege pe- 

deapsa pentru toți cei cari nu vor merge la comisia de 

împăcare. | 
Camera n'a primit amendamentul. | 
De atunci au mai fost diferite încercări pentru intro- 

ducerea arbitrajului obligator. 
Astfel, la 4886 avem propunerea Camil şi Benjamin- 

Raspail în Camera franceză, după care ministrul in- 
dustriei, Lecrois, în acelaș an, a depus un proiect de 
lege asupra arbitrajului. i 

Tocinai la 1892, Decemvrie 17, a căpătat ființă legea 

asupra. conciliațiunii și arbitrajului, care organizează
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o procedură specială pentru fiecare caz în parte și fa- 
cultativă. e - | 

Comitetul de condiliațiune îă în discuţiune diferendul 
şi dacă nu se împacă părțile pot merge la un consiliu 
de arbitraj. . | | 
„Totul însă este facultativ şi legea n'a dat bune rezul- 
tate, tocmai din această cauză. 

- Eşecul legii se datoreşte şi faptului că n'a fost o or- 
ganizaţie permanentă și lipsei de obligaţii pusă părţilor 
de a trece prin procedura împăcării. 

Conciliaţiunea și arbitrajul a început a fi o aplicare 
mai frecventă odată cu înființarea consiliilor de uzină 
sau comisiilor mixte, cari de și erau datorite inițiativei 

„private, totuși au: dat bune rezultate. | 
Mai târziu încercările de a introduce obligaţiunea de 

a se recurge la împăcare și arbitraj devin din ce în ce 
mai dese. 

Numeroase proiecte de legi au fost depuse pe biuroul 
Camerei. 

Astfei, proiectul Mesureur, reluat de către Bovier- 
Lapierre în 1898, prin care se instituiă obligativitatea 
impăcării. | | 

Apoi propunerea lui Fournier şi proiectul Groussier 
din 1906, prin care se instituiă arbitrajul obligator, 
exact în aceleaşi condițiuni ca în legislaţiunea americană. 

La 1909, prin art. 2 al legii din 22 Iulie, sa instituit 
un consiliu permanent de arbitraj pentru companiile de 
transport maritime şi echipagiile lor.  - 

Prin legea din 17 Ianuarie 1947 sa introdus arbi- 
trajul obligator numai in uzinele cari lucrează pentru 
răsboi. 

În fine, ultimul proiect, care credem că va aveă pu- 
tere de lege, este proiectul de lege al lui Millerana din 
1920, care, până în momentul de faţă, n'a trecut prin 
„Cameră, şi Senat, dar a fost adoptaţ de comisiunea spe- 
cială a muncii și dela care proiectul nostru sa inspirat 
în cea mai mare parte. | 

O viaţă întreagă acest om a crezut în arbitrajul obli- 
gator şi evenimentele îi vor da dreptate. | 

Pe această chestiune a căzut odată dela guvern. 
Astfel, cu ocaziunea unei greve a funcţionarilor pos- 

tali din 1909, el a susţinut arbitrajul şi conciliaţiunea,
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spre a evită greva salariaţilor publici, pe care el nu 

voiă să o interzică în mod. formal. | 

Briand eră, de părere contrarie. 

Pusă la vot, Camera a adoptat părerea lui Briand și 

Millerană a căzut pe această chestie. 

În Arierica 

Conciliaţiunea și arbitrajul au fost introduse ca o îini- 

taţie a instituţiilor din Englitera, şi iată cum : 

La 4886, preşedintele Statelor-Unite americane, 

Girower-Cleveland, printr'un Mesaj adresat Senatului 

şi Camerei. deputaţilor, a cerut crearea ozganelor ofi- 

 ciale de arbitraj. 
Două State s'au conformat imediat şi au creat con- 

siliui oficial de arbitraj. - 

Aceste State sunt New-York şi Massuschusselis. 

Această lege din 1886 a suferit numeroase moditi- 

cări, ultima fiind cea din 1909 din 18 iunie, când s'au 

codificat dispoziţiunile relative la conciliațiune și arbi- 

traj, corespunzând art. - 140—148. 

Acest consiliu se compune din trei membri numiți 

de către guvernator, din cari unul patron, unul lucră- 

tor şi un supraarbitru, ales dinti”o iistă prezentată: de 

comun acord de către cei doi membri de mai sus. 

Câte şi trei membri sunt deci funcţionari ai Statului. 

Practica acestei instituţiuni, dând rezultate bune, 

toate Statele au adoptat-o. | 
In mai puțin de un an, 24 de State federale, au in- 

trodus consiliile de arbitraj. | | 

Regretăm că n'avem. o statistică care să ne araie 

numărul conflictelor tranșate prin arbitraj. 
Totuş grevele cele mai. importante au fost soluțio- 

nate numai prin intervenţia acestor consilii de ar- 

bitraj. | 

_ Astfel greva minerilor de antracit din Pensilvania a 

căpătat sfârşit printr'un asemenea arbitraj. | 

Marile greve ale minerilor din 1894, 1900 şi 1902 

de asemenea au căpătat sfârşit tot” prin aceste con- 

silii de arbitraj. _ | o , 

Federaţiunea americană şi alte uniuni independenie 

de lucrători, cari cuprinde 2.282.363 lucrători, arată
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că în 1911. majoritatea celor 7416 greve din acest an 
au fost soluționate prin aceste consilii. _. 

Important de reţinut este greva amploiaţilor de 
drum de fier din Chicago. 

Această grevă, sângeroasă prin efectele ei, de oarece 
sa operat '756 de arestări şi au fost 12 morți, a de- 
terminat ca prezidentul Statelor-Unite să intervină 
şi să numească o comisiune de anchetă. , | 

Comisiunea a opinat pentru înființarea unui comitet 
permanent de arbitraj, care s'a transformat în lege dela 
i Iulie 1898, aplicabil la toată industria transportului. 

Consiliul de arbitraj se compune din trei persoane: 
unul reprezentând pe lucrător, altul pe patron și al 
treilea numit după recomandarea celor doi de mai Sus. 

Nici una din părți, nici lucrătorii, nici patronii, nu 
pot să întrerupă munca în timpul procedurii de ar- 
bitraj. 

Salariaţii, nemulţumiţi de deciziunea consiliului, nu 
vor puteă să întrerupă lucrul decât după 3 iuni dela 
pronunțarea, hotărârii și după un preaviz de 30 zile. 

In Germania 
Există tribunalele industriale, create prin legile din 1890 și 1901. - | - „Aceste tribunale, deşi sunt o adevărată jurisdicție 

profesională, de oarece judecă după principiile juridice orice diferend ivit între patron Şi lucrător, totuș au competința să judece și conflictele colective, însă numai - dacă părțile, de comun acord, se adresează acestui tri- bunal industrial. | e 
Geeace e important este că nu e nevoie ca toţi lucră- torii aflaţi în conflict să fie de acord a deferi conflictul tribunalului industrial. Si 

- Este suficient ca un grup important să ceară inter- venţia tribunalului industrial ca acesta să sesizeze și să soluţioneze conflictul, 
Fiecare tribunal se compune dintr'un prezident, dintr'unul sau mai mulți vice-președinți și din ase- sori, al căror număr. nu poate fi mai mic de patru. Prezidentul şi vice-preşedintele sunt numiţi pe timp de un an din persoane străine şi de lucrători și de. patroni. 

-
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Asesorii sunt aleși în număr egal dintre- lucrători şi 

patroni. - i | Si 

Sentinţele lor se dau cu apel la tribunalul judeţului. 

In cazul când tribunalul lucrează ca organ de con- 

ciliațiune sau de arbitraj, 6l se completează prin băr- 

baţi de incredere, aleși în humăr egal dintre patroni și - 

muncitori și cari nu trebuie să fie interesaţi în conflict. . 

Dacă părţile se împacă se dresează un proces-verbal, 

în care se trec condiţiunile împăcării ; dacă nu se îm- 

pacă, prezidentul, cu majoritate simplă, dă o sentință 

arbitrală, care se publică prin îngrijirea tribunalului, 

care însă nu este obligatorie, o 

La 4901: s'a hotărit crearea unui tribunal industrial 

în orice oraș care trece de. 20.000 de locuitori. 

Dela data acestei legi părţile sunt obligate să se pre- 

zinte spre'împăcare tribunalului industrial. 

Refuzul de a se prezentă este pedepsit cu amendă 

dart. 66), Mia | 

Regretăm că nu avem o statistică care să ne dea nu- 

mărul conflictelor de muncă terminate prin 'concilia- 

țiune. a Ii n 

Totuş putem deduce puterea conciliaţiunii din faptul 

că în Germania se practică pe o scară întinsă. con- 

tractul colectiv .și aproape în toate contractele au în- 

ființate, comisiuni pentru tranșarea eventualelor dite- 

rende prin împăcare şi arbitraj. | 
Astiel, în 4910, din 3.756 conţracte colective, 2.241 

au organe de conciliațiune şi arbitraj, cari toate merg 

la tribunalele industriale completate cu oameni de în- 

credere. | 
Mai adăugăm că, în Germania împăcarea este foarte 

mult practicată și de către consiliile muncitorești Gin 

uzină (Arbeiters Ausschiișse). | , 

Comitetele muncitoreşti au fost declarate obligatorii 

prin legea prusiană din 26 lulie 4909 în industria 

minieră. | | 

“In Halia 

Situaţiunea este analoagă ca în Germania, de oarece 

legea din 15 Iunie 1893 este luată după legea germană. . 

Probii. Virii italieni nu . judecă decât atunci când 

părţile de comun acord le-a deferit conflictele colective.
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Prezidentul consiliului este un magistrat de carieră, 
iar Probii Virii sunt aleşi dintre lucrători şi patrotii. 

În Austria 

Nu este nimic cu privire la coaciliaţiune sau arbitraj. 
„Nu există nici o instituţiune, care să poată interveni 

„în conflictele dintre muncă şi capital. - | 
Guvernul a, încercat în 1891 să impună constituirea 

consiliului de uzină, însă n'a reușit. 
„„ Totul se reduce la intervenţiunea puterii administra- 

tive, în special a inspectorului muncii, care, în virtutea 
iegii din 1883, are dreptul să intervină și, uzând de 
toate cunoștințele lor tehnice și de experienţa lor, să 

„servească ca, mediator imparțial între lucrători și pa- 
troni. | o | 

Astfel, în 1884 au intervenit în 1.600 conflicte. 
In 1888 în-2.780 conflicte. 
In 1889 în 4.348 conflicte. 
Altă statistică n'avem. E 
Pentru industria minieră s'a creat, prin legea dela 

4 August 1896, o instituţiune arbitrară ; comitetul sin- 
dicatului minier care are obligaţiunea, de a institui co- 
misiuni arbitrare pentru a. preveni grevele. 
După cum vedem, situaţiunea fraţilor din Ardeal şi 
Bucovina este egală cu aceeă a fraţilor din regat 

In Belgia 
Sub presiunea marilor greve din 1886 Şi în urma 

anchetei făcută de o comisiune parlamentară, sa votat legea din 1887, care a înființat consiliile de industrie și muncă. | | Aceste consilii, între altele, au competința să prevină diferendele cari pot naşte între muncitori și patroni. Fiecare consiliu cuprinde o anumită circumscripție regională şi & împărțită în secțiuni, după felul inâus- triei lor. 
„Consiliul de .conciliațiune al fiecărei secţii se com- pune dintr'un număr egal de patroni şi lucrători, aleși . pe trei ani, 

N Rolul acestui consiliu este numai pentru împăcare ;. ele nu pot recurge la arbitraj. |
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Peocesul-verbal al împăcării se publică. 
După cum vedem, sistemul este facultativ şi perma- 

nent. | o 

In privinţa arbitrajului, primele încercări au fost fă- 

cute după greva cărbunarilor din Mariemont şi Bas- 

coup, care a dat naștere Cainerelor tie explicaţiune în 

vederea conciliaţiunii şi arbitrajului, compus din 6 

reprezentanţi ai lucrătorilor şi 6 ai administraţiei in- 

“ dustriei cărbunilor, avân€ pe deasupra un prezident, 

un vice-prezident şi doi secretari. | 
Orice diferend între lucrătorii cărbunari și reprezen- 

tanţii industriei trebui8 să meargă, la un biurou de con- 

"ciliațiune. | Da 
Statistica's'a ținut cu totul neregulată și n'am putut 

aveă posibilitatea unor cifre edificatoare. 

In Elveţia 

Există înființate, prin legea din 26 Martie 1996, co- 

misiuni cari âu obligațiunea de a fixă tarifeie de salarii 

şi a tranșă confligtele colective cari pot luă naştere în- 
tre patroni și lucrători. | | 

Consiliile oficiale de împăcare sunt compuse dintr'un 

număr egal de delegaţi, ai patronilor şi lucrătorilor, 
sub preşedinţia unui consilier de Stat. _ - 

Nici o încetare generală de lucru nu poate “aved, ioc, 

mici din partea lucrătorilor, nici, din partea patronilor, 

în scopul de a modifică un tarif. o 
Ori:e îndemn la o suspendare parţială, sau generală | 

inainte de a recurge la procedura împăcării sau chiar în 

timpul funcţionării împăcării sau arbitrajului, sai, chiar 

după ce hotărirea s'a, dat, e pedepsită cu pedepse penale. 

In cantonul din Beriia, după legea din 23 Fevruarie 

4908, consiliul de conciliaţiune se poate transformă, în 

tribunal arbitral, dacă ambele părți îl cer. 

În Danemarca 

Legea din 12 Aprilie 1910 crează un tribunal per- 

manent de arbitraj pentu soluționarea conflictelor re- 

zultând dintr'un contract colectiv şi un organ de conci- 

liaţiune permanent. N ”
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Tribunalul de arbitraj este compus din 12 membri, 
„din cari 6 reprezentanţi ai industriașilor, 6 desemnaţi 
de organizaţiunea sindicatelor muncitoreşti și un pre- 
zident străin de litigiu, de obiceiu up magistrat de pro- 
fesie. | | 

Tribunalul de arbitraj judecă nu numai conflictele | 
colective, rezultând dintr'un contract colectiv, dar 
orice alte conflicte colective de cari este sesizat. 

Și poate să-l sesizeze orice parte interesată. 

In Olanda - 
Există Camerele muncii create la 1897. 
Se compune dintr'un număr egal de patroni şi lu- 

crători. | | 
Competinţa lor este să prevină orice diferend relativ 

la condiţiunile de muncă şi la nevoie să proceadă la 
arbitraj între părţile în conflict. - 

In Suedia 
Procedura conciliațiunii și a arbitrajului este orga- 

nizată ca urmare a contravenţiunilor colective, cari 
sunt reglementate prin lege. Şi aci, ca oriunde, contrac- 
tul colectiv este reglementat. | | 

Comisiunile de conciliațiune şi arbitraj dau rezultate 
bune. | ” 

La 19414 s'a alcătuit un nou proiect de”lege pentru 
crearea unui tribunal arbitral special, autorizat să tran- 
şeze diferendele rezultând dintr'un contract de muncă 
prin conciliațiune și arbitraj. . 
„Nu cunoaştem până 'acum rezultatele conflictelor 
aplanate. . 

In Norvegia 

Prin legea din 6 August 1945, sa instituit arbitrajul 
obligator ori de câte ori părţile sunt legate printrun 
contract colectiv. In lipsă de contract colectiv există 

_obligaţiunea de împăciuire. 

| In Husia | 
Legea rusească pedepsină coaliţiunile, nu putera găsi 

funcționând instituţiunea conciliațiunii și arbitrajului 
pe baze moderne. Su |
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Nefiind. posibilitatea organizaţiunilor' profesionale pe 
" baza trades-uniunilor engleze sau a sindicatelor fran- 

ceze, nu putem găsi funcționând asemenea instituţiuni. 

Când un conflict de muncă se iveşte, ambele părți 
sunt obligate să meargă la inspectoratul fabricii din 
cireumseripțiunea respectivă, care face pe arbitrul. 

In lipsa inspectorului, poliția face acest arbitraj. 
Este sistemul. așa zis-al paternalismului administra- 

tiv care prevalează. 
în 4903 s'a încercat a se creă consiliile de uzină, 

după tipul celor din Belgia, prin legea din 10 lunie 

acelaș an. 
Fraţii basarabeni sunt într”o stare de inferioritate 

din acest! punct de vedere. 
Bine înțeles, vorbim numai de Rusia inainte de re- 

voluție, iar nu sub imperiul dictaturii proletare, în care 

toată, viaţa economică, inclusiv conciliațiunea și arbi- 
trajul se rezolvă de consiliile muncitorești. (Vezi decre- 
tul regimului sovietelor). . - 

In Noua- Zelandă 

In Noua-Zelandă, ca şi în toate coloniile Imperiului 
Britanic din Canada şi din Australia, arbitrajul şi con- 
ciliațiunea s'au introdus pe o scară întinsă după exem- 

plul dat de Marea Britanie. | 
Diferenţa este că în toate coloniile arbitrajul este 

obligator, iar nu facultativ ca în Anglia. 
Prima care a pășit pe calea arbitrajului obligator 

este Noua-Zelandă, urmată apoi de toate statele au- 
straliene. 

În Noia-Zelandă « o lungă serie de legi sa succedat 
dela 1894 până la 1940, “relativ la coneiliațiune Şi la 
arbitraj. 

Actualmente situațiunea e următoarea : 
Toate confhetele de muncă, pe cari părțile n'au 

putut să le termine prin bună înțelegere, trebuie să 

meargă, mai întâiu. la consiliul de conciliațiune, com- 

pus din doi sau patru membri numiţi în număr egal 

dintre patroni şi lucrători şi pe deasupra un vice-pre- 

şedinte străin de profesie, ales de uniunile profesionale. 

Consiliul, după ce studiază amănunţit fondul: con- 
flietului, dă un aviz motivat.
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„ Dacă părţile nu sunt mulțumite, conflictul trebuie 
să meargă înaintea Curţii centrale de arbitraj, compusă 
din trei membri numiţi pe trei ani, dintre cari doi sunt 

 designaţi de către uniunile patronale și uvriere, iar al 
treilea, prezidentul, este ales dintre judecătorii Curţii 
Supreme. | _ Da 

Atâta timp cât conflictul e în cercstare, fie înaintea 
consiliului de conciliațiune, fie înaintea Curţii de ar- 
bitraj, nici o grevă sau lockout nu poate avea loc. Pe- 
depse. penale sancţionează orice abateri. | 

Sentința Curţii de arbitraj e obligatorie pe timp de 
trei ani ; călcarea dispozițiunilor din sentinţă e consi- 
derată ca un delict care se pedepseşte cu amendă până. 
la 500 iivre sterlinge, aproximativ 147.500 franci. - 

In Australia 

Statele Australiene au practicat la început arbitrajul 
facultativ după exemplui Statelor-Unite. 

La 1894 Australia de Sud a instituit un sistem mixt; 
părțile. erau obligate să meargă cu orice conflict de 
muncă la, consiliul de conciliaţiune. 

Arbitrajul însă nu eră obligator. 
In 1901 Australia Occidentală și Noua Ţară a Galilor 

au adoptat arbitrajul obligator. | | 
Noua Țară a Galilor merge mult mai departe, de 

oarece suprimă conciliațiunea și menține numai Curtea, 
de arbitraj, căreia trebuie să, se supună în mod obliga- 
tor toate conflictele muncii. 

La 1904 sa instituit un organism federal de concilia- 
țiune și arbitraj obligator, pentru aplanarea oricărui 
conflict de muncă. | 

Rolul de conciliator şi arbitru îl are un magistrat 
unic, numit dintre membrii Curţii de Casaţie. 

Sentinţele pe cari el le va dă sunt obligatorii şi căl- 
carea lor e pedepsită cu închisoare şi amendă. 

„_ Dela data punerii în vigoare a noului regim, orice 
grevă și lockout sunt interzise în tot cuprinsul uniunilor. 

"În Cantonul de Geneva 
„Dintre toate țările europene, prima care a primit ar bitrajul obligator e Cantonul. de Geneva. :
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Legea dela 1900 şi cu modificările dela 1904 a ho- 

tărit, ca şi în Noua Zelandă că toate conflictele muncii 

să se aplaneze prin împăcare înaintea consiliului de 

Stat, şi dacă nu reușesc în mod obligatoriu să meargă 

la comisiunea centrală, care lucrează în calitate de 

Curte de arbitraj. 3 

Curtea de arbitraj este "completată cu delegaţi de ai - 

patronilor şi lucrătorilor în număr egal, cari, împreună 

cu membrii comisiunii centrale »Des Proudhommesc, 

judecă şi sentinţa lor e obligatorie întocmai ca şi o lege. 

Grevele şi lockout-urile sunt interzise pe-viitor sub 

sancţiunea pedepselor penale. 

In România | 

Proiectul de faţă, 

Sistemul proiectului nostru este inspirat de proiectul 

francez: obligativitatea îm ceeace privește încercarea de 

împăcare și arbitraj facultativ în principiu. 

în mod excepţional arbitrajul este obligatoriu numai 

pentru anumite întreprinderi: cele arătate ia art. 46. 

Sistemul legiurii noastre e foarte bun și singurul po- 

sibil pentru ţara noastră, care n'are reglementat con- 

tractul colectiv. 
Dacă contractul colectiv ar fi existat în țara noastră 

noi ne-am fi declarat pentru arbitrajul obligator. 

Neavând reglementat convenţiunea, colectivă, nu pu- 

tem declară arbitrajul obligator în orice conflict. 

- Insă procedura împăciuirii trebuie declarată obliga- 

torie, de oarece rostul ei esie să soluţioneze doleanţeie 

părţilor şi pe cât posibil să evite încetarea colectivă a 

lucrului, atât de dăunătoare pentru economia naţid- 

nală. 
Sunt însă cazuri în cari recurgerea la arbitra) este 

obligatorie, aceste cazuri le-ara arătat mai sus, când am 

„vorbit de dreptul la grevă al salariaţilor Statului şi de 

_cei întrebuinţaţi în serviciile de utilitate generală. 

Mai sunt şi altele, cari Sunt de natură să suspende 

viaţa naţională, şi pentru cari din aceleași motive ar- 

bitrajul a fost declarat obligator. 

Comitetul delegaților a modificat enumeraţia din 

art. 16, după cum se vede la urmă.
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O chestiune ridicată în secţii este dacă hotărirea de 
arbitraj e obligatorie în toate cazurile în cari părţile au 
recurs la arbitraj. 

Intelegem dispoziţia art. 25 că obligativitatea să pri- 
vească întreprinderile arătate. în art. 16. 

Dar pentru celelalte întreprinderi la cari arbitrajul e 
facultativ, putem să declarăm şi hotărirea obligatorie ? 

__ “Cu alte cuvinte dacă nu am ajunge ca în toate cazu- 
rile să declarăm arbitrajul obligator sub această formă 
deghizată, ? | 
Sistemul admis de proiect este că în principiu arbi- 

trajui este facultativ, însă, ori decâte ori părțile au 
convenit asupra, arbitrajului, hotărirea să fie obliga- 
torie, 

E natural să fie aşa,—căci erau libere să-l primească 
sau nu — dar dacă l-au primit, în acest caz sentiiţa de 
arbitraj trebuie executată. | , 

„ Organizaţia arbitrajului. este specială pentru fiecare 
caz în proiectul nostru. | E 

Părţile singure își aleg arbitrul şi ce poate fi mai util 
decât a lăsă liberă facultate părților de a-şi alege sin- 

-gure arbitrul! | 
Dacă nu cad de acord, președintele din oficiu esie un 

magistrat de -carieră după distincțiunile dela art. 49. 
» Totuş s'a discutat în secţii că această formă; are desa- 
vantajul că nu face din această instituţie o instituţiune 
cu caracter permanent, așa cum există în cele mai 
multe țări iridustriale, - 

Tendinţa în toate ţările e că astfel de instituţiuni. să aibă un. caracter permanent, pentru că numai astfel „Se.va putea stabili unitatea de vederi, și se va ridică | această instituțiune la, înălţimea unei adevărate juris- 
dicțiuni profesionale. “ 

Pentru cazul când părţile îşi aleg singure arbitrul, desavantajul este că mai întotdeauna pentru arbitru, chestiunea va fi nouă. Arbitru care nu este magistrat, înclină întotdeauna a da soluţie transacţională, care - pe viitor e posibil să prejudicieze anumite norme. 
Să nu uităm că arbitrajul este întotăeauna o jude- cată. 

" Consiliile speciale de arbitraj şi. cari se alcătuese pentru fiecare caz în parte au început a dispare. Eșecul
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Tegii franceze din: 1892 au dovedit că ele nu dau bune 

rezultate şi de mult Franța înclină către instituţiunile 
cu caracter permanent. : 

De aceea credem că întotdeauna e bine. ca supra- 

arbitrul să fie un magistrat de carieră, așa cum este 
în. cele mai multe din țările, industriale după cum : 

arătăm mai jos. 
Asupra acestui punct, comitetul delegaților în îmajo- 

ritate a fost de altă părere. 
Vom vedea ce ne aduce aplicarea legii și de sigur că 

noi cei dintâi vom salută cu.bucurie dacă părțile. vor fi 

Taulțumite cu alegerea arbitrajului de către ele înșile. 
Obiecţiunea că “magistraţii de carieră nu ar aveă de 

multe ori. corapetința tehnică necesară, e nefondată, 

ntru cât comisiunea de arbitraj. se compune din cinci 

membri, din cari doi reprezentanţi ai lucrătorilor şi doi 

ai patronilor, și fiecare din aceștia au destulă pregătire 

tehnică, ca să lumineze litigiu, și preşedintele impreună 

cu ei toţi să decidă în deplină cunoștință de cauză. 
Oare magistraţii de profesie au pregătire tehnică în 

toate vamurile activităţii omenești ? 

Și cine a îndrăsnit Să le „conteste dreptul de a. ju- 

decă? ? | 

Libertatea muncii 

Domnilor depuțați, 

Ii ceeace priveşte partea referitoare la libertatea de 
a munci, ne referim la expunerea de motive care este 
foarte clară şi bine documentată. 

Adăugăm că tocmai în vederea acelei solidarităţi 
sociale admisă de toată lumea libertatea de a munci 
trebuie să nu fie stânjenită nici chiar de libertatea pro- 

fesională a muncitorului. 
Una este solidaritatea națiunii, alta se bazează pe 

lupta-de clasă. 
Ambele au rostul lor,. însă tendințele sunt diferite. 
Legiuitorul social care are răspunderea Statului, nu 

poate subordonă armonia socială, luptei de clasă — de 
oarece prima are la bază . evoluţia în cadrul actuaiei 

societăți iar cea de a doua este revoluționară prin. ea 
însăşi.
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Fără să negăm existenţa luptei de clasă, nu putem să 
subordonăm libertatea muncii cerințelor ei. 

Foarte delicată rămâne chesţiunea cum se stabileşte 
linia de demarcaţie dintre ele ? Această chestiune este 
o problemă a viitorului. 

Sabotajul 

Domnilor deputați, - . 

Ca urmare a luptei de clasă a muncitorimii adesea 
ori sindicatele muncitoreşti au preconizat sabotarea 
patronului prin diferite mijloace de natură să Micşoreze 
beneficiile întreprinderii. Ma a 

Toote mijloacele cari au de scop să producă o scădere 
conștientă a producţiunii iau numele de sabotaj. 

Sabotajul poate constă nu numai în actul de distru- 
gere al instrumentelor, al mărfurilor sau a produselor 
fabricate, dar în orice fapt care ar. face munca impro- 
ductivă. i 

Mijloacele sunt nenumărate și foarte ingenioase, de 
aceea trebuie să fim foarte atenţi atunci când stabilim 
elementele delictului. 5 

Lucrătorii, în nenumărate rânduri, pornesc dela 
această concepţie greșită, că cu cât vor produce mai 
puţin cu atât va fi nevoie de mai mulţi lucrători ȘI Vor 
fi plătiţi mai bine. - 

Lupta dusă contra lucrului în acord are în parte la 
bază aceeaș credinţă. : 
„Sau văzut cazuri în cari sindicatele din America au 
impus membrilor lor să nu producă mai mult decât o 
anumită cantitate de lucru pe oră. 

Acest procedeu de a reduce intenționat capacitatea 
de producere în fabrică este numai un act de rea, cre- 
dinţă, dar este condamnabil pentrucă lovește în pro- 

“gresul industrial, -la care trebuie. să tindem dela un 
utilaj perfecționat ca, cel modern. | 

Asemenea acte trebuiesc pedepsite ? - 
- Multă vreme sa stat la îndoială dacă sabotajul poate 

* Î sau nu pedepsit. 
Nu vedeți, ziceă unii, că distrugerile și violențele de fapt eunt pedepsite de codul penal ? 
De ce să înființăm un delict special ? -
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Unii din şefii autorizaţi ai sindicatelor. din Franţa 

califică de »metodă stupidă« încercările acelora cari Vor . 

să pedepsească actele de sabotaj. : 

Un alt şef al sindicalismului francez, cu ocazia gre- 

“ei brutarilor din 1907, prezintă actele de sabotaj ca 

un mijloc de luptă al clasei muncitoare contra pa- 

tronilor. | 
»'Teama de sabotaj este pentru patron de natură să-l 

facă mai conciliant şi să trateze mai omeneşte pe 

Vucrătorii săi. Sa 

„Sabotajul, zice el, este un frâu al lăcomiei capita- 

liste. a 

Adevărul este că sabotajul este un act mai grav decât 

orice delict al lucrătorului. - 

Sabotajul este un furt. | 

In adevăr, un băcan care vinde cafea falsificată sau 

un. bijutier, care îţi vinde un inel de aramă în loc de 

unul de aur este pedepsit pentru escrocherie. 

Ce trebuie să decidem de un lucrător care e plătit 

pentiu a lucră cu bună credinţă, — și el face tocraai 

.contrariul, şi cu rea credință falsifică materia primă 

„care îi este întrebuințată, sau bate câmpii prin ate- 

lier şi nu produce nimic ?_ 

Nu este acesta un furt ? 
Şi acest furt nu este de o natură mult mai gravă; — 

întrucât lucrătorul este chiar depozitarul lucrurilor în- 

.-eredinţate de patron ? 
Asemenea fapte vatămă deopotrivă şi pe producător 

“Şi pe consumator. 

Societatea trebuie să iă măsuri contra lor, pedep- 

sindu-le, 
Ă 

Inculpatul care fură este dominat de un spirit josnic 

ca să-și apropie munca altuia. Lucrătorul care sabo- 

tează este mânat de dorul de răsbunare şi unul şi altul 

„sunt deopotrivă de vinovaţi ; nu trebuie făcut între ei 

nici o diferenţă şi trebuiesc pedepsiţi. | 

Trebuie să fim însă atenţi ca nu cumva să pedepsim 

actele de simplă neglijenţă, confundându-le cu faptele 

intenţionat făcute de a păgubi pe patron. . 

Din acest punct de vedere trebuie în totdeauna dat 

puteri judecătorului să stabilească elementul inten- 

ţional.: 
5
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Pentru aceste motive, comitetul delegaților a modificat. 
art. 37, care hotără că procesele-verbale fac dovadă 
până la înscrierea în fals, înlocuindu-l cu dreptul părţei 
de a combate prin orice mijloace de drept comun. 

Domnilor deputaţi, 
La proiectul prezentat am introdus următoarele rmo- 

dificări și adăugiri : | 
La cap. | Sau suprimat titlurile secţia I și secţia U. 

3 La art. 2 sa introdus cuvântul grave după cuvintele:: 
»prin ameninţări«. | 

Art. 3 s'a redâctat astfel : „Acei cari s'au făcut vin6- 
„vaţi de amenințările calificate mai sus, sau de violenţe. 

de fapt se vor pedepsi cu o amendă dela 10—200 lei 
şi cu închisoare. dela 15 zile până la 6 luni, afară de . 
cazurile când codul penal prevede o pedeapsă mai gravă. 

„ Sau suprimat alineatele 2 şi 3 ale acestui articol. 
La art. 4, după cuvântul „de lucru, Sau introdus 

cuvintele: „pentru cauze referitoare la condiţiile de: 
muncă“; tot la acest articol s'a introdus un nou alineat 
cu cuprinsul următor: Orice încetare colectivă de 
lucru pentru cauze străine celor arătate mai sus este. interzisă prin legea de faţă. = 

La art. 5 s'au suprimat cuvintele: »pentru cauze. referitoare la muncă«, — și s'a redus la Is numărul 
salariaţilor cari presupun încetarea, colectivă de lucru. Redacţiunea articolului fiind următoarea : „Prix! înte- tare colectivă, de lucru, în sensul legii de faţă, se 'în= țelege încetarea lucrului a cel puţin 1/, din numărul. total al salariaţilor stabilimentului industrial sau co- mercial, ori din numărul salariaţilor ocupați în una sau mai multe secţiuni din acel stabilimente.  -. - Art. 6 sa modificat astfel : „Cad sub prevederile legii. . de faţă: | e Stabilimentele industriale şi comerciale de orice na- tură, cari întrebuinţează în mod obișnuit un număr de cel puţin 10 salariaţie. SI 

Tot la acest articol s'a suprimat alineatul II. La art. 7 Sau suprimat cuvintele : „se va alege din-. tre« și s'au adăugat după cuvântul »salariați« cuvin= tele: .»vor alege:. Restul articolului rămânând ne- schimbat, | -
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La art. 8 după cuvintele : „pierderea drepturilor ci- 

vile şi politice« sau adăugat cuvintele: „sau vreo con- 

damnare cu închisoare pe baza legii de față. 

La art. 9, alin. 1, sa înlocuit cuvântul „aduse“ prin 

»comunicateu. | 

La alin. Il sau făcut mai multe mici modificări, re- 

" dacţiunea fiind următoarea : 

"Patronul sau şeful stabilimentului este obligat ca în 

cel mult 24 ore dela primirea, sau facerea comunicării 

să 'înștiinţeze pe inspectorul regional al Ministerului 

Muncii, în circumscripţia căruia se află întreprinderea, 

fie direct, fie prin intermediul prefecturii de judeţ sau 

de poliţie, de ivirea conflictului. | | 

La alin. III sa adăugat un „şi: înainte de cuvintele 

„de către delegaţii salariaţilore. 

S'a introdus tot la acest articol un nou aliniat. în 

„cuprinsul următor : »Ministerul Muncii prin organele 

sale va putea chiar din oficiu să păşească la aplicarea 

procedurii de împăciuirec. - 

La art. 44, la finele alin. II, s'a şters cuvântul »altfelu 

şi s'au adăugat următoarele : »denunţarea eis. In acest 

din urmă caz procedura legii de faţă este obligatorie 

numai dacă părţile nu pot cădeă de acord astpra 

nouilor condițiuni de muncă. 
La art. 16 aliniatele a și e s'au completat astfel : 

aJ.aIntreprinderile de transport pe uscat, pe apă ȘI 

aeriene, inclusiv personalul întrebuințat la încărcare 

și descărcare: ; | 
€) „Intreprinderile de mori, brutărie și abatoare“. 
Suprimându-se aliniatul g, alin. k a devenit g, iar î 

a devenit fh. | 

La'art. 17 sa adăugat “cuvântul »activi« în ambele 

locuri unde se-prevăd doi membri. 
La finele art. 19, după cuvintele mai jos enumerate, 

Sau adăugat : „care va fi de drept preşedintele comi- 

siei de arbitraje, , | 

Aliniatele a, b şi c de sub acest articol sau completat 

astfel : .... o 

a) »Primul-președinte sau președintele tribunalului, 

sau un magistrat delegat de el...«, restul aliniatului ne- 

schimbat ; |
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b) „Primul-președihte al Curţii de apel sau un con- 
silier delegat de 'acăstau ; | ia | c) »Prirmul-piăşedinte al Inaltei Curți de Casaţie şi 
Justiție, sau un consilier delegat al acestei Inalte 
Curți... - | 
Sa suprimat ultimul aliniat al acestui articol. 
La art. 20 sau adăugat după cuvântul „delegaţi u 

cuvintele : sIn caz când aceştia au fost desemnaţi. 
La art. 23 s'au făcut mai multe suprimări și adău- 

giri, redacţiunea fiind următoarea :  Desbaterile arbi- 
irajului vor aveă loc la sediul corporației celei mai 
apropiate, sau al organizațiunii similare, pentru pro- 
vinciile alipite, în caz când președintele comisiei de ar- 
bitraj este desemnat prin acordul părţilor. Unul dintre 
funcţionarii acestei corporaţii sau organizaţii, desemnat 
de inspectorul regional al muncii, va îndeplini funcţiu- 
nea de grefier. j | Dacă președintele comisiei de arbitraj este vreuna din 
persoanele desemnate prin art. 19, atunci desbaterile 
vor avea loc la sediul instanţei judiciare din care face parte președintele. Funcțiunea de grefier, în acest din urmă caz, va fi îndeplinită de unul dintre grefierii in- stanţei judiciare respective, delegat de către președinţe, La art. 27 s'a suprimat cuvântul »penală« după cu- vântul „amendă. La alin. II de sub acest articol sau înlocuit cuvintele „5'zile la o lună, prin »o lună la un an, | a a La alin. 1 de sub art. 28 sa suprimat cuvântul »pe- nalăc. La alin. II Sau inlocuit cuvintele »5 'zile-până la 2 luni« prin »3 luni la un an. Mai La art. 29 şi 30 s'a suprimat cuvântul »penalăc.. -- La finele art. 32 sa adăugat »...fără prejudiciul aplicării sancţiunilor penală din legea de faţă, dacă este cazule. in 

Articolele 34 şi 35 s'au modificat astiel : Art. 34. „Faptele delictoase enumerate de articolul de mai sus, prevăzute în codul penal, dacă întrunesc totdeodată şi elementele speciale ale delictului de sa- botaj, se vor pedepsi cu maximum pedepsei prevăzute în articolele respective din acel cod. | »Faptele delictoase enumerate de articolul de mai sus cari nu sunt prevăzute în codul penal se vor pe-
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depsi cu închisoare dela trei luni la-2 ani, după gravi- 

tate. . 

Art. 35. „Săvârşirea sabotajului în timpul și cu pri- 

lejul unei încetări colective de lucru, interzisă prin 

legea de faţă, constituie o circumstanţă agravantă“. 

Alin. IL de sub art. 36 se modifică astfel: »Tribu- 

nalul va judecă de urgenţă şi cu precădere fără drept 

de opoziţie, cu apel și recurs, conform procedurii pe- 

naleu. E 

Ultimul aliniat de sub art. 37 se modifică astfel: 

„Aceste acte fac dovadă până la proba contrariec, 

La art. 38 se adaugă următorul aliniat: »In caz de 

insolvabilitate a infractorului se va face aplicaţiunea 

art. 28 din codul penale. . 
Sa introdus un articol nou sub No. 40, în cuprinsul 

următor : »Salariaţii delegaţi, fie în comisia de împă- 

ciuire, fie în aceea de arbitraj, sunt îndreptăţiţi a lipsi 

pe tot timpul cât sunt împiedecați dela lucru din pri- 

cina îndeplinirii mandatului lor, fără ca aceasta să 

poată constitui pentru patronul sau şeful stabilimentu- 

lui un motiv legitim de rupere a contractului de 

muncă. Pe tot acest timp patronul sau şeful stabilimen- 

tului este obligat a plăti salariaţilor delegaţi un sa- 

lariu zilnic egal cu salariul : mijlociu socotit pe ulti- 

mele '7 zile lucrate, precum şi accesoriile eventual cu- 

veniteu. . » o 

Art. 40 a devenit 44, 44 a devenit 42, şi s'a introdus 

art. 43 nou cu următorul cuprins: „Toate dispozițiu- 
nile contrarii legii de faţă sunt şi rămân abrogate«. 

Cu aceste modificări şi adăugiri aduse acestui proiect 

de lege, comitetul delegaților vă roagă, prin subsem- 

natul, d-lor deputaţi, să binevoiți a-i dă aprobarea 

d-voastre. | 

- Raportor, D. R. IOANIȚESCU.



EXPUNERE DE MOTIVE 

. Da 

Domnilor deputați, - 

Politica economică a statelor atinse de consecinţele. 

dezastroase ale răsboiului consistă în intensificarea pro- 

ducţiunii în proporții cât mai simţite. Perfecţionarea 

mașinilor și a instrumentelor de muncă va contribui 

de sigur la ajungerea scopului dorit. Dar nu mai puţin 

importantă este și forța muncitorească, care în a- 

ceastă ţară, -mai ales, trebuie avută în consideraţie, 

de oarece industria noastră, dependentă incă prin infe- 

rioritatea, ei tehnică de centrele mari de producţiune, 

se va putea menţine numai printr'o conlucrare feri- 

cită a forţei mecanice şi a forței vii muncitoreşti, Și. 

tocmai aci este punctul critic care pare a fi neînțeles 

de unii dintre muncitorii noștri şi exploatat de alții, 

cari urmăresc desagregarea socială. In adevăr, în ulti- 

mul timp grevele au luat în ţară la noi proporţii din 

cele mai îngrijitoare, amenințând producţiunea țării 

şi tinzând la paralizarea bunului mers al serviciilor 

statului. ; 

Deşi nu suntem încă înarmaţi cu date statistice com- 

plete și serioase, pe cari însă sperăm să le putem oferi 

în curând prin organizarea unui serviciu special de 

statistică în Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale, . 

- totuși, din informaţiunile sumare de cari acest minister 

dispune astăzi, situaţia se prezintă astfel : 

La un număr de' aproximativ 405.075 muncitori 

din vechiul regat, s'au adus la cunoștința ministerului, 

în curs de trei luni, un număr de 130 greve și 18 

lock-out-uri, dintre -cari 36 numai în Capitală. Dintre 

acestea, 28 de greve și 18 lock-out-uri sunt în curs. 

Majoritatea lor au ca motiv chestiuni de salar şi, în 

parte, chestiunea tonsiliilor muncitoreşti. * 

-e
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„In total am avut deci, în curs de trei luni, 148 - 
conflicte. Socotite pe an ar reveni la 592: ceeace față 
de numărul total al muncitorilor (405.075) şi de po-— 
„pulaţiunea ţării dă un procent cu mult ridicat faţă 
de acela din alte ţări industriale mai avansate. 

Rezultatul este deci îngrijitor. ” N 
Aceste considerațiuni de fapt ne-au determinat să - 

elaborăm prezentul proiect de lege, care, până la în- 
„ tocmirea unui cod general al muncii, va fi chemat să 
rezolve, în măsura posibilităţii, toate chestiunile rela- 
tive la dreptul de a munci liber și la conflictele de. 
muncă. 

In afară de consideraţiunile de fapt cari motivează. 
urgenţa legii, sunt consideraţiuni de principii, cari o 
Jegitimează şi în drept. _ 

Primul principiu, înscris chiar în fruntea legii, este: 
libertatea de a munci. . 

Ca un corolar necesar al dreptului de existenţă, li- 
bertatea de a munci a fost enunțată cu mult idealism 
de școala liberalismului clasic, însă într”o formă, teore-- 
tică abstractă. Dar, ca orice principiu social, pentru a 
fi transformat în normă efectivă și reală, trebuie să se 
ia în consideraţie toate elementele complexe ale vieţii, 
cu inerenta inegalitate de forță și de organizare. Liber- 
tatea de a munci presupune înlăturarea constrângerii 
seciale, fie ea venită din partea unui particular, fie din 
partea unei colectivități. Datoria Statului este tocmai 
de a nivelă, de a ajută și de a stimula chiar energiile, 
acolo unde inegalitatea este evidentă, Numai astfel conceput principiul libertății muncii va puteă . deveni o funcțiune socială reală. Și atunci desigur că sunat jus= tificate măsurile represive pe cari le ia Statul contra ace-. „lora cari vor să aducă o împiedicare la liberul exercițiu. al dreptului dea munci, 
"În organizaţia noastră socială de astăzi însă, dreptul de a munci liber este iluzoriu atâta timp cât munci- torul rămâne izolat. Nevoia însăși, precum Și conștiința. superiorității revendicărilor colective, l'a făcut pe lu- crător să recurgă la asociere Și organizare, cu toate: mijloacele lor specifice de lucru. Unal din ele e şi greva. Recunoscut în principiu, dreptul de a face grevă. nu poate trece de anumite limite impuse de siguranţa
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şi de conservarea Statului, căci greva nu este numai 

un act răsboinic. contra. capitalismului, ci este un act 

răsboinie contra consumatorului, contra publicului, 

contra societăţii, după expresiunea proprie a d-lui 

Charles Gide. Principiul diviziunii muncii obligă, într'o 

societate organizață, pe fiecare de a munci pentru altul 

și orice încetare de lucru îi provoacă celuilalt un pre- - 

jadiciu. Solidaritatea socială ne face pe toţi debitori 

unul altuia şi astfel greva apare nu numai ca o simplă 

“iolare a contractului de muncă, dar, şi aci e partea im- 

portantă, ca o violare a quasi-contraetului, prin. care 

fiecare e debitorul nostru al tuturora. Astfel se legiti- 

mează ridicarea dreptului de grevă pentru toţi acei ce 

sunt în serviciile Statului, precum și pentru acei din 

serviciile de utilitate publică, In această distineţiune a 

cazurilor, când greva e admisibilă sau nu, opinia pu- 

blică va jucă rolul ei preponderant, indicând totdeauna 

măsura în care grevele tind să amenințe interesele pu- 

blice și chiar existenţa naţională. 

Berthelemy, profesor la facultatea de drept din Paris, 

se exprimă în mod categoric asupra limitării dreptului 

de grevă al funcţionarilor, zicând: 

„Grevele funcţionarilor trebuiesc făcute imposibile, 

»înlăturându-le orice 'scuze. Li se va înlătură orice 

„scuze, asigurând agenţilor din serviciile publice două 

„avantaje preţioase şi pentru cari suni gata să sacrifice 

„toată ambiția lor, adică: siguranţa şi dreptatea«. i 

Ele vor fi reglementate printr'un statut al funcţio- 

narilor. | 

În timpul din urmă, Belgia a căutat, prin ministrul 

Vandervelde, să aducă un temperament rigurozităţii 

doctrinei franceze, însușindu-şi oficial interesanta dis- 

tincţiune dintre agenţii executori şi agenţii de gestiune 

ai Statului. In prima categorie ar intră toţi deţinătorii 

unei fracțiuni cât de mici din puterea Statului, şi aces- 

tora le este interzisă cu desăvârșire greva. Cealaltă ca- 

tegorie cuprinde pe simplii salariați cari stau în acelaş 

raport față de Stat ca și luorătorul faţă de patron și 

cărora le e permisă. greva, Cu condiţia însă de a epuiză 

întâi toate căile legale de aplanare a conflictelor. 

Deși teoria lui Vandervelde este cea mai avansată 

astăzi din toate câte au fost emise asupra îndreptăţirii 

, 

7
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și limitării grevelor, totuşi, ținând seamă de condiţiu- 
nile specifice țării noastre, şi anume: inferioritatea mun- 
citorului nostru faţă de cel belgian, defectuoasa și insu- 
ficienta organizare a masselor proletare şi, mai presus 
de toate, inferioritatea noastră tehnică, nu se poate 
concepe la noi o legiferare prea largă. Şi este atât de 

„justificată afirmaţia noastră, că adică ţările mai puţin 
organizate nu-și pot permite luxul unor teorii ce-și gă- 
sesc aplicarea aiurea, încât în însăși Rusia bolșevică, 
printr'un decret din 17 Ianuarie 1918, valabil la Petro= 
grad și în împrejurimi, după ce se stabilesc normele de 
salar, se interzice cu desăvârşire orice grevă de orice fel. 
„Pentru motivele de mai sus, proiectul de lege aci ală- 

„urat prevede interzicerea, grevelor în întreprinderile 
Statului și în acelea de interes public. Se va obiectă 
desigur : care este compensaţia pentru această catego- 
rie de salariați ? Este aceeaș pe care o acordă Şi proiec- 
tul de lege francez din 1920, relativ la reglementarea 
amiabilă a conflictelor colective de muncă, din care 
proiectul nostru s'a inspirat în bună parte și care pre- 
vede obligaţia pentru toate întreprinderile, în cari gre- 
vele au fost interzise, de a stabili, în cel mai scurt timp 
(6 luni), un statut reglementând toate condițiile de 
muncă. o | 

Greva este în orice caz un mijioc de paralizare a pro= 
ducţiunii şi de aceea trebuie evitată. Unul din factorii, 
dacă nu ostil, dar cel puţin defavorabil grevei, este or- ganizarea temeinică a muncitorilor. Se constată, în ade- 
văr, cu date statistice, că pe măsură ce organizaţiile 
profesionale s'au înmulțit în Anglia, numărul grevelor a scăzut. Cauza ? Muncitorimea a, devenit conştientă și s'a convins că, organizată fiind, poate obţine pe căi paş- nice ameliorarea condiţiilor de muncă şi că greva re- prezintă o pierdere dublă, atât pentru ei, cât și pentru patron şi adesea chiar și pentru Stat, 

Din cauza urgenţei cerută de proiectul de fâță, legea . asupra asociaţiilor profesionale nu a putut fi depusă încă, In sesiunea viitoare ea va fi prezentată Parlamen- tului, impreună cu alte legi privitoare la reglementarea munci! Și atunci desigur că legea de faţă va primi mo- dificările cerute, SI 
+
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O cale cu mult mai lesnicioasă însă de a preveni gre-: 

vele este calea împăciuirii şi a arbitrajului prin consi- | 

"ile respective. Inființate în Anglia pe la 1824, din 

iniţiativă privată, reglementate apoi, ele devin căile 

obişnuite de rezolvire a conflictelor din toate ţările cu 

_ industrie mai desvoltată. Ce sunt aceste consilii de îm- 

păciuire şi de arbitraj? Sunt organe alcătuite pe jumă- 

tate din reprezentanți ai patronilor, jumătate din ai 

muncitorimii, chemaţi a rezolvi conflictele de muncă, 

Be pe cale de împăcare, fie prin darea unei hotărîri. 

Chestiunea mult discutată este dacă rezolvirea con- 

flictelor prin aceste două căi, împăciuire sau arbitraj, 

va fi obligatorie sau nu. Și apoi discutată este iarâş 

chestiunea dacă numai procedura împăciuirii şi a arbi- 

trajului vor fi obligatorii, sau însăși hotăririle. 

Problemele au fost. rezolvite diferit după State. In 

Noua-Zeelandă arbitrajul este obligator dela 1894 pen- 

tru toate întreprinderile. In alte ţări principiu! obliga- 

tivităţii a întâmpinat rezistențe serioase. Se fac, în ade- 

văr, uneori distincţiuni după natura întreprinderilor și 

alte ori, după cum părţile în conflict sunt sau nu legate 

printr'un contract colectiv. 
" Legea franceză dela 1892 instituie împăciuirea și ar- 

bitrajul facultativ. Din cauza grevelor crescânde însă, la 

1900, d. Millerand, în proiectul său, prevede arbitrajul 

obligator, şi mai târziu - Aftalion, profesor la facultatea 

din Lille, pretinde şi obligativitatea împăciuirii, efectuată 

prin niște consilii permanente. Din toate aceste principii 

proiectul francez actual din 1920 păstrează obligativi- 

tatea împăciuirii pentru toate întreprinderile ; iar a ar- 

bitrajului numai pentru întreprinderile Statului și cele 

de interes public. 
In principiu s'a adoptat în prezentul proiect de lege 

împăciuirea obligatorie și arbitrajul facultativ, cu de- 

rogarea prevăzută şi de proiectul de lege francez mai 

sus amintit. 

Procedura împăciuirii şi a arbitrajului n'a dat în alte 

țări decât rezultate parțiale, şi departe de noi gândul 

de a pretinde că proiectul de față va soluţionă deodată 

şi complet chestiunea grevelor. Suntem încredinţaţi de 

greutatea şi complexitatea problemei sociale, care nu
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poate primi prin procedura de mai sus decât doar solu- 
ționări parţiale. - - | 

Totuș, în scurtul timp, de când ministerul nostru a 
„avut ocaziunea de a interveni în conflictele muncita- 
reşti, fără a aveă o lege la dispoziţie, rezultatele favo- 
rabile obținute ne fac să privim chestiunea cu multă 
încredere. Astfel, la crearea minișterului am avut 23. 

„cazuri în cari intervenția noastră a fost soliciţată, fie 
de către o parte, fie de cealaltă. Se observă că arabele. 
Părți interesate manifeştă o încredere din ce în ce raai 
mare în instituțiunea arbitrajului, fapt care ne-a deter- 
minat să propunem legiferarea de faţă. In acest mod Statul nu vine decâț să sancționeze și să reglementeze, 
după cum s'a întâmplat și în alte părţi, o stare de fapt. În fine, dacă nimeni nu sa gândit de a răpi lucrăto- rilor dreptul de grevă, permis ca mijloc de luptă pen- iru revendicările lor profesionale, cu restricţiunile de mai sus sau cu obligaţiunea la. procedurile premergă- toare ei, în nici un caz însă nu se poate toleră abuzul: săvârşit de către greviști asupra mașinilor, instalaţiu- nilor, instrumentelor de lucru, materialelor, mărfurilor - şi produselor, fie prin deteriorarea lor, fie prin alte mij- loace cari împiedică complet sau paralizează produc- țiunea. Este vorba de așa numitul sabotaj, activ sau pasiv, dispărut astăzi aproape complet și condamnat atât de reprezentanţii capitalismului, cât şi de câtre însăși organizaţiile de salariaţi din străinătate. Şi cu drept cuvânt, dacă greva s'ar justifică ca 0 expresiune a libertăţii de muncă, ce îndreptăţire ar puteă primi oare sabotajul, un act lipsit de moralitate, de curaj, de demnitate și despre 'care Keufer, o autoritate în materie și unul dintre șefii sindicalismului francez, se exprimă după cum trmează : | 
Nu putem ezită dea condamnă acest mod de re- zistenţă, ale cărei consecințe pot fi isvorul unor adevă- vate catastrofe, în cari lucrătorii înșiși pot deveni prin- cipalele victimec. N | Pentru a cunoaște ceeace se petrece în Anglia, Keufer a cerut părerea secretarului uneia din cele mai frumoase organizaţii engleze,lși iată rezultatul : ” Sabotajul este, cu „drept cuvânt, oprit de lege și pedepsit cu pedepse as- > pre. Dela tristele evenimente dela Scheffield încoace, pe
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124862 (când se descoperi.că printre actele desabotaj,să- 

„vârşite prin ațâțarea secretarului de sindicat, erau 40- 

„moruri),sabotajul este necurioscut în Anglia și este serios 

„condamnat, atât de lucrători, cât şi de opinia publicăe. 

Deşi condamnat astăzi în mod unanim aproape şi 

considerat ca un fapt degradant pentru muncitorime, 

totuş sabotajul n'a întârziat de a se semnală şi în ţară 

la noi (în ultimul timp evidenţiat prin două cazuri ca- 

ratteristice, constatate oficial de noi, unul activ la o 

fabrică de tăbăcărie din Roman și altul pasiv la o fa- 

brică metalurgică din Capitală). | 

Văzând dar că singura conștiință a, unora dintre 

înuncitori nu e capabilă de a-și înfrână inclinaţiunile 

nepermise, manifestate prin sabotaj, ne-am simţit obli- 

gaţi de a creă din el un delict special, care prin însuși 

natura lui constitue o circumstanţă agravantă. 

Expunerea celor de mai sus a avut de scop de a în- 

dreptăţi, atât în fapt, cât și principial, necesitatea pro- 

iectului de faţă. 

Domnilor deputați, 

Proiectul de lege adus în desbaterea d-voastre se re- 

feră la următoarele trei grupe de idei, suficient de bine 

înrudite între ele pentru a puteă fi tratate la un loc: - 

4. Libertatea muncii ; 

2, Incetarea colectivă a lucrului ; 

3. Sabotajul. —- 
Ca principiu dominant al metodei de lucru adoptate, 

relevăm ideea unei egalităţi de situaţii ce am căutat să, 

realizăm, în măsura în care împrejurările de drept şi 

natura specială a lucrurilor au îngăduit-o, atât faţă de : 

patroni, cât și faţă de salariaţi. 

I. Despre libertatea muncii. (Art. A—3 inclusiv). 

Ar fi fost nepotrivit să începem o lucrare de legiferare 

asupra reglementării conflictelor colective de muncă 

mai înainte de a fi încercat să limpezim o situaţie dintre 

cele mai delicate în dreptul modern, anume aceea a 

determinării libertăţii pentru fiecare de a munci după 

voie, în raport cu dreptul, de natură cu totul specială, 

al solidarităţii uvriere, el însuși clădit pe cea mai clară 

şi mai evidentă omogeneitate: de interese.
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Este dela sine înţeles că o societate bine organizată 
nu poate refuză individului apărarea libertăţii sale de 
muncă. Am fixat astfel, în chiar primul articol al proiee- 
tului de lege, principiul esenţial că se garantează ori- 
cui, în limitele legilor existente, dreptul de a munci 
după voie. Pășind mai departe, sa căutat prin artico- 
lul imediat următor, a se defini delictul corespunzător 
înfrângerii principiului de mai sus. Aci însă, în rezolvi- rea acestei probleme, în determinarea precisă a acestui delict, propriu civilizaţiei noastre şi specific modului de producere capitalist, rezidă una dintre cele mai mari dificultăţi ale dreptului modern. Cu această ocaziune, în adevăr, se ridică problema delimitării a două Qrep- turi de natură opusă, gal de îndreptăţite în faţa legiui- torului imparțial şi a căror luptă dintre ele este departe de a fi luat sfârșit, . | În faţa, individului, care cere societăţii să i se apere libertatea de muncă, se ridică, oarecum ca anunţător ai unor noui sisteme juridice, dreptul colectivităţii solidare de a face grevă. In delimitarea acestor două drepturi de natură opusă stă toată greutatea problemei. Unde în- cepe în adevăr dreptul solidarităţii uvriere Și unde sfâr- șește dreptul individului? In care ipoteză anume, în „Care împrejurare dreptul individului trebuie să cedeze pasul celuilalt drept, al solidarității uvriere ? Chestiune foarte neliniştitoare pentru cercetătorul obiectiv şi câ- reia, din renorocire, nu i se poate aduce o soluţie de principiu. | | 
Departe de noi gândul de a fi voit să aducem greu- tăților semnalate o soluţie definitivă şi care, pentru 'mo- ment, după păterea noastră, este direcţ imposibilă, Do- rința noastră ar fi însă pe deplin realizată dacă prin textul propus am aduce măcar un început de limpezire al lucrurilor, dând satisfacțiune acelora dintre iniere- sele în prezenţă, cari ni s'au părut, mai evidente Și mai necontrazise. Iată anume care a fost gândul nostru în construcțiunea textului propus prin art. 2. Dacă în ade- văr, problema prezintă greutăţi de neinvins către mar- ginile sale mai îndepărtate, în schimb sunţ unele situaţii de fapt cari prin însăși natura lor se așează în chiar centrul problemei Şi asupra cărora, din fericire, puterea de discernământ juridic a minţii noastre se poate exer-
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cită cu folos și relativ cu ușurință. Urmărind această 

idee, alegerea noastră s'a oprit. și limitat asupra ur- 

- mătoarelor două grupe de fapte, cari, dacă se produc în 

legătură cu intenţiunea dea sili sau împiedecă pe cineva 

dela muncă, constituesc delictul de înfrângere a liber- 

tăţii muncii. Aceste două grupe de fapte sunt : violen- 

jele materiale şi amenințările. | 

Inainte de a intră în desvoltarea unor lămuriri ce 

socotim util a dă în această privință, este necesar să 

relevăm că elementul constitutiv al delictului împotriva 

libertăţii de muncă îl creează exclusiv înnprejurarea, ca 

violențele sau amenințările să fi avut loc în timpul sau 

cu ocazia unei încetări colective de lucru. Fără această 

condiţiune esenţială nu poate există, în sistemul de 

idei al proiectului de lege propus, delictul special des- 

pre care este vorba. Ă o] 

Revenind acum la caracterizarea celor două grupe 

de fapte, despre cari am vorbit mai sus, vor observă, 

în ceeace priveşte violențele materiale numite încă Şi, 

violenţe de fapt că chestiunea nu prezintă nici 0 difi- 

cultate. Dacă, în adevăr, la elementele obişnuite ale 

delictului de drept comun se mai adaugă încă și in= 

tențiunea pentru acela care exercită violența de fapt 

de a opri sau sili pe cineva să lucreze, .în timpul sau 

cu ocazia unei încetări colective de lucru, vom obține 

toate lementele cari. constituesc delictul de înfângere, 

prin violenţă de fapt, a libertăţii de muncă. 
Chestiunea se prezintă sub un aspect mult mai de- 

licat când este vorba de a-doua grupă de fapte, de ame- 

ninţări. Desigur, nu orice ameninţare poate constitui 

delictul împotriva libertăţii de muncă. Simpla presiune 

morală, spre pildă, pe care greviştii o exercită asupra 

camarazilor lor negrevişti, este legitimă și nimeni, s0- 

cotesc, nu ar puteă să creeze din această împrejurare 

firească și complet justificată, o faptă penală. Pentruca 

amenințările să poată constitui delictul pedepsit de lege, 

ele trebuie să îndeplinească următoarele două condi- 

țiuni : să fie imediate şi directe. Este vorba, cu alte cu- 

vinte, de a se stabili un raport direct şi imediat de cauză, 

la efect. Am socotit util a introduce această precizare, 

fără de care sar fi creat în societate un element de ne- 

stabilitate ori un prilej de arbitrar, ce ar fi putut să
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aibă urmări cu mult mai grave decât însuși răul ce 
dorim a remediă. Elementele constitutive ale delictului 
sunt astfel - următoarele: amenințări directe și ime- 
diate, exercitate cu intenţiunea de a sili sau împiedică 
pe cineva dela muncă, în timpul sau cu ocazia unei 
încetări colective de lucru. 

i * 

% 3 

II. Incetarea colectivă a lucrului. (Art. 4—32 inclusiv). 
Acest capitol al proiectului de lege formează sebpul 

principal al lucrării noastre. , 
Ideile generale la cari ne-am oprit și cari explică în- 

tregul sistem al legii sunt următoarele : nici o încetare 
colectivă de lucru, fie sub formă de grevă, fie sub formă 
de lock-out, nu poate aveă loc mai înainte dea se fi 
parcurs procedura, de împăciuire despre care vom vorbi 
mai jos. Dacă împăciuirea nu dă rezultatul dorit, dacă 
adică, în urma tratativelor urmate, nu se poate ajunge 
la un deplin acord între părţi, acord care să evite o în- 
cetare colectivă de lucru, atunci se instituie procedura 
„arbitrajului. Arbitrajul, în principiu, este facultativ pen- 
tru generalitatea întreprinderilor, fie industriale, fie co- 
merciale. Părţile pot sau nu, după voie, recurge la ar- 
bitraj. Dacă însă arbitrajul este facultativ în principiu, 
s'a socotit dimpotrivă că cel puţin pentru unele ramuri 
de activitate, în împrejurările de faţă, el trebuie să de- 
vină obligator. La regula generală, aceea a arbitrajului 
„facultativ, s'a creat o stare de excepție permanentă asu- 
pra căreia vom aveă prilejul să revenim mai jos. 

In prima secţiune a capitolului s'au precizat urmă- 
toarele trei idei : - 

1. Procedura de impăciuire este obligatorie PI 
2. Determinarea noțiunii de incetare colecţivă de 

lucru ; 
3. Determinarea întreprinderilor cari cad sub preve- 

derile legii. | 
Am socotit că este cea dintâi necesitate să precizăm, 

în raport „Scopurile generale urmărite, noţiunea de 
încetare colectivă de lucru. în definițiunea ce am dat 
acestei noțiuni, am ţinut seamă de următoarele două 
elemente : | |
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__ Intâi, că încetarea colectivă de lucru trebuie să aibă - 
toc pentru cauzele referitoare la condiţiile de muncă, : 
ceeace este; esenţial de reţinut. 

Al doilea, că numărul celor câri încețează lucrul tre- 
buie să fie cel puţin de jumătate din acela al salariaţi- 
lor ocupați în stabilimentui respectiv, ori din numărul 
salariaţilor ocupați în una sau mai multe din secţiunile 
acelui stabiliment, dacă conflictul se limitează la una 
sau mai multe din acele secțiuni. Din această precizare 
“a voit a se zice că nu orice încetare colectivă de lucru 
poate pune în mișcare mecanismul legii, ci numai dacă 
este de o importanţă mai mare și care înglobează cel 
puţin jumătate din numărul. salariaţilor ocupați în în- 
treprindere ori în una din secţiunile sale. i 
În secţiunea a doua se tratează despre împăciuire. 
Principiul admis este că părţile își desemnează, în mod 
liber, delegaţi, cari tratează direct împăcarea în pre- 
zenţa şi sub conducerea unui freprezentant al Ministe- 
rului Muncii. Numărul delegaților nu prezintă impor- 
tanţă deosebită, de oarece nu este vorba de a se pro- 
nunţă o hotărire, ci: de a se stabili un acord. Totuș, 
pentru simplificare, s'a. limitat în regulă generală nu- 
mărul delegaților salariaţi dela 2—5 persoane. Acest 
număr vă putea fi mărit excepţional, la cererea sala- 

riaţilor, de către delegatul Ministerului Muncii după 

natura întreprinderii. | 
Atât delegaţii salariaţilor, cât şi cei ai patronilor, 

când patronul nu se “prezintă singur, vor trebui să 
aibă împuterniciri scrise. Dacă întreprinderea aparține 
Statului, acesta va fi reprezentat prin directorul acelei 
întreprinderi ori printr'un delegat al său. 

Printre condiţiunile fixate pentru ca cineva să poată 
fi ales delegat, am cerut şi pe aceia a unei vechimi de 
6 luni în întreprindere. Persoanele străine de întreprin- 

dere nu pot fi alese ca delegaţi. 
In cazul când litigiul se. produce deodată în mai 

multe întreprinderi similare, pentru a se evită confu- 
ziunile și contradicţiile, ambele posibile prin stabilirea 

unor înțelegeri diferite, sa prevăzut o propedură co- 
mună. Delegatul Ministerului Muncii va luă inițiativa 
convocării tuturor delegaților salariați și patroni, în 

9



si 

scopul ca aceştia să desemneze imputerniciţi comuni 
pentru tratativele de împăciuire. : 

Delia data sesizării sale, reprezentantul Ministerului 
Muncii fixează, în termen de cel mult 3 zile, data şi lo- 
cul de reuniune. 

Delegatul Ministerului Muncii va face la data :fixată 
verificarea titlurilor tuturor delegaților și va încercă să 
împace părţile prin bună învoială. Rezultatul desbate- 
rilor se consemnează întrun proces-verbal. Dacă păr- 
țile stâbilesc un acord, 'acesta devine obligatoriu atât 
faţă de patroni cât şi față de toți salariaţii din catego- 
riile reprezentate în litigiu. Cu alte vorbe, în ceeace 
privește pe-salariaţi, condiţiunile de muncă obţinute 

„prin iniţiativa unora, profită tuturor, cum este și logic 
„de altfel. Dacă părţile au omis a fixă vreun termen de 
valabilitate al acordului încheiat, legea substituindu-se 
voinţei părţilor, îl fixează la 6 luni dela data încheierii 
procesului-verbal, Reinoirea, prin tacită reconducţiune, 
este valabilă, conform dreptului comun. 

In secţia a [II-a a, capitolului se vorbeşte despre ar- 
bitraj. Dacă prin tratative directe de împăcinire nu se 
ajunge la înțelegere, atunci părţile pot recurge la arbi- 
traj, Principiul este, după cum s'a amintit mai sus, al 
arbitrajului facultativ. Pentru a.se dă legiuirii de faţă, 
în marginile posibile și în raport cu scopurile generale 
urmărite, un caracter mai mult de libertate, s'a creiat 
pentru părţi facultatea de a determină ele singure pro- 
cedura de urmat. Numai în'cazul când părțile, deși de 
acord asupra principiului arbitrajului, nu pot totuși 
conveni asupra procedurii, “au stabilit anumite reguli 
cari devin obligatorii. „o | | 

Principiul arbitrajului facultativ suferă în proiectul 
de lege propus o importantă excepție și anume, el de- 
vine obligator: pentru următoarele două grupe de între- 
prinderi : | 

| Întâi, pentru. toate întreprinderile şi instituţiile Sta- 
tului, judeţelor sau comunelor, de orice natură ar fi ele; 

Al doilea, pentru întreprinderile zise de utilitațe pu- 
„ blică. In ceeace privește determinarea acestor din urmă 

întreprinderi, ne-am oprit la sistemul enumărării limi- 
iative. Nouă sunt felurile de întreprinderi pentru cari 
«arbitrajul este obligator. : i
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-“Acestea sunt următoarele : 
__4. Intreprinderile de transport pe uscat și pe apă ; 

2. Uzinele de gaz şi ekctricitate ; 
3. Sondele şi distilerii de petfol, minele de combus- 

tibii, precum. şi întreprinderile „de "captare a gazelor 
naturale ; i e o 

4. Întreprinderile de distribuţie de apă şi forță mo- 

"irice ; | 
5. Stabilimentele ospitaliceşti ; 
6. Intreprinderile de pompe funebre ;- 
"1. Intreprinderile de mori și brutărie ; 
8: Intreprinderile pentru ridicarea gunoaielor și cu- 

răţitul străzilor ; o Ii 

9, Serviciile de higienă publică. . 

. Comisiă de arbitraj este cu caracter vremelnic. ka 

se compune din patru membri activi și doi supleanți, 
aleşi în părți egale pentru fiecare caz în parte de către 

interesaţi, precum şi dintr'un președinte. Acesta este 

desemnat prin acordul părților. Dacă părţile nu se în- 
voiesc, asupra alegerii președintelui, el este desemnat 

din oficiu'de către președintele tribunalului, când con- 

fiictul interesează una sau mai multe întreprinderi din 

cuprinsul unui singur judeţ; de către primul-preșe- 

dinte al Curţii de Apel, când conflictul interesează mai 

multe întreprinderi din cuprinsul circumscripției unei 

Curţii de Apel; de către primul-preşedinte al Înaltei 

Curți de Casaţie și Justiţie, dacă conflictul interesează 

mai multe întrepinderi din cuprinsul mai multor Curți 

de Apel. Preşedintele comisiei de arbitraj trebuie să fie 

desemnat dintre persoanele cele mai competente în ma- 

terie. | 
- Comisia, de arbitraj hotărăşte cu majoritate de vo- 

turi. Când voturile 'sunt. împărţite, precum şi atunci 

când părţile sau una din ele refuză a-și. desemnă de- 

legaţi în comisia de arbitraj, președintele. decide 

singur, 
Hotărirea este obligălorie pentru ambele părți. Ter- 

menul de valabilitate se fixează la 6 luni dela data - 

pronunțării, dacă prin însăși hotărirea, de arbitraj nu 

s'a prevăzut un alt termen. 
în ultima secţiune a capitolului ce analizăm se Yor- 

beşte despre sancțiuni. Ne - 

În.
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Chestiunea - sancţiunilor este dificilă și plină de pri- 
'mejdii. Ca să ne dăm seamă de aceasta, este de ajuns 
să presupunem. prin ipoteză.că undeva a isbucnit o 
grevă interzisă prin legea de faţă și că aceasta cu- 
prinde câteva sute de inşi. Cari pot fi-sancţiunile ? Vom 
pedepsi pe toată lumea, în massă ? Este posibil aceasta ? 

„Orice grevă, este prin esenţa ei de natură colectivă. 
Dimpotiivă, orice delict este prin definiție de natură 
individuală. Prin ce mijloace perfecţionate de tehnica. 
Wridică, judecătorul ar puteă să cântărească şi să de- 

- jermine care anume este gradul de vină a fiecăruia în 
tsbucnirea acestui fapt colectiv, care este greva ? 'lată 
imposibilitatea morală pentru care nu am putut primi 
„teoria pedepselor. colective. 

În această dificultate ne-am oprit la soluţiunea care 
a fost dată de proiectul de lege francez din 1920, amin- 
tit mai sus, făcându-se următoarea, discuțiune : »Se 
pedepseşte acela care va fi provocat o încetare colee- 
tivă de lucru, indiferent dacă provocarea a avut sau 
nu urmări. Provocarea nu se concepe însă decât dacă 
vine dela vreuna dintre persoanele direct interesate în 
conflict, fie patron, fie salariat. Persoanele străine'de 
intreprindere nu se pot face vinovate de delictul de 
provocare. În schimb însă, dacă încetarea colectivă de 
lucru a isbucnit, atunci legea. pedepsește mai grav pe 
acela sau pe aceia cari ar fi ordonat încetarea de lucru, 
indiferent, ce această dată, dacă ordonatorul este o per- 
soană din întreprindere, sau străină de ea. 

„Pentru ambele ipoteze, pedeapsa se agravează și cu 
închisoare, dacă provocarea sau încetarea colectivă de 
lucru a avut loc în vreuna din întreprinderile pentru 
cari arbitrajul este obligator. « | i 

O altă greutate însemnată am întâmpinat atunci 
când a. fost să stabilim sancţiuni pentru neexecutarea 
celor convenite prin împăciuire, sau celor hotărite prin 
arbitraj. | 
“Ideia care ne-a călăuzit în rezolvirea acestei pro- 

bleme este următoarea : i 
Dacă neexecutarea, condiţiilor de muncă stabilite, 

cum Sa arătat mai sus, îmbracă fie forma unei conce- 
dieri, fie a unui refuz de lucru, Şi dacă, concedierile ori 
refuzul de lucru se generalizează până la cel puţin li-
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mita unei jumătăţi din numărul salariaților, atunci ne 

găsiza în ipoteza unei încetări colective de lucru neper- 

- nise şi mecanismul legii intră în funcţiune. Dacă con- 

cedierile nu ating limita de mai sus, ar fi fost straniu 

ca, prin efectul impăciuirii sau arbitrajului, să creăm 

părţilor o stare de guasi-permanentizare, fără prece- . 

dent în legislaţia muncii comparată, şi anume : patro- 

_mului faţă de lucrătorii pe cari i-a avut în momențtul 

împăcivirii sau -arbitrajului, iar lucrătorilor: față de 

atelierul sau fabrica unde întâmplător se găseau în mo- 

mentele sus arătate. Cum ar fi fost posibil oare să su- 

primăm, fie chiar și pentru un singur lucrător, posibi- 

litatea ca la un moment dat să-și poată plasă mai avan- 

tajos, în altă parte, puterea de muncă a braţelor sale, 

sub pretextul apărării unor principii de drept, în fond 

nejustificate ? Nici odată nu a putut fi vorba ca din 

instituția. arbitrajului și a împăciuirii să se creeze un 

soiu destarede robie, căci la această situaţie am fi ajuns 

în fond, dacă neexecutarea hotăririi de arbitraj sau a 

celor convenite prin împăciuire, ar fi fost transformată 

întrun delict propriu zis, Părăsind astfel dela început 

această idee, ne-am oprit la aplicaţiunea principiilor 

generale de drept și s'a zis că neexecutarea celor stabi- 

iite prin procesul-verbal de împăcauire, sau neexecu- 

larea hotăririi de arbitraj, constituie un just motiv de 

șuptură a contractului de muncă, cu dreptul la daune- 

rnterese pentru partea lezată, 
* 

x + 

II. Despre sabotaj. (Art. 33—35 inclusiv). 

După cele zise la începutul acestei expuneri cu pri- 

vire la sabotaj, este inutil să mai insistăm din nou aci 

asupra justificării teoretice a unei legislații referitoare 

la delictul de sabotaj. Din nefericire sabotajul, ca mijloc 

primitiv-de manifestare a. masselor desorganizate, pare 

aprinde rădăcini în ţara noastră, după cum sa arătat . 

prin cele două cazuri anchetate de Minister și enunțate . 

mai sus. Am socotit că această tendință trebuie combă- 

tută cu energie și de aceia am înscris, în proiectul de 

lege supus desbaterilor D-voastre, un capitol special 

asupra sabotajului. |
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Prin ce se deosebește însă o distrugere simplă, de 
pildă, de o distrugere făcută cu scopul de a exercită. un.: 
act de sabotaj ? Reflectând, s'a văzut că, în cele din urmă, aceea ce caracterizează și distinge delictul de sa- „botaj de celelalte acte delictuoase, uneori prevăzute și pedepsite de codul penal, este situațiunea specială în care se află făptuitorul față de' persoana căruia îi apar- ține obiectul sau obiectele asupra cărora s'a exercitat acțiunea de distrugere. Această situaţie specială con- sistă în faptul juridic al unui contract de muncă. Nu poate există delict de sabotaj fără acest din urmă eie- ment. În definiţia care s'a dat sabotajului s'a precizat astfel ideea că făptuitorul trebuie să se găsească legat printr'un contract de muncă cu persoana căreia îi apar-. ţin obiectele asupra cărora s'a exercitat distrugerea, falsificarea, deteriorarea, sustragerea, etc. 
“Rezistenţa pasivă, în textul propus de noi, poate şi ea constitui delictul de sabotaj, dacă întruneşte urmă-" toarele două condițiuni: Să paralizeze producţia Și să împiedice funcţionarea normală a întreprinderii. Nu este suficient cu alte vorbe ca dintr'un motiv sau altui, intenționat sau nu, un lucrător, doi sau mai mulţi să diminueze rendamentul norma] al puterii lor de muncă, pentru ca delictul de sabotaj, prin rezistenţă pasivă, să iă ființă juridică. Pe lângă elementul intenţional, pre- supunând că acesta ar există, se mai cere încă ss Te= . zulte din rezistenţa pasivă o paralizare a producţiunii, precum și împiedicarea funcționării normale a între- prinderii. Fără, aceste Precizări am fi căzut în nesigu- ranţă și poate în arbitrar. 

IV. In cel din urmă capitol, intitulaţ dispoziţii gene rale, s'au fixat câteva reguli de procedură. Sa creat asemenea, dreptul pentru guvern de a putea rechiziționă „la nevoie şi în caz de încetare colectivă, a lucrului în vreunul din stabilimentele pentru cari arbitrajul a fosţ declarat obligator, localul, materialul și personalul ne- cesar funcţionării acelei întreprinderi, | În sfârşit s'a creiat obligaţiunea pentru patronii sau conducătorii întreprinderilor în cari arbitrajul este obii- gator ca, în termen de cel mulţ șase luni dela punerea 
” 

+  



  

Ia i: 

în aplicare a legii, să elaboreze un statut al persona- 

Jului, care să reglementeze condiţiile de muncă şi de re- 

munerare, Aceste statute trebuiesc aprobate de Minis- 

terul Muncii şi Ocrotirilor Sociale. 
, a . 

Pentru aceste consideraţiuni, vă rog, d-ior” deputaţi, - 

să binevoiţi a votă alăturatul proiect de lege pentru re- 

glementareă conflictelor colective de muncă. 

Ministrul. Muncii și Ocrotirilor Sociale, 

GRIGORE L. TRANCU-IAȘI. 
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DISCURSUL 

D-lui D. R. IOANIȚESCU 
- RAPORTORUL LEGEI 

—— 

  

D. D. R. Ioaniţescu, raportor : D-lor deputaţi, declaraţia d-iui 
Moscovici, precum și întreaga atitudine a membrilor partidului 
socialist şi a acelora din opoziţie cari au combătut această lege, 
m'a mâhnit mult pa mine care mă ocup de atâta timp da chestia 
muncitorească și care n'aş fi conceput un singur moment gândul 
că mi-ar fi dat să semnez .o lege polițistă şi de represiune la 
adresa muncitorimii. i ” 

D. Virgil Madgearu: N'aţi semnat-o d-voastră. 
D. D. R. loaniţescu, raportor: Mi-am dat consimţimântul ca 

raportor și este suticient pentru un om care ar aveă convingerea 
că face un rău clasei muncitoare. | 

Dar această mâhnire judecând-o profund, este numai aparentă, 
pentru că astăseară împreună cu d voastre vom analiză cauzele - 
cari fac pe d-nii cari au combătut această lege, să se declara 
contra €i şi veți vedeă, d-lor deputați, că unii au combătut-o dia 
ipocrizie, alţii din demagogie şi d. Moscovici, cu tot -partidul so- 
cialis, a combătut-o din anarhie. (Aplause pe băncile majorităţii). 

Politica muncitorească a partidului liberal 

D-lor, partidul liberal, în declaraţia cetită de d. Nicolaiescu, s'a 
declarat contra acestei legi și a refuzat orice discuţiune în con- 
ira ei. 

D-lor deputaţi, toate partidele ar fi putut să dezerteze dela dis- 
cuţiunea acestei legi, numai paitidul liberal nu puteă să facă 
acest lucru. , 

Şi mă veţi întrebă, de ce. Pentru că partidul liberal, în timp 
de 60 ani de vieaţă constituţională. are o guvernarea de peste 40 
de ani și în acești 40 de ani n'a făcut nimic pentru clasa mun- 
citorească. „ _ 

Eră de datoria acestui partid, care a fost, partid de guvernă- 
mânt, care are pretenţia să fie şi în viitor de guvernământ, să vie 
şi să discuta această lege şi să-şi fixeze atitudinea în chestiunea 
Huncitorească. _ 

D-voastre liberalii nu numai că nu aţi fixat-o, ci din contră, 
V'aţi pus pe un teren de discuţiune ci tetul, cu totul ipocrit, 
pnira că veți ved-ă, aveţi la spatele d-voastre un trecut care vă
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obligă să iuaţi această atitudine, astăzi, când în țara românească politica munsitorească se impune ca o a doua şi cea mai impor- - “tantă problemă după politica agrară. 
D. Dr. N. Lupu: Nu va luat în serios, | D. D. R. Ioanițescu, raportor : Veţi vedeă, d-le Lupu, cât de jserioasă va fi concepţiunea guvernului în politica muncitorească Și cât de neserioasă o să apară politica dvoasiră, ca și a parti- dului liberal, tot în această politică muncitorească. Mai aveă o datorie partidul libera], care îl obligă să vie să pri- mească discuţiunea, politicei muncitoreşti. D-voastră de 30 de | ani vă luptați cu partidul socialist şi, d-lor deputaţi, încriminări și acuzaţiuni grave, se aruncă, nu discut dacă sunt Juste ori nu, eu știu cari sunt juste și cari nu sunt juste, dar 'eu nu am venit . aci ca să apăr partidul liberal, dar încontinuu partidul socialist vă încriminează și pentru întâia-oară partidul socialist prin su- fragiul votului -universal vine să deă ochi cu d-voastră şi vă cere să vă explicaţi şi să.vă fixaţi atitudinea pe care trebuiă să o aveţi în politica muncitorească. D-voastră declaraţi că nu vreți să staţi la discuţie. Este o dezertare dela datorie. Dar mai arătați în aeea declaraţie două motive pentru cari nu primiți legea. D-lor deputaţi, revenind la declarațiunea cetită eu: am decla- rat-o și o declar »ipocrităa, și iată de ce: d-voastră liberalii re- fazaţi în principiu legea, pe motiv că nu există şi trebuie să fa- cem mai întâi organizarea asociaţiunilor profesionale Şi în al douilea rând că trebuie să facem controlul colectiv Şi celelalte. reforme, ca în urmă să venim la conciliațiune şi arbitraj. Ei bine, puteau să ne facă aceste încriminări, orice alt partid, dar dela d-voastră nu le primim și iată de ce... (Intreruperi). 0 voce : Ls faceţi d-voastră singuri în expunerea de motive. D. D..R. loaniţescu, raportor: Eu am făcut arătând stânje- nirea legii. Eu nu cad pe ierenui pe care alunecaţi d-voastră, că această lege, cum ara conceput o noi, rămâne fără bază, (între- ruperi), dar acum, d-lor, sunt în proces cu partidul liberal și voiu veni şi la partidul d-voastră, al federaţiei. Să lată părerea partidului. liberal în privinţa asociațiunilor pre- fesionale. Este expunerea de motive a d-lui Orleanu- din 1909, Su care vaţi declarat solidari şi cari în principiu se dezlară în contra dreptului de asociaţiune a muncitorilor... D. Vasile Sassu : Erau alte împrejurări, . D. D. R. Ioaniţescu, raportor: Pe motiv că asociațiunile aveau an caracter anarhic. . 

| =Noi nu voim sindicate profesionale cu personalitate civilă, maj ales acum când s'a constataţ nici mai -mult nici mai puţin că societăţile noastre muncitoreşti tind la distrugerea Patrisi, şi au tendințe anarhicea. 
” Ei bine, d-lor deputaţi, vor fitinzând asociațiunile muncitoreşti la nimicirea Patriei, dar d-voastre, liberali, în principiu v'aţi de- clarat în contra dreptului de asociaţiuna. Aceasta nu este politică muncitorească, deoarece pentru atitudini anarhice sunt măsuri de represiune, nu abdicarea dela înfaptuirea unei reforme de . importanța asociaţiunilor muncitoreşti.
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In al doilea rând, ne faceţi imputarea că irebuiă să legiferăm 
anticipat contractul colectiv şi tot d. Orleanu, în - expunerea de 
motive, se ridică în contra acordării contractului colectiv, pe 

" motiv că partidul liberal nu înţelege să recunoască, ca o infimă 
minoritate, să vorbească în numele întregii majorităţi a mun- 
citorilor. lată politica d-voastră în materia - contractului colectiv, 
căruia îi subordonați eficacitatea legii noastre, Este aceasta e 
politică ipocrită ? o | | 

Dar în afară de aceasta, d-voastre aţi legiferat fără să aveți 
aceste două însituţiuni pe cari ni le cereţi nouă. 

D-voastre aţi făcut legea dela 1909. Or, reglementând în parte 
greva şi interzicând asociațiunile şi nepermițându-le decât sub 
anumite forme, și mai mult fără să aveţi o lege generală pentru 
regulamentarea asociațiunilor, puteţi să ne faceţi o imputare din 
acest lucru ? , . - , | 

Dar, d-lor deputaţi, ce credeţi d-voastre că 'partidul liberal nu 
are în programul său conciliațiunea și arbitrajul ? 

lată programul partidului liberal în care la. urmă are ca punct 
de program instituirea tribunalelor de coneiliațiune și arbitraj, 
mai ales în atelierele cu aracter de servicii publice, unde înce- 
tarea lucrului ar aduce o perturbareşi o dezorganizare... (cetește). 

O voce: Da când este programul ? & 
D. D. R. loaniţescu, raportor: Este programul de acumun aa, 

din 4919. iu 
D. N. lorga: Liberal? Nu are nici o valoare. - 
D. D. R. loaniţescu, raportor : lacetarea lucrului însă în ate- 

aro cu caracter de serviciu poblic aducând o perturbare... (ce- 
-teşte), - | 

Ei bine, d-lor, când w'aţi legiferat dreptul de asociaţiune pro- 
fesională, ci din contră aţi declarat că nu-l recunoaşteţi, când 
declaraţi că nici odată nu veţi acordă contraetul colectiv, când 
veniţi şi şi recunoaşte-ţi i astituţinnea conciliaţiunii și arbitrajuiui 
ca o măsură care se impune, mai ales la instituţiunile cu ca- 
racter da utilitate pubiică, vă întreb dacă mai puteţi să aveţi 
obraz să combațeţi legea noastră. (Întreruperi, sgomot, murraure). 

0 voce: Cuvântul obraz e parlamentar ? , 
D. D. R. loaniţescu, raportor: Cadrează cu toată atitudinea 

care o aveţi d-voastre în Parlamentul nostru, cu atitudinea ipo- 
crită cu politica de ipocrizenie a partidului liberal. 

Și—e păcat ea acest partid, care în chestiunea nafţipnalizării eco- 
normice are la activul său o frumoasă operă, nu vine să se fixeze 
şi să ia atitudine hotărâtă în această chestiune. Eu cel dintâi 
voiu aduce laude partidului liberal când va încetă această atiiu- 
„dine dubioasă și confusă. Si 

-Poliţica muncitorească a Federaţiei 

Şi acum, d-lor deputaţi, am să viu la acea de a doua comba- 
tere pe care a făcut-o onorata opoziţie federalizaiă. , 

Am aci programul d-voastre. Programul d-voastre este alcătuit 
în extremis, pentra că d. Vaida-Voevod, preşedinte al consilinlea,
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cu două zile înainte fusese preşedinte de Cameră și nu ştiă, că va fi preşedinte al consiliului, şi trebuiă să cetească declaraţiu- nea guvernului, şi atunci d-sa în pripă, desigur, că a făcut apel ia cunoștințele d-lui Madgearu, Vedaţi ? Este declarațiunăa »pro- Sram« pe care a cetit-o d. Vaida Voevod în momentul când a “venit ca preşedinte al consilialui. 
D. N. Iorga: Aceasta eră făcută de mult, eră programul fede- rațiunii mai vechiu. | A D. D. R. Ioaniţescu, raportor: Aşteptam această întrerupere, căci voiam să-l atribui unei. pripsli, dar dacă a fost un act cu- gelat, atunci cu atât mai mult veţi vedeă că în politica muncito- rească ceeace propuneaţi d-voastre este cu totul insuficient. 

țiune ; vorbeşte da salariul minim; vorbeşte de introducerea zilei de 8 ore; adoptarea salariului egal; mărginirea muncei femeilor. (Întreruperi). Eu vă cunosc stilul d-le Madgearu și orice ai zice d-ta, d. ar. Lupu este un adevărat program În chestiuni mun- citoreşti. Eu sunt om drept și recunose înființarea de măsuri de plasare. : | . - D. Vrgil Madgearu: Toate măsuri cari să asigure buna stare. a muncitorilor și liniştea în țară. = D. D. R. loaniţescu, raportor: Vă rog să fiţi liniștit, aţi auzit, d-lor deputaţi. "Toate măsurile cari să asigure bunastarea munci. torilor.... (întreruperi). D-le dr. Lupu fii liniștit, că voiu răspunde la toate obiecţiunile. Și astăzi d. Madgearu când a vorbit, pentru. 

D. Virgil Madgearu: Nu este exact, | D. D. R. Ioanițescu, raportor: De ca Vrei să te desbraci de. un merit care îl a? Eu nu 1D'aș desbrăcă. Ori poate unde ştii că; ai păcătuit? 
o D. AL Vaida Voevod: Acesta eră programul blocului, nu al federaţiei, și conţinea toate principiile. ' D. D. R. loaniţescu, raportor : Nu este adevărat, nu conținea toate principiile, lipsesc cele mai esenţiale. În combaterea lâgii. 

care reprezintă veriga, fără de care nu se poate concepe cele-. lalte, estesacordarea consiliului muncitoresc. D. Virgil Madgearu: Este inexact, . NC . D. D.u. Ioanițescu, raportor: Am stenograma dumitale aci, prin care susţii că toate aceste reforme trebuie să meargă mână în mână cu acordarea consiliilor mancitorești, și de dimineață, ca să am declaraţia d-tale anticipată, te-am întrebat : de când cu. noști politica consiliilar muncitorești ? Mi-ai spus, că de 12 ani. Când cunoşti de 12 ani politica consiliilor muncitoreşti şi când. acum 6 iuni ai făcut acest program, te întreb de ce nu figurează în programul d-tale ideea aceasta? . 4 D. Vrgil Madgearu: Ideea nu a fost acceptată de partidele din oc.
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D. D. R. loaniţescu, raportor: Adavărul este altul, — căci e 

grea importantă reforma sa nu fie acceptată. E ceva confuz în po- 

jitica. d-voastră munsitorească şi vă voiu dovadi că toată comba- 

4erea care aţi fâcut o acestei legi porneșts din motive electorale, 

am să vă dovedesc pe loc. (Aplause).. 
D. Virgil Madgearu : N'am fost nici odată şei de coloare, 

D. D. R. Icaniţescu, raportor : D-le Madgearu, decât să intri 

fn Parlament miluit prin ușa din dos, cum ai intrat dumneata. 

când d. Stroescu a fest forțat să demisioneze, mai bine să fii șef 

de coloare. (Aplause). a 

D. Dr. N. Lupu: Protestez în numele oacarei. (Sgomot, pro- 

testări). | . _ 
voci : Jos, jos! (Huiduieli). (Un deputat din minoritate flueră). 

D. Duiliu Zamfirescu, preşedinte : Cine a fluerat? 
D. N. Iorga: D-le președinte, cine a huidait? 

D. Dr. N. Lupu: Pretestez în numele lui Vasile Stroescu, ab- 

sent aici, împotriva afirmaţiunii d-lui loaniţeseiu, care: a spus că 

Vasile Stroescu a fost forțat de a-şi da demisiunea. Știu în ce 

condițiuni și-a dat demisiunea, nici el nu eră în condițiuni de a 

fi forţat şi. nici la noi nimeni nu şi-ar fi permis să-l forţeze. 

D. D.R loaniţescu, raporter: Ştiu amănunte în această ches- 

tiuna şi dacă voiţi voiu reveni la această chestiune în. chestiunea 

„personală. | - 

- Ovoce: Nu faceţi decât personalităţi! 

D. D. R. foaniţescu, raportor: Dar să mergem mai departe. 

Aţi pornit din o concepţiune alta decât a legii; am draptul să 

văspund la aceasta. Dar faderaţiunea nu s'a mărginit putzai la 

0 declaraţiune ds principiu, ci a combătut legea. Acum e timpu! 

- “să ne fatrebămm ca aţi făcut în timpul celor 4 luni cât aţi fost la 

guvern ? D lor deputaţi, onorata fedaraţie a: avut patru luni de 

visaţă parlamentară. Ce credeți că'a făcut ? Nu eră bine să vină 

cu o lege munsitorească ? | 

D. Virgil Madgearu : Am venit cu proiectul privitor la asociaţi- 

unea profesionala. 
D. W. R, loaniţescu, raportor : Când aţi venit cu acest proiect ? 

în momentul când aţi căpătat convingerea că federaţiunea va 

plecă delă guvern, aţi venit cu două proiecte de legi: reforma 

agrară şi asociaţiunea profesională, ştiind bine că nu mai puteaț: 

să le votaţi. (Aplause). 
Și, d-lor deputaţi, fiindcă dumnealor nu aveau gata un aseme- 

nea proiect, — vă rog săreţineți acest lucru,—ştiţi ce au făcut ? 

Le-a trebuit unul, şi Î-au găsit, —l-a împrumutat. + 

D. Virgil Madgearu : A fost discutat cu o lună de zile înainte. 

D. D. R. loaniţescu, raportor: Dacă vreţi, d-le Madgearu, 
putem să stăm de vorbă în această chestiune, dar nu mai între- 

rupeţi. Rog ascuitaţi. .- MIR 

D. Al. Oteteleşeanu : Intrebaţi-l dacă în această lege a avu! 

vre-o telegramă deia Londra. i _ 

D. D. F, 'loanitescu, raportor: Ştiţi cine a făcut legea aso- 

ciaţiunilor D-le Madgearu în extremis,'în momentul când aţi că- 

pătat convingerea că veţi plecă dela guvern și data depunerii face
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dovada, atunci aţi umblat după acest proiect. V'aţi dus ia cercul 
„Reforma socială, unde este d. Gusti dela ministerul muncii şi i-aţi cerut împrumut proiectul de lege al asociaţiunilor profesio- 
nale și l-aţi depus în Cameră. (Aplause, bravo, ilaritate). 

D. Virgil Madgearu : Protestez, e o rușine! 
D. D. K..loaniţescu, raportor: Cuvintela d-tale ca şi proce- deele d-tale sunt destul de cunoseute ca să mă atingă. Credeţi că 

sau astâmpărat? In politica dumnealor, căreia înțelegeau să-i deă un colorit de dragoste pentru muncitori, | Sa 
Credeţi că s'au astâmpărat aicea ? Să nu ni se răspundă că 

R'aveam cunoștință că există o problemă. muncitorească, pentru că guvernul blocului a fost sesizat de chestia muncitorească. Nu, d-lor, actele d-lui dr. Lupu, ca ministru de' interne, dovedesc că problema muncitorească eră răai acută atunci decât acum, (D.. Codreanu întrerupe). | - 
D. Duiliu Zamtirescu, preşedinte : D-le Codreanu, vă chem ia ordine, d-voastră ccntinuu întrerupeți. 
D. Dr. N. Lupu: Rog să chemaţi Ja ordine inajoritatea, ea în- . trerupe. (Protestări, sgemot, întreruperi). - . D. D. R. loanițescu, raportor : Și, d-lor deputaţi, după ce a că- zut în opoziţie... (d. dr. Lupu întrerupe). D-le dr. Lupu,. mă refe- ream la actele pe cari dumneata le-ai fâcut în politica muncito- rească câad erai la ministerul de interne şi de sigur ai făcut tot ceeace ai putut să faci în lipsa uni legi. Sunt drept și recunosc, dar aceasta nu exclude forma condamnabilă în care s'a făcuț, urmăreați mai mult propaganda electorală Pentru vremea când vei fi în opoziţie, şi aceasta, d-lor, în limbajul modern se numeşte; demagogie. (Aplause pe băncile-majorităţii), .- Aceeaș atitudine aţi avut-o acum Și nu voiu să mai vorbese. -« de interpelările pe cari le-aţi făcut mai mult pentru afară decât pentru aici. Nu mai vorbesc de discuţia dela, Mesaj, atunci când obișnuit se vorbeşte în chestii generale, aţi aruncat chestia unai. singure greve—acelor dela postă—, aceasta denotă o atitudine interesată pentru a placa clasei muncitorești, nu pentru că par- tidul d-voastră are o politică muncitorească, Dar mergem mai departe cu propaganda d-voastră în această chestie. -Noi am de- pus legea: de faţă acum două luni. 

D. Aurel Dobrescu : Eşti. vice-președinte și ar trebui să vor- beşti fără a face continuu personalităţi. ... - D. D. R. loaniţescu, raportor: Adevărul vă supără totdeauna, d-le Dobrescu, dar eu îl spun. In momentul când am depus fe- gea noi, de acum două luni, n'aţi fâcut nimic care să arate inten- “ via d-voastră de a face Yreun conira-proiect. Am depus în urmă raportul meu şi într'adevăr fac o critică proiectului, în ce priveşte iipsa, nu a prezentei legi, cum a arătat mulți oratori, ci a unei egi cu totul separate asupra drepturilor de asociație profesională. „Tecmai atunci d. Madgearu și-a adus aminte că aveă un proiect depus în sesiunea trecută pe eare îl împrumutase. Atunci i-a îma- * prumutat din nou şi l-a depus în faţa d-voastre acum 9 săptămâni, cu un moment înainte de a se luă în discuție legea noastră tocmai pentrucă eu semnala lipsa asoziațiunilor profesionale, Înţeie-
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geţi d-voastre că atitudinea aceasta nu cadrează cu o atitudine 

hotărită în politica muncitorească. : 

“Dar să mergem mai departe. 
Am spus, d-lor, că d. Madgearu este cu o ureche în Parlament 

ande vrea să facă ştiinţă şi cu altă ureche în afară de Parlament 

unde vrea să se facă plăcut masselor muncitorești. Cu alte cu- 

-vinte, ginde să facă și pe omul de știință şi pe agitatorul. - 

D. Virgil Madgearu : Am spuscă nu fac politică de şef de coloare. 

D. D. BR. loaniţescu, raportor: Te încerci, dar nu te pricepi. 

Iţi mai repet că eu decât să cerşese un mandat cum Vai cerşit 

d-ta violentând pe marele patriot Stroescu, “eu mai bine să-l 

cucerese. ae | 

D. Dr. N. Lupu: Când ești vice-președinte al Camerei şi ra- 

portor al legii, nu se poate să vorbeşti cum faci. 

D. D.R. loaniţescu, raportor: Ei, d-lor ! ne atacați d-voastra 

de irei luni aproape de când suntem aci, şi această majoritate 

dintr'un spirit de disciplină care a mers până la sacrificiul dem- 

nităţii ei, a tăcut şi nu va atacat niciodată. V'a vanit. însă şi 

rândul d.voastre. (Aplause, strigăte de bravo). . " o - 

--0 voce: Ar fi bine să fii obiectiv -când eşti raportorul legii și 

vice-preşedintele Camerei. - 

„D, D. B. loaniţescu, raportor: Sunt prea obiectiv faţă - cu 

procedeele d-voasire, de adevărată demagogie. Am aicea, d-lor, 

stenograma d-lui Madgearu. Vorbeşte de sabotaj. iată steno-= - 

grama,  -: 
-0 voce: E dela Londra. Si 
D. D. R. Ioaniţescu, raportor : D-lor, d. Madgearu ceclară în 

această stenogramă, că nu înțelege — şi îi face imputări d-lui 

ministru al muncii — că nu trebuie să considere sabotajul decât 

_nuraai distrugerile și demontările din fabrică. „ 
D. Virgil Madgearu : Exact. | o 
D. D. R. Ioaniţescu, raportor : Exact?! Ei atunci am să-ţi ser- 

vese ceeace ai spus acum un an. (llaritate). ! 
„Să ne lmurim, ai declarat că eşti și în contra rezistenţei pa- 

sive, şi. contea definiţiunii dată de mine — ca sabotajul — este: 

orice scădere conștientă delucru, OO. , 

Şi iată, d-lor deputaţi, cum eu, sunt de acord în această pri: 

xinţă cu d. Madgearu de acum un a, das nu sunt de acord cu 
d. Madgearu cel de acum. 

2. Virgil Madgearu: Te rog ceteşte tot ce spun eu. 

D. D. R. loaniţescu, raportor: D-lor deputaţi, acum un an 

într'un mod intempestiv, d. Madgearu a intrat într'o discuţiune 

a grevelor, d. Pompiliu loaniţesca făcuse o interpelare, la care . 

a luat parte și d. Cuza şi la care a răspuns d.: Dr. Lupa. Cu 

această ocazie d. Madgearu —, vorbeşte şi de sabotaj şi iată cum 

înţelege d-sa noțiunea sabotajului : „Dacă se va constată în viitor, 

că ceeace se întâmplă azi, și ceeia ce în fermn comun se 

cheamă sabotarea muncii —, ceeace noi vom numi o diminuare 

conștientă a cantităţii de muntăe. 

Prin urmare, — acum un an: sabotajul eră diminuarea Con- 

-ştientă a cantității de muncă nu numai distrugerile și demon-
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tările, cum se susţine. acura, (Aplause pe băncila majorității, 
sgomot, întreruperi pe băncile federaţiei). _ Dar, d-lor deputaţi, am să vă mai. dau un exemplu în această privință. Este vorba, doar de atitudinea pe care a luat-o d. Mad- gaaru în chestiunea grevei funcţionarilor, (sgomot, întreruperi) 
și care nu urmărește decât propaganda pe care vreă s'o facă printre funcţionari. Este. admisibil să nu iei nici. o atitudine în chestiunea dacă funcionarilor le este parmis a spun în grevă, pentru care eu voiu arătă imediat, când. va. veni art. 16, că aproape cate ţările Vau interzis formal, iar unele -— foarte pu- „ține au făcut, ce facem noi, — subordonează la conciliațiune şi „arbitraj, cu un drept'de pre-aviz. 

“Voci: Australia ! i 
DD. R. Ioaniţescu, raportor: Da, Australia ! 

D-lor, deputaţi, d. Madgearu în stenograma d-sale zice că în ceeace privește greva funcţionarilor, este bine ca Statul, să nu se ocupe de ea, să treacă sub tăcere dreptul de grevă, deși toate țările îl reglementează, unele îl interzic în mod formal, iar altele obligă la conciliațiuni şi arbitraj. Explicaţiunea acestei atitudini obscure o găsiţi în faptul că la ordinea ziiei eră greva - dela postă. | | D. Virgil Madgearu : Citeşte stenograma întreagă, ca să nu falsifici sistematic ceeace spun eu. (Sgomot, întreruperi). D. D. BR. Ioaniţescu, raportor : D-le Madgearu, când am vorbit eu acum două zile ţi-am pus dumitale chestiunea : Eşti. sau nu eşti pentru dreptul de grevă ? 
D. Virgil Madgearu: Îţi răspund şi acum. a |D. D. R. Ioanițescu, raportor: Eu: îţi pun întrebarea și să-mi răspunzi da, sau ba. Nu cu sofisme. . 
D. Virgil Madgearu: Imi dai voe să-ţi răspund? Ă D. D. R. loaniţescu, raportor: Nu-ţi dau voe, pentru că ţi-am mai dat odată voe și mi-ai răspuns prin sofisme. Vrei să spui ca să nu se ocupe Statul de asemenea greve, iar dacă ele se vor produce va vedeă Staţul ce are de făcut; căci este posibui ca Statul, la un. moraent, dat, să nu mai poată să-şi impue au- toritatea şi atunci se pune întrebarea, cnm iese autoritatea Sta- tului în acest conflict. (Intrerupere). 
D-lor, voiu trece peste aceste chestiuni, căci atunci când. va veni să discute legea, voiu aveă ocaziunea să mă ocup de multa alte eontradicţiuni ale d-lui Madgearu, — care face tranșacție între ştiinţă și agitația politică, — combinându-le atât de prost, oii se văd dela distanță, (Aplause). (D. Dobrescu între-, rupe). A | 
D-ler, viu acum la atitudinea partidului socialist (D. Dobrescu întrerupe). | 

-D. Duiliu Zamfirescu, președinte: D. Dobrescu continuă a întrerupe ? | i 
D. De. A. Dobrescu : Am spus numâi atât că venind să asculti vorbind un economist, mă aşteptam la ceva mai multă econoniis de vorbă, (Ilaritate, sgomot întreruperi),



gi. 

D. D. R. joanițescu, raportor: Eu. primesc această, întreru- 

pere, d-le Dobrescu, dar vă rog să o trimiteţi celegului d-voastră 

Madgearu, care, sistematic pliotisaşte şi enervează Adunarea cu 

«cuvântările sale diluate.” - i 

Atitudinea. partidului socialist 

Acum, d-lor deputaţi, venim la 'atitadinea partidului socialist 
faţă de legea noastra. Partidul socialist dela” început s'a pus pe 
terenul negațiunii în această chestiune. — - - - 

Si desigur. este dreptul lui ; căci el-urmărește cu totul altceva. 
EI, clor deputaţi, nu urmăreşte politica muncitorească re- 

formistă, Bazată pe evoluțiune ca până acum când a apăriit in-. 
ternaţionala III. Nici nu vreă să steă de vorbă și. nici nu vreă să 

audă de discuţiune cu noi. 
l-ara-chemat şi n-a venit nici: unul să steă de vorbă cu noi. 

L-am prins pe d. Dobrogeanu în secţiuni; am stat de vorbă eu 

dânsul, i-am făcut oarecari observaţinai dar mi-a spus: să faci 

abstracţie de aceste observaţiuni, atitadinea partidului. nostru 

este că nici nu vrem să luăm parte la votarea” legislațiunii cu ca- 

vacter muncitoresc. . a 
D-le Dobrogeahn, este sau nu adavărât ceeaca spun eu? 
Voci depe băncile opoziţiei: Da, sau ba? 
D. D. R. Ioanițescu, raportor: Da sau ba, aşa _trebaie, să 

spunem în matârie de politică muncitorească, nu trebuie să um- 

Diăm ca -sofisme, ca să amăgim publicul de afară. - 

D. A. Dobrogeanu-Gherea : Dita erai în secţiuni, am asistat la 

diseuţiunea aceasta, vam declarat că nu luăm parte la discuţiu- 

nea acestii proiect de lege, că ne declarăm în potriva lui și că 

nu-l vom voiă,. a 
D. D: R. loaniţescu, raportor: lată deci dovada, că dum- 

nealor se pun pe terenul negațiunii, nu vor să steă da vorbă cu 

moi și atunci eu aş puteă' să închei politica muncitoreastă a 

partidului socialist cu această constatare. Dela un partid care se 

pune pe-terenul negaţivnii înţelegeţi că nu se poale aşteptă ni- 

mic, nu se poate să te gândești că el ar puteă face vreo critică 

alta decât în modul lui de a vedeă, şi acest teren al neşaţiunii 

exclude orice bună voinţă din partea lui, exclude orice coiicilia- 

iune, care ar puteă la un moment dat să existe între autori: 

legii şi partide. i, Ă 

Am aci un document care conţine declaraţia îruntașului 

sociglist Cristescu şi care evidențiază politica de negeune, și 

opera de distrugera preconizată de segialiştii noştri; „dezorgani- 

zarea producţiei a adus sozietatea bargheză capitalistă pe, mar- 

ginea abizuluie. | E 
„Datoria noastră este nu să refacem producţia, nu să ajutăm 

burghezia să se consolideze, ci prin greve continue să provocăm 

maximul de dezorganizare al procesalui de producere şi dând 

societăţii actuale un brânci »s'o prăbuşim în abize. | 

Dar, d'lor deputaţi, -pentru -că partidat socialist are un mod 

de a. vedea în toate chestiunile, pentru că el crede că poate să 

i
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facă bine clasei muncitoare numai în regimul pe care îl do- 
rește, daţi-mi voe să vedem în foarte puţine cuvinte dacă acest: 
regim, pe care îl dorește mișcarea socialistă poate să asigure 
muncitorimei noastre reforme mai bune decât reformele cari 
i le poate da o colaborare sinceră și cinstită dela partid la par- 
tid sau un Parlament în care trebuie să se facă ceva pentru. clasa. 
muncitoare. (Ilaritate pa băncile opoziţiei). 

Da, da, trebuie să se facă ceva. 
Voci pe băncile opoziţiei : Ceva ? | 
D. D. R. loaniţescu, raportor: Atunci să se facă totui pentru 

„clasa muncitoare. Sunteţi mulţumiţi ? Dacă aţi fi citit raportul 
„meu aţi fi văzut — cât de departe voiu să merg 6u în această 
“chestie. | | 

D. Dr. N. Lupu: Ori ai scris raportul, ori n'ai înţeles ce ai 
scris, 

D. D. R. Ioanițescu, raportor: D-le docter Lupu, când voiu 
veni la discuție am să stau de vorbă niţel şi cu d-ta, să crezi că eşti unul din acei cu care nu-mi place să stau de vorbă decât pe. 
ceeace ai scris, și ne vom răfui, 

Mișcarea socialistă în România (Trei etape) 
V'am spus să-mi dați voie să mă ocup niţel şi foarte pe scurt. 

de. mişcarea socialistă dela noi. Pariidul socialist are trai 
etape la noi. Prima etapă este aceea cars s'a sfârșit la 1899, în care a intervenit bunăvoința d-lui Pherekyde. Această mişcare, 
spune un socialist, Șerban Voinsa, nu eră o mişcare socialistă care ar fi putut să prindă. In timpul acesta s'a transplantat la noi teoria socialistă democratică germană ca o simplă imitație. Eră mai mult o caricatură ; închipuiţi-vă, 10, 20 sau chiar două sute de muncitori să, vii să le ţii limbajul acesta ; uitați-vă, tot ce se găsește în această țară se datorește braţelor, se datorește muncii voastre. Nu putea să prindă această mişcare din cauza lipsei in-. dustriei. Inchipuiţi-vă că noi după 1885 de abia ieşisem din ne- fasta convențiune cu Austro-Ungaria, care ne distrusese şi ce brumă de industrie aveam, n'aveam industrie, nu puteam aveă socialişti. Si | E 

D. Virgil Madgearu : Tocmai pe atunci d. Cuza eră socialist. D. A. G. Cuza: Contest că am fost socialisț.. 
D. D. R. Ioaniţescu, raportor: Atunci “partidul socialist s'a apucat să rezolve cea mai gravă chestiunea, chestiunea țără- nsască. Inţelegeţi d-voastre că în acsastă situațiune dela început eră o mișcare învinsă. A fost învinsă, nu este așa ? Şi în urma presiunilor cari s'au făcut de deasupra, dar principalul este lipsa unei baze reale, este lipsa elementului industrial. " Dela 1899 urmează o pauză în vieaţa socialismului şi ajunge ia 1905, când începe să se injghebaze o nouă mişcare socialistă cu. Frimu, Cristescu şi Marinescu-—doi din ei sunt morți și a rămas. numai Cristescu. El singur spuneă . că mișcarea mergeă aşa de slab încât la fiecare 10 Mai, în articolul pe care îl repetă aproape în fiecare an, arătă cum această mişcare a crescut cu câte zece.
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membri și se bucură când a ajuns ca să ia massa la.un 10 Mai 
cu 50 de noui aderenţi. | = 

Dela 1905 la 1909, mişcarea aceasta crește. Vine doctorul 
Racovsky,care are o ațitudine hotărită, Și îmi aduc aminte, d-ie 

Iorga, am asistat la o conferinţă la hotel de France, când dou 
şedinţe întregi a parlamenitat. cu d-voastră, îmi aduc aminte că 

subiectul conferinţei eră »Naţionalism și Internaţionalisma, dar 
numai ca d. lorga a discutat și mise pare că această confe- 

rinţă este publicată. i | 
Două momente are această perioadă în care s'a afirmat cu ade- 

vărat mişcarea socialistă. pa E 

Este atunci când s'a contestat şi s'a şters din liste, d-rul Ra. . 

covsky, şi în al doilea rând, atunci când au fost daţi în judecată 

şi li s'a închis clubul dela hotel de France. a 

Socialiștii şi liberaiii 

Dapă 1909, d-lor socialiști, rostul d-voastre, în materia pro- 

 fesională, este zero, însă în materie politică vaţi manifestat 

foarte mult. În materie politică eră lupta de „guerilă« între 

d-voastre şi partidul liberal, — partidul liberal, care reprezintă 

burghezia, cari sunt stăpânii instituţiilor de credit, la cari făcea 

aluzie d. Cocea azi dimineaţă, — ei sunt burghezia pe care par- 

tidul socialist visează. De aceea lupta se dă; sau să-i înghită pe 

socialişti, sau să-i desființeze. Aceasta a fost totdeauna tendinţa 

d-voastra, d-lor liberali. Aţi reuşit la 1899 şi n'aţi reușit acure, 

Și pentru că aţi văzut că nu puteţi nici una nici alta, — d. Mâr- 

zescu a recurs la alt sistem —mi se pare că acum unan a spus 

îatinzând mâna că partidul socialist este un partid de guvernă: 

mânt, Este exact, d-le Lupu? i | 

D. Dr. N. Lupu: Fiindcă mai întrebat, îmi dai voie ? Este ex- 

plicabil să vie partiul liberal cu o asemenea lege şi nu d-voastre 

care vorbiți în numele democraţiei să veniţi cu suprimarea drep- 

tului de gravă. O înţeleg dela ei, nu dela d-voasire. Ă 

D. D. R. loanițescu, raportor : In totdeauna îţi place să scapi 

prin răspunsuri alături cu drumul. - o 

Partidul socialist, după câteva cochetărji — d. Mârzescu a avui 

chiar emoții — a respins graţiositățile și lupta s'a declarat din 

nou. | 

Cele 3 Internaţionale 

„Vine răsboiul, A. fost o pauză în care nu s'a vorbit, cum nu s'a 

vorbit nici în țările occidentale, şi tocmai după gonirea inami- 

cului, începe o serie de grave, o s:rie de mișcări economice, din 

cari se desprind două -caractera esenţiale : a 

Izvorul de inspiraţiuce, care până acum eră social-democraţiz 

germană, s'a schimbat. Acuma izvorul de inspirațiune este peste 

Nistru, în Rusia, la regimul bolşevist. Nu puteţi să tăgăduiți! 

Și în al doilea rând, se vede la partidul socialist o lipsă de 

cadre. Aveţi d-voasire d-lor socialiști — conducători pot să zic
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„Buni—dar ertaţi-mi expresiunea, că nu iau covântul în înțelesul cel rău — aveţi buni agitatori şi oricând puteţi să faceţi o bună mișcare de propagandă, nu aveţi însă propagandişti din punet de vedere profesional al muneitorimii, Acest lucru v'a lipsit. 
Si vă lipseşte pentru că n'aveţi pregătire. 
Și esenţial în materia care ne interesează pe noi este să aveţi aceste cadre pa cari însă d-voastre nu le aveţi, - 
D. Dr. N. Lupu: Lac să fiecă breaște sunt destule. 

D.D. R. Ioabiţescu, raportor: Toată directiva d-voastre merge peste Nistru, în contra tendintelor reformiste şi evoluționiste — de cari ne vom ocupă în scurte cuvinte — ale internaţionalei II. Vreţi să îmbrăţișaţi regimul bolşevist, 
D-lor deputaţi, tot în interesul nostra şi în interesul acestei legi, să-mi daţi voie să mă întreb, este un regim dorit şi-care ar puteă să asigure fericirea muncitorilor regimul pe care d-voastre îl doriţi ? AR În 5, 10 minute să punem odată ia punct şi nu am -pre- „ tenţiunea ia savantismul d-lui Madgearu (|) darcredcă voiu pune la punct şi voiu dovedi falimentul complet în materia politicii muncitorești a intarnaţionalei a II-a, ale regimului bolșevic care este negaţiunea socialismului și vă voiu dovedi imediat. D. Dr. N. Lupu: Acum vă dau mai mult d3 10 mirmte. 
D.D. R. Ioaniţescu, raportor: Cred că numai în 10 minute voiu puieă să rezum în ceeace priveşte explicațiunila cari sunt , în legătură cu situaţiunea noastră, _ 

Internaționala Il 

D-lor, Marx şi Engels în urma unei invențiani a »ligei csmu- „niste, care eră o societate secretă a corpus la 1847 manifestul! comunist, care este evanghelia socialismului, Eră tendinţa da uaire a întregului proletariat : „proletari din toate. țările uniţivăce, Acesta eră scopul primordial. Insă, peniru că manifestul fusese primit de ioate pepoarele, şi nu. aveă un organ. de executare şi centralizare, la 1864 la Lonira, s'a creat acest organ. -? o Așa sa pus bazele internaţionalei l-a, al cărei scop eră o pro- pagandă printre toți muncitorii ea să se unească. A avut donă momente mari această internaţională: protestaraa generală . în contra răsboiu!ni francez și Comuna dela” Paris. lată două ma- nifestări frumoase. 
: a G. Cuza: Comuna este « manifestare frumoasă. (Ila- ritate). 

Ă D. D. R. Ioan'ţescu, raportor: Dar de ce râdeți d-le Cuza eu sunt de acord cu d.voastră: eu vorbese din punctul de ve.. dere socialist, prin urmare d-voâstră urmăriți-mă pe mine în aceste idei. nu mă urmăriţi în dorinț:le d-voastră intime. D Virgil Madgearu: D-voast:ă Vorbiţi din toate punctele de . vedere. 
ni D. D. R. Ioaniţeseau, raportor : După lecționea de nesigu- ranță ce ţi-am dat sar impune mai putină îndrăsneală. N



  

101 

Wa durat decât 9 ani. In urma. unei certe a lui Bacunin de 
o parte şi Marx şi Eng'es de altă parte, internaţionala I-a s'a 
desființat. i | 

- Internaționala i-a 

"Totuş industrialismul se desvoltă — la adăpostul industrialis- 

mului batalioana de muncitori se formau, partide muncitoreşti 

apăreau şi eră fatal să apară şi să se simtă nevoia de e nonă 

coordonare, de o nouă internaţională şi astfel inteinaționala II-a 

a căpătat naștere la Paris în 1889. Esenţialul la această inigr- 

națională știți care eră ? “ - 

D. Dr. A. Dobrescu: Ştim. 
D. D.R. Ioaniţescu, raportor: Nu știi 

să asculţi, că ai să înveţi rtulte dela mine. 
D. Dr. A. Dobrescu: Le-ai cetit în » Dimineaţae: - 
D. D. R. loaniţeseu, raportor: Lucrurile acestea, cere atâtea 

studii încât dasigur dumneata ai trage multe învăţăminte și 

ţi-ai mai completa cultura, dacă ai ascultă cu atenţie. Cetind 

mereu „Dimineaţa« nu poţi să faci distincţiuni întra lucrutiie 

utile şi inutile. | . N - 

(D. Dr. A. Dobrescu, întrerupe). e 

5. Duiliu Zamfirescu, președinte: Nu raai întrerupeţi, d-le 

Dobrescu, va spus că aveţi de învățat dela. dumnealui, și 

este adevărat. . 
D. D. B. loaniţescu, raportor: D-le Lupu, dumneata ai spus 

că îmi dai mai mult de 19 mihute. Invată colegii d-tale ca să 

asculte, căci esta iateresantă această chestiune. 

In eseace priveşte aceasta a ddua internaţională, scopul ei . 

era ca în cadrul regimului capitalist să se înceapă o acțiune de 

propagandă cât mai intensă, să culeagă cât mai multe man-. 

date, să aibă cât mai mulţi 'deputaţi pentru ca în Parlament să 

cucerească cât mai multe reforme, să grăbească cu alte cuvinte 

" avoluțiusea pentru cală un nioment dat să se producă ravc- 

luțiunea mai uşor. ” 
- Cu alte cuvinte ei urmăreau sistemul evoluționist pentruca 

ajungând după ce toată evoluțiunea se făcea, după ce massele 

ajungeau la maturitate poilică şi economică, să se produca 
revoluţiunea şi 'să se iatroneze regimui socialist. D. Moscovici 

mă aprobă. Te rog în afară da aceste explicaţiuni, să-i dai și 

d-ta d-le Moscovici explisaţiuni d-lui Dobrescu, câci văd că are 

nevoie de ele. 5 A A 

Această internaţională a făcut foarte mult bine omenirei, și 

iată da ce . _ . 

D. Dr. A. Dobrescu: D-le :preşedinte, admiteţi ca înconiinu 

_să mă numească? Vă rog să-i spuneţi, să nu numească depu- 

taţii pentru că atunci mă forţează să-i răspund. | 

D. D. BR. Ioaniţescu, raportor: D-lor, depufaii, aceste ten- 

dinţe al6 internaţionalei a II-a, a făcut ca muncitorii să Ca: 

pete recunoașterea dreptului de asociaţiune, recunoaşterea con- 

tractului colectiv, limitarea zilei de lucru, etc. “Toate reformele . 

d-le Dobrescu, te rog
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pe cari orice guvern democratic le dorește acum şi trebuie să le 
dorească, se datorește de sigur acestei coniucrări a partidului so- 
cialist, în Parlamentele din Ocoident. Baza însă pe care vă rog să 
o reţineţi, este, că ei înțelegeau evoluţiunea nu revoluţiunea, mij- loacele tactice sunt să se pregătească cât mai mult terenul, ca ia 
an moment dat să producă revuluțiunea, ' - 

Internaţionala III-a 

Metoda internaţionalei a Ill-a este cu totul opusă, urmăreşte ace- 
„ia lucru, — ca scop, este tot producerea ratoluţiunii însă cere - 

Chiar acum schimbarea mijtoacelor iactica.—lnternaţionala a III-a 
„ pane : n'am să mai aştept evoluțiunea . de oarece. în totdeauna. revoluțiunea s'a produs de o mică minoritate şi dacă sa produs 'de o mică minoritate, de ce să mai aștepi această lungă evolu- țiune a timpului ? . a 

„ Pac revoiuţiunea, schimb regimul şi pe p& urmă ajung şi dau 
iaturiiatea politică și economică massei muncitoare, ajung sâ transform această omenire. ” 

fată internaţionala a IN]. | 
“Să vedem acum, a reușit sau nu ? , | 
D-ior deputaţi, când sa pus bazele acestei internaţionale a AL? La Zimmerwald şi la Kienthal şi la Stockhoim, s'a căutat să se schimbe mijloacele tactice. Nu s'a reuşit decât la 2 Martie 1919 la Moscova şi acolo îa palatul dela Kremlin, în sala unde arhidusesa Caterina ţineă ședințele ei, şi fâceă recepţiunile de gală, Lenin a cetit bazela acestei noai internaționale, care aveă să schimbe spuneă el, fața lumii. i 
Mă voiu ocupă de falimentul în ordinea economică și în ordi- nea politică, pe care l-a adus această internaţională a [ll-a, | 

Rezultate: a/ Faliment în ordinea politică 

D-lor deputaţi, regimul Bolşevie dela Început a cerut cu in- sistență convocarea Constituantei pe baza sufragiului universal. Dar vă daţi seama, că nu sa. poate concepe socialismul fără su- icagiu universal ? a 
Pentru că d.lor deputaţi cea naai largă democraţie politică pre- supune alegeri pe baza sufragiului universal cu reprezentarea, minorităților. Ei bine, în sistemul bolşevic se întâmplă cu totul con- vrariu.. E adevărat s'a cerut întâi cu insistență convocarea Consti- tuantei. A căzut Kerenski. S'au făcut alegeri sub ei, sub bolşevici şi după ce s'au facut alegerile sub guvernul  sovietist. regimul so- vietist a dizolvat această Constituantă, ca să o înlocuească cu o formă superioară, spun ei, de democratie politică, cu sovietele. Parlamentul în regimul sovietic este înlocuit cu sovietele. Ce sunt sovietele și dacă pot să corespundă ideei de socialism, adică să conducă. marele masse. Dar, ştiţi cum. se aleg sovietele ? Sa „aleg pe colegii, nu în baza suiragiului universal, și nume 25 de mii de lucrători industriali aleg un: deputat şi 125 de mii de țărani dau un deputat. |
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-D. Virgil Madgearu : Ce legătură are ce spuneţi d-voastre cu 

proiectul de lege ? (Sgomot). . n 

D. D. R. loaniţescu, raportor: V'am spus că voiu fi foarte 

scurt. Acesaş legâtură pe care a avut-o şi cuvântarea d-tale di- 

luată şi alături cu drumul: | | 

D. "Duiliu Zamfirescu, preşedinte: D-lor, se face o: diseu- 

ţiune de teorii și principii, dar” d-voastre întrerupeţi şi râdeți în 

continuu, poate că nu înţelegeţi şi nu vă daţi seama. (ntreru- 

„peri, aplause). i 

“D.D. BR. loaniţescu, raportor: Şi atunci aţi văzut cum se 

exclude ideea de democrație politică dorită de socialişti. 

93 de mii de mancitori dau un deputat, pe când 195 de mii 

de țărani dau un deputat. Și pentrucă în Rusia ar fi mult mai 

mulți deputați țărani, pentrucă de 5 ori e mai mare papula- 

iunea, s'a cătat şi aci un sistem ingenios: țăranii se localizează 

ja comună, căci interesul este conducerea comunei, aleg so- 

vietul comunal şi delegaţii acestor soviete aleg soviete pe dis: 

uriet, şi numai aceste. soviete pe district împreună cu alegătorii 

industriali dan sovietele. Va să zică aceasta este ne gațiunea sufră- 

giului universal, este negaţiunea democraţiei politice, pe care o 

cer socialiștii. Prin urmare regimul sovietie este mai rău pentru 

muncitori, pentrucă ei acoma cel pațin trăiesc în baza votului 

universal, dar la d-voastre trăiese pe baza colegiilor restânse, 

pentru ca să ajungă în colegiul central numai lucrători ca re 

prezentanți. (Aplause). 

v/ Faliment în ordinea economică 

D-ior, în ordinea economică,—şi cu aceasia termin cu ches- 

iunea internaţionalei a lil-a, — iată care este organizațiunea : 

dela început au venit cu sfaturile pe întreprinderi. be erau 

aceste sfaturi ?. Erau. consilii de lucrători, cari, d-lor, organi- 

zate şi vam spus: cum eră organizate, conduceau fabrica. 

Dela început producţiunea s'a desorganizat. Am aci citate,—o 

spuna Lenin în „problema puterei sovietelor«, că din cauza 

nepregătirei masselor, „ei nu au puiut să menţină cuantumul 

productiunii din vremurile normale, pentru că lucrătorii nu erau 

deprinşi să conducă vechile fabrici. Şi ce a făcut? A început 

Lenin să strige: şcoli pentru pregătirea Jacrătorilor. Troizki a zis: 

nu, trebuiesc judecători să pedepsească pe vinovaţi ; pentrucă tot 

asupra acestui regim Lenin spune, că s'a ivit o serie de oameni ne- 

cinstiţi — întrebuinţează chiar termenul de escroci—6arl COMpro- 

mit ideea sovietelor, dar na avem ce să facem, și atunci au veait 

tribunalele, a început represiunea. Și credeţi, că s'a oprit aci ? Dela 

început chiar, deşi erau paniru egalizarea salariilor, au venit ȘI 

au stabilit grade de salarii şi aceste. grade le-a dai în favoarea 

oamenilor competenti, oamenilor specialişti, cari erau tocmai 

contra-ravoluţionari, actea cor detestau revoluțiunea erau ingi- 

nerii tehnici, cari au fost chemaţi şi li sau dat aceste puteri 

absolute, Am aci citatele, nu,vi le mai cetesc, sunt sigur că nu 

„mă va contrazice d. Moscovici care cunoaște această . chestiune. :
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și tot partidul socialist, deşi ama văzut că o parts:din dumnealor nu cunoște problema, cum este d. Cocea, care fiind întrerupt de - mine să spuie cari suat mijloacele tactice, a început să 'ocolaască chestiunea. a Dai D. Dr. N: Lupu: Damneata îi dai gata pe taţi. D. D. R. loaniţescu, raportor : Aș dori să te aud pa dumneata. Și atunci ie-a dat aceste puteri absolute le-a dat dictatura asupra muititorilor. Va să zică, d-lor, iată unde âu ajuns, iată cara este: „regimul pe cari muncitorii noştri au să-l aștepte dela internaţio- nala III. . . D. [. Moscovici: Muneitorilor le piace. | D. D. R. Ioaniţescu, raportor : Această organizare le placa d.le. Moscovici, pentru că “voastră nu 19 explicaţi în deajuns muncito- „rilor, ca să vadă abisul unde îi trimiteţi. (Aplause). „_D.L. Moscovici: foi nu putem să criticăm lumea de acolo. Gu toate acestea muncitorilor lg place. ec - D. D. R. Ioaniţescu, raportor: Numai dacă îmi vei face do- vada că a înțeles şi-şi dau seama da internaţionala III, , - D. [. Moscovici: Pentru un motiv foarte simplu că numai sunt numai paraziți acolo, sunt numai muncitori, O voce: Paraziţi au rădtas numai aci. N a D. D.R. Ioanițescu, râportor : Credeţi că s'au oprit aci? Au: - militorizat fabricile. Gândiţi-vă în regimul libertăţii Demărginite, militarizarea fabricilor, Esta aceasta un principiu socialist ? D. Dr. N. Lupu: Dar al cui este beneficiul ? Aceasta este so- „ coteala. E SE D. D. R. loaniţescu, raportoz: Apa să răspund imediat, Incon--. - tinuu socialiștii și lucrătorii se ridică conira prelungirii zilei de... lucru, contra munrii intensive, eontra lucrului în acord „pe mo- tivul apuizării fizice, pe motivul gleirii puterii de muncă. Vă să zică, în regimul acesta câad se plăteşte lucrul cu bucata, motivul : pentru care vă opunați este să nu vi se sleiască puterea d6 „ Muncă, în regimul sovietic însă este permis această sleire- a pu- ierii de muncă: Aceasta nu esta o contradicţiune ? | D. Dr. N. Lupu: Nu mi-aţi răspuns la întrebare. D.D.R. Ioaniţescu, raportor : Când este vorba da beneficiul : lor, este permisă sdruncidarsa şi sleirea fiziaă ; În interesul altora: însă nu este permisă. D-lor, o politică muncitorească cera ca iu- crătorul să fia pus la adăpost chiar coatra propriilor lui greşeli. Nu trebuie schimbată concluziunea pentru diferite motiva, uita= ți-vă la faptul îa sine, nu este în toate cazurile e sleire a puterii de muncă prin prelungirea muncii ? Sa schimbă situațiunea în.  - regimui sovietic ? - 

„€/ Existenţa claselor sociale 
D-voastre credați că au înlăturat lupta de clasă ? Nu, d-'or, sunt trei clase: intâiu este clasa burgheză dispreţuită împreună cu opozițiunea chiar socialistă, cara nu împărtăşește punctul da ve- dere al bolșevicilor. Ea n'are dreptul de asociațiune, n'are liber. 
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tatea presei, n'are control îa Parlament. In soviet nu există cou- 
trol, e! e bazat pe unanimităţi. * a 

O voce: Nu este exact. “ ae i 
D. D. R. Ioaniţescu, raportor: A dona clasă este clasa auaci- 

toare. Ea este una din cele mai privilegiate, are rațiile de hrană 
cele mai mari, are dreptul da asesiaţiune, de întrunire. 

„ Deasupra acestei clase este direcţiunea lucrătorilor tehnici, care 
esta cea mai privilegiată clasă, ara salariile cele „mai ridicata și 
dictatura asapra muncitorilor, - _ 

lacă din asest pnnet de vedere, d lor, cara este situațiunea re- 
gimului bolşevic. Este aproape inuti! să vă spun, că toată lumea 

- a rapudiat, afară de. câteva ţări, ideia înternaţionalei a traia. 
Aceasta o ştiu bnlșavicii ruşi. Acum, iacă cu ca epitete tratează 
ei pe socialiștii de marcă din toate celelalte ţări.-(Ceteşte), - 

O voce: Dar despre Moscovici nu vorbeşte ? | 
D. D. R. ioaniţescu, raportor: O să vorbaască după ce sa va 

întoarce dela Moscova. Şi aş dori, dacă sunt în adevăr socia- 
lişti, să vie să ne relateze exaci situaţiunea de acolo, pentrună 
trebuie lămurită; nu numai întreaga socistate, dar mai ales 
muacitorimea asupra situațiunii economice şi politice, care se 
creiază în acest regia pe care d-nealor îl consideră ca un paradis. 

Au dreptul socialiștii noştri —să ceară înlocuirea stărei 
sociale de azi,—cu regimul bolşevic ? 

Acum, d-lor, să venim ia situațiunea dia ţara noastră. Înţa- | 
legeţi d voastră acum de ee. partidul socialist nu înțelega nici 
să discută iegea cu noi ? Fiindcă, d-lor,. se pune din punctul de. 
vedere al unsi anarhii, al unei negațiuni complete. Tot trebuia 
dărâmat şi înlocuit cu regimul sovietic, înlocuit cu dictatura, 

D-lor deputati, să-mi „daţi voie să întreb pe socialiștii noştrii : 
e posibil la noi să înfințăra acest regim, pentru ca să nu dis- 
cutați legea împreană eu noi ? Da ce zic că nu este posibil ? Ce 
reprezintă socialiștii în această ţară ? D. Cuza a fost foarte darnie | 
când a dat procentul de 200/,, d. Teodorescu a dat 70|, fâră să 
pună la socoteală voturile anulate, fâră să pue la socoteală 
abţinerile cari irec cu o ireize şi socoteala trebuie făcută chizr 
de biuroul Camersi. a. „2 

Nu aveți: decât 50/,, judecâad dipă manifestările legala, căci 
alte probe nu avem. Sunteţi 19 socialiști în Parlament. Hapor- 
taţi acest număr la 260 de deputaţi nu ar dă decât procentul 
de 50/,. Și atufici când reprezentați un procent de 50], aveti 
d-voastră dreptul. să cereți înființarea dictaturii a peste 16 mi- 

lioane locuitori ? : 

libere. : 
D. D. R. Ioanițescu, raportor: D-le Moscovici dacă nu vă 

place să luăm altă statistică. In lucrările d-voastră daţi numărui 
total de lucrători 500.000. 

0 voca: Jidanii. 
-D. 1. Moscovici : Eşti un obrasnic. (Sgomot, protestări, tumulti. 

Fra 

în” « 

D. L. Moscovici”: D-voastră credeţi sincer că alegerile au fost 
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Voci: La ordine! . . - „. Părintele Avram Imbroane, vice-președinte : D-le Moscovici, vă rog să vă retrageți cuvântul, iar dacă nu-l retrageţi, vă chem la ordine. Ea 
D. 1. Moscovici:- Un. membru al majorităţii a strigat acolo cuvântul de jidan. E un obraznie şi o repet încă odată. (Intreru- peri, protestări). | 

AR Părintele Avram Imbroane, vice-președinte : D-le Moscovici, ratrageți sau nu cuvântul ? Pentru a treia cară vă rog să retra- geți cuvântul. , . D. 1. Moscovici: D-le președinte, mi s'a adresat cuvântul dej idan. “Părintele Avram Imbroane, vice-președinte: Nu am auzit și dacă nu am auzit eu, nu eşti obligat nici d-ta să avzi. Vă chem. „a ordine cu înscriere la procesul-verbal. (Aplause pa băncile ma- Jorităţii). e NI : „ D.D.R. Ioaniţescu, raportor: Să luăm altă statistică. D-voa- stră d-le Moscovici, îmi arătaţi în statistica d-voasiră, că sunteţi „mumai 900.000 lucrători ; raportați acest numâr de 500.090 pe care d-voastră îl daţi la totalul de 16 milioane. Vă intreb, vine 5 şi jumătate Ja sută, atâta vine dacă luăm ds bun numărul total de muncitori. Dar peatrucă aici trebuie să puneţi la socoteală şi pe galbeni, tr=buie să faceţi socoteala că sunt și patronii cari nu îmbrățișează părerile socialiste, cred că abia ajungeţi ia 5 la sută. Ei bine, aveți d-voastră dreptul când reprezentaţi o infimă minoritate, să cereţi ca să impunaţi unei majorităţi, care face Zid compact în contra d-voastră, să impuneți dictatura Şi regi- mul sovietic ? 
i Nu-mi veți puteă zice. că d-voastră vă puteţi bază pe alte ca- iegorii. De sigur burghezia ese dia discuţie, dar este pătura in- telectuală. ! 

Pătura intelectuală ar fi putut de sigur să îmbrăţișeze cauza d-voastră, însă aţi dus d-voastră așa fel mișcarea socială în ul- timii ani, încât aţi făcut din această mișcare, care puteă să aibă O bază simpatică, aţi făcut o mişcarea odivasă, dela care pătura intelectuală și-a întors fata en daspust. (Aplause). Evident că se simte această lipsă a elementului intelectual în rândurile d-voastră. Aa | Atâta timp cât d.voastră staţi în vizuinea d-voastră şi nu vorbiați decât la Dacia, erați consideraţi ca adevăraţi titani. Cânq 
-voastră, s'a făcut dovada că nu v-aţi putut ridică la înălţimea «le conducători ai masselor, de conducători ai socialiștilor. Ostracismul d-voastră asupra clasei intelectuale o să-l regretaţi mai târziu, 

o Vă acuz, d-lor, că veţi regretă ostracismul clasei intelectuale, că este o miopie socială ca d-voastră să punsți o barieră clasei intelectuale, de .care aveţi atâta nevoie. Când aud discutându-se aci Că cutare element de valoare a vrut să vie la d-voastră și i-aţi opus un veto categoric, şi a fost discuţiune chiar de intrarea d-lui Dr. Lupu, la intrarea cărgia - d-voastră ați. opus bariere. a
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Regretaţi acum căci v'ar fi fost de foarte mare ajutor. 

D.Dr. N. Lupu: Dle loaniţescu, mă aflu în cauză şi daţi-mi 

goie să vă răspund aci. , | 

Socialiştii în urma unei experienţe triste, pe care a tăcut:o 

cu întreaga pătură de inteleeţuali, dânși au crezut că e mai 

bine, ză opue barieră la intrarea acestora şi au cerut ca cei 

sari intrau, să nu-şi pue candidatura decât după 2 ani. 

Eu nu am primit această condiţiune şi nu m'am dus acolo. 

D. D. R. loaniţescu, raportor : Dacă vrei să fii exact, trebuie 

să spui că te ai înscris, ţi-ai pus candidatura şi te-au dezavuat. 

BD. Dr. N. Lupu: Nu este așa. - 

D. D. R. Ioaniţescu, raportor : Acestea sunt informaţiile mela 

personale. i i i 

D. Dr. N. Lupu: Daţi-mi voie, d-le loaniţesen, ca despre actele 

mele să fiu mai bineinformat ca dita. Eu am csrut înscrierea 

la dânșii, fără ca să știu că în această privință ei aveau un mo- 

„tiv de oprire. | 

După ce mi s'a pus în vedera că statutele. oprese candidatura 

pe timp de doi ani, am spus că-mi retrag petițiunea de în- 

scriere. - | | E 

_ Aseasta a fost singura barieră. 
D. D.R. loaniţescu, raportor: Atunci ați văzut d-voastră so- 

cialiștii că nu va puteţi baza pe clasa intelectuaiă a d-voastră şi 

că trebuie să vă formaţi o clasă, intelectuală. Eu m'am bucurat 

foarte mult când am văzut că aţi trimis la studii pe doi tineri 

intelectuali, pe Barbu Eftimiu şi ps Titel Petrescu,-pe cari 6u îi 

Gunosc. N Sa N | 

- Nedeţi dar, că recunoaşteţi singuri că vă trebuie intelectuali. 

Şi de sigur în convorbiraa şi În atitudinea faţă de tovarășul Cris- 

iescu, ati dovedit și d-voastră că doriţi cât mai mult pătura in- 

telectuală care vă lipseşte. - 

D. be. N. Lupu: Când îi acuzaţi că Je lipseşte pătura intelee- 

tuală, când le spuneţi, că ei doresc această pătură intelectuală. 

„D. D. R. loaniţesca, raportor ; D-ta nu vezi, d-le Lupu, că 

şi d-tale ţi-a pus bariară, dacă se puteau. dispensa de serviciila 

d-tale” Eu cred că partidul socialist nu se puteă dispensa de 

serviciile d-tale. In ceeace priveşte contrazicerila sie sunt nu- 

mai aparente și regret că: eşti atât de mult interesat. încât nu 

vrei să deosibeşti nuanțele lor, vă. întreb ce ați făcut d-voastra 

pentru clasa muncitorească, din punct de vedere profesional ? 

În lo ca d-voastră să cereţi reforma, şi de acord cu toţi pârla- 

mentarii (sgomot, întreruperi), ca în toate, Pariamentele, cum 

a cerut bunioară Wandervalda și cum fac toți parlamentarii 

socialişti din apus, d-voastră luaţi şi pregătiți această: massă de 

muacitori mai mult în direcţiunea politică. a 

„Și, d-lor, de ce să nu vă recunosc că aţi făcut din agitaţiu- 

nea pe care o faceţi zilnic, din greveie cari ss. succed cu 0 T£- 

gularitate matematică, aţi făcut aproape 0 industrie a. propa- 

Jandei aproape o industrie a grevei. (Aplause pe băncile majori- 

tăţii). D-voastre, din punet de vedere profesional, sunteți absolnt 

vinovati sunteţi foarte vinovaţi față ds mișcarea d-voastră.
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Ku am aci protestarea unuia din sindicalistii de marcă ai d-voastră, cari nu a imbrăţişat principiile d-voastră în ceeace priveşte interaaționala II a. Ma e , ă Am mărturisirile iui Șerban Voinea, eare vă acuză ȘI spune că raassa manifestă tendinţe aaarhice şi că d-voastră nu puteți face mimica pentrucă i aţi purtat în așa fel că astăzi şunteţi prizo- nierii lor şi nu mai puteţi îndruma massa, (Strigăte. de Bravo, âplause pe băncile majorităţii), 
E O voce de pe băncile iederației: Tocmai cum ați făcut d-voas- iră cu masseig agrare. (Sgomot, întreruperi). , ”__D.D. R. loaniţescu, raportor: D-voastră socialiștii creșisți massa muncitoare în ideia că Statul trebueș dărâmat, Şi, d-lor, pe rainile arzânde societăţii actuale, după părerea dumnealor, tre- -buie să vie massa muncitorească ca să clădească una nouă, mai nare şi mai frumoasă, uitând că dacă sar reaiiză acest idaaj, ar fi distrugerea sodialismului însuși care. presupune evoluțiunea constructivă nu revoluțiunea destructivă. (Aplause).  . . Din toate 'aceste puncte de vedere, noi vă spunem că ați greșit când vă puneţi pa terenul negaţiunii. Veniţi aci ca să discuiaţi cu noi. Veniţi să spuneti. 
a Spuneţi tot ce aveți de fâcut. Eu astă seară am luat cunoștință de dorinţa d-lui Moscovici, că ar vreă obligativitatea împăciuirii, dar se declară contra, arbitrajului obligatoriu, cu alte cuvinte înțelege să iă' ceva apărarea şi a facționarilor, căci mai mujt pe ei îi priveşte art. 16 din decrei și pe această chestiune se” poată Stă de vorbă. . | 

- D-lor deputaţi, revin la proiect şi în câteva cuvinte am să răs- Pund ia obiecţiunile cari. S'au fâcut proiectului nostru de lege. Uitam o ultimă eonsideraţiune să adus partidului socidiisi. Eu - nu vă acuz de străinism, dar vă cer să-mi explicaţi anumite tapts. D-voastră aţi vâzui, va acuzat d, Mârzescu că în timpul frontului pa Tisa d-voastră vreați să provocaţi greva generală, trebui să răspundeți. D. Aniba] Teodorescu a venit Cu 'acte-și a Stabilit legătura între d-voasiră şi socialiștii din Bulgaria şi chiar Suvernul bulgar. Trebuie să răspundeţi, să nu lăsaţi să planeza' asupra d-voastră bănueli aşa da grâve, o 
Politica muncitorească a partidului poporului 

„_ D-lor deputaţi, în faţa celor trei partide politice, în faţa ipo- crizimei, unora, demagogiei altora și anarhiei unei parți din so- , cialiştii: noștri, ştă într'o atitudine hotărită partidui poporului, (Aplause). : - 
Noi iubiră sincer clasa muncitoare şi nu înțelegem nici să-i 

Partidul poporului din primul ceas al guvernării sale a creat. 
„Ministerul muncei, reformă pe care nu o au multe din ţărite democrate din apus, .. 

aa Şi Yă asigur, d-lor deputaţi, și în special pe d-nii din opoziţie, 
că ministerul rauncei va ti laboratorul und se va plămădi şi'va
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căpătă satisfaeţie toate revendicările şi aspiraţiile muncitorimii. 

(Aplause). | - a Sa 
V'am arătat eri că noi cei dintâi am aprobat şi am reglementat 

consiliile muncitoreşti, introducând în uzine vieaţa constituţională. 
Aceeaș preocupare.şi aceeaş.dragosta sinceră da, muzcitorime 

ne-a preocupat la alcătuirea acestui proiect, şi.vă voiu dovedi că 

„o lege nu poata fi nici reacționară, nici polițistă atunci când pune 

pe picior de egalitate pe patron şi lucrători. - 

Şi avem asupra acestai punet părerea autorizată şi neinfluen- 

ţată de nimic, a celor mai luminaţi salariați, a; inginerilor români, 

cari au acceptul proiectul. ă A | 

Societatea A. G.I.R. a luat în discuţiune. proiectul și după 

diseuţiuni au găsit că procedeul este bun şi n'are nimic reacţio- 

nar sau polițist, că din contră este salutar pentru producţ;a na- 

tonală. . „ 

Când am părerea şinceră a ungr asemenea specialişti, să-mi 
daţi voie să consider criticele d-voastre. pornite din răutate și 
demagogie politică. 

Analiza proectului 
Acum întru în analiza proiectului de lege și arm să fiu foarta 

scurt, pentru că nu mi sau adus obiecţiuni decât foarte puţine 
în contra cuprinsului proiectului de lege, majoritatea cbiecţiu- 
ailor au fost generalizări: nu aveţi. dreptul de aşociaţiune; nu 
vaţi nitat că muncitorii trăesc râu; trebuiă să veniţi cu cele- 
izite reforma și pe urmă cu aceasta, - | 

Cam acestea sunt obiecţiunile de ordin general cari s'au făcut 
şi voia răspunde la ele. o 

O voce; A fost la diseaţiunea generală ; dar vom vorbi la dis 
cuţiunea pe articole. . | | i 

D. D. R. loaniţeseu, raportor: Care este situaţiunea în care 
ne-ar găsit noi când am venit cu această lege? Ministerul 
muncii, în momentul în cara s'a creat, a găsit o situaţiune foarte 
rea din cauza deselor conflicte muncitorești... 

A găsit, d-lor, o grevă la tramvae, care. se terminase printr'un 

arbitraj şi care nu se execută de patroni. A găsit o grevă a tipo- 
grafilor. Această grevă nu s'a putut termină din cauza uni for- 
midabi! lockout al patronilor. Am mai găsit greve la brutari, 

frizeri şi la morari: . a 
Peste tot muncitorii cereau cu insistenţă intervenţia ministe- 

rului și o cereau -cu insistenţă de ce? Pentru că şi morarii și 
brutarii și o parte din frizeri îşi completaseră personalul cu oa- 
meni nepregătiţi și puteau să reziste la greve. - 

Intervenţia pe cale administrativă era ilegală 

Din această cauză ministerul s'a găsit în imposibilitate să vină 

să-şi interpună voinţa lui ca să-i poată pune de acord, şi atonci, 

d-lor deputati, situaţiunea gră aceasta: greve existau; de o 

parte și de alta tensiune și-rea voinţă, la unele rea voinţă din
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partea patronilor, la altele din partea muncitorilor, cum eră ia 
metalurgie. Ce trebuii să facă Statul ?: Trebuiă să intervină. 
Am aci, d-lor, declaraţia. . | | | 

D. Al. Dobrogeanu-Gherea : Ce face în alte părţi Statul? Ce face Statul în Statele-Unite unde sunt atâtea greve? 
D. D. R. loaniţescu, raportor: Iţi voiu răspunde imediat ce 

face Statul în alte părţii îţi voiu răspunde şi ceam făcut noi, 
dar şi. ce faceţi d-voastre ca să zădărniciţi opera Statului. 

Şi atunci, d-lor, iată cea făcut d. Dr. Lupu când eră la mi- nisterul de interne. Lucrul acesta Pa făcut și d. Mârzescu. . 
“Nu tot așa, d-lor, stau lucrurile cu celelalie clase, cu manti 

torii industriali... (Ceteşte). - Si 
D. Dr. N. Lupu: Cine zice aceasta ? 

"D.D. R. Ioaniţescu, raportor : D. Dr. Lupu zice aceasta. 
»Acelea ţin în mâna lor artere atât. de importante din vieaţa Statulai, încât o paralizare a raporturilor. în această direcţie și o lipsă de acţiune poate să facă imposibilă vieaţa Statului, poate să ducă la catastrofăc, 
lată cum vorbeă omul, care eră ministra de interne şi care aveă răspunderea situaţiei. | 
D. N. Iorga: De aceea l-aţi calificat de bolșevic, 

-D..D.R. loaniţescu, raportor: E păcat, d-le Iorga, că acuna manifestează idei cu totul contrarii. 
Mai departe: „Atunci, pentru a preveni această catastrofă, se impune la noi ca şi aiureac... A 
Vedeţi cum vorbeă d. Dr. Lupu când eră la guvern ? Dar mai la vale veţi.vedeă că cora o lege, ca cea de faţi, cere bază legală de intervenţie: »De acesa, d-lor, aveţi acest lucru grav că rolul ministrului de interne “aproape zilnic este intervertit în rol de arbitru, rol de judecător — »rol în afară de iege«. — Am luat rolul de arbitru, — roi aş zice ilegal —, căci neavând lege la îndemână, eu și predecesorul meu interveneam- ca arbitru »în afară 'de lege... Aa | D. Dr. N. Lupu: De ce nu recunoașteţi d-voastre că aste dreptul lucrătorilor? ! : | 
D.D.R. Ioanițescu, raportor: Și eu recunosc în grevele cari erau până în momentul creării ministerului muncii că lu- crătorii aveau dreptate în multe din ele. .. ! , Ce trehuiă să facem ? D-voastre singuri o recunoașteţi : a in- terveni cu puterea executivă, aşa cum a intervenit şi d. Mâr- zescu şi d. Dr. Lupu, u încercat şi d. ministru de iaterne de pe atunci, d. general Averescu. ) E lată aci adresa d-sale, care a vrut să intervină pe cale admini- strativă în afară de lege: Na „Până la statornicirea uuui just echilibru între aseste dacă curente opuse printr'o legiuire dreaptă și chibzuită, cred că aste nevoie a se face apel de o poirivă la patroni şi la muncitori să aibă, pe deasupra intereselor proprii, în vedere interesele gsnerale ale ţării, şi cari sunt: Ieșirea cât mai repsde din greaua situa- ş 

ţiune de azi.
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„Pentru rezolvarea diferendelor cari există deja sau cari se: 

vor îşi în viitor, coasiliul de miniștri, prin jurnalul No. 693 din 

20 Martie 1920, aprobând în totul vederile subsemnatului. a 

hotărît instituirea, cu caracter provizoriv, pe lângă ministerut 

de industrie şi comert, a unei comisiuni de arbitraj, care va 

cercetă şi hotărî asupra fiecărui caz în parteu. 

Trebuia o bază legală a intervenţiunii Statului 

Vasăzică, d-lor, se găseă Statul în imposibilitate de a face 

ceva fâră o lege. In faţa acestei stări de fapt, care făceă pe Stat. 

incapabil să pue de acord pe lucrători. cu patroni, să forțeze pe 

patroni, atunci când sa pronunțat arbitrajul, să execute obli- 

gaţiunile lui și să îndemne pe lucrători ca să accepte arbitrajul 

care Pa făcut, sau să sa supună la arbitrajul pe care ei lau: 

cerut Statului, îi trebuiă o bază legală, şi acest lucru am realizat. 

noi prin legea de faţă. e 

Nu venim cu această lege ca să facem inchiziţiuni printre 

muncitori, Legea eră'o necesitate în faţa unui timp, în faţa unor 

împrejurări în cari erau conflicte cari durau câte 20, 95, 30 de 

zile, “ba luni de zile. Statul aveă datoria, în interesul liniștii 
acestei țări, în interesul refacerii economice, în interesul chiar 

al muncitorilor, atenci când aveau dreptate, în interesul pa- 

tronilor, când aceştia aveau dreptate, să intervină și să nu mai 

intervină samavolnic cum interveneă până atunci, ilegal, cum a 

recunoscut și d. Mârzescu şi d. Lupu, ci să intervină cu, o bază 

legală. E 

Acesta este firul care ne-a condus când am venit să vă pre- 

zentăm această lege. Na am greșit dacă am ales această cale 

ca să ăvem o bază iegală atunci când intervenim. între dânșii. 

Nu este decât dreptul de intervenţiune al Statului, necontestat, 

şi desigur mă adresez la d. Coltor: atunci când d-ta, d-le Coltor, 

vorbeai de socialismul de Stat şi te declarai prietenul lui, se 

puteă in principiu: să te deciari în contra metodelor acestei legi ? 

D-ta trebuie să cazi de acord cu mine, câ pe chestiunea drep- 

tului de” intervenţie al Statului trebuie neapărat să cădem de 

acord. Este admis de toată lumea, însă pe modalitatea apli- 

cării, dacă vrei, poți: să faci critici. Dar modalităţile nu pre- 

supun respingerea în total a unui proiect de iege, ci venirea cu 

amendamente penru ca să vii să adaugi ceva la această lege, 

să micșorezi, dacă vrei oarecari fapte, pe cari d-ta le crezi 

polițiste sau reacționare, să se adauge altele. pe cari le socotiți 

democrate și înaintate. Aceasta este politica „pe care trebuie s'o 

urmăriți, nu refuzul de orice discuţiune. a 

D. Dr. Coltor :: Nu maţi înțeles. Eu nu din principiu am fest 

contra. legii, am. spus numai atât că trebuiă să veniți mai fâr- 

ziu cu ea, şi că art 14-şi 16 din lege... (sgomot); Evident nu pot 

să fia contra unei legi care regulează conflictele dintre capital și 

munsă. i Pa 

_D.D. R. loaniţescu, raportor: Că sunt, d-lor deputaţi, şi alte 

mijloace, desigur că sunt şi alte mijloace, cu cari s6 poate



    

veni în rezolvarea sonflictelor de muacă. Eu reeuhose că drep- tul de intervenţiune al Statului poate să se manifesteza sub ferma de „Ocrotirea. asociaţiunilor profesionale, recunoașterea dreptului de liberă asociaţiune, contractul colectiva, toate le recunosc, dar aceasta nu exclude dreptul ca Statul, dela început, şi în vederea legislaţiei care va urmă, să ie să-și asigura o bază la. gală de acţiune cu care să aibă dreptul să intervină. Dar Statul. și-ar negă el însuș existența și:rațiunea de a fi când ar abdică i ela această primă datorie, fiindcă. Statul este obligat să iater- vină şi să iă totdeauna partea celui siab contra celui tare. Aceasta este ideea care am urmărit-o noi... - a D. Dr. N. Lupu: Faceţi pe 'dos! Luaţi. partea. celui tare în . contra eslui slab. , Si D. R. Ioaniţescu, raportor: Până când nu "veţi vedea „ asastă. lege aplicata n'aveţi dreptul să vă Plâageți. vacă aţi „fi celit-o cu atenţie ați fi văzut că eo egaliiate perfectă între pă- troni și iucrători din punct de vedere ali: măsurilor luate. D. N. lorga: Ai să plângi d-ta chiar. De o D. D.R. Ioaniţescu, raportor : Veţi vedeă efectele legii cu oeaziunea aplicării ei. a „- D. N. orga : Nu se aplică. Nu vă faceţi bucluc. Na -se aplică . egea aceasta cât e lbmea. 
D.L.R. loaniţescu, raportor : Este o lege dorită de clasa . “muncitoare, ca dovadă este că cei mai înalți și luminați sa fariaţi. ai Statului, „a60ciațiunea generală a inginerilor . ro- mâni, se declară pentru acest proiect de lege, şi observâţi d-voartre, nu este vorba nici de partid politic care să-şi fixeze atitudwmea, nu este vorba; nici de lucrători, cari ar f sub .o anumită influență, ește vorba de oameni cari irăiese în mij- locul muncitorilor... 

A D. Dr. N. Lupu: Sincer, confanzi d-ta pe ingineri cu mun- fitori ? - - , NE a d... loaniţescu, raportor : Nu-i: confun, dăr sant mai: sinceri dacât acei cari combat intaresat acest proiect de lege: O voce : laginerii sunt reprezentanţii capita iştilor. O voce: Cine iscaleşte meinoriui ? ” ă „D.D.R, loaniţesca, raportor: Este iscălit: „Aseciaţiunea generală a inginerilor TOMâui«, care ne-a înaintat un proiect! de jege cu oarecari amendamente, - Să DE Să vedem acum, d-lor deputaţi, dacă 'conciliațiugea şi arhi- trajul, alese noi, pot fi un mijloc de a so'uţionă coaflie- tele ? Pentru că vam Spus, aveţi dreptate, pe teate cauzele p:n- îru cari se declară greva, că. trebuie în totdeauna să se cerse- teze cauza pentru care s'a deciarat greva. Ă ar acestea -suut în afară de proiectul nostru.- Noi cesace.am cerut, este ca să avem un mijloc de intervenţiane în conflicte; să punem de ucord pe patroni cu muncitori și de sigur în
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ze tratează cu sinceritațe. Şi am dori ca toţi muntitorii, ea și 
patronii, să fie sinceri atunci când tratează. Că este un mij- 
ioo. care poate există fără celelalte reforme — o spuneă însu;. 
d. Madgearu, acum un an însă, când erau la guvern, pentru 
ca azi să cadă din nou în contradicţie și să conteste că ar fi un 
mijloc de sine stătător. - 

lată desbaterile parlamentare dia sesiunea trecută... (Citeşte). 
Deci conciliațiunea şi arbitrajul eră un mijloc acum un an ? 
Când ai fost sincer, d-le Madgearu ?- 
Conciliaţiunea și arbitrajul sunt mijloace admise aproape în 

toată lumea. Au 
- Yam arătat în raport toate ţările în cari ambele instituţii 

se aplică curent, nu mai este nevoie să revin. Se combătuse şi se 
„făcuse oarecari aprecieri asupra raportului meu, că urmăresc 
metoda descriptivă. Eu spun în raportul meu ceeace am urmă- 
rit. Eu am urmărit să se vadă că conciliaţiunea şi arbitrajul 
este un fenomen social admis de toată lumea şi aceasta mă in- 

” tereşează pe mine. 
In “ceeace privește forma, în ceeaca priveşte măsura. a- 

ceasta a arbitrajului obligatoriu sau facultativ, acestea sunt ches- 
tiuni cari se pot discută. (Intreruperi). 7 

Voiu veni imediat şi la această dorinţă a d-voastre. Putem să 
stăm la discuţiune, dar în principiu. conciliaţiunea și arbitrajui 
nu puteți contestă că sunt un rtijloc de a aplană conflictele din- 
tre lucrători și patroni și este unul din cele mai importante mij- 
ioace, pentru câ dă drept Statului ca imediat ce intervine să' 
pună față în față pe lucrători şi patroni. Această idee, d-lor, 
este admisă de toată lumea, v'am arătat.. 

Arbitrajul obligator în celelalte ţări 

D-lor deputaţi; să trecem la arbitrajul obligator : ideea arbi- 
trajului obligator este numai în ţara noastră ? Nu. Este în Noua - 
Zeelandă, este în Țara Galilor, este în Danemarca, este în Geneva, 
în Australia. : | 

D. Dr. N. Lupu: Când faci toate aceste comparațiuni'cu ţările 
acelea, de ce nu examinezi toate condiţiunile lucrătorilor de 
acolo? Massa muncitoare şi regimul industrial presupune aceleași 
condițiuni de desvoltare cu oarecari deosebiri. N 

D. D. A. Ioaniţescu, raportor: In Norvegia ştiţi cars e situa- 
tiunea ? Este arbitrajul obligator. ori de câte ori există conflicte. 
Părţile în conflict sunt obligate să nu suspende lucrul până nu 
merg la comisiunea de împăcare dacă nu există convenţiune ce- 
iectivă, , . 

Ori de câte ori este tendinţa dea se suspendă lucrul, e tre- 
buinţă de un termen de 15 zile pentru a se face o anchetă. (Le- 
gea din 1915). Iu PR 

Vedeţi, ideea nu este numai a noastră. Îdeea a căpătat fiinţă 
chiar în timpul răsboiului. Franţa și Anglia au introdus arbi 
trajul obligătoriu_ pentru. toate industriile în legătură cu răs 
boiul. Și acum, Franţa, reacționară la 1920, prin primul său 

8
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ministru, d. Millerand, a depus proiectul de lege după cara s'a inspirat proiectul nostru : obligativitatea la. împăciuire arbitră- jul facultativ în general. arbitrajul obligatoriu în anumite cazuri. „_„D-lor deputaţi, d. deputat Toma Dragu făcând o citațiune dintr'o carte de propagandă; socialistă, i-am cerut și eu această carte d6 propagandă, pentru că vream să dovedesc, că chiar acolo este trecută ideea arbitrajului şi conciliațiunea. D. Toma Dragu nu numai că nu mi-a dat-o, dar nici nu a mai venit pe ia Cameră. * a | D:Dr. N. Lupu: Pentru. că-l dădeai gata, cu csrte cu tot! „„D. D. R. Ioaniţescu, raportor : Aşi dori să te văd şi pa d-ta, d-le dr. Lupu, care în toate aceste chestiuni te fereşti în tot- deauna să iei cuvântul. | a D. Dr. N. Lupu: Cer cuvântul după d. raportor. D. D. R. loaniţescu, raportor : Aştept şi magistrala d-tala ex- punere (!) Și atunci, d-lor deputaţi, nu puteă primul-ministru fran- cez dela 1909 să- aibă altă părere decât părerea care o are „acum. Omul acesta a crezut “0 “vieaţă întreagă în arbitraj. La 1910 a căzut din guvern pe o chestiune identică, N D. V. Madgearu: Este o marotă a lui ! | e D. D. R. loaniţescu, raportor: Se declarase greva funcționa- rilor dela drumu! de fier. D. Briand, pe atunci prim-ministru, „cereă să se reprime greva. D. Millerand zicea :'să votăm e iega pentru instituirea arbitrajului obligator. Pe această chestiune, - Camera S'a declarat peniru părerea primului-ministru și la 1910 d. Millerand a fost silit să se retragă din guvern. De ce colegul nostru Toma Dragu ignorează aceste fapte ?, De altfel, noi avem declarațiunea d-lui Millerand de acom$ “luni, în care se declară pentra arbitrajui obligator și coreă să Se voteze proiectul care l-a depus, care a trecut prin comisiunea muncii şi desigur va trece şi prin Cameră, D. V. Madgearu: Nu fii aşa sigur, nu anticipă. | | D.D.R Ioanițescu, raportor: O să treacă şi prin Cameră, ddată ce a trecut și prin comisiunea muncii. Acum în privinţa rezul- “tatului, care l-a dat conciliaţiunea. D. Madgearu, în expunerea care a fâcuţ-o — mai am puţin și termin, — în expunerea care a făcut-o spune, că nu am „dovedit rezultatele bune conci- liaţiunii şi arbitrajului în toate țările în cari această instity- iune a fost introdusă. D-lor deputaţi, puteți contestă, că la în- ceput în Australia a fost foarta bine primită această instituțiune: D. V. Madgearu: Nu. : aia D. D. R. loaniţescu, raportor: — Bun, — daci a dat rezaltate foarte bune. ” - D. V. Madgearu: Nu este adevăraț. a D. D. R loaniţescu, raportor : O spune Charles Gide. - D. V. Madgearu : Să-mi dați cifre, nu părerea lui Charles. Gide. D. D..R. loaniţescu, raportor : Spun, că în primul timp a . dat foarte bune rezulțate ; este adevărat că în anii din urmă grevele s'au înmulțit. Aceasta o'explică acei cari cunosc situa- țiunea astfel : | . e 93
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Acum în: urmă s'a provocat „o criză agrară și foarte mulţi 

fucrători dela ţară au abandonaţ;-munca agricolă şi au venit la 

oraş. şi au aruncat pe piaţă a;pletoră de mână de lucru. Din 

această cauză nu mai pute conciliaţiunea şi arbitrajul să deă o 

soiuțiune echitabilă, pentrucă a venit surplusul de lucrători, care 

s'a aruncat pe piața Australiei. - : 

Dar, d-lor, avem o altă ţară. Anglia, şi în privința Angliei 

d-voastre aţi citit statistica cum va convenit. - Statistica dove- 

deşte, că în ultimul timp, în cei patru ani de răsboi, au fost mai 

puţine greve decât înainte. de răsboi, aceasta din cauza intro- 

ducerii conciliațiunii, şi arbitrajului, cari nu existau înainte de 

răsboi. . a | . 

D. V. Madgearu : Imi daţi voie? , _ | 

D.D. BR. loanițescu, raportor: Eu nu te-ar întrerupt de loc, 

nu mă îatrerape nici d-ta, pentrucă în totdeauna denaturezi 

adevărul. i . a 

D. V. Madgearu: Va să zică nu doriţi să cunoaşteţi adevărul. 

-D.D.R. loaniţescu, raportor: La 1913, când nu aveau arbi- 

trajul obligator, au fost 1.497 de greve, La 1914, au fost numai 

999. La 1915, au fost 706 greve. La 1916, a'scăzut ia 514. Vedeţi 

cum scade în ord:nea succesivă a anilor! i 

O voce: Dar la 1918? . | 
-_D.D. B. Ioaniţescu. raportor: La 1918 au fost 4 252 grevs 

“findeă se introdusese arbitrajul şi conciliațiunea. Dar sa ridicat 

obiecţiunea, că conciliaţiunea şi arbitrajul au avut loc într”an an 

'excepțional de răsboi. În tot căzu! este o diferență importantă 

între numărul grevelor anterioare şi posterioare răsboiului.. 

D. V. Madgearu: Nu este exaut. 
D. D. R. loaniţescu, raportor: Sunt statistici pe cari vi le 

țin la dispoziţiune. Ideea e în toate ţările, de ce par fi şi în 

ţara noastră, mai ales că toate c-leialte reforme anunţate vor 

veni, ministerul muncii lucrează. la toate reformele, pe car: 

d-voastre le cereţi. 

Pentru ce muncitorii noștri reiuză arbitrajăl ? 

Acum de ca muncitorii noştri nu voiesc să primească arbitrajul? 

D.lor, arbitrajul nu-l voiesc muncitorii și îl combat socialiștii noş- 

tri, pentru motive cari sant altele decât cele arâtate; decât cele 

pe cari le-au invocat aici. Să vă dau un exemplu, ca să vedeti 

d-voastre cari sunt mati ele intime pentru cari ei suat în contra 

arbitrajului. lată ce s'a întâmplat când eram eu secretar general 
la ministerul muncii, în chesuunea grevei lucrătorilor metalur- 

gişti dela fabrica Vulcan. 'iu nici un preţ ei nu voiau să pri- 

mească arbitrajul. în chestiunea lucrului în acord. Atunci, d-lor, 

ca să văd motivul intim pentru care lucrătorii nu voiau să pri- 

mească arbitrajul, am «hemat pe doi fruntași ai lucrătorilor, 

pe d. Calciu şi pa d. Greu, și leam spus: Numiţi voi doi, 

să numească şi patronii doi şi voiu numi eu un supra arbitru 

să vă convină. De ce nu primiți această idee? Și nau pri- 

„mit, — nu fiindcă n'aveau încredere, căci i-am pus la încer-
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cara ca să văd motivele lor intime. Și le-am spus, în afară de cei doi reprezentanți la cari: aveţi dreptul, — vă rog să-mi indicaţi d-voastre lucrătorii încă trei persoane, din cari eu am „să aleg una din ele ca supra-arbitru. Va să zică le dădeam” po- sibilitatea să aibă trei, iar nu două şi să meargă Ia sigur cu arbitrajul în materia gresei dela Vulcan. Au refuzat, și unul- din ei mi-a spus: nu primim arbitrajul din principiu, pentru că toată influența noastră asupra clasei muncitoreşti dispare. Ceeace urmărim, e să-i avem sub influența noastră, nu să-i pu- nem față în față pentru ca să ajungă la împăciuire. (Aplause pe băncile majorităţii). o = „Acestea, d-lor, sunt motivele de ordin intim, pentru cari ei nu vor să accepie arbitrajul şi ca o “probă definitivă,' d-lor, e că atunci când ei văd că nu pot să câştige greva cu mijloa- cele lor. proprii, cer cu insistență arbitrajul. Mi La cerut mie frizerii, cari s'au văzut înlocuiți cu frizeri dela mahala, mi l-au cerut morarii şi brutarii, cari se. vedeau înlocuiţi de patroni cu țărani, cu oameni nepregătiți în meserie și mi lau ceruț toţi cu insistență. Și, d.lor. depuiaţi, la cerut chiar d, Tănase cu ocazia grevelor. dela tramvai, când a văzut că societatea re- zistă. L-a cerut cu propria sa semnătură dela ministerul muncii. Va să zică, când vedeau că nu pot câstigă cu propriile lor mij- loace, atunci arbitrajul eră. buo, iar când credeau că pot face agitaţii pe acestă chestiune, arbitrajul nu eră bun. (Aplause). Arbitrajul. aşa cum îl concepeţi d-voastre nu îl concepem noi, D-voastre vă puneţi din punctul de vedere al negațiunii, noi ne punem dintr'un punct de vedere superior al intereselor Statului. 
f 

Legea nu e reacționară şi nici polițistă 
D-lor deputaţi, obiecțiunea care ni s'a mai făcut e că această lege ar fi polițistă, ar fi reacționară, că ar desființă dreptul de 

violență materială, nu e acea desființare, nu a acea încătușare pe vieață la care se refereă d. Dragu şi ceilalţi. Alt exempla,— 20 de lucrători sunt nemulțomiț:—şi cer spor de salarii. Trimit însă delegaţi. Delrgaţpi cad de acord şi se în heie procesul-ver. bal. S'a terminat. Une vedeţi vulițismul ? Unde vedeţi că lucră- torii au cedat graţie maşinațiunilor Statului ? Unde. vedeți reac- ționarismul până acum ? Nicaieri. |: „Mergem mai departe, declară greva fără să trimeată dele-” gaţi. Ce se întâmplă atunci ? latră în apncare mecanismul legii. Mecanismul legii, d-voastre Spuneţi, este. constrângerea fizică: Aceasta e inexact,. E cea mai mare erezie să se susţină, — şi” nu
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maă mir de d. Dragu, care a vorbit ea la judecătoria de pace,— . 

ci de cei cari se. pretind savanţi. Massa muncitorească decla- 

rând -0 grevă nu a comis pici un delict. Delict au comis și sunt 

pedepsiți agenţii provocatori pentru că ceeace urmărim noi, este 

să nu se mai facă o industrie din.chestia grevei. Probă estecă 

dacă greva se declară în mod spontan, rămân nepedepsiţi. (A- 

plause, protestări, sgomot). ” 

“a să zică, d-lor, nu e poliţism, nu e reacţionarism. Și acum; 

d-lor, sâ mergem, mai departe. | 

D.N. Iorga: Di raportor, — dacă se opreşte ceva — şi cu 

toate acestea se face —atunci trebuie să-i pedepsiţi pe toţi, ca 

să fiţi consecinte. (Intrervperi). o 
D.D. BR. Ioaniţescu, raportor: Atunci sar opri, die Iorga, 

dreptul de grevă. 
“ Este imposibil să pedepsești pe toți în conflictele:sodiale, nici 

odată nu ar puteă fi intenţiunea unui legiuitor ca să pedepsească 

pe toți. Reţineţi, d-lor deputaţi, că dacă greva este un act 

spontan al massei nu se pedepseşte, rămâne nepedepsită, este: 

un fapt şi rămâne ca un fapt care sa produs. Dar rămâne 

însă dreptul Statului să intervină între patron şi lucrători ca 

săi pună de acord. (Întreruperi, sgomot). 
Voci: De unde să-i descopere. 

“ Alte voci, de pe băncile federaţiei : Arată normele după cari: 

să-i descoperi. (Intreruperi). . E 

D. V. Madgearu : Să-i descoperi cu lupă?și cu mieroscopul.. 

(Sgomot, întreruperi). | . 
D.D. R. loaniţescu, raportor: Ce să descoperi ? Da ce vă agi- 

taţi, căci n'am ajuns. la agenți provocatori ? Presupungţi, d lor: 

deputaţi că este vorba de o întreprindere unde arbitrajul 

este obligatoriu. | | 
„Se declară greva;! se merge la împăciure, nu se împacă ; 

merg atunci la arbitri. Ei bine, d-lor, ştiţi ce spune d.: Madgearu 

în această privință? Spune că este o constrângere fizică. (Sgo- 

mot, întreruperi); Ra 

_D. V. Madgearu: Eu am spus aceasta? 
D. D. R. Ioaniţescu, raportor : D-le Madgearu, am stenogram& 

d-tale. De altfel ţi-am dovedit că una spuneai acum un an şi alta 

spui acuma. “ . 

“D. V. Madgearu: D-ta inventezi. (Sgomot, întreruperi), 

D. D. R. loaniţescu, raportor: Invenţiune este când te prind 

şi te pui pe 2coloane?, o 

= 

Sunt cazuri în cari greva trebuie să îie considerată, ca delict - 

Ei bine, d-lor, avem arbitrajul obligatoriu. In ceeace priveşte 

_ arbitrajul obiigatoriu, d. Dragu spune: să-i trimitem la căile 

ordinare de judecată, dacă se poate admite ea în materie ex- 

cepțională să urmărești procedura după dreptul comun, ca să 

te trimeaţă la calendele greceşti. Dar să reluăm d-lor, cbestiu- 

nea arbitrajului obligatoriu. Este bine să fie arbitraj obligato- 

' riu? Aci vedeţi “că însuş d. doctor Lupu susţine că sunt anu-
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imite cazuri în eari Siatul nu poate să nu intervină, nu poate „să lase muncitorimea, când are În. mâna ei arterele de viaţă - maţională, ca să înceteze producțiunea şi că trebuie să vie.să-i oblige ca să continue activitatea, susținând viaţa națională, căci prin încetarea colecţivă a lucrului, — s'ar produce pierderi ire-. mediabile, - 
| D. Dr. N. Lupu: Eu ziceam acest lucru cu această mică deo-. A “sebire. Nu constrângândur-i, ci satisfăcându-le cererile lor drepte. 

dinea pe care ai avut-o ca ministru de interne. Am d-lor, aci 0 carte din care vream să citese un pasaj d-lui Dragu, dacă veneă la şedinţă, anume în chestiunea grevei. Vream Să-i spun “ce zice Charles Gide cu privire la libertatea socială. EI, par- tizanul Lbertăţii individuale, găseşte că sunt cazuri în cari greva trebuie să fie Sancţionată ca .deliet. şi orice suspendare de „lucru în serviciile de utilitate publică” să fie oprită şi evitată prin conciliaţiune și arbritraj. 
Dar, d-lor deputaţi, toți absolut, toţi economiștii spun, când este vorba da funcţionarii Statului sau de funcţionarii dela ser- “viciile interesând viața naţiunii, că pentru aceştia încetarea muncii colective trebuie să aibă 0 îngrădire. În această privință, îngrădirea noastră este că-i trimitem la arbitrajul obligatoriu pentru ca să înlăturăm pierderile ire- . mmediabile cari s'ar produce încetându-se luciul. (Intreruperi). Cum că aceasta, d-lor, este tendința generală am să vă citez — . : şi cu aceasta termin — numai câteva legi din cari veţi. va. deă d-voastre, d-lor, că tendinţa generală este pentru ca să îm- piedice greva nu la funcţionarii Statului, ci şi la acei a căror ac- tivitate interesează viața naţiunilor. : lată d-lor, ce s'a hotârit în această privinţă în Franţa, unda d-lor, vam spus că se consideră grâva ca ceva ilicit, Aceasta este părerea ]ui Briand şi a lui Millerand, Și vă întreb— în- tre 2 preşedinţi de republică, prim-miniştri — şi preşedin- tele comisiunii internaţionale a muncei de o parte Şi d. Mad- goaru dealtă parte, pe cine să. prefer ? (Ilaritate). — Citeşte părerea lui Deschanel, Poinear6, 'Tardieu. | D. V. Madgearu : Este absolut inexact. Am să citesc art. 452 din codul industrial german, ca să vedeţi .că este inexact. D-voastră nu pricepeți textul.  D.D.R. Ioanițescu, raportor : Intre inexactitatea d-tale, d-le Madgearu, şi a mea se poate face verificare imediată ; căci eu nu am fost pas până acum pe 2 coloane ca d-ta. (Sgomaot, întreruperi). Ă i SR îi V. Madgearu: Aceasta este o calomnie. (Sgomot, întreru- peri). | 

. D. D..R. Ioanițescu, raportor : Nu este o calomnie. — ana dovedit chiar acum conirazicsrile d-tale. (Sgomot, întreruperi). - In Italia, d-lor depuiaţi, greva dela căile ferate, și erau între prinderi private, ŞI chiar atunci guvernul prin un comunicat... D. Dr. N. Lupa: Chiar Tușii le interzice?
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D. D. R. loaniţescu, raportor: Da chiar regimul: sovietic. 

Je interzice, şi ara dat în raportul meu decretele prin cari se'in- 

terzice «dreptul de grevă şi am aci un alt decret, prin tare bol- 

şevicii militarizează căile ferate, atunci. când & vorba de un ser- 

viciu de utilitate publică. 
_D.Dr.N. Lupa: Nu mi-ai răspuns la întrebarea: al cui este 

profitul muncii ?. E | | 

D. D. R. Ioaniţescu, raportor: Am răspuns mai :sus, n'aţi 

fost atent D-ior, cseace e mai importani, e că la început, în lta- 

lia, căile ferate erau o întreprindere privată, cu toate acestea 

guvernul prin un comunicat oficial a interzis greva. Aci e inutil 

să vă mai citez încă multe țări, Spania, Canada, până şi legea 

- turcă trimite cu obligaţiune la conciliaţiune şi arbitraj. 

D. Dr. N. Lupu: e felicit, dela Abdul Hamid, bravo |! 

D, D. R. loanițescu, raportor: Este din 1913, inspirat după 

legile tuturor celorlalte ţări. Prin urmare e o iendință în toate 

ţările ca funcționarilor şi salariaţilor Statului să li se interzică 

dreptul de grevă. a 
9 _ 

Toate criticele sunt nefondate 

D-lor deputați, încă o ultimă “consideraţiune şi termin, ră- 

mânând ca toate chestiunile, cu cari d. Dragu a combătut legea, 

cum s'ar combate un text Tă judecătoria de-pace, ca châstiunea 

sabotajului, la care am să dau explicaţiuni d-lui Madgearu când 

vom veni la această chestiune, ca chestiunea libertăţei muncii, 

unde se va vedeă că nu pedepsim toate actele prin cari un ce: 

mitet dirigaitor al grevei ar căută să convingă pe ceilalţi ca să 

- se pună în grevă, le vom discută la discuţiunea pe articole. 

Să ştiţi că noi pedepsim numai violenţa şi amenințările grave, 

două fapte cari se pot constată şi contvolă și cari trebuie să fie 

directe şi imediate și mai punem atâtea îngrădiri în cât de si- 

gur din acest punct de vedere libertatea muncii e destul de ga- 

rantată, chiar când vine în conflict cu: cealaltă libertate, cu li- 

hertatea rezultând din solidaritatea profesională. Mijloacele 

da convingere nu se pedepsesc, E , 

ln ceeace priveşte “dreptul de grevă al funcţionarilor, vam 

spus că dreptul de grevă al funcţionarilor în toate ţările este 

oprit. Rămâne însă chestiunea dreptului de grevă a celorlalţi 

salariaţi ai Statului din întreprinderile publice. O 

Ei bine, d-lor, asupra acestor salariaţi se pot aplică dispozi- 

țiueile prohibitive ale interzicerii dreptului de grevă ? Da,cu e 

„singură condiţiune, întreprinderea să lucreze cu caracter de uti- 

litate publică, cu alte cuvinte nu oricârui salariat al Statalui 

poţi să-i interzici dreptul de grevă în întreprinderi ale Statului, 

$i trebuia să fie întreprinderi de acelea în cari Statul lucrează 

a putere publică ; are Statul o fabrică de alcool, cum, o să în- 

terzici lucrătorilor să se pună în grevă ? Dar când întreprinderea 

Jucrează cu caracter de utilitate publică, de sigur, atunci pre. 

“supui nu numai un monopol, dar presupul un act de gestiune 

care trebuie să între în cadrul obligaţianii din art. 46, unde
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arbitrajul trebuie să fie obligatoriu. Recunosc că timpul este: prea înaintat și, de sigur, Ja discuțiunea pe articole, când se va mai pune chestiunea, voiu lămuri complet această chestiune, tex- tele de lege așa cum se interpretează şi toate celelalte ches- tiuni ; căci așa cum s'a combătut legea, s'a mers alături cu dru-- mul. N'a venit nici unul 'să facă obiecţiuni pozitive la vreun text, ci totdeauna ba pe chestiunea desființării dreptului de grevă, ba pe chestiunea traiului lucrătorilor, toate aceste lipsuri se vor completă odată cu celelalte reforme muncitorăşti pe cari le vom face. Și să ştiţi că se vor face. a Termin declarând că această lege, cu toate amenințările d-lui Moscovici, nu se poate retrage şi nu se poaie retrage pentru că 9 Cere nu numai consumatorii cari se găsesc privaţi de multe lu- Cruri necesare vieții sociale, nu numai lucrătorii cuminţi și har-.



DREPTUL DE ASOCIAŢIE AL FUNCŢIONARILOR |: 
ş | 

CONSILIILE MUNCITOREȘTI - 
Interpelare desvoltată in ziua de 10 August 1920 

    

„Domnilor depulați, 

Am să dau câteva lămuriri d-lui deputat Mârzescu în chestiunea 
consiliilor muncitoreşti şi mai ales în ceeace priveşte regulamen- 

tul acestor consilii muncitorești, care a fost alcătuit unul de noi, 

unul de partidul socialist şi unul de asociaţia inginerilor din țara 
românească. Le voiu luă pe câte trele... . 

D.G. G. Mârzescu: Eu am făcut o interpelare şi obișnuit la 
interpelare urmează discuțiune dela interpelator la guvern. Aso- 
ciațiunile la interpelări nu sunt admise. Prin urmare, ce înţa- 

legeţi să facem ? Inţelegeţi, de sigur, să faceţi o discuţie gen- 

rală asupra chestiunii, căci dacă voiţi să daţi un răspuns, atunci 
răspunsul asupra consiliilor muncitoreşti îl cer dela guvern, nu 
îl cer dela d-voastră. Incât declar de mai înainte că nu răspund la 

lămuririle d voastre, pentru că nu le pot luă în considerațiuna. . 

D. Gr. L. Trancu-laşi, ministrul muncii și. ocrotirilor sociale: 
D. loaniţescu a făcut şi dânsul o interpelare. 

D. D.R. loaniţescu : Lămuririle le dau Camerei. Dacă aveţi pu- 

țină răbdare, chestiunea se lămureşte imediat. Asaciaţiunile la 

interpelare nu sunt admise, este adevărat. Când însă d. Mâr- 

zescu a anunțat interpelarea, eu, împreună cu d. Madgearu, am 

anunțat câte o interpelare identică. Vă aduceţi aminte că aci la 

tribună ne întreceam, eu şi d. Mârzescu, asupra acestei chestiuni, 

căci este o chestiune de aşa mare importanţă că ea trebuieşte 

lămurită. Și atunci interpelarea mea nu este adresată d-lui Mâr- 

zescu, ci se adresează d lui ministru al muncii, d-lui ministru 

de interne și d-lui preşedinte al consiliului. , DE 

D. A. Dobrescu: Dar mai mult guvernul are lipsă de lămuriri 

decât noi.. , Da 

D. D. R. loaniţescu: O să vă lămurim şi pe d-voastră şi pe 

partidul liberal în direcţiunea politicei muncitorești. Şi aceasta 

na mai departe decât mâine dimineață. De aceea, in dcsvoltarea 

interpelării mele trebuie să lămuresc, de acord cu Camera în-
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treagă, câteva chestiani cari sunt la ordinea zilei şi cari Â- xează o întreagă politică muncitorească. | D-voastră trebuie să fiţi pătrunși de importanța acestei re- forme, şi rememorez discuţiunea pe care d. Mârzescu a făcut-o la legea conflictelor muncitorești. D. Madgearu a subordonat rezol- varea întregei chestiuni muncitoreşti de această chestiune a . creierii consiliilor muncitoreşti, pe fabrică, pe districte, chiar şi consilii naţionale. | D. V. Madgearu : Coordonarea na subordonarea. „D.A. Dobrescu: In partidul poporului există numai subordo- nare. 
D..D. R. loaniţescu : D le Dobrescu, în această privinţă aş dori + ca d-voastră să faceţi atâtea acte de independență câte am făcut eu în vieaţa mea, chiar în partid, căci să se ştie un lucru, la d-voas- tră în partid e mai mult cezarism decât la noi. | "Este o chestiune, d-le Dobrescu, în privinţa căreia se cer oare- cari cunoştinţe speciale şi aș dori ca să lg ai și d-ta, dar forma. sub care mă întrerupi d-ta dovedeşte că nu ai aceste cunoștințe - speciale. (Aplause pe băncilă majorităţii). Interpelarea mea aveă două capete de cerera, adresate guvernului. Iatâi, privea politica guvernului, în ceeace priveşte sindicatele naționale,. sindicatele funcţionărești, și în al doilea rând, eră politica guvernului, în ceeace privește consiliile muncitoreşti, pentru că d. Mârzescu, care a plecat acum, — eu am controlat şi a aflat că Pam controlat—, 1a început s'a ridicat în principiu contra consiliilor muncitorești. Nu mai eră vorba de atribuţiuni atunci când d, Mârzescu a anun- ţat interpelarea d sale. . | , | „D, Mârzescu—şi 8 bine că a revenit— în principiu se ridicase cobira consiliilor muncitoreşti, D. Mârzescu nu se gândeă să de- termine atribuţiunile acestor consilii muncitoreşti. Şi atunei a trebuit discuţiunea colegului nostru, d. deputat Angelescu, să arate că acesta consilii muncitoreşti fiinţează şi de -multă vreme, —că ele sunt un produs al răsboiului în condiţiunile în cari se află astăzi dar fiinţează de un an Și jumătate în câteva ţări, pen- tru ca d. Mârzescu să-şi modifice interpelarea în ceeace privește consiliile muncitorești și să se ocupe nu cu interzicerea lor în principiu, ci cu fixarea atribuţiunilor lor. Aceasta este declarațiunza d-lui Mârzescu. Am interpelarea d-sale. i D.G.G. Mârzescu: Interpelarea mea priveşte desființarea sindi- cafelor naţionale şi autorizarea consiliilor muncitorești. Prin ur- 

textul interpelării mele. N D. D. R. Ioaniţescu 2 D-voastră ştiţi bine că aţi făcut la început 9 simplă întrebare și pe urmă când aţi văzut pe d. Madgearu și pe mine că am anunțat interpelări, d-voastră aţi venit şi aţi spus că aţi anunțat și d-voastră o interpelare, și când aţi văzut că ce- rerea d-voastră nu conțineă o interpelare, ci numai lămuriri cari se cereau, ați adăugat adevărata interpelare a d-voastră în sen-- sul în care eu o formulasem pe a mea, Și vă aduceţi foarţe bine aminte, această interpelare vin la o săptămână după ce scrisese interpelarea mea și după ce o. arătascra d-tale. Pentrucă, d-lor,



  

8 o eliestiune prea importantă ca să nu fie discutată cât mai larg 

în plenul Camerei. 3 | e e 

D.G. G. Mârzescu : Am făcut refacerea aceasta, pentru că mi-a 

cerut .biuroul ca să refac textul interpelării şi: am cedat cererii 

lui preşedinte al Adunării şi am depus-o. E însă un siștem că în 

toate discuţiile de astăzi se răstălmăcesc lucrările scrise. De pildă, 

am verificat informaţia şi vă spun că s'a dat d-lui Flech!emacher 

delegaţia de subdirector al postelot. (Mișcare, protestări, sgomot). 

Dreptul de asociaţie a îuncţionarilor publici, 

_D. D..R. loaniţescu : D-lor deputaţi, în ce priveşte prima parte 

a înterpelării mele cu privire la sindicatele naţionale, s'ar puteă 

divide această chestiune în două : una în-privinţa dreptului de 

grevă şi nu o discut aicea, îmi rezerv dreptul să o discut cândvoiu 

răspunde la obiecțiile d-lui Madgearu, la dreptul de grevă al func- 

ţionarilor publici. Constat de aici că d. Madgearu a ocolit 

această chestiune şi nu s'a pronunţat dacă e sau nu pentru drep- 

tul de grevă al funcţionarilor. . | 

D. Virgil Madgearu: Mam pronunțat câtegoric. Sa 

D. D. R. Ioaniţescu: Eşti sau nu pentru draptul da grevă? 

“Ţi-am cetit stenogramele şi am văzut că: ocoleşti această chestie, 

vrând să scavi pe an raţionament fals. 

D. Virgil Madgearu: Vă dau eu răspunsul categoric: sunt în 

contra sancţiunilor într'o lege asupra dreptului de grevă. 

D. D. R. Ioaniţescu: Va să zică sunteţi pentru grevă 7 

D. -Virgil Madgearu: Daţi-rmai voie, nu sunt pentru TEcUnoaş- 

terea dreptului da grevă întz'o lege, pentrucă am zis, suat gelos 

„de ideea autorităţii de Stat și vă întreb pe d-voastră ce aţi face 

dacă cu prilejul unei greve... | 

D. D. R. joaniţeseu: Te întreb înciodată, eşti sau nu pentru 

dreptul de grevă ? Nu merge pria subtiiizări. 
DB. Virgil Mâdgearu : Și mă întreb ce faceţi d-voastră:,. (Intre- 

ruperi). Mi s'au cerut lămuriri și daţi mi voie să le dau. Am 

spus : Cum aperi ideea autorităţii da Stat, când cn toată probhi- 

biţia d-tale, se pun în grevă funcţionarii de Stat? lei măsuri con- 

tra lor? Și dacă nu reuseşti ? Dacă ești silit să faci concesii ca 

în cazul postei, şi celelalte cazuri? Atonci ce mai rămâne cu 

autorițatea 'de Stat ? Asta este concepția mea în materie de grevă. 

D. D. R. loaniţescu: Concepţia d-voastră este să revizui 

Constitaţia, dar să -nu schimbăm nimic, sau să schimbăm total, 

dar să nu ne atingeri de Conitituţie. (Ilaritate). Şi atunci, d-lor, 

lăsăm această chestiune să o lămurim mâins dimineață când. 

am să vin să servesc d-lui Madgearu stonogramele d-sale de felul 

_ cura a vorbit. acum câteva zile. LL 

_D. Virgil Madgearu: Da, da! Să pofteşti! SD 

D. D. K. loanițescu: Cred că nu vei mai fi atât de îndrăs- 

neţ atunci. | pp [ . | , 

Rămâae a doua chestiune, dreptul de asociaţie al funcționa- 

rilor publiei. D-lor, şi asupra acestui punct a fost discuţie, aa 

relatez această discuţie aici. Dreptul de asociaţie În “sensul de 

sindicalizare, în sensul de siadicat care implică lăpta pe care e
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poata duce un sindicat, poate duce la lupta de clasă. Vedeţi 
atâtea şi atâtea chestiuni, cari sunt chestiuni ce nu se pot pune: 
şi discută în faţa d-voastra. D-lor, trebuie să lămurim un lucra 
pentru toideauaa: s'a afirmat că noi suntem pentru desfiinţarea 
asociaţiilor profesionale ale funcționarilor publici, s'a afirmat 
şi s'a repetat de atâtea ori în această Cameră încât trebuie să 
lămurim această chestiune şi toată discuţia se învârteă în jurul 
unei adrese a d-lui preşedinte al consitiului, prin cars invită 
sindicatul de funcționari să se-pună îa acord cu legea dela 1903 
D. Mârzescu a cerut odată catogoric, în cuvântarea pe care a 

" ţinut-o la legea conflictelor da muncă şi toată opozitia a cerut, 
această adresă. Veţi vedeă d-voastre că nu este desființarea în: 
ptincipiu a asociaţiei funcţionarilor, şi că nu e, d-lor, decât un con- 
iroi pe care guvernul nostra, ca toate guvernele dia lums, înţe- 
lege să-l exercite -asupra asociaţiai. - 

Şi, d-lor, control îasă care nu implică ideia de arbitrar. Eu 
am combătut legea. dela 1909 timp de 7 ani de zile, tocmai 
pentru mstivul că partidul liberal, când a vanit cu această 
lege, a înțeles să desființeze, pe cale deghizată, dreptul de aso- 
ciaţiune, și iată cum: 

Legea dela 1909 prevede că nu se pot constitui asociațiuni; 
fără autorizarea ministerului de care depind. 

Această cerere, d-lor, de autorizara eră un adevărat arbitra- 
riu ; pentrucă nu se mărgineă dreptul ministrului la cerere: 
de anumite puacte, de anumite condițiuni, cari odată împlinite, 
să li se deă dreptul dea se constitui în asociațiuni. Aci am 
găsit eu, d-lor, arbitrariu, şi susținând această chestiune am: 
mers—apărând pe Botez şi pe sociaiistul Oprescu—, a mers timp 
de 6 ani de zile până la Curtea de casaţie. Odată, cu unul am. 
câştigat; altă dată, cu altul am pierdut. Cu Botez este procesul 
pendinte la Curtea de casaţie, iar cu Oprestu am câștigat. 

-lor, ati s'a hotărit că această lege desființează deghizat drep- 
tul de asociaţiune. 

De ce? Nu pentruică se cere autorizarea ministerului de care. 
depinde; dar pentrucă nu sa îngrădeşte deloc dreptul minis- - 
ierului, ca în anumite condițiuni, cari odată îm plinite, autorizarea: 
să vie dela sina. - | 

Acest lucru l-a făcut guvernul de astăzi, şi el a cerut ca să 
„se prezinte statute. i 

Și de sigur, d-lor, legea aşa cum fusese concepută, cum există. . 
actualmente 'dela 1909, ea dădeă dreptul și putinţa să se pro- ceadă în mod arbitrar. N 

D-lor, veţi vedeă că guvernul de astăzi nu a procedat în 
sbiritul acestei legi, pe care dânsul l-a găsit câ este nedrept. 

lată, d-lor,-două rânduri din această adresă, ca să vedeţi 
d-voastră că ceeace cere guvernul de astăzi este numai o ve- rificare a statatelor, pe care cred că orice guvern are dreptul să o facă, mai ales în ceeace priveşte asociaţiunile de funcţionari. - Veţi vedeă d-voastră că nici gând nu are guvernul, care a dat. până acum trei autorizări la trei sindicate de funcţionari, să des- fiinţeze dreptul de asociațiune şi sindicalizare al funcţionarilor.
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0 voce de pe băncile federaţiei : De ce nu spune acest lucru d. 
prim-ministru de pe banca ministerială ? 
i D. D. R. oaniţescu : D-lor deputaţi, d. prim-ministru a plecat 
ia Palat. 
"Dar d-sa ştiind că sunt în curent cu această chestiune, m'a au- 

torizat pe mine ca să vorbesc cu privire la ea. n 
Vedeţi, d-lor, am aci o adresă către mai multe departamente, 

este adresa d-lui preşedinte al consiliului către toate departa- 

amentele. Poartă data da 23 luni641920, când începe funcţionarii 
să se agite. : 

jată ce spuna: - 
„Funcţionarii mai multor departamente s'au organizat în sin- 

dicate și conducătorii lor s'au crezut datori să formuleze în 
această calitate revendicări dela autorităţile de drept, pe un 

ton incompatibil cu raporturile ce trebuie să existe între subor- 
-Jonanțţi și superiori. - 

„ Asemenea organizaţiuni sunt oprite prin art. [ din legea conțra 

sindicatelor, dacă ele nu au fost încuviinţate prealabil de către 
ministrul de care depind funeţionariic. . 

Eră dreptul ministrului, întrucât asemenea organizaţiuni sunt 
oprite prin art. A din legea contra sindicatelor, dacă ele nu au 

fost încuviinţate prealabii de către ministerul de care depind 
- faneţionarii. - 

Puteă d. prim-ministru să se oprească aci şi să spună : vă rog 
să desființați aceste sindicate. - 

Dar ce spune di prim ministru înainte ? LL 
„. »Este de cea mai imperioasă necesitate a se pune capăt, acestei 
stări de lucruri, care—dacă s'ar toleră mai departe—ar putea duce 

ia urmări din cele mai serioase, căci conţine în ea germenul anar- 
hiei tocmai în sferele în cari spiritul de ordine trebuie respec- 
tat în cea mai riguroasă sfinţenie. | ” 
_=Cu onoare vă rog:a procedă imediat la cercetarea acestor aso- 

ciăţiuni, şi dacă nu se întemeiază pe autorizaţiunea prescrisă de 
lege, veți luă măsurila cele mai severe în contra celor cari nu ar 

înțelege să se intre im:diat în legalitate. 
_»In caz că în departamentul d-voastră s'ar găsi sindicate sau 

alte asociaţiuni profesionale cu autorizaţie, vă rog să binevoit 
a dispune să fie aduse. la cunoştinţa președintelui consiliului, 
cu indicaţiunea naturii asociaţiunii şi autorizațiunii pe baza 
cărora au putut luă ființă. | “ 

Președintele consiliului, - 
General Averescu. 

Va să zică, d-lor, iată.politica guvernului : să-mi trimiteţi au- 
iorizațiunea, d-ta sindicat dacă o ai, dacă nu ai autorizaţiunea 

trimete-mi atunci statutele asociaţiunii pentru ca să le verific, 

pentru ca să se vadă dacă are sau nu are scopuri subversive, 

pentru ca să se vadă dacă sunt asociaţiuni cu scop politic, sau ds 

altă natură, nu economică, pe cari eu trebuie să le opresc. 

D-lor, dintre asociaţiuni, prima care a înaintat aceste statute a 
fost asociaţiunea dela ministerul muncii, care a înaintat statu-
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muncii. o , 
Am aci o adresă-raport foarte detailată, în care se arată care 

este scopul sindicatelor funcționăreşti în genere și în special at 
sindicatului ministerului muncii. : 

Şi s'a autorizat de către primul-ministru şi de către departa- . 
mentul respectiv al ministerului muncii existența sindicatelor: 
funcţionăreşti dela minișterul muncii. 

Şi așa s'a fâcut, d-lor, la mai multe departamente... 
D. Dr. N. Lupu: Ce salarii au cei dela ministerul muncii 

față de cei dela postă ? Mă tem că cei dela ministerul mun: 
ci nici nu au nevaie să se sindicalizeze. 
-D..D. R. Ioaniţescu: D-le dr. Lupu, de ce căutaţi totdeauna 

să amestecați două chestiuni cari n'au legătură ? 
D. Dr. N. Lupu: Au legătură. a 

-D. D. R. Ioaniţescu: N'au legătură în chestiunea asociaţiilor, - 
or fi având legătură când se va discută chestiunea salariilor, 
dar în ceeace priveşte chestiunea asociaţiilor n'au nici o legătură. 
Și atanci, d-lor, vedeţi care este situațiunea asociaţiilor profesio- 
nale. Din acest punct de vedera cred că guvernul nu înțelege, şi 

- țin să se iă act — şi d. Cuza protestase odată împotriva acestui 
lucru—nu înțelege să disolve sindicatele naţionale, cari de cele: 
mai multe ori, e recunoscut, au ajutat bunul mers a! Statului, au 
fost pururea. contra tendinţelor anarhica cari veneau din alte. 
părți. (Aplause). | 

N 

tele sindicatului funcţionarilor de aci de pe iângă ministerut 

ÎN 

Reglementarea îuncţionării consiliilor muncitoreşti 

„„Acum, o ultimă consideraţiune și câteva cuvinte asupra con- 
siliilor muncitorilor, căci și aci guvernul are o politică munci- 

„torească determinată, și vom vorbi mâine de politica şi a d-voas- 
„ură, a federaţiei, și vom analiză în câteva; cuvinte programul 
"d-voastră și o să analizăm și politica muncitorească a parti- 
dului liberal, care a dezertat dela datoria sa şi n'a vrut să dis- 
cute cu noi, acum câad toate partidele şi-au fixat politica lor 
muncitorească. lată ce avem de zis în privinţa consiliilor mun- 
citorești ; desigur se va discută această chestiune en ocaziunea 
discuțiunii întregului raport dela regie. (intreruperi). 

Dacă voiți, cereţi urgenţa, să se intervertească ordinea de zi 
pentra Marţea viitoare, eu sunt la dispozițiunea d-voastră, mai ales 
că raportul 6 semnat de mine de d. Iorga şi de ceilalţi, şi sunt 
gata să răspund la acel raport. 

In Rusia 

„Atunci în situaţiunea care a urmat după răsboi eră nevoie 
şi din cauza ravagiilor răsboiului și din cauză că muncitori, 
veniseră cu altă mentalitate, să creeze un fel de parlamenta- 
risma în uzine, erâ.o cerință dorită de multă vreme de lucrătorii 
eră să bage în vieaţa economică ideea constituţionalismului, 
muncitorii să-și spună cuvântul lor, cerința aceasta eră 'gene-
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rală, oră de mai mult timp, dar nu prinsese fiinţă decât 'ames- 
iscat sub forma camerelor muncii şi ale industriei. Erau consi- 
liile de muncă, compuse din lucrători şi patroni în număr egal, 
aci sub această formă puteau lucrătorii să-şi sună cuvântul lor, 
însă necomplet, pentrucă ceeace doreau ei, erau să aibă consilii 
munciterești, alese numai dintre lucrători ; lucrătorii cari iau 
arte la producţiune, voiau să-şi spună cuvântul la mersul fa- 
ricii.. Până la revoluţiunea rusă nimeni nu s'a gândit să înfiin- 

țeze aceste consilii muncitoreşti în: uzine, deși ideea eră în aer, 

prinsese rădăcini, se concretizase- parţial în foarte mulie coa- 

silii de industrie şi muncă. A-venit revoluțiurea rusă; am aci 
chiar regulamentul publicat în colecţiunea „Labryc, în care se 
înfiinţează sovietele, adică sfaturile pe întreprinderi, se deter- 
mină rolul acestor soviete, ele conduc, au controlul, au direcţiu- 
nea tehnică și administrativă a producţiunii, ele cumpără ma- 
teria primă, au totul; un singur lucru nu au, comercializarea în- 
treprinderilor, dacă poate să mai existe comerciălizare în regi- 
mul sovietic. In colo au absolut tot, un fel de maine-mise, asupra 
întregei producţiuni. Modul, cum se procură materia primă, cum 
se transformă în fabricate, totul, dar absolut totul, cade în 

competinţa consiliilor muncitoreşti. Am aci la mine-toată această 
legislaţiune, are 12 articole, și veți vedeă și d-voastre caracterul 
sonsiliilor muncitoreşti ruseşti, aşa zisele soviete muncitoreşti. 

Mai este o chestitina în ceeace priveşte partea financiară, pe 
soviete nu le priveşte partea financiară. 

In alte ţări 

Dela o vreme a început în celelalte State să se introducă 
această instituţiune a consiliilor muncitorești, nu le-a introdus 

„că în Rusia, căci nu se puteă să le' introducă astfel, dar, într'o: 
anumită măsură, desigur, s'au introdus. lată legea dela 25 Iulie 
4919 în Australia, consiliile sunt obligatorii în industriile cari 

-au cel puţin 20 lucrători. Şi cari suat atribuţiunile acestora ? 
Controlează rolurile de plata salariilor și plata salariilor. —: 

participă la formarea instituţianilor de bine general. Apelează 
la comitetul de conciliare contra concedierii salariaţilor. Convoacă 
lunar o conferinţă care discută mersul tehnic şi admisistrativ 

al întreprinderii. | 3 SR 
In întreprinderile. comerciale — industrii și: mine — consiliul 

ara drept să ceară anual balanța profiturilor şi salariilor plăti:e, 

In societăți pe acţiuni consiliul are drept să aleagă 2 mem- 

-brii în direcţie, AȘ . 
In Germania, consiliile muncitorești iau fiinţă prin legea din 

1 Martie 1919. S'a pornit dela ideea că lueratorul este un pro: 
ducător şi trebuie să coopereze în procesul produeţiei. Consiliile 
muncitoreşti, — (Arbeitesrat) — au atribuţiuni mai reduse. 

In Anglia, în 42 de industrii s'au înființat prin legea din î 
Mai 1919. 
Iasă aci sunt mult mai reduse atribuţiunile : au în competința. 

lor contractul de muncă, timpul, saariile, arbitrajul și concilia- 
țiunea, ete. a e 

Li Lă
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In Elveţia există consiliile fabricilor, înființate prin legea din 
3 Octomvrie 1919. 

Prin urmare, vedeți, că în principiu existența acestor consilii 
muncitoreşti nu este şi nu trebuie să fie contestată, , 
„a discuţiune este numai cuantumul atribuţiunilor cât trebuie 
să se dea în competința acestor consilii, în ce priveşte produc- 
ţiunea, direcţiunea, controlul, partea financiară și celelalte. 

In România 

Și atunci, d-lor, s'a întâmplat ceva curios în ţara noastră, — şi 
cu aceasta termin. Muncitorii, ca urmare a deselor greve sur- 
venite după 13 Decemvrie 1919 au început să ceară, la început 
mascat, întâi delegatul pa ateliere, în urmă consiliile muncito- 
reşti—am aci mai mute memorii ale lucrătorilor, prin cari se cer 
delegat pe ateliere şi consilii muncitoreşti—, fără ca să se stabi. 
lească cari sunt atribuţiunile delegaţiior, cari sunt atribuţiunile 
consiliilor muncitoreşti și poate eră intenţionat, pentrucă ei înţe- 
legeau să introducă regimul sovietelor muncitoreşti din Rusia, 
după cum veți vedeă imediat că se apropie foarte mult de ele, 
aşa cum le-am găsit în colecțiunea lui Labry. 

O voce: Vă credeau prea naivi. | 
D. D. R. loaniţescu,:. Au găsit guverne pe cari le-au con- 

siderat prea naive şi le-au aprobat în principiu fără desi- 
gnare de atribuţiuni, au aprobat consiliile muncitoreşti şi în 
urmă reglementarea și atribuţiunile le-au fixat ei. In fapt, d-lor, 
consiliile muncitoreşti cerute și. aprobate în parte de ministerul 
de finanțe aveau atrbuţiunile pe cari le au sfaturile muncitoreşti 
din Rusia. Veţi“vedeă imediat, pentrucă, d-lor, ce puteă să mai 
facă Statul în fața unei lipse totale de mână de lucru, și ce 
puteau să facă patronii, mai ales patronii brutari, cari erau 
foarte revoltați în contra cuvântului chiar de »consilii muncito- reşti«, șimi-aduc foarte bingaminte, când am căutat să determin aceste atribuţiuni numai ce priveşte partea profesională, în principiu, s'au speriat și de cuvântul „sindicate. 

Sfaturi muncitorești, de ce? Pentiucă imediat au început să-mi explice cari sunt atribuţiunile acestor consilii muncitoreşti și s'a văzut că atribuţiunile lor diferă foarta puţin de atribuţiu- nile sfaturilor pe întreprinderi din Rusia belșevică. Și atunci ajun- gem până la data când d. Argetoianu a venit la ministerul. de finanţe. Pentru prima oară consiliul muncitoresc, dela regie este - înființat în urma unei rezoluţiuni a d lui Kiriacescu, care fâceă parte din guvernul liberal. Guvernul liberal nai are un act la activul lui in care se recunoaște întrucâtva dreptul muncitorilor de a-și spune cuvântul la căile ferate române sub forma unui consiliu de muncă, recunoscut sub ministeriatul d lui Constan- tinescu. | i 
Este drept însă că acest consiliu muncitoresc aveă o forță mult mai scăzută decât acelea pe cari le tolerase de fapt d. Ki-: riacescu. Este decretul prin care d. Constantinescu rezolvă. greva dela căile ferate române şi recunoșteă dreptul Ipcrătorilor ca,
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sub ferma unui consiliu de râunsă, să poată totdeauna stă de 

vorbă cu direcţia atelierelor. go | 

Și atunei, d-lor deputați, a venit d. Argetoianu la finanţe, le-a 

„desființat, — de oarece îşi asuma:e dreptul care treceă peste 

marginile admise pe terenul profesional. aia 

Aceste consilii muncitoreşti, gari nu fâceau nimic, şi fac apel la 

d. lorga să spună dacă nu este adevărat că în momentul când 

noi anchetam la regie, Marinestu, delegatul reprezeatant al sin- 

dicatalui roşu dela regie, a fost întrebat de mine şi de d. Iorga, 

şi a recunoscut că el nu muncește de un an şi jumătate, pen-" 

trucă el este delegatul consiliului muncitoresc. —- 
D. N. lorga : Este adevărat. , i 
d. D. R. loanițescu: Inţelegeţi care eră rolul lui. Nu eră.un 

“ducrător, — care să vie la momentul oportun sau când va fi ne- 

voie, ea la anumite zile ce se vor fixă de către dice cţiuinea fabricii, 

să steă de vorbă îa chestiunea muncitorească şi asupra rostului 

fabricii. Rolul lui eră să raprezinte partidul sozialist, eră contro- 

lorui lor, un delegat, care-nu muncește abzolut nimic. : 

2. N. Iorga: Şi galbenul care eră la dânsul tot aşa eră. 

D. D. R. loaniţescu: E! eră galban de trai zile, și eră şef da 

atelier. “ . ” Aa 
D. Dr. N. Lupu: Vâ rog să nu faceţi confuzia: Şlanderson a 

fost şeful partidului socialist din Anglia. La început a fost cân- 

tăritor de vagoane si când a fost numit secretar ai sindicatelor, 

sl a fost luat dela lucru, pentrucă este iniposibil să faci în acelaş 

țimp şi pe secretarul organizațiunii şi să lucrezi. | 

_D. D. B. loaniţescu: Pe această chestiuns suntem de acord, 

4-le Lupu; dar chasiunea sa schimbă aci : eu nu-i fac culpă că el 

ar fi secretarol sindicatului. El eră lucrător în fabrică, contă ca 

lucrător îa fabrică și eră delegatul muncitorilor din fabrică, — 

nu secretarul sindieatului din afară de fabrică. | 
D. Dr. N. Lupu: Admis da d. Kiriacescu. 
D. D BR. loâniţescu: Este o diferență. 

_D. Dr. N. Lupu: Din moment ce admiteţi asociaţiunile, trebuia 

ca muneitorii să aibă ua reprezentant. | 
D. D. R. loaniţes+u: Una este să Gi delegatul partidului socia- 

list, şi alta să fii, ca lucrător în fabrică, delegatul muncitorilor. 
Este un cere viţio s în care d-ta vrei să te învârteşii şi lucrul 

se poate lămuri foarte uşor : nu eră delegatul oficial al partidului 

socialist, în fapt eră delegatul partidului socialist, dar nu “eră 

nici secretarul sindicatului respectiv, el eră pur şi simplu delegat. 

pe un atelier, nu pe îctreaga fabrică. şi ei trebuiă să lucreze, nu 

aveă calitatea de secretar al sindicatului, eră delegat pe atelierui 

îa care trebuiă să muncească, şi când se îveă un diferend între 

fabrică şi muncitori, trebuiă să intervie pentru aplanarea. în ca- 

litate de reprezentant al muncitorilor. Dar si. tocmai în această 

calitate eră obligat să muncească şi nu muncea nimic, a decla- 

rat-o 6] forma! că sşa îşi înţelegs rolul, eră un fel de stăpân 

care toată dela ega! la egal cu direcțiunea fabricii, şi a avut cu- 

tezanţa să ceară înlăturarea a trei lucrători, cari nu erau de 

sigar în sindicatul roșu şi cu cari avasese un diferend. .
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Şi atunei d. Argetoianu a dat o deciziune: »Consiliile munct- 
_toreşti sunt și rărffân desființate pentru totdeaunac. Am. această de- 
ciziune, n'o mai cetesc. A venit greva, — acesta a fost motivat 
grevei — și a durat multă vreme, a durat foarte mult și to6- 
mai după ce au trecut alegerile, ca să nu se zică că facem agita- 
ţiuni—noi avem atâta popularitate încât nu voim să facem avan- 

suri nimănui.— (Întreruperi). D. general Averescu a dat o nouă de- 
cizie. D. Dr. Lupu o ştie mai bine că în judeţul Ilfov contă să ia 
cinci-şase locuri. Aceasta mi-a declarat-o formal și d. Madgearu. 
Și de abia s'au strecurat cu o diversiune de două locuri. (Sgornoi, 
întreruperi pe băncile opoziţiei naţionale). , 

D. Dr. N. Lupu: V'am socotit că sunteţi civilizaţi și câ nu 
veţi utiliză jandarmii. . | 

D.D.R. loanițescu: Pentrucă mi-ai pus această întrebare, 
îmi dai voie să fac şi o întrebare: în ceeace priveşte alegerile. 
în judeţul ilfov, n'aţi spus d-voastră câ nu aveţi să vă plângeți 

» în contra guvernului şi că au mers alegerile în cea mai perfectă 
ordine. | 

D. Virgil Madgearu : Afară de cele 24 de automobile ale Sta-. 
tului pe cari le-aţi utilizat. 

D. Dr. N. Lupu: Zic că ingerințe au fost mai puţine decât 
în alte părți. Te invit să facem o plimbare prin județ și să vezi 
dacă mai este aceeaș situaţie. pa 

D. D. R. loaniţescu: Aveţi ocaziunea să daţi lupta în alegerile 
dela Senat și vă desfid să luaţi vreun loc. 

D. 1. Mihalache: De aceea ați ţinut comisiunile interimare 
- până acum, ca să faceți alegerile de acum! - - 

D. D. R. loanițescu: Dacă ai fi întrebat pe d. Dr. Lupu, care . 
a fost ministru de interne, ţi-ai fi dat seama că nu se pot face 
alegeri comunale, până nu punem de acord votul universal cu la-- 
gea organizării comunelor. 

D. 1. Mihalache : La ţară nu este adevărat, la ţară se fac acura: 
alegerile. | 

D. D. R. loanițescu: Nu se pot face alegeriie separate pentru 
ţară şi alegerile separate pentru oraș. - 

Și acum ca să termin în câteva cuvinte, —revenim la chestiune— 
a venit în urmă d. preşedinte al consiliului și a dat o deciziune, 
prin care invită pe toată lumea ca să rsiă lucrul, şi lucrul s'a re- 
luat. Pe lângă condiţiuniie aplanării confliatelor. la punctul 4, a 
mai hotărit, că consiliile muacitoreşii, cari au funcţionat în 
trecut fără atribuţiuni bine detrrminate, se vor reînființă pe 
baza unui regulament ce se va alcătui fără întârziere atri- 
buţiunile consiliiior muncitoreşti vor fi de ordin pur profesional. 

  

Autorizarea consiliilor muncitoreşti 
Va să zică, am găsit o situaţiune de fapt şi o situaţiune. 

nenorocită, consiliiie muncitoreşti aveau atribuţiuni aproape. exact cu acelea cari le aveau sovietele muncitoreşti din Rusia. Aceste consilii muncitoreşti fuseseră desființate în principiu, 
tocmai beniru acest caracter care îi aveau, se ordonă reluarea Jucrului şi se hotără ca cons liile muricitorești să se reînfiinţeze, dar numai cu caracter pur profesional. Este aceata o politisă |
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muncitorească înțeleaptă, sau un îndemn la anarhie, cum înţeie- 
geă d. Mârzescu să na spună, atunci când am depus raportul 
asupra grevei dela regie. Şi-mi aduc aminte că asupra grevei 
dela regie, unul din colegii noştri spuneă că este o crimă na: 
țională să se recunoască consiliile muncitoreşti. 
__D-sa nu-şi dă seama de atribuţiunile acestor consilii mun- 
citorești şi atunci ce am fâeut noi? Trebuiă să sa reglementeze 
existenţa lor. Şi am rugat pe d Popovici, secretarul comisiunii 
gensrale, ca. să ne dea un regulament. - . 

Am cerut dela partidul socialist un regulament de modul cum 
întelege atribuţiunile cbasilialui muncitoresc, şi am mai cerut 
dela. ingineri, cari au o situațiuna racunoscută, fiindeă pro- 
testau incontinuu în contra modului cm partidul socialist înțe- 
iegesă dea atribuţiuai consiliilor muncitoreşti, cu excluderea lor. 

lată ce zic inginerii: | 
»Sindicatul general al tehnicienilor ţine să aducă încă odată la 

cunoştinţa opiniei publice că este partizanul admiterii repre- 
zeatanților atât a muncitorilor intelectuali cât şi a muncitorilor 
manuali în consilii de administraţie şi în;comisiunile da disciplină 
cari prin acţiunea lor să poată miczoră violenţa luptelor de azi. 

Se impune deci o primă concluzie: In consiliile muncitoreşti, 
oricum ele ar ființă, orice însărcinări ar aveă e necesar ca lumea 
intelectuală să fie reprezentată în condiţii de paritate cu munca 
manuală. pă 

Și-a alcătuit și ministerul muncii un regulament, îl am aci, 
vi-l pun la dispoziţie, pentru organizarea consiliilor muncitoreşti, 

Consiliul muncitoresc așa cum la înaintat partidul socialist 
cu atribuţiunile lui, înfiinţează controlul, înființează amestecul în 
producțiune și se spune categorie — în acest regulament — să 
observa bine muncitorii că membrii dia consiliul muncitoresc nu 
sunt reprezentanții lor, ci sunt reprezentanții partidului socialist. 

Tot aci se pune obligaţia să se incaseze cota pentru partidul 
socialist, să 'sa intereseze de mersul mișcării — să .bage de 
seamă membrii dia coasiliu— că pe viitor aceste consilii tre- 
buie să iă direcţiunea tuturor întreprinderilor, atunci când va 
ajunge la idealul dorit de socialişti, la revoluţia socială. „ 

In memoriul inginerilor se cere să facă parte din consiliu și 
inginerii și muncitorii, după număr și după calitate; să mai facă 
parte şi un reprezentant al consumatorilor. 

Venim acum la regulamentul nostru. a 
Noi am alcătuit acest regulament și am fixat atribuţiunile în 

așa fel încât orice tendință sovistică să dispară şi consiliul 
muncitoresc să fie o adevărată reprezentanță a muncitorimii 
din fabrici. 

Vrem să introducem vieața constituţională în uziae — dar nu 
cu sacrificiul interesului direeţiunii întreprinderii. , , 

Ințelegem să avem noi, ministerul muncii, o politică bine de- 
terminată, şi în această privinţă iată regulamentul consiliilor 
muncitoreşti : ' - 

%



132 

REGULAMENTUL CONSILIILOR MUNCITOREȘTI 

  

Art. 4. În toate instituțiunile Statului întrebuințând mai mult 

“de 20 de lucrători se vor înființă consilii muncitoreşti, în scopul 

de a face legatura între salariaţi și administraţiune, în toate ches- 

tiunile privitoare la prestarea muncii în ateliere. 
Prin urmare, vedeţi, d-lor deputaţi, dela început pornim nu- 

mai pe terenul profesional ; să vedem acum moiul de alcătuire 

şi condițiunile de admitere, | 

Alcătuirea consiliilor 

Art. 2. Membrii consiliilor muncitorești se vor alege prin vot 

direct şi secret de cătră adunarea generală a muncitorilor, . 

având dreptul la vot numai salariaţii cu o vechime de un an în 

stabiliment. Fiecare categorie de salariaţi va aveă dreptul să fie 

reprezentată în consilii, păstrându-se proporţiunile stabilite ia 
art, &. | N 

Art. 3. Pentru a fi ales se cer următoarele condițiuni: 
_a) Vârsta de 25 ani împliniţi; 
57 Să nu fi suferit vreo condamnaţiune penală care să-i fi luat 

drepturile civile şi politice ; . 
c Să fi lucrat. cel puțin un an în acel atelier înainte de a fi ales. 
D-lor deputaţi! Baza este deci alegerea și veți vedeă că pen- 

tru o mai mare garanție, alegerea se face în prezenţa unui 

delegat al ministerului muncii. lată acum “numărul membrilor 
coasiliilor muncitoreşti. | 

Art. 4. Pentru toate stabilimentele întrebuinţând până la 50 
“salariaţi, se vor alege 2. membri (1 pentru 25); pentru în- 
treprinderile. întrebuințând până la 100 salariaţi se vor alege 3 
membri (pentru 30); pentru întreprinderile întrebuințând 
până la 500 salariați se vor alege 5 membrii (1 pentru 100); 
iar pentru întreprinderile întrebuinţând mai mult de 500 sala- 
riaţi se voralăge 1 membri. | 

lată acum și atribuţiunile. acestor consilii, şi vă rog vedeţi 
că esta cea mai importantă parte din regulament: Ă 

_ Airibuțiuni 

Art. 8. Consiliile muncitoreşti trebuind să aibă un caracter 
pur profesional, este interzis membrilor acelui consiliu să facă 
acţiuna politică în interiorul stabilimentului. 
Deci atribuţiuni pur profesionale şi pentru ca să nu se pro- 
ducă confuzie, s'a lămurit și ce este acţiune politică. 

Art, 9. Se înţelege prin acțiune politică, în sensu! prezentului 
regulament, ţinerea de întruniri în scop politic, discursurile po- 
litice, lipirea. de afişe şi rispândirea de manifeste politice, per- 
ceperea da taxe şi cotizaţiuni pentru organizaţiile, ziarele și re- 
vistele politice, portul de insigne și cocarde cu sens politic, in- 
tonarea cântecelor cu caracter politic. ! 

Membrii consiliilor muncitoreşti au. îndatorirea să împiedica 
toate ateste manifestaţiuni şi să ajute administrațiunea pentru 

, a descoperi şi pedepsi pe vinovaţi. !
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Trece acum la atribuţiunile de ordin profesional : 

Art. 40. Consiliile muncitoreşti au dreptul să supravegheze şi. 

să ceară ca, atât salariaţii cât şi administrațiunile, să execute 

- clauzele contractelor de muncă. 

Ele vor fi purtătoare de, cuvânt ale salariaţilor. în "toate chss- 

iiunile derivând sau fiind în legătură. cu condiţiunile de muncă. 

Prin intermediul inspectorului muntii, consiliile muncitorești 

vor aveă dreptul a cere să se iă toate mășurile pentru prevenirea. 

accidentelor de muncă și pentru apărarea lucrătorilor contra. 

bolilor profesionale. | 
Atunci când urmează să se facă regulamente noui de ateliere, 

sau să se modifice acele existente, consiliile muncitorești vor fi 

consultate. RE 

Art. 44. Membrii consiliilor muncitorești sunt datori ca, în 

orele în cari nu sast chemaţi, a lucră în consilii, să se supuie în 

sotul obligațiunilor lor de lucrători. 

“Art. 42, Membrii consiliilor muncitorești primesc toate recla- 

maţiunile şi doleanţele pe cari apoi le vor pune în discuţiunea 

consiliului în fiecare săptămână într'o după amiază, care se va 

fixă de către administrațiunea fiecărui stabiiiment. | 

Important este, d-lor deputaţi, să reţineți că după ce aceste re- 

clamaţiuni, doleanțe şi observaţiuni vor fi desbătute în consiliu, 

ela vor fi supuse administraţiunii respective însoţite de punct 

de vedere al consiliului. “ 
Avizul consiliului nu angajează întru nimie hotărirea direc- 

iiunii, care trebuie să se pronunţe în termen de trei zile dala se:: 

sizare. | | N , 

Regulamentul prevede chiar disolvarea cons liilor muncitorești: 

- 4m caz de abateri, o 7 

In rezumat : 1. Consiliile muntitorești, trebuiesc recunoscute, 

pentru că numai astfel se introduce vieaţa constituţională în 

uzine și fabrici. | 
9 Atpibuţiunile lor trebuiesc să fie numai de ordin pur profe- 

sional, cu excluderea agitaţiunilor politice. 
3. Asociaţiunile funcționarilor trebuiesc recunoscute sub re- 

zerva aprobării statutelor de cătra autoritatea respectivă, însă 

dreptul ministrului respectiv trebuie să fie mărginit la anomite 

condițiuni, pentru ca să nu ducă la arbitrar, —— şi arbitrar ar fi 

când ministrul: are dreptul să respingă autorizaţia fără arătare 

de motive. 
D. Virgil Madgearu înrerupe. 
D. D. &. loaniţescu: Din cele ca aţi făcut până acum vă rog: 

să vedeţi, d-le Madgearu să şi aci în diseuţiunaa lagii conflicte - 

jor de munsă şi în întreprinderile d-tale zi o ureche în Parla- 

ment şi altă ureche în afară de Parlament, pentrucă te gândeşti 

sa faci efect în afară şi să culegeți partizanii cari nu-i avsţi, 

(Aplause pa băncile majorităţii). 
Noi na urmăm drumul nostru drept în politica muncitorească, 

şi avem credința câ facam bine. (Aplause prelungite pa băncile” 

- majorității). . 
—— rm : |



DISCURSUL 

D-LUI MINISTRU AL MUNCII 

  

D. Gr. L. Trancu laşi, ministrul muncii şi ocrotirilor sociale: 

(Este primit la ttibună de către majoritata cu aplause prelungite) 

Inconsecvenţa adversarilor noștri 

D-ior daputaţi, partidul naţional-liberal printr'un reprezentant 

2] său din Camera aceasta, a citit în prima zi a desbaterilor o de- 

clarație prin care afirmă că se abține dela discuția legii de faţă, 

pentru motivul că »ea nu îmbrățișează întreaga organizare în- 

tre mauncă şi capitale. | 

Cu toată declaraţiunea solemnă, d. Mârzescu, fruntaş al acestui 

partid a luat parte la discuţiune. 
Opoziția națională, după ce a vorbit, după ce a criticat, vine 

și face o declaraţie în cara se spuna că datoria dumnealor este 

ca să ajute „pe munciţorul de fabrică pentru a puteă să ajungă 

stăpân pe instrumentul său de lucruc. 

0 voce: Care coincide... 
D Gr. L. Trancu laşi, ministrul muncii şi ocrotirilor s0- 

ciale : Coingide întradevăr cu programul acestei opoziții ! Țara 

va trage consecințele necesare atât din subitul acces da dragoste 

al liberalilor pentru muncitotime, în interesul căreia nu a făcut 

nici odată nimic cât şi din atitudinea d-voastre şi mai ales din 

manifestarea, din statornicia principiilor. (Aplause pe băncile, 

majorităţii). 
, 

“Ce facem noi 

Dar ţara, d-lor, va mâi vedeă că în aceste timpuri grele noi 

ne facem pe deplin datoria, avem un program de activitate fixat 

muacim fâră preget la. aplicarea programului nostru, atât prin 

asțiunea de fiecare zi, cât_ şi prin opera legislativă care, in 

prim loc, şi în materia aceasta, are în vadere marea operă de tă- 

măduire a ţării, de consolidaraa şi de închegarea ei. (Aplause pe 

bănsile majorităţii). - 

Nu sau făcut alte critici | 

D lor, am făcut în expunerea mea de motive criticile şi rezer- 

vele necesare asupra proiectului meu de lege și îmi pare rău că, 

- pe cât de mulţi au fost oratorii cari s'au suecedat la această 

iribupă, pe atât de puţine au fost criticile, altele decât acelea pe
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îele sindicatului funcționarilor de aci de pe iângă ministerut 
maneii. , si 

Am aci o adresă-raport foarte detailată, în care se arată care 
este scopul sindicatelor funcționăreşti în genere și în special at 
sindicatului ministerului muncii. 

Și s'a autorizat de către primul-ministru și de către departa- - 
mentul respectiv al ministerului muncii existența sindicatelor 
funcționăreşti dela ministerul muncii. : 
Şi așa s'a făcut, d-lor, la mai multe departamente... 
D. Ur. N. Lupu: Ce salarii au cei dela ministerul muncii 

faţă de cei dela postă? Mă “tem că cei dela ministerul mun. 
ci nici nu au nevoie să se sindicalizeze. 
_D..D. R. Ioaniţescu: Dle dr. Lupu, dece căutaţi totdeauna 

să amestecați două chestiuni cari n'au legătură ? 
D. Dr. N. Lupu: Au legătură. | 

„D. D. R. Ioaniţescu: N'au legătură în chestiunea asociaţiilor, 
or fi având legătură când se va discută chestiunea salariilor, 
dar în ceeace priveşte chestiunea asociaţiilor n'au nici o legătură. 
Și atunci, d-lor, vedeţi care este situațiunea asociaţiilor profesio- 
Bale. Din acest punct de vedera cred că guvernul nu înțelege, şi 

- țin să se iă act — și d. Cuza protestase odată împotriva acestui 
lucru-—nu înțelege să disolve sindicatele naţionale, cari de cele: 
mai multe ori, e recunoscut, au ajutat bunul mers al Statului, au 
fost pururea. contra tendințelor anarhica cari veneau din alte 
părți. (Aplause). 

A NE 
Reglementarea iuncţionării consiliilor muncitoreşti 

în 
ş NE 

= 

„Acum, o ultimă consideraţiune şi câteva cuvinte asupra con- 
siliilor muncitorilor, căci şi aci guvernul are o politică munci- 
torească determinată, şi vom vorbi mâine de politica şi a d-voas- 

„_tră, a federaţiei, şi vom analiză în câteva: cuvinte programul „d-voastră și o să analizăm și politica muncitorească a parti- dului liberal, care a dezertat dela datoria sa și m'a vrut să dis- cute cu noi, acum când toate partidele şi-au fixat politica lor muncitorească. lată ce avem de zis în privinţa consiliilor mun- 
citorești ; desigur se va discută această chestiune cu ocaziunea discuțiunii întregului raport dela regie. (Intreruperi). 

Dacă voiţi, cereţi urgenţa, să se intervertească ordinea de zi pentru Marea viitoare, eu sunt a dispoziţiunea d-voastră, mai ales că raportul e semnat de mine de d. Iorga şi de ceilalţi, şi sunt gata să răspund la acel raport. | 

In Rusia 

„Atunci în situaţiunea care a urmat după răsboi eră nevoie și din cauza ravagiilor răsboiului și din cauză că muncitori, veniseră cu altă mentalitate, să creeze un fel de parlamenta- TIS in uzine, eră.o cerință dorită de multă vreme de lucrătorii eră să bage în vieaţa economică. ideea, constituţionalismului, muncitorii să-și spună cuvântul lor, cerința aceasta eră 'gene-
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rală, eră de mai mult timp, dar nu prinsese fiinţă decât 'ames- 
tecat sub forma camerelor muncii şi ale industriei. Erau consi- 

jiile de muncă, compuse din lucrători şi patroni în număr egai, 
aci sub această formă puteau lucrătorii să-și sună cuvântul lor, 

însă necomplet, pentrucă ceeace: doreau ei, erau să aibă consilii 
munciterești, alese nuimai: dintre lucrători ; lucrătorii cari iau 
arte la producţiune, voiau să-şi spună cuvântul la mersul fa- 

brici. Până la revoluţiunea rusă nimeni nu s'a gândit să înfiin- 
țeze aceste consili muncitoreşti în: uzine, deși ideea eră în aer, 

prinsese rădăcini, se concretizase. parțial în foarte mulie coa- 

sili de industrie şi muncă. A -venit revoluţiurea rusă; am aci 
chiar regulamentul publicat în colecţiunea „Labrye, în care se 
înfiinţează sovietele, adică sfaturile pe întreprinderi, se deter- 
mină rolul acestor soviete, ele conduc, au controlul, au direcţiu- 

nea tehnică și administrativă a 'producţiunii, ele cumpără ma- 
teria primă, au totul; un singur lucru nu au, comercializarea în- 
treprinderilor, dacă poate să mai existe comercializare în regi- 
mul sovietic. În colo au absolut tot, un fel de maine-mise, asupra 
întregei producţiuni. Modul, cum se procură materia primă, cum 
se transformă în fabricate, totul, dar absolut totul, cade în 
competinţa consiliilor muneitoreşti, Am aci la mine-toată această 
Jegislaţiune, are 1% articole, și veţi vedeă și d-voastre caracterul 
consiliilor muncitoreşti ruseşti, așa zisele soviete muncitoretti. 

Mai este o chestiune în ceeace priveşte partea financiară, pe 
soviete nu le priveşte partea financiară. 

In alte ţări 

Dela o vreme a început în celelalte State săse introducă 
acesstă instituţiune a consiliilor muncitoreşti, nu le-a introdus 
ca în Rusia, căci nu se pute să le' introducă astfel, dar, într'o 
anumită măsură, desigur, S'au introdus. lată legea dela 25 Iulie 
1919 în Australia, consiliile sunt obligatorii în industriile cari 

“au cel puţin 20 lucrători. Şi cari sunt atribuţiunile acestora ? 
Controlează rolurile de plata salariilor și plata salariilor. —- 

participă la formarea instituţiunilor. de bine general. Apelează 
la comitetul de conciliare contra concedierii salariaților. Convoacă 
lunar o conferință care discută mersul tehnic şi administrativ 
al întreprinderii. - | | 

In întreprinderile. comerciale — industrii şi: mine — consiliul 
ara drept să ceară anual balanţa profiturilor și salariilor plătite. 

În societăți pe acţiuni consiliul are drept să aleagă 9% mem- 
brii în direcţie, 

In Germania, consiliile muncitoreşti iau fiinţă prin legea din 
1 Martie 1919. S'a pornit dela ideea că luesatarul este un pro- 
ducător şi trebuie să coopereze în procesul produeţiei. Consiliile 
muncitoreşti, — (Arbeitesrat) — au atribuţiuni mai reduse. 

In Anglia, în 42 de industrii s'au înființat prin legea din Î 
Mai 1919. | 
Insă aci sunt mult mai reduse atribuţiunile : au în competința. 

lor contractul «de muncă, timpul, salariile, arbitrajul şi concilia- 
iunea, ete. - a | | 

.
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In Elveţia există consiliile fabricilor, înființate prin legea din 
3 Octomvrie 1919. i 

Prin urmare, vedeţi, că în principiu existența acestor consilii 
muncitorești nu este şi nu trebuie să fie contestată. , 

In discuţiune este numai cuantumul atribuţiunilor cât trebuie 
să se dea în competința acestor consilii, în ce priveşte produc- 
ţiunea, direcţiunea, controlul, partea financiară Şi celelalte. 

In România 

Și atunci, d-lor, s'a întâmplat ceva curios în țara noastră, — și 
cu aceasta termin. Muncitorii, ca urmare a deselor greve sur- „venite după 13 Decemvrie 1919 au început să ceară, la început 
mascat, întâi delegatul pe ateliere, în urmă consiliile muncito- rești—am aci mai mu'te memorii ale lucrătorilor, prin cari se cer 
delegat pe ateliere şi consilii muncitorești—., fără ca să se stabi- 
lească cari sunt atribuţiunile delegaților, cari sunt atribuţiunile- consiliilor muncitoreşti şi poate eră intenţionat, pentrucă ei înțe- legeau să introducâ regimul sovietelor muncitoreşti din Rusia, după cum veți vedeă imediat că se apropie foarte mult de ele, așa cum le-am găsit în colecțiunea lui Labry. 

O voce: Vă credeau prea naivi. 
„D.D. R. Ioaniţescu,:. Au găsit guverne pe cari le-au con- 
siderat prea naive şi le-au aprobat în principiu fâră desi- gnare de atribuţiuni, au aprobat consiliile muncitoreşti şi în 
urmă reglementarea și atribuţiunile le-au fixat ei, In fapt, d-lor, consiliile muncitoreşti cerute şi aprobate în parte de ministerul 
de finanțe “aveau atrbuţiunile pe cari le-au sfaturile muncitoreşti din Rusia. Veţi vedeă imediat, pentrucă, d-lor, ce puteă să mai facă Statul în faţa unei -lipse totale de mână de lucru, şi ce puteau să facă patronii, mai ales patronii brutari, cari erau foarte revoltați în contra cuvântului chiar de »consilii muncito- reștia, şimi-aduc foarte bingaminte, când am căutat să determin aceste atribuţiuni numai île priveşte partea profesională, în principiu, s'au speriat şi de cuvântul «sindicate. 

Sfaturi muncitoreşti, de ce? Pentiucă imediat au început să-mi explice cari sunt atribuţiunile acestor consilii muncitoreşti şi s'a văzut că atribuţiunile lor diferă foarte puţin de atribuţiu- nile sfaturilor pe întreprinderi din Rusia bolşevică. Şi atunci ajun- gem până la data când d. Argetoianu a venit la ministerul. de finanţe. Pentru prima oară consiliul muncitoresc. dela regie este - înfiinţat în urma unei rezoluţiuni a d lui Kiriacescu, care fâceă parte din guvernul liberal. Guvernul liberal mai are un act la activul lui in care se recunoaşte întrucâtva dreptul muncitorilor de a-și spune cuvântul la căile ferate române sub forma unui consiliu de muncă, recunoscut sub ministeriatul d lui Constan- tinescu. ” | | Este drept. însă că acest consiliu muncitoresc aveă o forță mult mai scăzută decât acelea pe cari le tolerase de fapt d. Ki-: riacescu. Este decretul prin care d. Constantinescu rezolvă. greva dela căile ferate române şi recunoșteă dreptul Inerătorilor ca, 
.
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sub forma unui consiliu de rhunsă, să poată totdeauna stă de 

vorbă cu direcția atelierelor. 9. | 

Și atunci, d-lor deputaţi, a venit d. Argetoianu la finanţe, le-a 

desfiinţat, — de oarece îşi asuma:e de»plul care treceă peste 

marginile admise pe terenul profesional. i 

Aceste consilii muacitorești, cari nu fâceau nimic, şi fac apel la 

d. Iorga să spună dacă nu este adatărat că în momentul când 

noi anchetam la regie, Marinesâu, delegatul reprezentant al sin- 

dicatului roşu dela regie, a înst întrebat de mine și de d. Iorga, 

şi a recunoseut că el nu munceşte de un an şi jumătate, pen- 

trucă el este delegatul consiliului muncitorese. 

D. N.Iorga: Este adevărat. OO 
2. D. R. loanițescu: Inţelegeţi care'eră rolul lui. Nu eră, un 

lucrător, — care să yie la momentul oportun sau când va fi ns- 

voie, ea la anumite zile ce se vor fixă de câtra direcţiunea fabricii, 

să steă de vorbă îa chestiunea muncitorească și asupra rostiilui 

fabricii. Rolul lui eră să reprezinte partidul sosialist, eră contro- 

lorul lor, un delegat, eare nu munceşte absolut nimic. 

D. N. Iorga: $i galbenul care eră la dânsul tot așa eră. 

D. D. R. Loaniţescu: E! eră galban de trei zile, şi eră șef de 

atelier. i Ma . ” Aa 

D. De. N. Lupu: Vâ rog să nu faceţi confuzia: ţlenderson a 

fost şeful partidului socialist din Anglia. La început a fost cân- 

tăritor de vagoane si când a fost numit secretar al sindicatelor, 

al a fost luat dela lucru, pentrucă este imposibil să faci în acelaș 

timp si pe secretarul organizațiunii şi să lucrezi. | 
D. D. B. Ioaniţescu:. Pe această chestiune suntem de acord, 

d-le Lupu; dar chestiunea se schimbă aci: eu nu-i fac colpă că el 

ar fi secretarul sindicatului. El eră lucrător în fabrică, contă ca 
lucrător în fabrică şi eră delegatul muncitorilor din fabrică, — 
nu seeretarul sindicatului din afară de fabrică. |] 

D. Dr. N. Lupu: Admis da d. Kiriacescu. 
D. D R. loânițeseu: Este o diferență. ă 
D. Dr. N. Lupu: Din moment ce admiteţi asociaţiunile, trebuie 

ca muncitorii să aibă un. reprezentant, 
„DD. R. Ioaniţestn: Uaa esta să Gi delegatul partidului socia- 

list, şi alta să fii, ca lucrător în fabrică, delegatul muncitorilor. 

Este un cere viţio s în care d-ta vrei să te Învârteşti şi lucrul 

se poaie lămuri foarte uşor : nu eră delegatul oficial al părtidului 
socialist, în fapt, eră delegatul partidului socialist, dar nu 'eră 

nici secretarul sindicatului respectiv, el eră pur şi simplu delega' 

pe un atelier, nu pe ivtreaga fabrică. şi ei trebuiă să lucreze, nu 

aveă calitatea de secretar al sindicatului, eră delegat pe atelierul 

îa care trebuiă să muncească, şi când se îveă un diferend între 

fabrică şi muntitori, trebuiă să intervie. pentru aplanarea: în ca- 

litate de reprezentant al muncitorilor. Dar el tocmâi în âceastă 

calitate eră obligat să muncească şi nu muncea nimic, a decla- 

rat-o e] formal că așa își înţelege rolul, eră un fel de stăpân 

care trată dela ega! la egal cu girecţiunea fabricii, şi a avut cu- 

tezanța“să ceară înlăinrarea a trei Iverători, cari nu erau de 

sigar în sindicatul roșu şi cu cari avasese un diferend. 
bi
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Şi atunci d. Argetoianu a dat o deciziune: „Consiliile maunci- 
_toreşti sunt și rărftân desființate pentru totdeauna“. Am. această de- 
ciziune, n'0 mai cetesc. A venit greva, — acesta a fost motivnt 
grevei — și a durat multă vreme, a durat foarta mult şi tac- 
mai după ce au trecut alegerile, ca să nu se zică că facem agita- 
țiuni—noi avem atâta popularitate încât nu voim să facem avan- 
Suri nimănui.—(Intreruperi). D. general Averescu a dat o nouă de- 
cizie. D. Dr. Lupu o ştie mai bine că în judeţul Ilfov contă să ia 
cinci-şase locuri. Aceasta mi-a declarat-o formal și d. Madgsaru.. 
Și de abia s'au strecurat cu o diversiune de două locuri. (Sgormo, 
întreruperi pe băncile opoziţiei naţionale). , 

D. Dr. N. Lupu: V'am socotit că sunteţi civilizați și câ nu 
veţi utiliză jandarmii. a | 

D. b. R. Ioanițescu: Pentrucă mi-ai pus aceaștă întrebare, 
îmi dai voie să fac şi o întrebare: în ceeace privește alegerile 
în județul Ilfov, n'aţi spus d-voastră câ nu aveţi să vă plângeți 

„ în contra guvernului și că au mers alegerile în cea mai perfectă 
ordine. | | | 

D. Virgil Madgearu : Afară de cele 24 de automobile ale Sta-. 
tului pe cari le-aţi utilizat. | 

D. Dr. N. Lupu: Zic că ingerinţe au fost mai puţine derât 
în alte părţi. le invit să facem o plimbare prin judeţ și să vezi 
dacă mai este aceeaş situaţie, a 

D. D. R. loaniţescu: Aveţi ocaziunea să dați lupta în alegerile 
dela Senat și vă desfid să luaţi vreun !oc. 

D. 1. Mihalache: De aceea aţi ţinut comisiunile interimare 
“până acum, ca să faceţi alegerile de acum! - - 

D. D. R. loanițescu: Dacă ai fi întrebat pe d. Dr. Lupu, care . 
a fost ministru de interne, ţi-ai fi dat seama că ou se pot face 
alegeri comuvale, până nu punem de acord votul universal cu le-- 
gea organizării comunelor. 

D. 1. Mihalache: La ţară nu este adevărat, la ţară se fac acure: 
alegerile. | 

D. D. R. loanițescu: Nu se pot face alegerile separate pentru 
ţară şi alegerile separate pentru oraş. - 

Și acum ca să termin în câțeva cuvinte, —revenim la chestiune— 
a venit în urmă d. preşedinte al consiliului şi a dat o deciziune, 
prin cars invită pe toată lumea ca să reiă iucrul, și lucrul s'a re- 
luai. Pe lângă condiţiuniie aplanării conflietelor. la punctul 4, a 
mai hotărit, că consiliile muncitoreşti, cari au funcționat in 
trecut fără atribuţiuni bine determinate, se vor reînființă pe 
baza unui regulament ce se va alcătui fâră întârziere atri- 
buţiunile consiiiiior muncitoreşti vor fi de ordin pur profesional. 

Autorizarea consiliilor muncitoreşti 
Va să zică, am găsit o situaţiuhe de fapt și o situatiune. 

nenorocită, consiliite muncitoreşti aveau atribuţiuni aproape. 
exact cu acelea cari le aveau sovietele muncitoreşti din Rusia. Aceste consilii muncitorești fusesară desființate în principiu, 
tocmai pentru acest caracter care îl aveau, se ordonă reluarea __ aerului și se hotără ca cons liile muricitoreșşti să - se reînființeze, 
dar numai cu caracter pur profesional. Este acea-ia o politică. .



181 

N 

muncitorească ințeleaptă, sau un îndemn la anarhie, cum înțela- 
geă d. Mârzescu să na spună, atunci când am depus raportul 
asupra grevei dela regie. Şi-mi aduc aminte că asupra grevei 
dela regie, unul din colegii noştri spuneă că este o crimă na- 
ţională să se recunoască consiliile muncitoreşti. 

D-sa nu-şi dă seama de atribuţiunile acestor consilii mun- 
citoreşti şi atunci ce am fâeut noi? Trebuiă să se reglementeze 
existenţa lor. Şi am rugat pa d Popovici, secretarul comisiunii 
generale, ca să ne dea un regulament. . 

Am cerut dela partidul socialist ua regulament de modul cum 
întelege atribuţiunile cbasilialui muncitoresc, și am mai cerut 
dela. ingineri, cariau o situațiune recunoscată, fiindcă pro- 
testau incontinuu în contra modului cum partidul socialist înțe- 
legesă dea atribuţiuni consiliilor munsitorești, cu excluderea lor. 

lată ce zic inginerii : 
»Sindicatul general al tehnicienilor ţina șă aducă încă odață ia 

cunoştinţa opiniei publice că este partizanul admiterii repre- 
zeatanţilor atât a muncitorilor intelectuali cât și a muncitorilor 
manuali în consilii de administraţia şi în'comisiunile da disciplină 
cari prin acţiunea lor să poată micşoră violenţa luptelor de azi. 

Se impune deci o primă concluzie: În consiliile muncitorești, 
oricum gle ar fiinţă, orice însărcinări ar aveă e necesar ca lumea 
intelectuală să fie reprezentată în condiţii de paritate cu munca 
manuală. i | 

Și-a alcătuit și ministerul muncii un regulament, îl am aci, 
vi-l pan la dispoziţie, pentru organizarea consiliilor muncitoreşti. 

Consiliul muncitoresc așa cum la înaintat partidul socialist 
cu atribuţiunile lui, înființează controlul, înființează amestecul în 
producţiuas şi se spune categorie — în acest regulament — să 
observa bine muncitorii că membrii din consiliul muncitoresc nu 
sunt reprezentanţii lor, ci sunt reprezentanţii partidului socialist. 

Tot aci se pune obligaţia să se incaseze cota pentru partidul 
socialist, să 'sa intereseze de mersul mișcării — să .bage de 
seamă membrii dia consiliu— că pe viitor aceste consilii trg- 
buie să iă direeţiunea tuturor întreprinderilor, atunci când va 
ajunge la idealul dorit de socialiști, la revoluţia socială. 

In memoriul inginerilor se cere să facă parte din consiliu și 
inginerii şi muncitorii, după număr şi după calitate; să mai facă 
parte şi un reprezentant al consumatorilor, 

Venim acuma la regulamentul nostru. 
Noi am alcătuit acest regulament și am fixat atribuţiunile în 

aşa fel încât orice tendință sovietică să dispară şi consiliul 
muncitoresc să fie o adevărată reprezentanță a muncitorimii 
cin fabrici, 

Vrem să introducem viâaţa constituțională în uzine — dar nu 
cu sacrificiul interesului direeţiunii întreprinderii. 

Ințelegeam să avam noi, ministeral muncii, o politică bine de- 
terminată, şi în această privință iată regulamentul consiliilor 
muncitorești : - 

%
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REGULAMENTUL CONSILIILOR MUNCITOREȘTI 

  

Art. 4. În toate instituţiunile Statului întrebuințând mai mult 

de 920 de lucrători se vor înființă consilii muncitoreşti, în scopui 

de a face legatura între salariaţi şi administrațiune, în toate ches- 

tiunile privitoare la prestarea muncii în ateliere. 
Prin urmare, vedeţi, d-lor deputaţi, dela început pornim nu- 

mai pe terenul profesional ; să vedem acum moiul de alcătuire 

şi condițiunile de admitere, 

| Alcătuirea consiliilor 

Art. 2. Membrii consiliilor muncitoreşti se vor alege prin vot 

direct şi secret de cătr6 adunarea generală a muncitorilor, 

având dreptul la vot numai salariaţii cu.o vechime de un an în 

stabilimeni.. Fiecare categorie de salariați va aveă dreptul să fie 

reprezenlată în consilii, păstrându-se proporţiunile stabilite la 

art, 4, - 

Art. 3. Pentru a fi ales se cer următoarele condițiuni : 
a) Vârsta de 25 ani împliniţi; 

b Să nu fi suferit vreo condamnațiune penală care să-i fi luat 
drepturile civile şi politice ; 

c] Să fi lucrat cel puțin un an în acel atelier înainte de a fi ales. 

D-lor deputaţi! Baza este deci alegerea și veți vedeă că pen- 

1rm o mai mare garanţie, alegerea se facs în prezența unui 

delegat al ministerului muncii. Iată acum. numărul membrilor 
consiliilor munsitoreşti. | 

Art. 4. Pentru toate stabilimentele întrebuințând până la 50 
“salariaţi, se vor alege 2. membri (1 pentru 25); pentru în- 
treprinderile. întrebuințând până la 100 salariaţi se vor alege 3 
membri (Iapentru 30); pentra întreprinderile întrebuinţând 
până la 500 salariați se vor alege 5 membrii (1 pentru 100); 
iar pentru întreprinderile întrebuințând mai mult de 500 sala- 
riaţi se vor alege 7 membri. 

Jată acum și atribuţiunile. acestor consilii, şi vă rog vedeţi 
că este cea mai importantă parte din regulament : Ă 

N 

„ Atributiuni 

Art. &. Consiliile muncitoreşti trebuind să aibă un caracter 
pu» profesional, este interzis membrilor acelui consiliu să facă 
acţiuns politică în interiorul stabilimentului. 

Deci atribaţiuni pur profesionale şi pentru ca să nu se pro- 
ducă confuzie, s'a lămurit și ce este acţiune politică. 

Art, 9. Se înțelege prin acțiune politică, în sensu! prezentului 
reguiament, ţinerea de întruniri în scop politic, discursurile po- 
litice, lipirea. de afişe şi răspândirea de manifeste politice, per- 
ceperea de taxe şi cotizaţiuni pentru organizaţiile, ziarele și r8- 
vistele politice, portul de insigne şi cocarde cn sens politic, in- 
tonarea cântecelor cu caracter politic. d 

Membrii consiliilor muncitorești au îndatorirea să împiedica 
toate ateste manifestaţiuni şi să ajute administraţiunea pentru 

; a descoperi şi pedepsi pe vinovaţi.
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Trecem acum la atribuţiunile de erdin profesional: 

Art. 40. Consiliile muncitorești au dreptul să supravegheze și 

să ceară ca, atât salariaţii cât și administraţiunile, să executa 

clauzele contractelor de muncă. 

Ele vor fi purtătoare de, cuvânt ale salariaţilor. în “toate chss- 

iunile derivând sau fiind în legătură. cu condiţiunile de muncă. 

Prin intermediul inspectorului muncii, consiliile muncitoreşti 

vor aveă dreptul a cere să se iă toate mășurile pentru prevenirea. 

accidentelor de muncă şi pentru apărarea lucrătorilor contra 

bolilor profesionale. 
Atunci când urmează să se facă regulamente noui de ateliere, 

sau să se modifice acele existente, consiliile muncitoreşti vor fi 

consultate. Na . 

Art. 44. Membrii consiliilor muncitoresti sunt datori ca, în 

orele în cari nu săst chemaţi, a lucră în consilii, să se supuie în 

sotul obligaţiunilor lor de lucrători, 

Art. 49. Membrii coniiliilor muncitorești primesc toate reela- 

maţiunile şi doleanţele pe cari apoi le vor pune în discuţiunea 

consiliului în fiecare săptămână într'o după amiază, care se va. 

fixă de către administrațiunea fiecărui stabiliment. | 

Important este, d-lor deputați, să reţineţi că după ce aceste ra- 

clamaţiuni, dolsanţe şi observaţiuni vor fi desbătute în consiliu, 

ele. vor fi supuse administraţiunii respective însoţite de puneti” 

de vedere al consiliului. 
Avizul consiliului nu angajează întra nimic hotărirea direc- 

țiunii, care trebuie să se pronunțe în termen de trei zile dela se: 

sizara. | , 

Regulamentul prevede chiar disolvarea cons liilor munditoreşti. 

m caz deabateri. - ' 
In rezumat : 1. Consiliile muncitoreşti, trebuiesc recunoscute, 

pantru că numai astfel se introduce vieaţa constituţională în 

azine şi fabrici. 5 
8. Atribuţiunila lor trebuiesc să fie numai de odin pur profe- 

sional, cu excluderea agitaţiunilor politice. 
3. Asociaţiunile funcţionarilor trebuiesc recunoscute sub 're- 

zerva aprobăvii statutelor de către autoritatea respectivă, Însă 

dreptul ministrului respectiv trebuie să fie mărginit la anomite 

condițiuni, pentru ca să nu ducă la arbitrar, —— şi arbitrar ar fi 

când ministrul: are dreptul să respingă autorizaţia fără arătare 

de molive. | 

D. Virgil Madgearu înirerupe. 
D. D. A. loanițescu: Din cel ca aţi făcut până acum vă rog: 

ză vedeţi, d-le Madgearu că şi aci in diseuţiunaa legii conilicte- 

ior de munsă şi în întreprinderile d-tale ai o ureche în Paria- 

ment şi altă ureche în afară de Parlamesi, pentrucă te gândești 

sa faci efect în afară și să culegeţi partizanii cari nu-i aveți, 

(Aplause pa băncile majorităţii). 
Noi ns urmăm druraul nostru drept în politica muncitorească, 

şi avem credința că facem bine. (Aplause prelungite pe băncile” 

majorității). . | 
oma pe creea



DISCURSUL 

D-LUI MINISTRU AL MUNCII 

  

D. Sr. 1. Trancu Iaşi, ministrul muncii şi ocrotirilor sociale: 

(Este primit la tiibună de către majoritate cu aplause prelungite) 

Inconsecvenţa adversarilor noștri 

D-ior daputați, partidul naţional-liberal printr'un reprezentant 

2] săw din Camera aceasta, a citit în prima zi a desbaterilor o de- 

clarație prin care afirmă că se abține dela discuţia legii de faţă, 

pentru motivul că »ea nu îmbrățișează îatreaga organizare în- 

tre muncă şi capitale. | 

Cu toată declaraţiunea solemnă, d. Mârzescu, fruntaş al acestui 

partid a luat parte la discuțiune. 
Opoziția națională, după ce a vorbit, după ce a criticat, vine 

și face o declaraţie în cara se spune că datoria dumnealor este 

ca să ajute „pe munciţorul de fabrică pentru a puteă să ajungă 

stăpân pa instrumentul său de lucruc. 

O voce: Care coincide... 
D Gr. L. Trancu Iași, ministrul muncii și ocrotirilor s0- 

ciale : Coingide întradevăr cu programul acestei opoziții ! Ţara 

va trage consecințele necesare atât din subitul acces de dragoste 

al liberalilor pentra muncitorime, în interesul căreia nu a făcut 

ici odată nimit cât şi din atitudinea d-voastre şi mai ales dia 

manifestarea, din statornicia principiilor. (Aplause pe băncile, 

majoriţății). 
. » 

“Ce facem noi 

Dar ţara, d-lor, va mâi vedea că în acsste timpuri grele noi 

ne faceam ps deplin datoria, avem un program de activitate fixat 

muncim fără preget la aplicarea programului nosiru, atât prin 

asțiunea de fiecare zi, câi- şi prin opera legislativă care, în 

prim loc, și în materia aceasta, are în vedere marea operă de tă- 

măduire a ţării, de consolidarea și de închegarea ei. (Aplause pe 

bănsile majorităţii). 

Nu sau îăcut alte critici 

D ior. am făcut în expunerea mea de motive criticile şi rezer- 

vele necesare asupra proiectului meu de lege şi îmi pare rău că, 

- pe cât da mulţi au fost oratorii cari s'au succedat la această 

tribună, pe atât de puţina au fost criticile, altele decât acelea pe
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cari le-am fâcut şi pe cari d. raportor le-a relatat în raportul: 
său documentat. Absolut nici o critică nouă. | 

Iată, în rezumat, criticele şi rezervele mela : a/ din cauza ur- 
genţei cerută de proiectul de faţă, legea asupra asociaţiilor pro- 
fesionale nu a putut fi depusă încă. In sesiunea viitoare +a fi pre- 
zintată Parlamentului îcopreonă 2u alte legi privitoare la reglemen- 
tarea muncii ; 6/ numărul mare al grvelor şi lockuturilor ne-a 
determinat; să elaborăm legea de faţă, care până la întocmirea 
“unui cod general al muncii va rezolvi în măsura posibilităţii 
chestiiie relative la libertatea muneii, precum și confliciele colee- 
tive de muncă ; c/ complexitatea problemei sociale dă soluționării 
conflictelor colective de muncă prin procedura împăciuirii și arbi- 
trajului un caracter parţial; d/ legea de față. nu e decât o con- 
statare a stării de fapt, întrucât arbitragiul şi îmhpăciuirea ne-a 

„fost cerut şi de patroni şi de lucrători, cari manifestă încre- " dere în instituţie. 

| Asotiaţiuni protesionale 
D-lor, problema, aşociaţiunilor profesionale este o chestiune 

„atât de importantă încât 2r trebui să ne cossultăm cu toata or. ganele interesate pentru aplicațiunea acestei legi. Și să nu cre- „ deţi că am stat de geaba, să nu credeţi că dela crearea minis- terului muncii, nu ne-am îndeplinit datoria noastră în toate di- recțiile. Vă voiu arătă imediat ce ara făcut “pentru muncitori dela întemeierea miristerului nostru şi veţi vedeă activitatea 
noastră în direcția luptei ce ducem, ca să facem să înceteze cau- zele de nsmiilțumire provocătoare de zrevă. 

Dar să răspund, în primul los, la obiecţiunea lipsei legii pen- tru asociaţiunila profesionale. Proiectul de lege depus — ca fes- temei — d. loanitescu v'a arătat că a fost depus în ultimile zile ale Camerei precedente. In sesiunea trecută, a fost trimis de mi- nister la diterite asociațiuni profesionale spre studiere, D. Dr. N. Lupu: Fâceai bine dacă te inspirai dela el. D. Gr. L. Trancu-laşi, ministrut muncii și ocrotirilor so- - ciale : Este obiceiul ea atunci când un guvern simte că momen- * tul căderii se apropie, să depue o serie de proiecte,de legi, cari să justifice, să usureze grașeala ipacţiunii lui întrun iimp deter- îninat și să aibă alt efect: recomandaţia față de opinia publică, faţă de viitorii alegători cărora a doua zi le va solicită iarăș votul. | 
„_D. De. N. Lupu: Este un tupeu extraordinar că ţineţi acest limbaj. (Mare sgomot). a D. Gr. L. Trancu-lașiministru muncii și ocretirilor sociale : De aceea d-lor au depus două în exiremis, de exemplu legea chiriilor, tot aşa au depus legea agrară, nu fiindcă voiau să rezolve ches- tiunea ţărănească, ci fiindcă trebuiau să cadă curând dela pu- tere. (Aplause prelungite, protestări pe băncile federaţie: ;. D. 1. Mihalache: Mă aşteptam ca acest lucru să-l spună d. Schitănescu, nu un ministru (mare sgomot). |. - D. Gr. L. Trancu-lași ministru muncii și ocrotirilor sociale : In aceste condițiuni d-lor, au depus în ultimul moment. Și lesa.
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asociaţiunilor profesionale, lege care a fost redactată de Asocia -- 
ţia pentru studiul și reforma socială. Si 

D. Virgil Madgearu : Al cărui secretar genera! sunt eu. 
D. Gr. L. Trancu-laşi ministru muncii şi ocrotirilor sociale : 

Şi redactorul legi, d. Gusti, direstor general. (Mare zgomot). - 
D. 1. Mihalache: O să cădeţi dela guvern fără să depunaţi le- 

gea agrară, fiindcă nu aveți nici o concepţie. (Mare sgomot). - 
D. Gr. L. Trancu Iaşi ministru muncii şi ocrotirilor sociale :- 

Fiţi liniștiți, ' d-le Mihalache, n'aveți nici o grije de căderea. 
noastră. : 

Am luat, d-lor, legea ascciaţiunilor profesionale şi am trimis-o 
la toate organizațiile interesate şi prin 'aceasta răstorn încă p- 
acuzaţie, aceea că nu vreau să recunosc organizaţiile sindicale. 
Dimpotrivă, organizaţiila cari au la: bază revendicări econo- 
mice, le-am recunoscut de fapt. Sunt în totdeauna. în corespon- 
denţă ofieială cu ele, staa de vorbă cu reprezsntanții lor și so- 
cialiştii din acoastă Cameră vă pot confirmă lucrul. Amtrimie. 
proiectul sindicatului general al technicienibr, l-am irimis co- 
misivnei generale a muncitorilor dia Ardeal, comisiunei sindi- 
catelor din România, azcciaţivnei pentru studiu şi reforma s0-- 
cială, uniunei industriaşilor, etc: i 2 

L-am trimis încă dela 9 Iunie cu adresă oficială în regulă. Şi. 
până acum nu am primit ațizul nimănui asupra acestei legi. 
Nu vosani ca o.lege de imporianţa asociaţiunilor profesionale să 
o fas fâră avizul organizaţiilor interesate. Aştept acel aviz şi vpiu: 
pregăli legea. : NE - 

- Ce se face la Ministerul Muncii 

= La ministerul men se laerează. Se studiază cu aga mai mare: 
asiduitate, întreaga legiferarea muncii; se organizează asis- 
tența socială ; se lucresză pentra asigurările sociale, pentru 
muzeul social. Conpsraţia îşi îndeplineşte şi ea menirea ei. In- 
vățămâatul profesional de adulți tehnic şi comercial va fi în 
curând răspândit în toate părţile ţării. In acelaș timp, prin 
sporirea rentelor [a asiguranți, prin înmulţirea caselor de ajutor: 
medical, grin angajamentele ce le-am făcut la diferitele între- 
prinderi întustriale, le-am aci, prin intervenția reprezentanților 
mei, mă pot-mâendri că am asigurat la mulţi muncitori 0 stare: 
mai bună decât cea de atum 4 luni. (Întreruperi, sgomot ps băn-. 
cile minorităţii). | Na 
” Părintele Avram Imbroane vice-președinte: D-lor deputaţi, vă 
rog fâră deosebire de partid, să păstraţi liniştea- ca să terminăm. 
D-le Vaida, nu-mi. daţi mie instrucțiuni în îndeplinirea dato- 
riilor mele. E e. 

D. Al. Vaida Voevod: Fiindcă văd că nu reuşeşti. 

Cum se declară grevele 

D. Gr. L. Trancu.laşi, ministru muncii și ocrotirilor sociale : 
D-lor deputaţi, pa lângă opera impiinită. în fiecare zi şi închi- : 
nată, vă asigur, dorinţei de mai bina pentru clasa muncitoare, 

dacă ap venit cu legea de faţă... A e
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/ . . e D. Dr. N. Lupu: Pentra această lege v-aţi adresat să cereţi avizul ? a N | 
D. Gr. L. Trancu-laşi, ministru mancii şi ocrotirilor so- ciale: Dacă, după ce am prezentat Parlamentului legea pentru spo- rirea rentelor la muncitorii asiguraţi, am venit cu “legea conflie- telor de muncă, înainte de a veni cu legea .. (Întreruperi). , Părintele Avram Imbroane, vice președinte: Vărog respectaţi cuvântul d-lui ministru ; ps toţi vă rog deopotrivă d-lor. 
D. Gr. L.. Trancu-laşi, ministru muncii şi oerotirilor sociale... asociațiunilor profesionale și cu alte legi ce pregătesc, este din pricina ușurinţei cu care grevele au fost declarate la noi şi a 

. 

consecințelor dezastroase pentru economia națională a acestor greve.-Nu este de prisos să vă repet condiţiunile în care a fost declarată greva electricianilor. 
O voce: Aţi mai spus-o; | 
D. Gr. L. Trancu-lași, mioistru muocii şi ocrotirilor sociale: V-am mai spus-o și o repet. Vă va edifică şi-i necesar. S'au pre-. zentat la mine câțita lucrători cu o citaţie din care se vedea că unul din ei e dat judecății. Muncitorii cereau reprimirea de în- dată în serviciu a celui eliminat până la tranșarea juderăţii (cauza eliminării era acuzarea de a fi bătut pe un maistru care voia să lucreze). Le-am cerut citaţia pentru a cercetă până a douazi do-. sarul şi pentru a vedea dacă e cazul de-a. cere reintegrarea. Fără să mi mai spuie nimic, muncitorii au plecat din cabinetul meu și a douazi s'au şi pus în grevă, grevă care, d6 altmintrelea, n'a durat decât o zi. - , Chestiunea tramvaielor lămureşte și justifică prezentarea acestui proiect de lege. | Și adesea nu sunt lucrătorii în cea mai mare parte vinovaţi ; sunt vinovaţi patronii, care mi-au impus arbitrajul în anume eon- diţiuni. Vedeţi. d-voastre de G săptămâni s!au tramvaiele Și nu . circulă ; dacă aş fi avut această lege dela d-voastră, dacă nu ați fi vorbit atât de mult, în lo să vă consacraţi timpul nevoilor țării, legea aceasta aţi fi vo'at-o de îndată. - O voce: Le-ai împinge cu soldaţii pe linie. D. Gr.L. Trancu-lași, ministru] muncii şi ocrotirilor so- ciale : Aceasta este concepţia d-voastră. Dacă aș fi avufllegea la îndemână, aș fi supus chestiunea arbitrajului ; în două zile ea eră tranşată şi tramvaele ar fi circulat. Nu numai atât, dar după legea de faţă (art. 41), având la îndemână mijlocul de a 

talei n'ar fi suferit. (A plause), . D:1. Mihalache: V'aţi fi stricat cu liberalii. D. Gr. L. Trancu laşi, ministrul muncii şi ocrotirilor so-  cialex Sunt de mult stricat cu ei. Dar întrucât este vorba de li- berali, dulcea armonie dintre d-voastre şi dumnealor, asemă- narea în atitudini, mă dispensează de a vă mai dă vreun răspuns. D-lor, mai avem o grevă aproape generală la Chişinău. Am pri- mi o telegramă în care mi se spune că e grevă generală, și în.
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această telegramă se adaugă că fondurile de peste Nistru ar de- 
terminat-o. Reprezentanţii mei s'au prezentat acolo, şi cei în 
grevă nu au voit să le deă ascultare. Trebuie ovare să stăm eu: 
braţeie încrucişate, să nu luăm măsuri ca Statul, interesele sale 
şi voinţa sa să nu fie respectate ? lată deci o dovadă în plusa 
necesităţii urgente a acestei legi. 

Sa Lege de provocare! ? 

D-lor, printre altele, s'a mai spus că legea aceasta e o lege de 
provocare și de represiune. 

D. Dr..N. Lupu: Este a doua lege scelerată;: - 
D. Gr. L. Trancu-lași, ministrul muncii şi ocrotirilor so 

ciale : Mulţumesc pentru calificativ. _ 
Mi s'a mai spus că este o lege polițienească. Dar am aci un 

raport al atașatului nostru comercial din Olanda, care îmi spune 
că acolo, cu ocaziunea grevei generale de la căile ferate, s'a li- 
mitat toată reforma munciterească la introducerea în codul 
pena! a 3 articole, prin czri se pedepsesc lucrătorii căilor ferate 
cari se pun în grevă: (Aplause). 
"Să vă dau exemplu de lege polițistă. lată articole adăugate în 
codul penal olandez (Ari. 358). Art. 358 bis, funcţionarul sau 
persoana care temporal sau continuu ar fi în slujba căilor ferate 
publice şi care ar refuză sau ar neglijă să execute un ordin dat. 
conform legii şi care ordin ar fi privitor la lucrări pa cari este 
ţinut a le îndeplini conform regulamentelor în vigoare, sau con- 
form unui contract special, intenționând prin această abatere a 
cauză împiedicări la bunul mers al servisiului interior sau per- 
turbaţie în circulaţia trenurilor, va fi pedepsit cu maximum 6 
luni închisoare și cu amendă până ia 300 fiorini. , 

Art. 358 ter. Dacă două sau mai multe persoane comit crima 
menţionată la art. 358 bis, prin conspiraţiune (complot), vinovaţii 
şi complicii lor sau autorii morali vor fi condamnaţi cu închisoare 
până la 2 ani. -. . 

Art. 358 quater ; Dacă scopul urmărit de turburători este atins, 

Li 

atunci pedeapsa va fi pentru cei menţionaţi la art. 558 bis, închi- * 
„ soare până-la un an, iar pentru cei menţionaţi la art. 358 ter. 

închisoare până a patru ani. 
În caz de condamnare, vinovaţii pierd dreptul de a aveă func- | 

țiuni ia Stat, de a îndeplini serviciul militar, precum şi dreptui 
de a alege sau dea fi aleşi. 

Și de legea olandeză veţ 
5, 

interesele Statului vaţi gândit ? 5 

4 Sibpaţia în Italia | , 

Grovele acestea au ajuns o nebunie. latrebuinţez cuvântul ne- 
buni, — pazzia — căci este cuvântul lui Turati, arătat în raportul 
pe care Pam primit de la d. Christian, atașatul nostru comercial 
din talia. 

0. voce din rândurile partiduiui socialist : Anul trecut ați 
fosi și d-voastră în grevă cu ocaziunea alegerilor. 

i spuna desigur, lege polițistă. Dar la
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D. Gr. L. Trancu-lași, ministrul muncii şi ocrotirilor sa- 
ciale: Am aci o sumă de deciziuni, o sumă de hotăriri luate de 
guvernul italian, prin. cari se instituie în timpul răsboiului con- 
ciliaţiunea și arbitrajul obligator. ! 

Am aci o declaraţiune a lui Giolitti. 

O voce: Simpatia d-lui Garoflid. LL | 
D. Gr. L. Trancu-lași, ministrul muncii şi ocrotirilor so- 

ciale : Vă voiu cită dia raporiul atașatului nosteu comercial din. 
Italia declaraţiile d-lui urati: „Noi înşine am rămas surprinși 
cu o legislaţie veche dinainte de râsboi, în faţa desfăşurării aces- 
tor greve uriaşe și continue. Sunt în Milano și nu pot să mă duc 
acasă dia cauza acestor noui greve. Au ajuns o adevărață ne- 
bunie — pazzia — o nevroză socială, ce așteptăm să treacă dela 
sine«. | 

lată câteva din măsurile luate în italia îa timpul răsboiuiui şi 
după răsboi. Măsnrile sunt toate pornite din interesul salvării 
Statului în grelele împrejurări pria cari trece. Mă mir că pe 
d-voastre, cari vă pretindeți oameni de guvern, nu vă preocupă 

„aceste interest superioare. (Întreruperi, sgomat pe băncile mino- 
rității). 

D. V. Secară; D-le-lorga, noi v-am ascultat; este un abuz pe 
care-l faceţi faţă de noi. Ai d-voastră pe cari îi conduceţi, nu vor 
să ne respecte. (Întreruperi). Dacă v'aţi dat pe mâna lui Mad- 
gearu,, să vă trăiască. Să mai pofiiţi la tribună. (Zgomot, între- 
ruperi, tumuit). Ia 

D-le Iorga, aţi ajuns să vă conducă Madgearu copilul. (7go-. 
mt, d. Mihalache întrerupe). | - | 

D. Dr. N. Lupu: Ne pare rău, dle Trancu, că d-voastră sun- 
teți victimă. (Sgomot, întreruperi, protestări). 
„D.GE. L. Trancu-lași, ministrul: muncii şi ocrotirilor so- 

ciale: Nu face nimic. Stau foarte liniștii la tribună, dar sunt: 

Vă spuneam d ior, de instituirea arbitrajului în Italia. (3go- "mot, întreruperi, protestări), - 
Voci: Nu se poate să verbazli. (Sgornot, înteeruperi). 
O voce: Să se rstragă întâi cuvintela spuse. 
0 voce din majoritate : Adresaţi-vă nosă, d-le niinistru, şi „vorbiţi către noi ; căci ei sau nu vor să asculte, sau ru pot pri- cepe nimic. (Sgomot, întreruperi. 'protestări), i „D. Gr. L. Trancu iaşi, ministrul muncii și ocrotirilor so- ciale : lată decreiele” (Sgomai, înt erugeri, protestări). D. Dr. Avram Imbrosne, vice-preşe inte: Regret foarte inult că d-voastra forţaţi pe ua președinte care nu se r&prezinţă pe sine, ci o demnitate a unui Parlament, să se coboare la certu- rile d-voastre personale. ” Ma 
Dacă însă sau pronunțat cuvinte de ofensă, ca să pun sanăt Ă atei . - - pe aceste! situaţiuni, eu nu le-ar auzii, dar din ce parie s'ar îi ros- tit, în numele demnităţii acestei Camere, rog și pe'o parta și pe. cealaltă să le retragă, (Sgomot, întreruperi, protestări pe băncile. _epoziţiei).
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"D. Gr. L. Traneu-laşi, ministrul muncei şi ocrotirilor so- 
ciale: Decretul din 6 lanuarie 1918 pentru împăciuirea neînțele- 
gerilor, asupra validității, interpretării şi rezolvirei invoelilor 
şi contractelor de muncă, prin care se institue și comisiuni de 
împăcinire. a 

Decretul din 20 Ianuarie 1918 pentru industriile cari răspund 
necesităţilor publice sau cerinţelor imperioase ale economiei 
naționale. | : 

Decretul din 13 Qctomvrie 1918 pentru înființarea și funcţio- 
marea consiliilor de arbitrii pentru curmarea. neînțelegerilor in- 
dividuale. Di e 

In sfârşit decretul din 41 Aprilie 1919, care prevede că comi- 
siile de împăciuire întemeiate pe baza decretelor de mai sus, se 
preiungesc încă șease luni după publicarea tractatului de - pace. 

„ Elveţia se preocupă şi ea de reforma legislaţiei sociale, în ve- 
derea prevenirei și rezolvirei conflictelor de muncă. 

In Elveţia se legiierează 

Agenţia economică română din Elveţia, mi-a trimis prdiectal 
lege. :federale asupra conciliațiunei în conflictele de muncă. Se 
prevăd oficii cantonale de contiliatiuni, atât în industrie cât şi 
în comerţ și oficii federale de conciliaţiune. Sentinţele sunt obli- 
gatorii. Părţile, în timpul procedurii care tinde să fixeze condi- 
țile de muncă și în timpul duratei validităței-ordonanţelor şi de- 
ciziunilor, au obligația de a evită orice conflict. Această dispo- 
ziție dia art. 22 al proiectului elveţian echivalează — după co: 
mentato:ii proiectului — cu arbitrajul obligator. 

_Biectele arbitrajului în Anglia 
Țara care avea o educaţie cu totul deosebită de a celorlalte 

“ depe continentul Europei, ara în care caracterele nu formează . 
excepțiunile, Anglia, era natural să aibă o atitudine deosebită în - 
materia retolvirei conflictelor colective da muncă. | 

Deşi prin Conciliation Act din 1896 se reglementează oarbcum 
instituţiunea concilierii şi a arbitrajului, totuşi rolul Statului este 
cu totul râdus. La 4909 se institue Trade-Boards-urile, organe 
alcătuite pe industrii din un număr egal de reprezentanţi de ai 
organizațiilor patronale şi uvriere, cu dreptul de a fiză salarii 
minime şi de a rezolvi conflictele de muncă. - , 4 , 

Interesantă este însă legislaţia de răsboj, căci Anglia refractară 
oricărei intervenţii de Stat în aceste conilicte, cu 0 educaţie in- 
dustrială atât da serioasă, introduce dtbitrajul obligator. Şi, pen- 
tru a evidenția gradul de conștiință naţională a acestut popor, 

este de ajuns să menţionăm că de unde la data isbucnirei răsbo- 
iului erau în Anglia 100 greve în curs, la sfârșitul lui August ele 
sead la'20. - , 
La 4 Fevruarie 1915 se înfiinţează Comitetul de producţiune, 
organ de consultare în materia producţiunii, alcătuit din 3 mem- 

brii (A reprezentant al ministerului de răsboi, î reprezentant al 

Amiralității şi un reprezentant al Trade of Boards. in 21 Fevrua: 
ri, acelaş an, acest comitet piimeşte o reorganizare radicală; i
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se adaogă câte un reprezentant patronal și altu! uvrier şi capă:ă.. 
competinţa de a rezolvi conflictele de muncă. 

Rezultatul a fost că actste organe au r&zolvit cele mai muite 
conilicie în perioada dela 1914 la 1918. Statistica ne arată câ 
3754 conflicie au fost aplanate de comitetele de producţiune. lată 
dar încrederea ce, o pune muncitorul englez în instituţiile sale, 
de Stat. Şi spre o mai bună evidenţiare a acestei afirmări avem 
următoarea constatare : Există în Anglia biurouri voluntare per- 
manenie de conciliaţiune și arbitraj. Numărul lor la 1918 era 
de 410. Ei bine, aceste biurouri au obiceiul de a pune părţilor în. 
conflict o clauză înainte de începerea desbaterilor, prin care ea 
declară dacă se obligă sau nu de a recurge în caz de nereușită 
la oficiile ministeralui Datele statistice ne arată că acceptarea 
acestei clauze merge crescând: 

La 1911 erau 97 cazuri; 
» 14913 1 193 » 
a 1918 » 194 n». , 

Dar mai mult încă, proporţia tuturor. conflictelor aplauiara 
sub auspiciile ministerului respectiv este o dovadă evidentă da: 
încrederea ce manifestă organizaţiile pateonale şi uvriere în ofi-' 
ciile sale. i N “ 

Aşa bunăoară la 1911 au fost 81 cazuri ; la 1915: 397; :a 
1916: 1.412; la 1917: 247 şi la 1918: 3.583 cazuri de coa- 
flicte în cari s'a recurs la oficiile ministerului muncii. 

Mai existau în Anglia şi alte organe de aplanare a conflictelor 
speciale epocii de răsboi: Era de Special Arbitration Tribunal şi 
Înterim Court of. Arbitration. Dar cum acestea erau înființate 
numai pentru a.aplană conflictele referitoare la salariile mini- 
male, și cum odată acestea stabilite lucrătorul englez nu înţele- 

- gea să facă neajunsuri perpetuu Statului, de acesa şi numărul 
conflictelor rezolvate de ele e relativ foarte mic. Primele au rezoj- 
vat 400, iar celelaite 119 în cursul anilor 1914 până la 1918. 

- (În fapt care trebuie de relevat încă şi care constitue un puneti 
- de onoare pentru organizaţiile muncitorești şi patronale este con- 
lucrarea efectivă a acestora, de acord cu Statul, pentru a îmhu= 
nătăți vaporturile dintre capital şi muncă. | 

Pentru evidențiarea afirmării de mai sus recurgem iarăş la da- „tele statistice oficiale. Acestea ne arată câ între anii 1914—1918 
S'au rezolvat pa calea arbitrajului, cerut de părți şi instituit după - bunul lor plac, 3.664 conflicte. Dacă ne, reamintim și cazurile 
aplanate da comiteteib de producțiuna (3.754), vedem în ce mă- 
sură o ţară emivamente industrială esta dornică de armonie se- 
cială, armonie .a, care desigur că muncitorimea contribuie în 
primul rând. i 

Sa va obiectă desigar cum că situațiunea specială a Angliei nu ne indritueşte d» a trage concluziuni favorabile pentru cauza noasiră, deși noi afirmăm contrariul. 

| E In alte ţări 
„Dar sunt ţări, a căror situaţie economică este în multe pri- vinți mai apropiată de a. țării noastre, cari n'au suferit decât în.
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mod indirect consecințele răsboiului şi cari totuşi au decretat 
legi recente de aplanare a confl:ctelor de muncâ. E yorba de Nor- 

" vegia și Suedia. In ambele State (în primul la 1915, iar în al 
doilea ia 1916) se institue comisari generali și :districtuali sau 
împăciuitori oficiali; cari au misiunea de a interveni în con- 
flictele de muncă, oprind grevele până la definitiva tranșare «a 
diferendelor. Și rezultatele nu sunt de neglijat, astfel Suedia 

are un procent de 628 la sută de conflicte aplanate. 
Nu intru în detalii pentru a vă vorbi de Noua-Zealandă și de 

modalităţile arbitrajului obligator din Germania. 
In Franța, comisiunea mgpcii a adoptat proiectul pentru ar- 

bitrajiul obligator supus Pariamentalui francez în acest an. 

Interesele Statului trebuie să predomine 

D-lor deputaţi, dacă am citat ce s'a făcut în alte ţări, este nu- 
mai pentru a vă dovedi că toate țările se preocupă de problema 
intensificării- producţiei, de repararea cu un moment | mai îna- 
inte a dezastrelor răsboiului. 

Lupta viitoare între țări va fi lupta de producţiune. Care țară 
va fi mai bine pregătită, aceea va învinge. Interesele Statu- 
lui predomină. 

Ara aci discursul pa care Vandervelde l-a ţinut în ziua de 14 
lunie 1920 în Camera belgiană, cu privire la dreptui de grevă 
a funcţionarilor. Vandervelde face distincţia între agenţii de au- 
toritate şi cei de- gestiune. Agentul de gestiune, după părerea 
sa are'acelaș drept ca şi orice lucrător din industria privată. 
Funcţionarui care dispuna de o autoritate oarecare, nu poate 
face la fel. Chiar şi agenţii cari au dreptul la grevă, au datoria 
de a recurge la conciliațiune înainte de a decide greva. 

Statol — o spune Vandervelde — are dreptul de a se apăra. 
Dacă este sprijinit pe opinia publică, are dreptul de a lua ace- 
leaşi măsuri ca ș patronul, până ia înlăturarea serviciilor lor. 
Tiebuie în toate împrejurările epuizate toate mijloacele de con- 
ciliațiune. Procedând astfei, u-răm în interesul naţiunii şi în in: 
teresul general. (Aplause pe băncile majorităţii). 

D. Dr. N. Lupu: Vandervelde e socia'ist, de ce îl aplaudaţi ? 
D. Gr. î.. Trancu-laşi, ministrul muncii şi ocrotirilor sociale: 

E socialist, totuș noi îl aplaudăm, trebuie să-l aplaudâm pentru 
că lucrează în interesul țării, în interesul general. A 

D. Dr. N. Lupu: Dar ce, d-ia ai copiat legislaţiunea lui Van- 
dervelde ? NE 

- Preocupările occidentului 

"D. Gr. L. Trancu-laşi, ministrul muncii și ocrotirilor sociale: 
O să:mi daţi voie să vă arăt cari suut preocupările actuale în 
toate țările occidentale și chiar preocupările de dincolo de Nistru, 
pentru a evidenţiă de unde trebuiă să tragem noi învăţăturiiv 
pentru așezarea ţării pe o bază economică mai solidă. | 

In adevăr, în Camsra vtaliană, primul ministru a declarat la 
21 Iulia 1920 că: „guvernul doreşte ridicarea economică și mo- 
rală a claselor munsitoreşii şi va încercă, printr'o largă coo- 

. r ” , 7
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perare, să evite luptele sterile dintre patroni și lucrători, pentru 
a spori produeţiuneac. .  - | 

D. Giolitti a vorbit de necesitatea de a se da mai multă auto- 
'ritate Parlamentului și de a se consolidă autoritatea Statului. 
Chiar un guvernesocialist ar aveă nevoie de autoritate şi de 
“forță. Astfel, un guvern socialist n'ar admite niciodată grava ser- 

„viciilor publice. Statul trebuie să fie puternic spre a menţine în 
„interior ordinea şi respectul legiolr şi pentru a s-apără înafară. 
-Aplause). | 

„În Elveţia, d-lor, ţară democrată prin excelenţă, se spune: 
»Şi socialiștii îndrăsne:c să preipdă că Societatea Naţiunilor 
este tovarășa capitalismului şi a reactiunii. Adevărul este că 
ea este inspirată de idei foarte largi, cari cupriad ătât nevoile - 
lucrătorului cât şi ale lucrătoarei, şi că ea va puteă realiză pro- 
-grese sociale pa cari, din cauza concurenţii industriale, fiscare 
Stat “în mod individual ar fi fost împiedecat să le înfăptuiască. 

„ Socialiști: de bună calitate doresc acest progres şi îl caută. îm- 
preună cu noi. Cei ce pescuese în apă turbure, însă, se tem de 
el; aceștia din urmă voiesc distrugerea generală, pe care speră 
să-și întemeieze viitorul lor politic. (Aplause). - 

Şi tot „Journal de Gânăve« mai spune: „Dispreţul pe care 
socialiștii oficiali îl manifestă îa prezent peatru organizarea in- 
ternaţională a muncii (şi care s'a tradus în hotăririle dela 4 Mai) 
îşi are origina sa în voinţa fermă de a distruge, cara caracteri- 
zează pa toți aderenții internaţionalei dela Moscova. | 

„Pentra toți aceștia nue vorbă de a clădi, de a răelădi, ci 
de a sabotă, de a sfârâmă în mii de Bucăţi lumea nctuală; 
chiar și pe acelea dintre institaţiunile ei cari sant mai favora. 
bile muncitorilor și poate tocmai pa acestea. 

„Căci aceștia se bazează pe ruină şi disperare pentru a prepară 
revoluția, | 

O voce: Aceștia vorbesc despra legea d.voastre ? 

| Cât costă o grevă 

D. Gr. L. Trancu-Iaşi, ministeul muncii și ocrotirilor sociale: "Da, d-le, de legea mea. i 
S'a calculat în. Franţa, care este preţul unei greve. - Greva minierilor din Nord şi din Pas-de-Calais sa terminat în sfârşit. : Di 
A început la Marles la 4 Martie ; s'a generalizat în Basin în ziua de. La 18 Martie un arbitraj al miniștrilor de lucrări pu- blice şi 2! muncii, primit de delegaţii mandataţi în regulă de către lucrători şi. de către exploatatori, punea capăt conflictului. Totuşi lusrătorii refuzau de a reiuă lucrul, respingând condițiu- nile arbitrajului pe care acum îl primesc. a 
Ca tonej, greva reprezintă o pierdere zilnică de 99.000 tone, iar ca salar 1.200.000 frs. Si „„ Dela 8 Martie, începutul grevei, până la 19 Martie, a dona zi după arbitraj, au fost zeca zile lucrătoare adică o pierdere în extracţinne de 300.090 tone și de 12.000.000 fr. în satar, 
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La această pierdere se mai adaugă şi aceza rezultând din 
“prelungirea zadarnică a grevei dela 19 Martie până la 2 Aprilie, 
adică timp de 11 zile. DR 

Această pierdere suplimentară poate să se eifreze în tonaj 
ia 330.000 tone, în salar la 183 200.000 frs. - 

Așa dar această grevă da 24 zile ar fi provocat o pierdere 
totală de 630.000 tone şi de 25 milioane franci, din cari mai 
bine de jamătate pentru o prelungire iluzorie care nu a a- 
dăugat nimic la foloaseie câştigate de lucrători din ziua a noua 
-a “conflictului, . 

Aș puteă, d-lor, să vă citez greva noastră dela. Câmpina, 
pentru a vă arătă cum se lucrează în paguba munsitorimii. 

D. N. jorga: Regretăm, dar nu suntem noi vinovaţi. 
D. Gr. L. Trancu:lași, ministral muncii și al ocrotirilor so- 

ciale: Sunteţi vinovaţi prin declarațiunea pe care aţi făcut-o 
astăzi şi veți răspunde în faţa ţării de aceasta. - 

D. N lorga: Am infiuenţat noi grevele din Franţa ? (Ila- 
ritate): ” 

D. Gr. L. Trancu-lași ministrul muncii și ocrotirilor so- 
ciale : Pe cele din Franţa nu. îi 

In Rusia sovielistă 
Să-mi permiteţi, să vă citesc aci, nu opinia lui Vandervelde - 

-de care vam vorbit, nu „opinia lui Giolitti, nu opiniunile din 
Elveţia, nu opinia din.'Franţa, dar opinia: din mult dorita 
Rusia a unora. i ” i 

Modul cum înțelege regimul bolșevic libertatea se evidențiază 
din următoarele cuvinte spuse de Lenin la Serpucovo, la 43 
tunie, și publicate în oficiosul bolşevic „Proietarsko Ekoa : 

„Libertatea este o noţiune burgheză, care are ca scop scla- 
via economică. Rusia, trebuie să renunțe la această ideie că 
ericirea consistă în a lăsă „pe fiecare să facă ce vreă. 

Un guvern de fier, compus din câţiva oameni inflexibili, cu 
inteligenta limpede şi însufleţiți de spiritul de clasa, iată ce 
trebuie Rusiei şi iată ce ea are, norocul să posede; orice rus 
are dreptul să fie proletar și poate fi mândru de această ca- 
litate, dar n'are dreptul să se sustragă dela muncă sau să bom-, 
bănească muncind. : | : 

A se eschiva dela datorie sau a o face mormăind sunt for- 
mule de, trădare tot așa de condamnabile ca intrigile cu par- 
tidele reacționare. Şi atât unele cât şi celelalte trebuiesc ble- 

» stemate cn egală severitateu. (Aplause din partea majorităţii). 
D. br. N. Lupu: Aplaudaţi”? Foarte bine! D-voastre apro- 

baţi pe Lenin în toate, căci trebuie să fiţi consecvenţi. 

Organizarea muncii în Husia 
D. Gr. L. Trancu-lași, ministrul muncii şi ocrotirilor so- 

-Ciale: In „Truda, organul comuniștilor din Moscova, găsim un 
“rezumat al recentului congres al asociaţiei breslelor „bolșeviste. 

| fa. 16 
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Principalele patru revendicări. sunt salutate cu' entusiasm, şi 
anume: | 

4. Armata muncii; 
2. Constrângerea la muncă ; - 
3. Militarizarea muncii; , 
4. Militărizarea industriei. . 
Comisarii vor supiavegheă aplicarea severă a acestor patru: 

principii cardinale. 
Însuși Lenin zice într'ua discurs ţinut la congresul transpor- 

turilor (publicat în »Pravda« din 17 lunie) că instituţia comi-- 
sariatelor” e singurul mijloc de a scăpă Rusia dela ruină. Puterea 
comisariatelor trebuie întinsă și consolidată. 

Pentru a puteă vedea grija, preocupa rea rajacerii econemice, 
vă voiu arătă hotărârile luate de directorii şi inginerii căilor 
ferate la o întrunire ținută sub preşedinţia lui Trotzki : 

1. Constituirea imediată de detașamente speciale şi de îrenuri pentru reparațiuni, capabile să fie trimise pretutin deni unda sar 
găsi material succeptihil să fie pus în stare de întrebuințare ; 

2. Intensificarea muncii în toate fabricile de material ralant. Comisarul muncii obligatorii a fost însărcinat să ajute din. toate puterile executarea acestui program de reconstruire și de re-. 
paraţiune ! Pentru a se ajunge la . rezultatele dorite, guvernul sovietelor a. proclamat obligativitatea muncii în mineie dela Donetz. Hotărârea aceasta înseamnă pur şi simplu mobilizarea generaiă a lucrătorilor minieri. ae 

- 

Mizeria la bolşevici 
D-lor, şi vă citez opiniile acestea ale lui Lenin şi Trotzki, pen- trucă azi dimineaţă, când am întrerupt pe d. Cocea Şi l-am rugat să spună aici în faţa Parlamentului și în faţa tarii mi. zeria care există acolo, a spus: Ba, evident este miserie, moare lumea de foame — şi vă mai spui că la Odessa sa introdus şi cartela pentru apă,— dar este cevă acolo foarte bun şi puteţi să luaţi de exemplu, anume : conducătorii Rusiei trăiese tot aşa de rău cum trăiesc şi muncitorii. a D-lor, am aici descrierea banchetului dela Nijninovgared îă-. cută de Marsillac. Am aici un ziar şi vă voiu cită din el. O voce: Din ce ziar? ” 
D. Gr. L. Trancu-laşi, ministrul muncii și ocrotirilor -so0-- ciale : „Le Journale. ! a B. Dr. N. Lupu: Jurnalul marei finanţe franceze care nu este favorabil stării de lucruri din Rusia. 
D. Gr. L. Trăncu Iaşi, ministrul muncii şi ocrotirilor so- ciale : Nu știi ce vreau să spun și anticipezi asupra acestui lucru. 

Cum trăesc comisarii poporului 
Acolo, d-lor, la Nijninovgorod sa dat un banchet, un festin, unde erau toate bunătățile depe lumea aceasta. Farfarii ui. granaie cu aur, tacâmuri de argint, etc. Comisarii poporului erau induntru şi mâncau, iar afară erau lucrătorii livizi, palizi, iucră- 

- / 
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torii istoviți de foame, lucrătorii cari nu mâncaseră de mait 
pâine, iar carne nu văzuseră de ani de zile, Ei priveau la fe- 
râstre cum comisarii poporului mâncau şi se delectau. Poporul 
răbdă de foame. “ 

D. Dr. N. Lupu: Aceasta s'o credeţi d-voastră şi Marsillae. 
D. Dr. Avram Imbroane, vice-preşedinte : Este interesant 

în tot cazul că opoziţia naționalistă apără pe bolșevici. 
D. N. lorga : Ce aveţi d-voastră cu opoziţia naționalistă ? 
D. Dr. Avram Imbroane, vice-președinte : Afară de d-voa- 

stră, d-le lorga, ! i | . 
D. Gr..L.. trancu-lași, ministrul muncii şi ocrotirilor so- 

ciale: De notat că tacâmuțile au fost ridicate cu grija îna- 
inte de sfârşitul mesii. Eră teama probabil că d-nii comisari să 
nu revie la principii individualiste. | 

Tot Marsillac descrie starea lucrătorilor din Rusia Şi vă dau, 
d-le Dr.. Lupu, ziarul »Le Journal“, pentru a vă convinga şi 
d-voastră. _ a 

Ama. văzut, spune Marsillac, lucrători şi femei omorâți cu pura- 
aui și cu patul puştei ; la Kazan, o delegaţie de femeia fest 
brutalizată şi amenințată cu baioneia pentrucă s'a plâns deie- 
gației engleze. Ceeace, relievează ziaristul francez, este vointu 
diriguitorilor boşlevici de a exploată clasa muncitoare. 

Şi se mai găsesc oare unii în țara aceasia, cari ar puteă să 
mai aibă privirea îndreptată către. răsăritul bolșevic ? (Aplanse 
prelungite). Ă 

D. N. Iorga: Când am spus noică o avem? 
* 

„ „Prin anarhie o ţară nu propășeşte 
-_ D. Gr.L. Trancu-lași, ministrul muncii şi ocrotirilor sociale: „În Rusia este arbitrajul obligator, în Rusia e militarizarea căilor 
ferate, în Rusia este munca cu acord, în Rusia este toată orga- 
nizarea care trebuie să o aibă un Stat atunci când îşi dă seamă 
că nu opera de dezagregare, -nu opera de anarhie, trebuie să fie 
aceea care dăinuieşte, ci opera de reclădire şi de reconstituire. 

Uzinile nu mai sunt, dirijate de soviete. Șeful unic, dacă e po- 
sibil un tehnician, cu răspundere și cu toate drepturile, e pe cale 
de a fi reintrodus. 

Deputaţii italieni, muncitorii italieni, cari s'au întors din Ru- 
sia, au descris starea în care se găseşte ea și au venit să cosi- 
vingă pe, tovarășii lor de luptă că vieaţa din Rusia nu ezite 
o vieață ideală şi că, dimpotrivă, ei trebuie să se îndepărteze 
da lucrurile acestea ! ” | NR o /Din nenorocire pentru conducătorii bolşeviei, aceştia și-au dai 
târziu seama că prin anarhie şi dezagregare o ţară nu poate 
propăşi. | | a N 

Republica federativă a sovietelor este în plină deconfitură și, 
după părerea lui Marsillac, fâră nici o putință de tămădaire, 
&u toate năzuinţele conducătorilor. , A 

Un infern, spune Jacques Marsillac, pavat de buna intenţiuni. .
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Din legislaţia comunistă 

La noi vă plângeţi de conciliaţiune şi arbitraj, 
lată regulamentul litigiilor între patreni și lucrători: »Co- - 

muna de Nord: din 11 lulie 1918 No. 33: po 
1. Ambele părţi trebuie să fie neapărat prezente la cercetarea 

conflictului între lucrători şi amploiaţi de d parte şi antreprânori 
sau patroni de alta, cercetare executată de secţia comişaria- 
tului muncii ; * - 

„2. Secţia conflictelor e obligată a Încunoştiinţă pe antrepre- 
„norii sau proprietarii stabilimentului de data cercetării pricinii. 

In caz de absenţă a antrepranortflui, a patronului sau a repre- - 
zentantului său, pricina este cercetată și încheiată definitiv numai 
în prezența muncitorilor şi amploiaţilor. _ 

„ Pricina nu poate fi încheiată în lipsa părţii muncitoare ; 
3. Prezenta decizie intră în vigeare din ziua publicării ei. 
Ne acuzaţi pe nedrept că suprimăm greva. - 
Dar iată dispoziţia formală la regiementarea raussii în in- 

dustria metalurgică a Petrogradului şi împrejurimii : „Secţia 
„reglementării muncii dă hotăriri cu putere de lege: Dela punerea 
în aphcare a acestui decret, grevele de orice sei sunt interzisec. 
„„Ce caz faceţi la noi de întrebuințarea armatei pentruca servi- 

ciile publice să nu fie înirerupte. 
lata regulamentul extraordinar al căilor ferate »Nicolaa« din 

23 lunie 1918. Art. 2 prevede că plenitudinea puterei asupra dru- 
mului de fier »Nicolag« este concentrată în mâinile unui comitet 
censral revoluţionar. ! | Ă 

Ordinele acestui comitet, conform art. 7, trebuiesc riguros exe- 
cutate de către funcţionarii drumu ui de fier şi de către persoa- 
nele aflate în limitele zonei drumului de fier. 

Se va întrebuiriță numai decât forţa armată împotriva persoa- melor cari se opun fățiș comitetelor revoluționare, sau cari vor îndemnă massele la revoluţie împotriva membrilor lor, „„». Conform art, 10, orice agitape ostilă guvernului, lucrătorilor și ţăranilor, sau comitetului executiv al drumului de fier =Ni- colae«, proprie a excită massele şi a da naştere fa mișcări pcinire personalul “drumului de fier, este interzisă sub pe- deapsă, etc. | | ÎN 
Dar în Bulgaria, Bulgaria către care merge dorinţa unora din socialiștii noştri, acolo Stambulinski a decretat obligativitatea muncii. - ÎL 

Starea de fapt consacrată prin lege 
Noi, d-lor, prin legea de față, am voit să: cOnsacrăm o stare de fapt. in adevăr, la ioate conflictele de muncă, aproape, atât lucrătorii cât şi patronii s'au prezentat la ministeral nostru şi au cerut intervenţia. ! Am aci toate cererile şi nu numai atât, dar afară de nume- "roasele cereri verbale, am aci cereri scrise, venite unele chiar din partea sindicatelor. În toate conflictele cari au fost, s'au pre- 

..- pă
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zeniat fie iucrătorii, fie patronii, fie sindicatele cu diferite cereri 
pentru a solicită intervenţiunea noastră. | 

D. Dr. N. Lupu: l-aţi văzut pe stradă astăzi ? : 
D. Gr. L. Trancu Iași, ministrul muncii şi al ocrotirilor s0- 

ciale: Eu nu mă impresionez de stradă. Noi legiferăm aici în. 
interesul țării, al întregei ţări. In faţa actelor dela sindicat, ce 
am aici şi în faţa celor 40.000 de oameni, cari i-ai văzut astăzi 
numai prin ochelarii d-tale este o mare deosebire; Probabil că 
d-ta ai împrumuta! aceşti ochelari dela d..Cristescu, Altfel numi 
explic "aceste exagerări. ARE 

D. Dr. N. Lupu: l-am luat dela dumneata. 
D. Gr. L. Trancu-lași, îninistrui muncii și ocrotirilor so- 

ciale : Dacă îi luai dela mine vedeai cel mult o mie de femei 
şi copii, cari nu ştiau ce vor. Unele credeau că manifestă contra 
răsboiului. o 

Am aci tabloul “tuturor conflictelor în cari sa cerut inter- 
venţia noastră, Ora este prea târzie ca să le citesc.  _! 

D. Dr. N. Lupu : Ar fi partea cea mai interesantă din discursul 
dumnitale. | | 7 

D. Gr. L. Trancu-lași, mioistrul muncii și ocroiirilor so- 
ciale : Ştiţi de ce le-ași cită? V'ar face o deosebită plăcere să ve- 
-deţi și aplanarea celor 22 de greve, pe cari ni le-aţi lăsat moş- 
tenire. - | . 

D. Dr. N. Lupu: Nici o grevă în timpul meu n'a durat şase 
săptămâni cum a durat greva dela poștă și astăzi încă mai du- 
rează greva dela tramvae. | 
„D. Gr. L. Trancu-laşi, ministrul muncii şi ocrotirilor so- 

ciale : Dar greva tipogcafilor şi lockoutul patronilor ? V'aţi plâns. 
continuu şi d. Vaida ne spunsă nouă, de ce am lăsat la poștă 
ca să se ajungă pănă la grevă ? Dar de ce nu aţi sporit d-voastră 
lefurile în cele 4 luni, cât aţi stat la guvern, ca să nu ajungem - 
la grevă ? | 
D. Dr. N. Lupu: Am făcut o lege prin care autorizăra consiliul 

de miniştri să ridice taxa la telegrame și scrisori, din care să 
plătim sporul de leafă. De ce nu a-ţi aplicat'o. (Sgomot). 
„D.Gr. L. Trancu-lași, ministrul muncii și ocrotirilor sociale : 

Ai stat patru luni la ministerul de interne., . . (intreruperi). 
O'voce: Trei. o : Lo 
D. Dr. N. Lupu: In care timp ne-ai dat toate asalturile și 

nu ne-aţi lăsat să lucrăm în liniște. N 
„.D. Gr. L. Tranca-lași, ministrul muncii şi ocrotirilor so- 
ciale: Na aţi sporit lefurile la poştă, încât cauza grevei: actuale 
nu aste decât consecinţa guvernării d-voastre. (Intreruperi, sgo- 
mot). „ 
“Prin legea de față nu consacrăm decât o stare de fapt. 

Sindicatele cer arbitrajul , 
Iată adresa d-lui Popovici, secretarul sindicatului de aici, cu 

data de 20 Aprilie 1920: 
„In privința conflictului dela căile ferate eu stăruesc să se 

primească arbitrajul propus de guvern ; lucrătorii ar fi dispuși. 
+. 

«
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să primească &u condiţia însă, de a nu intră în lucru în timpul 
tratativelor. n 

Am aici adresa comisiei generale a sindicatelor, cari se plânge 
că patronii brutari nu vor să iscălească angajamentul stabilit cu 
lucrătorii prin mediaţiunea ministerului muncii. Sindicatele deci 
recunosc mediațiunea noastră, o 

Tot așa posed aici intervenţia federației sindicale a îmbrăcă, 
mintei. Prin arbitraj a fost rezolvit şi conflictul între patronii 
și lucrătorii dela fabricile de tricotaja. Pentru conflictul lucră- 
torilor tipografi a fost arbitraj făcut la ministerul muncii ; la tramvaie, o grevă anterioară tot prin arbitraj s'a aplanat. : Prin conciliațiune şi arbitraj S'au aplanat numai dela fundarea 
ministerului meu 34 de greve. | 

D-lor, ceeace este mai-interesant, este declaraţia d-lui deputat 
Tănase. Intr'o seară, aci, când Pam întrerupt să-mi spună: ee crede: d-sa despre arbitraj, mi-a răspuns : »Nu primesc arbitrajul 
d-voastră ; arbitrajul d-voastră este arbitraj de claşă«. ia 

Care nu mi-a fost mirarea mea extraordinară, când a doua zi, ta ministerul muncii, primesc pelițiunea semnată de d. Tănase; care 'cereă arbitrajul ministerului muncii. Uitase de-cu. seară până dimineaţă, că eră contra arbitrajalui. (Intreruperi). ” Li Tănase cere să-i fixez în 24 de ore data începerii arbitra- . Jului! ! ă 
Interpelarea d-lui Cristescu, de ieri dacă inu ar fi decât aceasta, ar justifică hotărîrea noastră de a propune legea pentru aplanarea 

conflictelor prin conciliațiune și arbitraj. D-sa, în interpelarea în . chestiunea tramvaiului ne întrebă de ce nu circulă tramvaele? 
De ce nu luăm măsuri în această privinţă ?.Dar de ce maţi votat 
până acum legea ca să: pot luă căsurile necesare, pentru a su- pune la arbitraj atât pe muncitori cât şi pe patroni. 

| Ce cuprinde legea de faţă 
„Prin legea mea împăciuirea este obligatorie Ja toate indus- - triile. Arbitrajul este facultativ la unele industrii, la aitele este obligatoriu. In cazul nostru societatea de tramvae nu poate puna . condițiile în care să se facă arbitrajul. Ea trebuie să se supuie egii. , | . . Sin 
pentru ca publicul și Statul să nu sufere avem posibilitatea, după cum am spus, conforza art, 41, de a rechiziţionă materialui, localurile, personalu! d& conducere şi execuţie, precum și tot ce este necesar la asigurarea funcţionării întrepinderilor. 

Măsuri luate pentru muncitori 
Va să se vadă că legea noastră este pornită din dorinţa de a se face dreptate muncitorilor, vă voiu cîtă art. 42, în care di recțiu- nile sau patronii, în caz când arbitrajul este obligator, sunt în- datoraţi ca în 6 luni să prezinte un statut, reglementând conâi- țiile de muncă şi de remunerare ale personalului. E Ministerul muncii poate face modificări, cari sa vor introduce după consultarea organizaţiilor patronale şi muncitoreşti,-intera- sate în cauză. ă | ” 

* 
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Citiţi, d-lor, art. 40 din lege, prin care obligăm patronii a plăti 
zilele deiegaţilor lucrătorilor, pentru a vedeă concepţia noastră 
Ja facerea legii ! | 

Reprezentarea muncitorilor 

Dar durerea d-voastre, durerea celor cari exploatează nevoile 
munzitorimii, este, că atunci când e un conflict între patroni şi 
muncitori, legea nn admite ca delegaţi decât pe lucrătorii diatr?o 
“fabrică oarecare şi nu pe delegaţii sindicatelor. De ce nu ? 

D-or, am văzut la tramvae, au venit funcţionarii dela socie- 
tatea de tramvae, câţiva absolvenţi ai şeoalei superioare de co- 
merţ, câțiva absolvenţi ai Academiei de Comerţ. Ei bine, de când 
au intrat la sindicatul roșu, știți cing conduce pe aceşti licea- 
ţiaţi în științele comerciale? Un curelar, mi se pare d. Predescu. 

Am toată stima pentru delegatul sindicatelor; n'o spun aceasta 
„pentru a atinge pe cineva. Dar când văd că reprezentantul sindi- 
„catului este un om inferior din punciul de vedere al intereselor 
profesionale, reprezentantul funcţionarilor find un licenţiat în 
științele economice, am spus : oare aceștia mai au nevoie de un 
reprezentant al sindicatelor? Oare delegaţii lucrătorilor nu repre- 
zintă complet interesele lor? ÎN 

D. Dr. N. Lupu: D. Costinescu a fost .violoncelist cu 4 clase 
primare și a fost un bun ministru d: finante. ! 

-  D.Gr.L. Trancu-lași, ministru muncii și ocrotirilor sociale : 
„Las dar lucrătorilor ca să fie ei reprezentaţi tot prin lucrătorii 
fabricei respective, atât' la conciliaţiune cât şi la arbitraj. Dar 
na numai atât : adeseaori sunt divergențe de opiniuni între de- 
legaţii jucrătorilor și între delegaţii sindicatelor. Un exemplu 
de această natură avem la căile ferate în chestiunea consiliilor 
muncitoreşti, Am aci referatul. Cu totul altul a fost memoriul 
prezentat de lucrători și cu totul altul a fost memoriui prezen- 
tat desindcat. Și atunci, mi-am spus: Cine are dreptul, cine axe 
interes, cine are durere pentru revendicările lor ? De sigur că 
muncitorii ; ei să fie deci de faţă; delegaţii lor să-i apere, ei să 
judece conflictele și nici decum delegaţii sindicatelor. 

Egalitate de tratament pentru patroni şi pentru lucrători 

In toața criticele cari s'au adus aci s'a afirmat că legea este 
politienească, că este lege de provocare, că e lege făcută înaintea 
legiferării asociaţiunilor profesionale, etc. ; dar nu mi s'a arătat 
de nhmeai nici o diferență de tratament între muncitori și pa- 
„troni. | 

O singură citică serioasă ar fi putut să arate legea aceasta, ca 
o lege pornită din dorinţa dea sprijini ciasa capitalistă în contra 
clasei muucitoare. Acea singură critică eră să mi se arate la vreun 
artico) oarecare diferența de tratament între patroni și lucrători. 
“Tratamentul este acelaș pentru ambele părți. Dacă cineva îmi va 
arăta vreo deosebire de tratament între unii și alţii, atunci voiu 
primi insulta care mi se aduce că această lege este o lege Ia înde- 
mâna capitaliştilor pentru asuprirea muncitorilor, (Aplause);



  

În interesul cui e legea. . 

Legea aceasta este făcută pentru muncitari. Prin ga: voiu obligă: | 
v2a 3 patronii să-şi ție angajamentele luate, 5 Te Este făcută : pentru ca muncitorii să obțină drapiaieitlor re-. 

' vendicări. Prin această lege voiu da muncitorilor putinţa unui 
trai mai bun, fără să recurgă ia greve, cari sunt o nanorotire. 

D. Dr. N. Lupu : Vai de capul lor! 
D. Dr. Avram Imbroarie, vice-președinte : D-lor, sunt oameni: 

cari nu pot să existe fără întreruperi, ce-vreți să facsți ? (lari- 
tate). . NE | | 

D.N. Iorga: Muit te-ai trudit până a ieşit această axiomă? 
D.Gr.L. Trancu-Iaşi, minstrul muncii şi ocrotirilor sociale : 

_Și,d-lor, vă voiu dovedi aceasta. Am pus în lega posibilitatea ca 
cu otaziunea arbitrajului să se examineze registreie, să fie che- „imaţi experţi, să se audieze martori, să se facă cercetări locale, anchets, etc. De ca credeți că am făcut aceasta ? Am făcut-o "tocmai ca să putem împiedica fapte ca aceiea despre cari tor-. : bea d. Corea azi dimineață, că sunt societăţi cari tratează rău pe lucrători, beneficii enorme şi totuși salarii foarte reduse șşi: condiții proaste peniru lucrători. : | 
Comisiunea. de arbitri, ajutată de oameni: cunoscători, va şti să determine adevăratele salarii ca trebuiese plătite, va ști să ţie 

/ 

seamă de nevoile lucrătorilor şi de posibilitatea de a se plăti | acela salarii. (Aplaus6). 
Intreprinderile apoi în care s'a admis arbitraj obligator .vor- depune la ministerul meu condiţile de salarizare Şi muncă pe care: eu le pot modifică în interesul lucrătorilor. 
Lucrătorii, spuneţi, nu vor arbitrajul? 
Dacă nar fi decât ultima hotărâre de arbitraj, promunţată de: către d. Petre Dragomirescu, ca supraarbitru, prin care s'a acor- dat dreptate lucrătorilor, ultima hotărâre pentru care am primit toate mulțumirile dela lucrători Şi încă ar fi deajuns. Că nu se: pot execută hotărârile de arbitraj? Este altă chestie. Nu se pot execută, tocmai fiindcă nu avem 0 lege care să impue axecutarea. 

N . 
acestor hotărâri. (Aplause). 

Cine iace contuzie în spirite 
Vedeţi, d-lor, toate criticile sunt mijloace de aie d-voasiră pen: iru a induce în eroare muncitorimea, mijloace pentru a stabilă o confuziune şi o diversiune în mintea -muncitorilor, De unde d-voastră vă opuneaţi să daţi delegați muzeului sgeial, de unde refuzaţi să daţi delegați la conferința internațională a muncii, sub pretext că Statul vrea să facă confuziune şi diver- siune în mintea mancitorilor, vă întor argumentul şi vă spun: Statul urmăreşte binele şi starea bună a muncitorilor şi confuziu- nea şi diversiunea vreți să . o faceți d-voastră, nu aci. (Aplause prelungite). 
Căci la urma urmei, d-lor de ce m'ar interesă pe mine mai mult, de ce m'ar dureă mai mult cauza fabricelor, a cosurilor lor; a curelelor lor de transmisiune, sau mai știu eu ca? De co m'ar -
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interecă mai mult acestea, decât braţele muncitorilor în cars noi 
punem speranţele de reconstrucțiune ale țării acesteia? (Aplause 
prelungite). | a : 

De ce intoleranța d-voastră nune dă putinţa să venim şi noi 
în mijlocul muncitorilor «a, contradictoriu. cu d-voastră, să le 
arătăm intenţiunile noastre bune şi nu numai iatenţiunile, dar 
să le arâtăm cs am realizat în patru luni până acum, pentru ei? 
Findcă desigur atunci nu vă vor mai da crezare d-voastră, 
(Aplause prelungite). . :: Ia 

D. Dr. N. Lupu: Ce-aţi realizat ? această lege ?. 
D. Gr. L. Trancu-lași, ministrul muncii şi ocrotirilor so- 

ciale : „A 

Imbunătățirea stării muncitorilor . 
Ce am realizat ? Apoi ar fi de ajuns să citez aranjamentele fa- 

vorabile lucrătorilor în. conciliațiunile şi arbitrajele fâcute !a 
ministrul muncii. 

Ar fi de ajuns să citez ceea ceam făcut pentru minerii din 
Ardeal. | i 

Ora este târzie pentru a vă spune apera realizată prin minis- 
terul meu la Petroșani : Comisiunile da anchetă trimise, alimea- 
tele cu preț redus expediate lucrătorilor, arbitrajul făcut prin-- 
cari s'a obținut sporul dela 300/,—1700/3 şi 200%/p faţă de sala- 
riile anterioare, Au mai obţinut lucrătorii și suboficianţii adause- 
personale și familiare de fiecare şut de lucru plus alimente cu 
preţ redus, ete, - | 2 

S'au iuat măsuri pentru școlile de ucenici, pe cari le voin gs- 
neraliză în tot Ardealul. Am dispus. facerea de băi și locuinţe. 
Tot aşa pentru medicii caselor cercuale, pa cari le am îndrumat 
în vederea intereselor muncitoreşti, 

S'au apianat neînțelegerile dela topitoriile Calan, pria cars s'a 
îmbunătăţit simţitor situaţia muncitorilor. | - 

Acum mă ocup de situaţia muncitorilor din: Hunsidoara, Ghe- 
leri, Guidir şi Gavaidia. O parte din neînțelegeri au fost tranşata 
prin arbitrajul d-lui Aurel Vasile, directorul Caselor de asigurara 
a ministerului meu la Cluj. SI - 

Am trimis delegaţi pentru cercetarea și îndreptarea situaţiei 
muncitorilor dela Anina, Dolman, etc. : 

Lelegaţia trimisă la minele de âur din Brad mi-a depus rapar- 
tul şi acum caut să pot soluționă chestiunea aceasta. _ 

Orgauizez acura școlile de ucenici şi lucrători; am dat însăr: 
cinări pentru facerea de biblioteci în centrele muncitoreşti, aaa 
luat măsuri pentru trecerea: fondurilor dela Bruderladen (Casela 
de fraţi) din Transilvania, la Casele mele de asigurări, pentru & 
veni în ajutorul muncitorilor. , 

In linii generale, v'am arătat dela începutul cuvântării ma!s 
toată munca depusă dela organizarea ministerului meu. 

Am căutat prin toate mijloacele să asigur fâră să am o lege ia 
îndemână, ceeace s'a proclamat şi cu ocaziunea întemeierii oficiu- 

“lui internaţional al' muncii, pe care socialiștii noştri îl numesc în, 
diversiune pâcea socială.
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„Următor „tratatului de pace, la a doua conferință, după cea 
-din Washington, adică la conferința din Genova, unde a fost re- 
giementată munca maritimă, delegaţii mei şi-au spus cuvântul 
și hotăririle luate le vom adoptă. 

Yoi continuă a-mi face datoria deplină. 

Scopurile conducătorilor socialiști dela noi 

Dar pare că intenţiunea d-voastre e de a da o mai bună stare 
auncitorimii ? “ : A 

Întenţiunea d-voastre este de a provocă scăderea producţiunii 
-aşa'cum o spuneţi în revista „Lupta de elasă:. 

intenţiunea d-voastre este de a provocă anarhia și scopul d-voa- 
-sire Suprem, este dărâmarea Statului actual. (Aplause pre- 
lungite). : | 

Unii din conducătorii socialiști nu urmăreau decât scopul 
. acesta. o pp a 

Și o să-mi daţi voie, știu că la ora aceasta este penibil, dar 
- "vă rog să ascultați câteva rânduri. / 

Să-mi daţi voie să le citesc, pentru că vă interesează de a- 
proape. i 

” Noua fază a luptei de clasă: „Evenimentul cel mai de seamă 
în ordinea zilei, pentru proletariatul din România, fămân marele 
„greve din Aprilie, Mai şi Iunie. Ele marchează începutul unei 
goui faze a luptei de clasă la noie. a 

Și mai jos : 
»Grevele din Aprilie, Mai și Iunie, ne-au arătat însă că patronii 

> „la nevoie şi învățând dela noi, s'au organizat la rândal lor ; 
-“'ap organizat între ei, și-și organizează acțiunea. în tovărăşia 

” Statului. | - -.... larăşi o inducere în eroare a muncitorimii. 
Statul priveşte cu o egală bunăvoință, atât. organizaţiunile 

“muncitoreşti, cât și asociaţiile profesionale patronale. 
N'a fost tovarăşul acestora din urmă n'a organizat niciodată „pe patroni în detrimentul muncitorilor. Și mai departe : . »Grevele nu ver încetă. Ele nu vor încetă decât odată cu ” ncetarea anarhiei capitalismului, adică odată cu sfârșitul dom. . niei capitalistea. | | 
Vă voiu ceti d-lor, tot din revista rLupta de clasă« un articol al lui Lenin: . ! a 
„Numai în societatea - socialistă va începe democraţia să moară“. a 3 , 

Pa Dernocraţia este Statul, adică 0 organizaţie pentru violentarea „unei clase de către alta, a unei părți a populaţiunii de către cealaltă, care admite subordonarea minorității, față de. majori- taie. Noiurmărim ca scop final dărămarea Statului«'ete. dată ce văd ei d-lor, sub forma de Stat. Ei nu vor subordonarea minorităţii faţă de majoritate, ci violentarea majorităţii de mi- oritate. : | E 
»Orânduiala producţiei capitaliste, şi-a trăit traiul, iar desol- tarea mai departe a. forțelor productive nu e posibilă, decât cu* condiţie ca regimul capitalist să dispară. CR 

nr 
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Dar această. desvâltare. ulterioară a forţelor. productive nu se 
cumpără decât cu preţul dezorganizării lor trecătoare, dezor- 
ganizare care reprezintă costul revoluţiei, paguba economică pri- „. 
cinuită de răsboiul civile. . 

D. N. lorga: Acestea le ştiam. Cine nu ştie ce cred socialiștii ? 
Dar ce are de aface aceasta cu legea d-voastre ? 

D. Gr. L. Trancu-laşi, ministrul. muncii şi ocrotirilor so- 
ciale: ' 

Risipa producţiei prin comunism 

lată cum termină Buharim articolul său: „Deci risipa 
producţiei prin comunism coâistituie preţul revoluţiei, din cari 
„decârg resturnări în cadența procesului de producţie și pagubele - 
materiale directa ale răsboiului civil. 

Fără această cheltuială nu se poate concepe trecerea'la un 
nou regim şi în consecinţă nici desvoltarea ulterioară a forțelor 
productivea. 

D-lor, şi pentrucă în această revistă am găsit opinia d. lui mi- 
Distri al muncii din Statele-Unite, d. Wilson, asupra comu- 
nisraului, să-mi daţi voie să o citese, 

0 voce: Ce importanţă are aceasta ? 
Altă voce: Vă rog, continuaţi mâine. - 
D. Gr. L. Trancu-laţi, ministrul muncii. şi ocrotirilor s0- 

ciale: D. ministru al muncii din Statele-Unite, într'o Scrisoare, 
a decizat, după dizolvarea partidului comunist muncitoresc : 
„Singurul "fapt de a fi membru întrun partid comunist, con- 
stitaie o crimă pedepsibilă de tribunale pentru tin cetăţean 
american şi cu deportare pentru un străine. _ 

Acesta este un citat din însăși revista d-voastre : „Lupta de 
clasă. 

Ceie arătate sunt motivele pentru cari legea nu vă place. 

Sindicatele nu trebuie să pue interesele lor mai presus de 
inţeresele țării. | - 

D-ior, primul ptincipiu. pe care am voit să-l desvolt în legea 
mea a fost principiul libertăţii muncii, pentru că am vrut să fac 
să înceteze conflictul între sindicate și între individ. + 

Spaneaţi d-voastre singuri că omul muncește” când îi este 
foame, 

Când nu este înscris în sindicat, credeţi d-veastre că oraajui 
nu-i este foame? . 

De ce îl împiedicaţi să muncească, de ce-i răpiți dreptul cel 
mai sfânt? 

Şi deoarece un socialist făcea aluziune la opinia lui Millerand, 
dar opinia lui Millerand dinainte de răsboi, dați-mi voie; să vă 
arăt care era opiniălui Millerand asupra conflictelor între sin- 
dicate și indivizi, opinie de dată recentă: „Vechiul regim a cu- 
noscut asociaţia profesională : corporaţia a murit. De ce? Din 
“cauză că a îndreptat forţele. sale contra individului, pentrucă a 
devenit un instrument de tiranie „pentru membrii „corporației. 

A trebuit un secol ca asociația profesională să se refacă.



A 
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„Sindicatele să ja seamă: Sunt și ele amenințate de o primej- die care poate dâveni mortală. După cum asociația a murit, vrând să omoare individul, sindicatul -ar dispare dacă ar con-. cepe ideia dea puna la un moment dat interesele saie mai presus de soarta și de interesele naţiunii însuși“. ( Aplause pe băncile majorităţii). | D-lor, mai am câteva cuvinte de spus Și cu aceasta voiu ter- mină. Liberalii m'au acuzat—dacă aceasta poate fi o acuzare —- Cam vrut să intru în partidul socialist, | 
e ț Reconstrucţie ori teroare? 

Socialiștii m'au acuzat că am făcut e lege reacționară. . Din aceste două opinii, îmi dau seamă că eu ţin calea de - mijloc şi că lucrez în interesele superioare ale țării, mai ales în limpurile acestea grele. 
La Gensva și la Moscova se pun acum bazele organizaţiunii. sociale viitoare. * 
La Geneva, spune Wanderwelde, că situațiunea esta grea in Europa și că socialiștii trebuie să lase certurile lor pentru a se. sili să participe la reconstruire Europei. La Moscova, Lenia spune, că nu este posibilă nici o dictatură a proletariatului fără - ieroare şi fără violenţă. O", o Intre politica reconstructivă în Europa şi cealaltă pentru te- roare și violență, în aceste vremuri, în vremurile | când țara a. ieșit atât de îndurerată din acest răsboi, să-mi dați voie să întorc. privirea ca. totdeauna, către apusul Europei şi să iau drept călăuză opiniunea lui Wanderwelde, (Strigăte de bra*o, aplause. prelungite pe băncile majorităţii). * | Să iau opiniunea aceasta, “care spune că toți trebuie să mun- cim pentru Taconstruiraa Europei și să nu ne luăm după vorbele. celor cari impun violența, cari impun prin teroare dictatura. proletariatului. E | jiMai ales în țara noastră, după atâtea sacrificii făcute, tre- buie să luptăm fără pregei acum la opera de consolidare a „tării, la pregătirea ei pentru marele răsboi al producţiei, care fatal se va da. | 

. Votând, d-lor, această lege, dsşi nu vom face 'poaia o operă completă, dar sunt Sigur că vom pune o primă piatră la fun- damentul de reconstrucțiune, de mărire şi de întărire a ţării noaste. (Bravo, aplause, ovaţiuni pe bănci'e majorițăţii). Voci : Închiderea giscuțiunii. | | — Se pune la vot: închiderea discuţiunii și se primește. — Se pune la vot “I Î i i — Ridie şedinţă. 
— Şedinţa se ridică la ora 0,50, Joi 19 August, anunţân- 
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„Bamnilor senatori, 

Proiectul de lege pentru - regulamentarea conflictelor | 
colective de muncă, votat şi adoptat de Adunarea de- 

„_puataţilor în ședința dela 12 August 1920 şi adus în de- 
liberarea Senatului cu Mesajul regal No. .... . dela 
13 August 1920, secţiunile d-voastre, luându-l în cer- 
cetare, l-au admis, numind delegaţi : . 

Secţiunea I pe d-l Sp..Gheorghiu ; 
» IL » 7 Em. Poenaru; 

Ton "UI a» N. P, Romanescu; 
» IV »  » Lazăr Popescu, şi 
» Ni»: » N.G, Tănăsescu, cari, în- 

trunindu- -se în ziua de . August 1920, s'au con tituit 
în comitet al delegaților, sub. preşedinţia d-lui Nicolae 

„O. Tănăseecu, și, luând din nou în cercetare sus arăta- 
tul proiect! 'de lege, l-a adoptat pe - următoarele consi- 
der ante : IE 

N 3 

Domnilor senatori, , 

Legea. pentru reglementarea conflictelor colective de 
muncă. e chemată a face parte dintr'un ciclu de legi 
sociale, imperios și fatalmente necesare, precum con- 
tractul colectiv de muncă, legea asigurărilor munci- 
torești contra tuturor - rizicurilor vieţej, 0 lege pen- - 

ru crearea acţiunilor de muncă, care să asigure mun- 
citorilor participarea la dividende și la gestiunea mari- 
lor întreprinderi şi, în primul rând, o lege pentru recu- 
noaşterea asociațiunilor protesion ale sau sindicate libere. 

Negreşit că ar fi fost'mai nemerit ca' legea asocia- 
'țiunilor profesionale să preceadă legea de astăzi. 

A
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O asemenea lege este, de altfel, viu dorită de niuit În 
țara noastră, 

Cu ocazia, votării legii Corporaţiunilor obligatorii, în - 
1903, eu însu-mi, combătând această lege reacționară, 
hibridă, reclamam cu insistenţă să se întăptuească »o 
reformă socială esenţială, care păstrând toată demni- 
tatea muncitorimii noastre, să-i permită a-şi realiză 
scopul ei de progres«. Mijlocul cel mai priincios pe care 
îl posedă muncitorii ca să-şi apere interesele lor este a- 
sociațiunea, gruparea profeşională, care deşi nu repre- 
zintă soluțiunea tuturor dificultăţilor, este cel puţin 
„un punct de plecare. o 
„Gruparea profesională; dacă nu va dă, pâine tuturor 
cari o cer, va puteă, totuș, dă tuturor patronilor Şi “lucrătorilor sentimentul disciplinei ȘI al datoriei, va re-- „duce aria de dispersiune a proletariatului şi îi va pro- 
cură un element de stabilitate, care până aci. îi lipsea. 

Intre individ, prea slab prin izolarea sa, și Stat, prea, 
„unitar, trebuiesc puteri libere și moderatoare, servind 

drept forțe regulatoare a societăţii noastre, trebuiesc „ organisme sociale eari să fie pentru muncitor un-xea- 
zim şi un refugiu. Numai creând aceste organisme pen- - 
tru apărarea intereselor profesionale, se poate organiză, - 
din toate punctele de vedere, educaţiunea tehnică, asis- tenţa, conciliaţiunea, intformaţiunea, cooperaţiunea, etc: 
A dă libertăţii de asociăţiune un complement eficace, proclamând personificaţia civilă a asociaţiunilor lucră- 
torilor, care se formează pentru comunitatea interese- lor și a aspiraţiunilor lor; a asigură, în general, con-— dițiunile cele mai favorabile muncei : iată desiăeratui 
de împlinit. : | i | 

D. ministru al muncii a lămurit că nu voiă să vie cu legea asociaţiunilor profesionale fără să consulte mai intai pe cei interesaţi în cauză şi cum dikerite organiza- jiuni — principale — nedând încă avizul 'lor, S'a' văzut „Silit să amâne;prezentarea acestei legi. 7 
Totodată, însă, o lege pentru evitarea și aplanarea. conflictelor colective de muncă devenise foarte urgentă, Numărul enorma] grevelor şi al Look-outurilor din aceste ultime luni, și mai ales grevele funcţionarilor inferiori judecătorești, grevele funcţionarilor căilor fe- rate și greva funcţionarilor dela poștă, și telegraf, pre— 

=
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cum şi greutatea întocmirii consiliilor muncitorești, .- 
explică şi justifică graba ce d. ministru al muncii & - 
pus în confecţionarea legii de faţă. 

Obiecţiunea că ea nu seva aplică, fiindcă asociaţiu- 
nile profesionale nu: sunt încă organizate, cade dela 

“sine, mai cu seamă în urma, introducerii în lege a prin=- 
cipiului legii lui Beranger, adică prin suspendarea exe- 
cutării pedepselor pe termen de un:an, în favoarea celor 
condamnaţi pentru primă oară. In acest timp ministerul. - 
muncii va ave răgazul necesar pentru a întocmi toate 
legile sociale despre care sa vorbit. 

Aşa cum e alcătuită, legea nu creează distincţiuni 
față de o anumită clasă: o tratare absolut egali e 
rezervată. ambelor părţi, patroni sau lucrători. 

Se poate afirmă, de pe acum, fără temere, că odată 
întărită prin adaosul celorlalte legi sociale. de cari se 
simte nevoie, ea.va fi în adevăr ocrotitoare a, interg-- 
selor muncitorilor, fiindcă nicăieri aceste interese nu-și 

pot găsi, în viaţa, actuală a societăţilor, un sprijin Mal. 

solid ca în intervențiunea Statului. 
Spre a invedera aceasta, socotesc că e indispensabil 

să insist asupra transformaţiunilor cazi sau produs, 
în ultimele decenii, în concepțiunea despre drepturile 
“i datoriile Statului şi ale individului. | 

Aceste transformaţiuni în dreptul public europeaai 
au apărut mai clare în Statele industriale din centrui 
şi din Occidentul Europei. Acolo, câţiva sociologi le-au 
„notat spre a dovedi că un nou sistem juridic să edifică 
„pe stărmăturile celui vechiu, pe care până aci trăiseră 
societăţile moderne. Intre alţii, d. L. Duguita pus în 
evidență, în termen precis, aceste transformaţiuni 
hotăritoare pentru viața popoare. Să-mi fie îngăduit 
a redă, aci în rezumat, după eminentul profesor, chiar 
observaţiile sale. 

Potrivit declarațiunii drepturilor omului a Conven- 
țiunii franceze, datoria de căpetenie a Statului eră să 
se organizeze astfel încât să garanteze cât mai bine 
ocrotirea drepturilor naturale ale individului, inaliena- 
bile, permanente, anterioare chiar dxepturilor Statului. 

Principiul recunoaşterii drepturilor individuale ho- 
tărăște calea și limita activității publice, și din ei
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izvorăsc regulile grivitoare la relațiunile dintre individ 
“Şi Stat. - Sa i N Statul e dator să organizeze, pentru apărarea asocia- țiunii politice care constitue naţiune, o armată, un ser- viciu de răsboi; pentru siguranţa în . interior, un ser- 
viciu “de poliţie; pentru ocrotirea drepturilor indi-. vidului, un serviciu de justiţie. 

Dar, în acelaş timp, se înţelege că drepturile omului nu pot fi neţărmurite, Fiecărui drept al individului i se pune ca limită dreptul altui individ sau ordinea pu- blică, Cu alte cuvinte, Revoluţia recunoşteă că omul nu poate aveă drepturi naturale individuale, fiindcă e „o ființă socială, dar dacă el are drepturi, el nu le poate trage decât din mediul social, nu Je poate însă impune mediului. * N e a Ceeace, în primele momente după Revoluţia franceză, apare tuturor ca niște dogme intangibile, se sdrancină şi se preface în mod vădit. i N 
Pe de altă parte, prin schimbările ivite în cuzsul se= colului al XIX-lea, adică prin aglomerarea capitalu- rilor, prin înmulţirea extraordinară a societăților - anonime, prin igtroducerea mașinelor, industrialismul prinde puternice rădăcini și industria naţională se sub- stituie industriei. casnice, . “În locul micului grup familiar muncitoresc se înfiin- țează vaste organisme industriale, ocupând un mare număr de Anuncitori, cari pot îndestulă, mai “în grabă nevoile tuturor. | i 

. Interdependenţa socială devine aşa de strânsă, încât în eazul când unii nu-și execută munca lor, fatal se pro-=. duce o reacțiune faţă cu toată lumea care produce sau consumă, N. ÎN 
Această interdependenţă se simte, neapărat, de câte. ori e vorba de serviciile publice. A | | „Sunt o mulţime de nevoi de o importanță primor- dială, cum bunăoară transportul pe căile ferate, ilui minatul, relaţiunile prin postă și telegraf, cari nu poi fi satisfăcute în mod sigur decât prin. organisme foarte vaste şi complexe, și nevoile sunt de așa natură, încât dacă funcţionarea acestui organism sar opri,. ar re- zultă o perturbare profundă care ar primejdai vieaţa socială, |
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"Rolul Statuiui se vede schimbat, amplificat, | 
Nu se mai cere guvernelor să asigure numai ser- 

viciile de răsboi, de poliție, de justiţie, dar încă să 
organizeze o serie de servicii industriale și să suprave- 
gheze, să. controleze fancţionarea lor în așa chip ca să 
nu'se întrerupă un singur moment. : 

Astfel, noţiunea de serviciu public înlocueşte no- 
iunea de suverani itate a Statului, sau mai bine zis i se 
juxtapune. Statul nu e numai 6 putere suverană. care 
poruncește :, este un grup de indivizi cări dețin o forță 

Şi cari sunt datori să o întrebuințeze spre a creă și a 
geră'servicii publice. 

Funcţiunile Statului cresc în raport și paralel cu 
desvoltarea activităţii sale economice și .sociaie, car 
totodată cresc și obligaţiunile sale. - 

Puterea ce se recunoaște guvernanţilor nu mai 
există în virtutea unui drept primordial de autoritate 
publică, ci numai în baza datoriilor ce le incumbă ş Și 
în măsura ce ei își îndeplinesc aceste datorii - 

Așa fiind, mai poate încăpeă întrebarea dacă inter- 
vențiunea Statului e legitimă în conflictele muicito- 
rești ? Și nu i se impune mai de grabă chiar ca obliga- 
torie această intervenţiune, mai “ales când sunt peri- 
clitate serviciile publice ? 

Greva este, în adevăr, de mult recunoscută ca un 
fapt eșit din dreptul de coaliţie, deși acesta nu este 
înscris în codul nostru. 

Dar şi aci nu puteni confundă dreptul legitim ai 
acelora cari refuză munca lor în unele condițiuni pe: 
cari le consideră insuficiente cu o acţiune plănuită, | 
în scop de a ţine în loc vieaţa naţiunii. Astăzi, în deo- 
shi, 0 asemenea acţiune, propagându-se, ar echivală 
cu zădărmicirea refacerii ţării, care nu se poate obţine 
decât prinir'o producţiune intensă și regulată. 

Legea preyede că încetarea colectivă a lucrului este 
interzisă salariaţilor din toate întreprinderile și insti- 
tuţiunile Statului, judeţului sau comunei, precum și 
din câteva alte întreprinderi enumerate în lege, cari! 
funcţionează în interesul public și a căror oprire pune - 
în primejdie existența și sănătatea populaţiei sau vieața 
"economică, și socială « a ţării. 7 

4
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Aceştia sunt agenții unor servicii cari reprezintă 
cadrele chiar și armatura naţiunii. 

Pentru aplanarea conflictelor colective între capital 
şi muncă și, — odată declarate, — pentru rezolvirea. 
lor mai grabnică, s'a propus două feluri de mijloace: 
unele zise de impăciuire, în scop de a se preveni ŞI. 
a se curmă neînțelegerile, altele în scop de a se aduce. 
conflictele, odată declarate, la o pașnică şi imediată. 

" soluțiune. 
"In momentul când năzuim a înlătură răsboiul între. 

popoare prin instituţiuni de arbitraj internaţional nu: 
e, oare, înțelept de a încercă să se înlăture, prin ace- 
leaşi mijloace, răsboiul social între indivizi ? 

Sistemul legii alăturate prevede arbitrajul facultativ 
ca încercare de împăcare, e 

Totuș, arbitrajul devine oDiigatoria nentru anumite. 
categorii, adică pentru funcționarii Statului Și acei lu-. crători ocupați fie de Stat, fie în întreprinderi de utili-. tate publică (art. 16). | 
„Ei fiind organele cari asigură mersul regulat al vieţii. naţiunii, nu li s'a recunoscut un drepti de coalițiune. „cu ceilalți lucrători ai întreprinderilor obișnuite. 
Grevele -venind din partea lor, au fost considerate ca. o rebeliune împotriva naţiunii, ca un atentat la soli-- daritatea socială. | | 
In schimb, însă, legea trebuie să le consacre norme uniforme de conducere, strict observaţe : ia locul ar-- bitrarului în numiri și a favoritiemului, legiuitorul tre-. buie să le intocmească un statut care să le fixeze con- dițiuni de stabilitate și de înaintare în afară de influen=- țele politice, condițiuni de bun traiu şi de justă ocrotire, E rece-ar, în acelaș timp, ca ei, chiar prin lege, să ie vestiți că in ziua când ar provocă încetarea colee- tivă a muntii, toate temeinicile garanţii ce le-au fost. acordate pot încetă și ele. 

Domnilor senatori, 

E inuţil de a mai enumără țările în cari încercările. de „Contiliaţie și arbitraj au dat bune rezultate şi de a, ial îngreuiă acest raport cu date ȘI cifre.
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Amănunţita și meritoasa relatare a d-lui D. R. Ioa- 
nițescu, raportorul legii în, Camera deputaţilor, poate 
îi lesne şi cu folos consultată de fiecare dintre noi. 

Mă voiu mărgini a reaminti numai că, sub deosebite 
forme, există, în multe ţări din Europa, -in Franţa, 
Anglia, Germania, Belgia, Elveţia, Danemarca, Nor- 
vegia, (fără a mai pomeni de continentul american) o 
mulțime de instituțiuni, având îndatorirea să intervină 
pentru, a rezolvi diferendele între muncă şi capital. 

O menţiune particulară se cuvine în această privinţă 
unei țări, care se înfățișează Europei ca un fel de labo- 
vatoriu social, unde problemele muncitoreşti capătă so- 

_ lațiunile cele mai larg democratice, cele mai echita- 
„bile: Noua Zelandă,— imitată, de altminteri, cu râvnă 

şi -de celelalte State din Australasia. 
„Rău primită de patroni, legea numită » Industrial 
conciliation and arbitvation Acta . din 1894, artendată 
în 1896 și 1898, refăcută și consolidată în 1900, este | 
un ansamblu de măsuri destinate să previe şi să ter-. 
mine neințelegerile între patroni şi lucrători. Foarte re- 
pede; însă, prin forţa lucrurilor, activitatea arbitrilor a - 
devenit așa de multiplă, în cât sunt puţine probleme 
din vieața muncitorească pe-care să nu le fi pipăit. 
„Curtea arbitrală, hotărând cu toată autoritatea, sa 
transformat într'o putere nouă, care nu e nici jaridică, 
nici legislativă și pe care Parlamentul o respectă. 

Cei cari au studiat starea socială în Noua-Zelandă, 
şi între alţii d. And6 Sieofried—care a scris despre 

„ această țară 10 ani după promulgarea legii,—se ros- 
tesc categoric asupra efectelor ei. Dacă din punctul de 
vedere al desvoltării industriei, rezultatele au fost dubi- 
oase, din punctul de vedere a] păcii sociale s'a“ înregis- 
trat cele mai bune urmări. Noua-Zelandă n'a mai cu= 

_noscut nici Look-outurile, nici grevele, cari, chiar după 
potolirea lor, Yasă atâte mizerii şi uri. 

La noi legea de față este o încercare menită să în- 
drumeze spre armnonia socială, la care, însă, încă odată, 
nu se podte să ajungem decât atunci când, în toată 
consciinţa, vom fi întăptuit întreaga legislaţiune socială. 

Desvoltarea industiialismului a produs în toate ţările 
aceleași condițiuni de muncă, a pricinuit pretutindeni 
aceleași rele sociale şi fiindcă el este un fenomen inter
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naţional, măsurile legislative de natură a repară relele 
cauzate vor fi, cu vremea, în mod firesc, identice pe 
toate continentele. . | 

Conferinţa dela Versailles voieşte o organizaţiune a 
muncii pe baze. internaţionale și în Paris sa întocmit 
chiar, în virtutea tractatului de pace, oficiul internaţio- 
nal al muncii. „Ţinând seamă, zice tractatul de pace, 
că Societatea Naţiunilor are de scop de a stabili pacea 
universală și că o astfel de pace nu poate fi întemeiată 
decât pe baza justiţiei sociale; ţinând seamă că există 
condițiuni de muncă cari implică pentru un mare nu- 
măr de persoane nedreptatea, mizeria și privaţiunile, 

„ceeace dă naştere la o astfel de nemulţumire, încât pa- 
cea și armonia universală sunt puse în pericol; ţinând 
seamă că e de nevoie urgentă de a se îmbunătăţi aceste 
condițiuni şi că neadoptarea de către o naţiune a unui 
regim de muncă cu adevărat uman pune piedică silin- 
ţelor celorlalte naţiuni doritoare de a îmbunătăţi soarta 
lucrătorilor în propriile lor ţări=, părţile contractante 
intemeiază o'organizare permanentă, însărcinată de a 
lucră la realizarea unui program de legislaţie a muncii. 

În stadiul actual de închegare a neamului, avem 
tocmai fericitul prilej de a aplică cele mai echitabile 
soluțiuni în chestiile sociale, - 

Revendicările claselor muncitoare trebuiesc satisfă- 
„cute în întregimea lor, pe măsură ce se dovedeşte că 
sunt întemeiate, şi fivea lucrurilor se însărcinează a do- 
vedi aceasta în mod neîndoios. . 
„ Astfel, bunăoară, odată înfiinţat contractul colectiv,” 
odată pusă în practică participaţia la beneficii, dacă 
S'ar învederă că şi acest mod de a stabili salariul nu 
e adecuat cu trebuinţele imperioase, ineluctabile ale 
traiului muncitorilor, ei bine, legiuitorul să se găsească 
dator a merge mai departe, a cercetă până în cutele ei 
problema salariilor și a o deslegă în sensul cel mai a- 
menos, cel mai omenesc. , - 

Vechia și chinuitoarea problemă a omenirii trebuie 
rezolvită potrivit raţiunii, care caută adevărul, potrivit 
conştiinţei, care vreă dreptate. . 

Legea ce ni se cere să votăm astăzi va pregăti desi- 
gur terenul pentru crearea unor instituțiuni perma- 
iente, care să permită lucrătorilor să exercite controlul 

Lă
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lor în producţiunea patronală, ur -mărind o mai dreaptă 
repartizare a bunurilor. 

Dar toate combinaţiile de -mediaţiune şi arbitraj, 
toate dispoziţiunile legilor ce vor veni în urmă nu vor 
fi în stâre să aștearnă măcar drumul spre pacea socială 
până ce forțele profesionale, interesele colective nu vor 
fi conduse şi insuilețite de spiritul mânțulitor al solida- 
“rițăți. i 

Pentru aceasta, — ţin șă 'o repet, încheiând, — se 
impune mai înainte de toate recunoașterea legală a sin- 
dicatelor libere, astăzi răzlețe și embrionare, Sindicatele 
fiind singurul organ care poate vorbi în numele colec- 
tivităților muncitoreşti, | 

Ideia de înmulţire a sindicatelor pornită nu din.do- 
rinţa. de distrugere â societăţii actuale, ci din. dorința 
de evoluţie și cooperaţie va fi rodnică. La noi, ca și în 
alte ţări, societatea are interes să vadă prosperând 

" puternice asoclașiuni de muncitori. 

" Având o personificaţie juridică bine definită, cunos- 
când mai de aproape toată complexitatea chestiilor 
economice,-posedând un patrimoniu Împortant, ele nu 
se vor mai aventură cu ușurință în conflicte în -cari 

“ar riscă să-și compromită acest patrimoniu i şi puteriie 
lor de a produce. 

Doctrina sociată proclamată de partidul care ocro- 
tește de o potrivă nevoile şi celor dela sate și celor dela 
orâşe, —. de partidul poporului — să rezumă întrun 
cuvânt : asociaţiunea, adică infrățirea. 

Nu se poate crede că, fericirea unei naţiuni se va rea- . 
liză -p-in lupta. între clase, precum. nici feritirea o- 
menirii nu se realizează prin lupta între naţiuni. | 

Instrumentul tutulor îmbunătăţirilor sociale este a- 
sociațiunea indivizilor şi asociațiunea grupurilor ome- 
nești, consimțind la reguli pe cari şi unii și alţii le 'so- 
cotesc și le simt conforme binelui, fiindcă sunt con= 
forme intereselor tutulor. | 

Partidul poporului, reflectând în sine, în mod clar, 
condițiunile vieţii noastre sociale şi înțelegând. reia- - 
țiunile ce ele implică, inspirându- se dela fapte, dar pri- 
vind orice act sub forma rațiunii și a adevărului și cu- 
getând la inrâurirea ce el poate aveă, va dă dovadă că
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e un partid de principii larg - democratice și solida- 
riste. 

In legile ce va întocmi va reaminti necontenit că 
dreptul'e armonizarea tutulor „Hbertăţilor, progresul, 
desvoltărea ordinei. - 

Raportor, NICOLAE P. ROMANESCU. 

    



DISCURSUL 
D-lii LAZAR POPESCU 

(SENATOR) po 

  

Domnilor senatori, 

Alături de problema agrară, dela a cărei înțeleapiă și bună 
“deslegare desigur va atârnă coaselidarea și trăinicia statului 
nostru, şi deci a neamului nustru, vine o altă problemă care, 
din punct de vedere zl numărului estăţeailor de cari se ocupă. 
deşi n'ar prezentă mare importanță, deşi n'are importanţa legii 
agrare, totuș, din punct de vedere al cerinţelor, tendinţelor şi 
mai ales al pratențiunilor acestei categorii de cetățeni, problema 
prezintă o importanță deosebită : aceasta este problema munsi- 
torească. Dacă se trece uşor peste această problemă și nu se ia 
măsuri ca muncitorimea să fie organizată, oricât de mică ar & 
această muncitorime astăzi, ea poate să primejduească chiar 
existenţa Statului, dacă nu vom câută ca să legiferăm această 
importantă problamă a muncitoriraii şi dacă nu o vom pune-o în - 

_Cencordanţă cu cesace s'a făcut şi se face, în această sirecţiune, 
în tările mai înainiate din Apus, în țările civilizate, 

D-lor senatori, îx trecut muncitorimea la noi eră alcătuită p8 
bresle. Aceste bresle în relăţiunile lor întrebuinţau schimbul, 
mijlocul natural care se întrebuinţă și în societâţile primitive. 

- Mai târziu, pe măsură ce a crescut Ja noi numărul muncitorilor, 
în mod fatai a început să se organizeze, şi muncitoriraea a înce- 
put şi o organizaţ'e, care să se apropie de organizațiile occi- 
dentale. Aceşti muncitori au început să se organizeze în sindicate, 
iar aceste organizații muocitoreşti, cari la început aveau scopul 
unic de a puteă să se lupta cu acei patroni de cari depindeau în 
interesele lor dela patroa ia szlariat, mai târziu această tendință 
a sindicatelor deviază, şi dintr'un scop pur economic se lrans- 
turmă într'un scop pur politic, Aci este toată primejdia, 

Cât timp s'a menţinut aceste organizaţii muacitoreșii în ten- 
dinţa lor naturală de a se iuptă pe cale naturală, economică, ca 
acei cari îi spsculau, grava eră foarte simpatizată. De îndată însă 
ce aceste sind cate au daviat delă lupta lor naturală, a început 
să se naliniștească lumea, fiindcă, prin organizaţiile ior cu ten- 
dinţe politice de răsturnare a 'actualti organizaţii de Stat, . pun 
existența Statului în primejdie. 7



D. Paul Bujor : S'au format tindicate galbene de către liberali. 
D. Lazăr Popescu: Viu și la sindicatela galbene. 
Ce este sindicatul? Este o acţiune uvrierâ revoluţionară. 
D. Paul Bujor : Sidicatele noastre sunt simple asociaţii pro- 

fesionale, | | - 
D. Lazăr Popescu: Să credeţi, d-le Bujor, că m'am ocupat 

niult de chestiunea aceasta. - | 
„Și ca să vedeţi că acțiunea sindicalistă şi mai ales acţiunea 

sindicatistă franceză este o acţiune revoluțianară, daţi-mi voie 
să vă citez dia lucrarea: »La Philosophie Syndicalista« a lui 
Georgts Guy-Giand, definitia acţiunii sind caliste: „Par sindica- 
lisme on entend d'ordinaira i'action Givr.ere et la forme la plus 
viclente de Vaction ouvriăre, Paction r&volutionaire mer6s par 
les inembres les plus remuants dela Confederation gâasrale du 
Travaile, A o 

Vedeii dar câtă dreptate am avut cu în definiţia pe care au fă- 
cut-o. Zic, d-lor, că d-nii liberali se laudă cu înfiiațarea acestor 
sindicate, fără să se gândească că înființarea acestor sindicata 
s'a luat după modelul sind'eatelor franceze şi că dejă sindicatele 
franceza duc o acţiune revoluționară. Dar su fac 0 vină cindica- 
telor franceze că au ajuns la acţiunea revoluționară, pentrucă a 
fost justificată poate de luţta dintre patron şi selariat, dar mai 
târziu au verit cu pretențiuni politice şi nu-i acuză nifneni că fac 
politică, dar pentrucă pretind, — sccialişiii moderați nu — ci 

„nrmai socialiștii maximalişti, sau bolşevicii, cum ji se kica în 
„Rusia, pretind distrugerea şi răsturnarea imediată -a organiza,- 

țiunii de Stat. Dar dacă în Franţa nu sunt periculcase sindicatele 
» acestea, această acțiune a lor la ndi este extrem de pericul:asă, 
pentrucă muncitorimea noastră n'a trecut prin fazele prin cari a 
trecut în Franța și nici n'are educaţiunea pa care o ara muncito- 
rimea din Franţa. Și apoi să Şliţi că socialiștii deia moi vor să uzeze de aceleași mijloace de cari au făcut atât de rău Rusiei. Și ştiţi prin ce mijloace vor să răstoarna actuala stare de lucruri ? Prin aceeaş acțiune pe cară o propune Kautsky în 1902, într'o importantă lucrare a sa, pe care am cetit-o mai de mult, căti este o lucrare foarte importantă, și Kauisky este un savant doz-- trinar al socialismului. a o 
„ȘI acum pentrucă sindicatele muncitoreşti conduse de socia-. lişti, şi mai ales de sotialiştii extremiști, se s:rvesc în lupta poli- tică de răsturnarea actualei organizațiuni de Stat, de grevă, arma de luptă cea mai principală a socialiștilor, pg cara d. ministru al muncii a regiemueniat-o in zcest proiect de lege, pa car suntem cpernati al votă, în interesul și al muncitorilor şi al producţiunii Ş 3 ML Dtaturul, bul permit a vă cită și părerea celui mai înțelept, mai prevazator şi mai savant doctrinar al socialismului, părerea savantului Karl Kauisky, ale cărui prevederi s'au împlinit adessori, aproape matematic în uuele privințe, şi care iată cum | „se exprimă el despre grevă în lucrarea lui : „eformă socială sau revoluție socială 9a +0 mai mare însemnătata decât crizele: liaantiare sau insurecţiunile armate, capătă în societatea capi- 

4
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talistă înaintată mijlocul de luptă şi presiune groprie numai pro-- 
letariatului : refuzul organizat da a lucră, greva. 

Și mai departe: „Prin aceasta însă natural nu vreau să pledez- 
pentru greva generală în sensul cum o concep enarhiştii și sinâi-- 
caliştii francezi. Dvpă dânşii grava generală ar trebui să înlo- 
cuească acţiunea politică şi în deosebi pe cea parlamentară și. - 
ca să revie.mijlocul prin care se prăvăleşte dinir”o lovitură: ac- 
iuala orânduire socialăe. .: 

Şirînai departe : »O astfel de grevă ar face imposibilă exis- 
tenţa nn numai a societăţii actuale, ei îh general crice existență. 
şi pe aceea a proletarilor mai rapede încă decât a capitaiiştilor ;. 
ea ar cădtă în mod inevitabil tocmai, în mormgentul în care ar . 
irehui să înceapă a sa vedeă efecte e ei revoluționare. 

Şi mai departe: »Ea nu este mijlocul atotle-uitor, după cum 
îl preconizează anarhiştii şi nici mijlocul care nu dă greş în niti 
o împrejurarec. - Sa 

Sunt perfect adevărate prevederile acestui mare socialist. 
Eu îl consider ca cel mai mare socialist, un om cu minta 

cumpăta tă şi ala cărui teorii n'au fost desminţite, ba chiar au fost 
confirmate în Rusia prin efăctil ghevetor mai întâiu parţiale şi 
apoi generala... os N . | 
_D. Paul Bujor: Tocmai pentracă riunsjtorimea nu eră orga- 

nizată. Sa i 
D. Lazăr Popescu: Var nici noi nu suntem organizați, nici 

noi nu suntem deparis de mișcarea muncitorească care a ăvut 
loc în Rusia, căci cine a. făcut educaţia 'massei noastre munci- 

„ toreşti? E | po 
D. Gr. L. Trancu-laşi, ministrul muncii și ocrotirilor sociale: 

Cina-puteă să le-o facă, când intelectualitatea este înlăturată sis- 
tematic de ea. * Di 

D. Lazăr Popescu: ba, este fozrte adevărat. Se sirecurau 
printre muncitori câțiva demzgcgi cu cuviate dems gogice și le 
șopteau la urechi lucruri cari mârean în ochii lor suferințele lor, 
nevoile lor familiare,.... şi bietul muncitor care sa vedcă înecat 
în nevoi, ori muti at depe urma vreunei mașini, se revoltă uşor,. 
se tăceă uşor părtaş la orice arțiune, care daceă chiar la distru- 
gerea ordinei în Stat, în urma asclei întărâtări demagogice. - 

Iată cari sunt rezultatela ce provin dintr'o nebăgare in seamă 
a porairilor rătăcite a muntitorimii. . j 

D-lor, în afară de d. Toma Drag, nu intelectual, c2re cunoaște 
doctrina socialistă, să-mi daţi voie să vă spun că nu este nici unul 
din ceililți demagogi care să cunosscă această docirină, care 
caută să răstoarne toate doatrineie cari au stat la baza. Statelor 
dela întemeierea lor şi până zstăși, nici unul din ei nu o înțelege. 

Ceilalţi şefi, cred eu, şi cred că şi d-oastră sunteți de acord, 
ai grupului socialist, cari nu au nici o cultură sozială și nici mă-- 
car aceia ce se capătă în liseele noastre, decât doar câteva clase 
primare, nu sunt în stare să înțeleagă vasta doctrină socialistă. 

D. Paul Bujor: Ea am luat parte la înfiiuțarea partidului socia- 
list în Franța, când eram la Paris, grupul nostru, eu și dimpreună: 
cu alţii, am fost aproape întemeistoru! înjghebării sceialiste. 

| . i e 
PP
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Veneau la noi Guesde Lafargue şi alţii, căci erau câțiva cari - “stăteau bine, şi făceau conferinţe de studii sociale, 
„„Mişearea de acolo pleacă, si partidul socialist este bine orga- nizat şi lucrătorii sunt mult mai bine,- mai conștienți decât alegă. “torii noştrii dela ţară și chiar decât cei dela marginea orașeior, deia mahalale. NR | 
 Săxvă dau un exemplu. Vă spun intimităţi. La Iași, noi ţără- niștii, la alege ile trecute, abiă am putut scoate, dela toţi, 5.000. “46i, pentru ca să ne publicăm:manifestele noastre. Pe când lucră- : torii au dat cu toţii cât 4a putut şi nu în mai mult de 3 zile au «strâns 80.000 lei, eu cari şi-au cumpărat un automobil-camion pentru a faca propagandă. 

Să nu credeţi dar că ei nu sunt bine organizați şi destul de | “conştienţi. : 
D. Lazăr Popescu: Nu-i cred atât de conștienți, când se lasă couduși de capete ignorante şi Bspregătiie. Na E „Dacă pe muncitorii noştri i-ar conduce oameni ca d-voastră, «cari aveţi cultură socială, ar fi alfel. iar nu oameni cari nu ştiu „ce este socialismul. Știu ei ce este socialismul crejtia, colectivist, minimalist? Sau ce este maximalismul, cu susţinătorii şi profe- “sorii lor, cari se vrăjmăşese întra ei, fiindcă nu au ajuns încă nici *până astăzi doetrinarii socialişti la concepţiunea definitivă a pla- * nulbi sozietăţii viitoare? + . Știu ei cum va fi această societate, știu ei cari sunt metodele prin cari se va ajunge la înfâptuirea ei şi care ar fi mijlocul de „distribuţie în so-ietatea socidistă ? - . , a Sunt multe școli cari au fiecare susținătorii lor, cari merg de “multe ori îa luptă între ei oulrance şi dacă nici în apus oamenii savanţi nu a ajuns la o înțelegere desăvârșită a mecanismului viitoarei societăţi socialiste, cum au ajungă oamenii simpli. de aci, cari nu au nici o cultură, şi cari vor ca, dintr'odată, să pre- “facă souiotaiga actuală în viitoarea societate socialistă, pe care ei şi-o închipuibsc. (Aplause) | 

Dovadă despre aceasta este că socialiștii noştrii, în loc să îm- -brăţişeze forma cea mai blândă a socialismului : socialismul da- " mocrat sau socialismul creștin, care nu tinde la răsturnarea din- tr'odată â societăţii actuale, cari nu veeă ea prin revoluţii 
când altceva decât să intervină în conflictele ce se-ivese întra “muncă şi câpital, « âutând neîncetat perfecționarea, pentru care, d-la Bujor, n'aș aveă nimic de zis, dar socialiștii noştri au căutat -să îmbrățişeze forma cea mai pericoloasă a socialismului, maxi- malismul, care înseamnă maximum de revendicări sau comu- nismul radical, care vrea să răstoarne actuala formă a societăţii, 
a N za < > A .. pi 
'înlocuindu-o cu o formă închipuită de dânșii, o. formă pe care 

Daţi mi voie să spun că este o acțiune primejdioasă acțiunea 3 “aceasta pe care a îmbrăţişat-o muntitorimea noastră, condusă de. Oameal cări nu'şi dau seama da coasecințele grave la cari poate - ”Să ajungă acţiunea lor, după cum s'a ajuns în Rusia ee - 
+ 

.
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iată punctul de ve ere din care privesc acţiunea socialistă. 
« Departe de mine gândul că muncitorii nu trebuiesc să facă 
politică. Am toată;simpatia, am toată dragostea pentru ei. 

Vrem însă ca ei să fie conduşi de capete luminate şi nu vrem 
să ajungă să facă și la noi ceeace au făcut muncitorii din Rusia -- 
“şi Ungaria. (Aplause). | 

D. Paul Bujor: Au fost decepţionaţi din cauza trecerii inte- 
lectualilor în partidul liberal. De aceia au fost revoltati. 

D. Lazăr Popescu : Np. știu, dar observ că socialiștii noştri 
maximalişti și bolșevisti fug de intelectuali. Care să fie cauza ? 
Au vrut să se înscrie intelectuali în partidul socialist și nu au 
fost primiţi. - 

Cauza neprimirii lor bănuiesc că este: teama pe care oau 
şefii lor că intelectualii ar lumină muncitorimea asupra - acestei 
“doctrine şi ar deveni mai conştientă în alegerea conducătorilor 
lor, iar demagogii n'ar. mai aveă nici o trecere printra munci- 
torime. : _ 

Ei nu sa gândesc câtubi de “puţin la ce stare dezăstroasă ar da 
naștere, mai târziu, acţiunea lor, pe care nu o văd acum cât este 
-de pericoloasă. | i 

D. Gr. L. Trancu lași, ministral muncii și ocrotirilor sociale : 
O vedem acum în Rusia, unde e mai multă carne de om, decâi- 
carne de vită. | | 

D. Lazăr Popescu: De sigur. Nu există şi nu s'a pomenit te- 
oare mai mare ca aceia care se săvârşeşte astăzi în Rusia. Și sunt 
țărani cari spun că mai bine preferă să se înironeze iarăşi regi- 
Inul țarist, decăt teroarea roşie. 
__D.Gr. d. Trancu-laşi, ministrul muncii și ocrotirilor sociale : 
În Rusia țărănimea este împotriva teroriștilor şi a conducăto- 
rilor lor, | -, 

D. Lazăr Popescu : Este foarte adevărat. Şi eu zș puteă să vă 
afirm un lucru: am convingerea că mântuirea va veni acolo tot 
dela țărănimea rusă. (Aplause). - | 

Uitaţi-vă la țărănimea noastră, priviţi la cele ce se petrec la 
țară și aveţi să vedeţi că țăranul a fost şi a rămas sănătos la trup 
şi la suflet, “ , 

D. Gr. L. Trancu-iaşi, ministrul muncii şi ocrotirilor sociale: 
Să-mi daţi voie, relativ la aceasta, să vă istorisese cele ce am 
putut constată eu de visu, împreună eu P. $. S. Episcopul Du- 
nărei-de:Jos. ! ” 

Acum 2 săptămâni re-am dus, împreună cu P. S. Ș., într'un sai 
din judeţul Covurlui, Fântânele, unde P, S. Sa eră invitat să 
Sfințească o biserică, care a fost clădită eu banul țăranilor şi ci 
munca depusă de un -călugăr, Dinescu ; ţi se înălță inima de bu-. 
curie când vedeai cu ce sfințenie, cu câtă credință, asisiau la 
această pioasă slujbă, care eră îacoronarea operii lor. Ar trebui 
ca cei ce vor să legitereze, 'să meargă la ţară să vadă credinţa, - 

- puterea, vitalitatea acesteisțărănimi şi să facă legile pornite din 
nevoia stabilirii echilibrului social. Nunzai atsfel putem pune la. 
temelia aşezării Statiiiui baze sănătoase, solide, menite să înălțăra 
edificiul României-Mari, a României Noui. (Aplause).
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P.S. S. Episcopul Dunărei-de' Jos: Cele spusa de d. ministru 
Traneu sunt perfect adevărate. e , 

latr'un sat mic numai de 150 da locuitori, cu propriile lor mij- 
loace și refuzând orice ajutor din partea proprietarului, cu o: 
-avere de 11 000 hectare, care a oferit să dea 1.000 lei ca să-şi 
pună. numele pe biserică, ţăranii aceştia, din sătuleţul de care vă 
vorbasc, au refuzat în mod demn (aplause). și, după cum .vă 
spuneam, prin propriile lor mijloace, au ridicat această frumoasă 
biserică, care pot zice că este monumentală și care n'a costat 
decât 53.000 lei, fâcuiă prin stăruința unui călugăr, care are la 

- activul su 40 de biserici zidite, căci face pe antreprenorul şi pe 
arhitectul. (Aplause). 
_. D. ministru singur, din propria sa iniţiativă, a luat hotărîrea a. 
propune, spre decorare, pe acest călugăr munsitor. Fiindcă, d-lor, 
călugărul avâă bătături și pe palme şi la încheeturile degetelor, şi 
“când d. ministru Va întrebat de ce are aceste bătături, călugărul 
i-a răspuns : în palme art bătături, -fiindcă toată ziua muncesc 
ca să ridi biserici, în cari oamenii să se închine, iar la degete 
am bătături, fiindcă noaptea bat mătănii şi mă închin eu. 

I. Lazăr Popescu: Mă adresez în special d-lui Bujor. | 
D-ie Bujor, eu am mare speranţă în judecata sănătoasă a ţăra-. 

nului nostru. : - a | 
d. C. Dinescu: Toţi avem încredere în judeaata ţăranului 

nostru, Ne 
D. Lazăr Popescu : Acţiunea d-voastra de ţărănişti ar trebui 

să vă facă ca, mai mut decât oricine, să căutaţi a feri ţirănimea 
de curentele acestea nenorocite. . 

Voci la ţărănişti: Suntem de acord. 
D. Lazăr Popescu: Atunci dacă sunteţi de acord, de es să fit 

„contra acestei legi, care esta bine gânâită și vine să regulamen- 
teze una din actiunile cele mai periculoase ale muncitorimii, ga-- 
rantând ordinea acestei acţiuni. 

D. Christache Georgescu: Noi ne abţinem de a votă legea: 
până la toamnă, 

Vom votă atunci, sperăm, toate legile muacitorești, în an- 
samblul lor. si Si 
„„D. Lazăr Popescu: Cu atât msi muit, cu cât d. Bojor-cunoaşte: 
ideile d-liii ministru Trancu-lași, care nu poate veni ari cu idei 
reactionare, pentruca să înăbușe zcţiunile buae ale munsitorilor. 

Prin urmare, să volăm această lege, care nu este decât o reglementare a acestei acţiuni, o îndrumare a ei pe cale bună. _Acestea sunt observaţiuaile pe cari am avui sa le fac şi cred că facem opiră sănătoasă-dacă şi noi din, majoritate şi d- voastre: « din minoritate vom votă gceastă, lege. (Aplause). - 
” 

tom
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ABELEMEATAREA CONFLICTELOR COLECTIE: DE MA 

CAPITOLUL I 

Libertatea muncii 

„Art, 1. — Se garantează oricui, în lirnitele legilor 

regulamentelor existente, precum și ale legii-de faţă 
dreptul de â munci după voie. - - 

Art. 2. — Oricine prin ameninţări grave, imediate 
şi directe, ori prin violenţe de fapt, va împiedică sau 

-sili ori va încercă să împiedice sau să silească pe ci- 
neva de a munci, în timpul sau cu ocazia unei înce- 
“tări colective de lucru, se va pedepsi după cum se arată . 
mai jos. 
„Art. 3. — Acei cari sau făcut vinovaţi de armeninţă- 

rile calificate mai sus, sau de violenţe de fapt, se vor pe- 
„depsi cu o amendă dela 10—200 lei, şi cu închisoare 
„dela 15 zile până la șase luni, afară de cazurile când 
-codul “penal prevede o pedeapsă mai gravă. 

CAPITOLUL ii 

Incetarea colectivă a lucrului . 

| Secţia I 

„Art, 4. — Nici o încetare colectivă de lucru, pen- . 
ru cauze referițţoare la condiţiile de muncă, fie: din 
iniţiativa patronului, fie din iniţiativa salariaților, nu va 
puteă aveă loc în vreunul din stabilimentele indus- 
triale și comerciale arătate mai jos,. înainte de a se fi 
îndeplinit procedura de impăciuire. 

Orice încetare colectivă de lacru, pentru cauze străine 
«celor arătate mai sus, este interzisă prin legea de faţi,
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"Art. 5. — Prin incetare âolectivă de lucru, în sen— 
sul legii de faţă, se înţelege încetarea lucrului a cel pu-— 
țin !/3 din numărul total al salariaţilor stabilimentu- 
lui industria] sau comercial, ori din numărul salaria= 
ților ocupați în una sau mai multe secţiuni din acel şta- 
biliment. | 

„Art. 6; — Cad sub prevederile legii de faţă: 
Stabilimentele iudustriale şi comerciale, de orice na- 

tură, cari întrebuinţează în mod obișnuit un-număr 
de cel puţin-10 salariaţi. 

| 7 Secţia II 

Impăciuirea 

Art. 7. — Când în una din întreprinderile prevăzute: 
la art. 6 se ivește un litigiu referitor la condiţiile de 
muncă, susceptibil de a provocă, o încetăre colectivă 
de lucru, salariaţii vor alege o delsgație de 2—5 per- 
Soane cari, împreună cu patronul întreprinderii ori re— 
prezentantul său şi în prezența unui delegat al Minis- 
terului Muncii, vor cercetă modalităţile pentru apla- 
narea prin bună învoială a conflictului. 

In mod excepţional, când natura întreprinderii o cere, 
delegatul Ministerului Muncii va putea fixă Şi admite la discuţiune, din partea salariaților, un număr mai mare de reprezentanţi decât cel prevăzut la primul alineat. o : | 

Delegații salariaţi vor trebui să aibă împuternicire: scrisă din partea cel puţin a majorităţii numărului de salariaţi prevăzut la art. 5. 
Când patronul este reprezentăt la tratativele de îm- păciuire prin una sau mai multe persoane, acestea, pentru a puteă luă parte la desbateri, vor trebui să aibă. imputernicire scrisă dela, patron. [n caz când întreprin- derea aparţine Statului, acesta va fi reprezentat prin: direcțiunea întreprinderii sau delegatul ei. | Art. 8.— Poate fi ales ca delegat orice persoană, indi- » ferent de sex, care a împlinit vârsta de 25 ani, care nu a suterit vreo condamnare aducând după sine pierderea drepturilor civile şi politice sau vreo condaranare cu în- chisoare pe baza legii de faţă şi care lucrează cel pu-.
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țin de 6 luni. în întreprindere sau dela” îMiințarea ei,. 
dacă întreprinderea nu are încă 6 luni de existenţă. 

„Art. 9.— Obiectul litigiului și alegerea delegaților 
vor fi comunicate în scris celeilalte. părți interesate. . 

Patronul sau şeful stabilimentului este obligat ca, în 
cel mult.24 ore dela primirea, sau facerea comunicării. 
să înştiinţeze pe inspectorul regional al Ministerului 
Muncii, în circumscripția căruia se află întreprinderea, . 
fie direct, fie prin intermediul prefecturii de judeţ sau 
de poliție, de ivirea conflictului. 

Inștiinţarea inspectorului regional al Ministerului: 
Muncii poate fi făcută şi de către delegaţii salariaţilor. 

Ministerul Muncii, prin organele sale, va puteă chiar 
"din oficiu să păşeascti la aplicarea procedurii de împă- 
_cCidire. 

Art. 10. —In caz când litigiul se preduce de odată 
în mai multe întreprinderi similare, procedura dela: 
art. 7 se va indeplinătpentra toate aceste întreprinderi. 

Delegatul Ministerului Muncii va invită atât pe de- 
„legaţii salariaților cât și pe ai patronilor, aleși în fie-- 
care întreprindere, conform dispozițiunilor art. 7, să 
desemneze dintre dânșii împuterniciţi, cari să parti - 
cipe în comun la tratativele de împăciuire. | 

Numărul împuterniciţilor astfel desemnaţi de către - 
delegaţii salariați nu va puteă trece de 10. Acest nu-: 
rnăr va puteă fi totuş depăşit în cazul prevăzut la 
art. 7, alin. II. | 

“ Număr ul împuterniciţilor patroni nu va puteă trece 
de trei. 

Atât împuterniciții salariaților, cât şi ai patronilor, 
vor trebui să aibă mandat scris din partea, delegaților - 
respectivi, PI 4 

Art. 11. — Inspectorul regional al Muncii sau dele-- 
gatul său face.-cunoscut părților, în termen de ce! 
mult 3 zile, libere dela data sesizării sale, data şi locul. 
împăciuirii. 

Discuţiunile: pot aveă loc, după alegere, fie în loca- 
iul celei mai apropiate corporaţii sau organizaţii simi- 
lare pentru provinciile alipite, fie la sediul stabilimen-- 
tului,” Ele vor fi conduse de către. delegatul Ministe- - 
rului Muncii. 

/
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Art. 12,%— La data fixată, delegatul Ministerului Muncii va face verificarea titlurilor tuturor delegaților 
salariaţi și patroni și va încercă 

Art. 13. — Rezultatul desbaterilor se va consemhă „într'un proces-verbal, subscris de către reprezentanţii “salariaţilor, de către patron, patroni sat reprezentanţii lor şi de către delegatul Ministerului Muncii, 
„Procesul-verbal sa va face în trei exemplare, din cari unul va rămâne delegaţiei salariaţilor, al doilea patro- - mălui, patronilor sau reprezentanților lor și al. treilea delegatului Ministerului Muncii. 
Art, 14. — In caz când s'a ajuns la un acord, h0- tărirea consemnată în procesul-verbal este obligatorie „pe timpul pentru care a fost luată, în “toate întreprinda- „ Zile atinse de conflict, atât faţă de patron sau patroni, cât și făţă. de toți salariaţii in categoriile 'reprezentate “în litigiu. | 
Dacă părţile nu au fixat vreun termen, de valabili- tate al acordului incheiat, acesta se va consideră vala- bil cel puţin 6 luni dela' data procesului-verbal. Con- venţia rămâne în vigoare și după expirarea acestui ter- men, dacă părţile nu hotărăse denunţarea ei, In caz de denunţare procedura legii de faţă este obligatorie nu- nai dacă părţile nu pot cădeă de acord asupra nouilar condițiuni de muncă. 
Acordul încheiat se va afişă în toate stabilimentele interesate, . 

e 

Secţia III 
Arhbit rajul 

, 
7 „d 

i | Îi | | Art. 15. — In caz când prin tratativele de împă- = ciuire nu se ajunge la înțelegere, se va dresă un proces- . verbal de neimpăcare, părţile putând deferi judecarea litigiului unei comisii de arbitraj. 
Această comisie va fi alcătuită. după procedura de mai jos, dacă părţile nu convin altiel.* Art. 16.— Arbitrajul este obligatoriu şi orice înce- tare colectivă de lucra este: interzisă în toate întreprin-  derile și instituţiile Statului, judeţului sau comunei, „de orice natură ar fi ele, precum și în întreprinderile
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mai jos notate, cari funcționează în interesul public şi 
a căror oprire pune în primejdie existenţa şi sănăta- 
tea populaţiei sau vieața economică și socială a ţării : 

a) Intreprinderile « de transport pe uscat, pe apă şi 
aeriene, inclusiv personalul întrebuințat la încărcare Şi 
descărcare ; 

b) Sondele şi distileriile de petrol, minele de combus-- 
„tibil, precum și întreprinderile de: captare a gazelor . 
naturale ; 

c) Uzinele de gaz şi electricitate ; 
__ d) Intreprinderile de distribuție de apă şi forţă mo- 
irice ; ; 

e) Întreprinderile de mori, br utărie și abatorii ; 
-f) Stabilimentele ospitalicești ; 

9) Intreprinderile pentru ridicarea gunoaelor și cu- 
rățitul străzilor ; 

h) Serviciul de higienă -publică. 
Art. 17. — Comisia de arbitraj se compune, indife- 

rent de numărul întreprinderilor, din 4 membri activi 
și 2 supleanţi, aleși pentru fiecare caz de către însăși 
părțile interesate, și anume: doi membri activi Şi un su- i 
pleant, din partea elementului patronal, doi membri 
activi şi un supleant din partea salariaţilor, precum 

Şi dintr'un președinte. 
Procedura. desemnării membrilor, precum și condi- 

“ ţiile pe cari aceștia trebuie să le indeplinească, pentru a 
fi aleşi în comisia de arbitraj, sunt acelea prevăzute la 

împăciuire. 
Membrii desemnaţi în comisia, de arbitraj pot fi aleși 

și dintre delegaţii sau împuterniciţii cari au participat. 
la tratativele de impăciuire. 

Art. 18.— Preşedintele este desemnat de comun acord 
- de către cei patru membri activi delegaţi în comisia 
de arbitraj. 

Delegatul Ministerului Muncii va trimite preşedinte- 
„lui, astfel desemnat, procesul-verbal împreună cu toate 

actele referitoare la tratativele de impăciuire cari au 

avut loc. 
Art. 19.—Dacă. în termen de 48 ore dela încheie- : : 

rea procesului-verbai de neimpăcare, părţile nu au de-: 
semnat delegaţi, sau aceștia nu au căzut de acord asu-: 
pra persoanei care trebuie să îndeplinească funcțiunea 

19
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de președinte, delegatul Ministerului Muncii va trimite dosarul cauzei și sesiză, după cazuri, pe una din per- 'soanele mai jos «enumerate, care va fi de drept preșe- dintele comisiei de arbitraj : Ă 
a) Primul-pxeședinte sau președintele tribunalului, sau un magistrat delegat de el, atunci când conflictul interesează una sau mai multe întreprinderi din cuprin- sul unui singur judeţ; a b) Primul-preșşedinte al Curţii de Apel, sau un con- 'silier delegat de acesta, dacă conflictul interesează în- treprinderi din cuprinsul circumscripţiei unei: Curți de Apel; | 

c) Primul-preşedinte al Înaltei Curți de Casaţie și Justiţie sau un consilier delegat al acestei Inalte Curți, dacă conflictul interesează întreprinderi din cuprinsul circumscripţiilor mai multor Curți de Apel. Si „Art, 20, — Preşedintele cornisiei va invită pe delegaţi, în caz când aceștia au fost deseranaţi, în ziua și la locul fixat, pentru desbateri şi pronunţarea arbitrajului. La data fixată el va face verificarea actelor de împuterni- cire a delegaților. Ma | Art. 21. — Preşedintele, fie din propriul său în- demn, fie la cererea membrilor: comisiei de arbitraj, va puteă ordonă anchete, expertize, constatări locale, eic., precum şi cită orice persoană ce va, crede . nece=: sar să fie ascultată pentru lămurirea cauzei. - | Pentru exercitarea tuturor prerogativelor sale, pre- şedintele comisiei de arbitraj se poate folosi 'de autori- tăţile administrative și polițienești “competente, cari sunt datoare să execute dispoziţiunile sale întocmai ca ale oricărei instanțe judecătoreşti. Neexecutarea din partea acestor autorităţi a dispozițiunilor luaţe de pre- ședinte, va fi socotită ca refuz de serviciu legalmente datorit şi se va pedepsi conform legii. | _ Art. 22. — In caz când toate punctele în litigiu, Supuse arbitrajului, sau numai parte din ele, nu se pot soluționă, după “avizul unânim al celor patru membri delegaţi ai comisiei de arbitraj, decât dacă soluţiunea „CE Urmează a fi dati trebuie aplicată “ia toate între- , Prinderile similare din A0eeaș regiune, atunci, pentru “soluționarea acelor puncie, președintele va disolvă prima comisie de arbitraj şi va invită Părțile interesate din, | IL ei 

s
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toate acele intreprinderi să desemneze delegaţi pentru 
“o nouă comisie de arbitraj; conform dispoziţiunilor 
dela ârt. 17.0 | a 

Art. 23. — Desbaterile arbitrajului vor aveă loc la 
sediul corporației celei mai apropiate, său al organi- 
zațiunii similare pentru provinciile alipite; în caz când 
preşedintele comisiei de arbitraj ese desemnat prin 
acordul părţilor. Unul dintre funcţionarii acestei cor- 
poraţii sau organizaţii, desemnat de Inspectorul Hegio- 
val al Muncii, va îndeplini funcțiunea de grefier. 

Dacă preşedintele Comisiei de arbitraj. este vreuna 
dintre persoanele desemnate prin art. 49, atunci des- 
baterile vor aveă loc la sediul instanţei judiciare din 
care face parte preşedintele. Funcțiunea ' de grefier, în 
acest dinurmă caz, va fi îndeplinită de unul dintre grefierii 
instanţei judiciare respective, delegat de către președinte. 

Art. 24. — Hotărirea comisiei de arbitraj se iă prin 
majoritate de voturi, în completul membrilor comisiei. 

In caz când nu se poate obține un vot de majoritate, 
precin și în cazul'când ambele părţi, sau una. din ele,: 
vefuză să trimeată delegaţi în comisia de arbitraj, ho-. 
tărirea Va fi dată de președinte. . | 
„Ari. 95. — Hotărirea de arbitraj, pronunţată în cou- 
formitate cu dispoziţiunile legii de faţă, este obliga- 
lorie pe timpul pentru care a fost pronunţată, în toate 
intreprinderile părtaşe la conflict, sau chemăte a fi re- 
prezentate conform art. 22, atât faţi de patron sau pa- 
ioni, cât și faţă de toţi salariaţii din categoriile repre- 
zentate sau interesate în litigiu, . 

Dacă hotărîrea nu prevede vreun terinen, se va con- 
sideră valabilă cel puţin 6 luni dela data pronunțării: 

“Hotărivea rămâne în vigoare și după expirarea acestui 
termen, dacă părţile nu hotărăsc denunţarea ei. În caz 
de denunțare procedura legii de faţă devine obligatorie 
numai dacă părțile nu pot cădeă de acord asupra 
nouilor condiţii de muncă. Sa 

Ari. 26.— Hotărirea de arbitraj, pronunţată in con- 
formitate cu dispoziţiunile legii de faţă, se va înaintă 
in original impreună cu dosarul cauzei la sediul Ins- 
psetoratului Regional al Muncii în circumscripţia că- 
vuia s'a pronuntat arbitrajul şi se va afișă în toate în- 
treprinderile interesate în litigiu. ai 

a
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Secția IV 

Saneţiuni 

Art. 27; — Oricine, patron ori salariat, va fi.pro- 
vocat, prin mijloacele enumărate la art. 47, alin. 
din codul penal, o încetare colectivă de-lucru, inter- 
zisă prin legea de faţă, chiar dacă această provo- 
care a, rămas fără urmări, se va pedepși cu amendă 
dela 50—10.000 lei. | 

Dacă provocarea de mai sus va fi avui loc pentru 
ana, din întreprinderile prevăzute la: art. 16, pe lângă 
amenda prevăzută la primul alineat, se va aplică și pe- 
deapsa închisorii dela o lună la un an. 

Art. 28.— In caz de încetare colectivă de lucru, in- 
terzisă prin legea de față, acela sau aceia caii vor fi 
ordonat-o se vor pedepsi cu amendă delă 50—20.000 lei. 

Dacă incetarea colectivă de lucru are loc într'o în- 
tweprindere dela art. 16, pe lângă amenda prevăzută 
la primul aliniat, se va aplică și pedeapsa închisorii 

„ dela 3 luni la un an. 
Art. 29. — Şeful stabilimentălui ori conducătorul 

“intreprinderii care nu va îndeplini în termenul fixat 
“obligațiunăa prevăzută la art49, se va pedepsi cu a- 
mendă dela 500—10.000 lei. | 

„Art. 30.— Patronul careva împiedecă, prin orice mij- 
loc, pe vreun delegat dela îndeplinirea, fantţiunilor sale, 
se va pedepsi cu amendă dela 100—5.000 lei, în afară 
de daune interese la cari, eventual, ar. putea fi con- 
damnat pentru rupere abuzivă a contractului de muncă. 

Art. 31. — Orice persoană chemată în regulă ca 
martor de către președintele comisiei de. arbitraj, care 
nu se prezintă, fără să invoace o scuză valabilă, se va 
pedepsi de către acesta, conform art. 188 şi 189 din 
procedura civilă. Să E 

Art, 32.—Neexecutarea celor stabilite prin procesul - 
verbal de împăciuire, sau neexecutarea 'hotăririi de ar- 
bitraj, constitue un just motiv de rupere a contractu- 
lui de muncă și dă drept părţii lezate a cere daune- 
interese fără prejudiciul aplicării sancţiunilor penale 
din legea de față, dacă este cazul.
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CAPITOLUL ll" 

Sabotaju I 

Ant. 33. — Distrugerea, deteriorarea, sustragerea, 

falsificarea, fabricarea defectuoasă prin erori voite, ma- 

nevrări sau manipulări frauduloase a maşinilor, insta- 

laţiunilor, instrumentelor de lucru, materialelor, măr 

furilor şi produselor, în total sau în parte, se consideră 

ca delicte de scbotaj, atunci când făptuitorul se gă- 

seşte legat printr'un contract de muncă cu persoana 

căreia îi aparţin obiectele enumerate mai sus. 

Asemenea se consideră ca delict de sabotaj rezistența 

pasivă care paralizează producţiunea, împiedicând 

funcţionarea normală a întreprinderii, dacă făptuito- 

vul se găseşte într'un raport juridic identic cu acela 

definit mai'sus. | 

Ant. 34. — Faptele delictuoase enumerate de arti- 

colul de mai sus, prevăzute în codul penal, dacă în- 

trunesc, totodată și elementele speciale ale delictului 

. de sabotaj, se vor pedepsi cu maximum pedepsei pre- 

văzute în articolele respective din acel ce d. | 

Faptele delictuoase enumerate de articolul de mai 

sus, cari nu sunt prevăzute în codul penal, se vor pe- 

depgi cu închisoare dela 3 luni la doi ani, după gravitate. 

Ant. 35. — Săvârşirea sabotajului în timpul și cu 

prilejul unei încetări colective de lucru, interzisă prin 

legea de față, constitue o circumstanță agravantă. 

CAPITOLUL IV 

Dispoziţiuni generale 

- Awt. 36, — 'Toate faptele delictuoase prevăzute în 

această lege se vor judecă de tribunalul locului unde 

- au fost comise, afară de acelea cari, prin natura pe- 

depsei ce urmează să se aplice vinovaţilor, trebuiesc să 

ie judecate de Curțile cu jurați. 

Tribunalul va judecă de urgenţă şi cu precădere, 

fără drept de opoziţie, cu apel și recurs conform proce- 

duvii penale. | 

- Art. 37. — Acţiunea publică se va puteă pune în 

mișcare, fie în urma unei cereri a. părţilor interesate,



lie la cererea Ministerului Muncii, fie din oficiu de. că- tre Ministerul Public. 
| Pe lângă agenții de constatare, imstituiţi de drep- tul comun, infracțiunile prevăzute în această lege se . vor putea constată şi de organele depinzând de Ministe- +ul Muncii, în temeiul unei delegațiuni generale sau “speciale dată în scris de acel minister. „Instanţa de judecată va putea fi sesizată  direcţ ŞI prih actele de constatare a unor asemenea organe. Aceste acte fac dovadă până la proba contrarie. Art. 38. — Toate amenzile pronunțate pe baza l&gii de faţă se vor urmări și incasă pentru a fi vărsate lu fondul destinat organizării învățământului profesional din Ministerul Muncii şi Ocrotiriloi Sociale, - In caz de insolvabilitate a infractorului, se va face. aplicaţiunea art. 28 din codul penal. Art. 39. — 'Toati, procedura -împăciuirii Și a arbi- irajului este gratuită. îi i Art, 40. — Salariaţii delegaţi, fie în comisia de im pă - ciuire, fie în aceea de arbitraj, sunt îndreptăţiţi a lipsi; pe tot timpul cât sunt împiedicaţi dela lucru, din pri- „cina îndeplinirii mandatului lor, fără ca aceasta să poatii „constitui, pentru-patronul sau' șeful stăbilimentului, un motiv legitim de Iupeie a contractului de muncă, Pe - tot acest timp patronul sau șeful Stabilimentului este obligata plăti salariaţiior delegaţi un salariu zilnic egal - cu salariul mijlociu, socotit pe ultimele șapte zile lu- crate, precum și accesoriile eventual cuvenite. Art. 41. — În caz de încetare colectivă a lucrului in vreuna din întreprinderile arătate la art. 16, se vor puteă rechiziţionă localurile, materialul, personalul de conducere și de execuţie, precum şi tot ce este necesar pentru a, se asigură fancţionarea acelor Întreprinderi. „Art. 42. — În toate întreprinderile în cari arbitrajul este obligator, direcțiunile sau Patronii respectivi sunţ; obligaţi să întocmească, în cel mult 6 luni dela. pune- vea în aplicare a prezentei legi, un statut reglemen- tând condiţiunile de nfune:i și de remunerare a pei'so- nalului. | . "Aceste statute vor fi înaintate Ministerului Muncii. Şi Ocrotirilor Sociale, care le va aprobă întocmai, sau Ă cu modificările ce va crede util a introduce, după ce'va



/ 
183. 

fi consultat organizaţiile patronale și muncitorești, in- 

teresate în cauză. E 

Art, 43.—Executarea pedepselor pronunţate în baza 

art. 2, 3—97, 28, 29, 30, 31 și 32 din această lege. 

se va puteă suspendă de judecător. pe termen de un an 

dela data rămânerii lor definitive pentru cei. condam- 

naţi pentru prima oară. Si 

Cei căzuţi în recidivă nu beneficiază de această sus- 

pendare, iar dacă recidiva, se produce în cursul aceluiaș 

an, condamnatul execută ambele pedepse pronunţate 

împotriva sa. Suspendarea se va trece în sentință, fiind 

lăsată la aprecierea judecătorului. 

Art. 44. — Toate dispoziţiunile contrarii legii de faţă 

sunt şi rămân abrogate. 
- > si *, 

  

, 

Această lege s'a votat de Adunarea deputaţilor în şe- 

dinţa dela 12 August anul 1920 și sa adoptat cu ma- 

joritate de una sută douăzeci şi patru voturi, contra 

cinci. SI 

“ Preşedinte, DUILIU ZAMFIRESCU. 
(LS. A.D.) 

Secretar, Const, Sâvu. 
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PREFAŢĂ. 

Legea raporturilor de muncă dintre patroni şi sala- 
riați este lesea menită a îndulci antagonismul natural 

dintre cei doi mari factori de producțiune omenească. Ea 

dobândeşte la noi o.valoare practică din zi în zi mai mare. 

Căci deși nu suntem o țară industrială, nici n'avem un 

proletariat covârșitor, totuși problemele strâns lesate cu - 

nevoile existenţei celor ce muncesc se desvoltă şi se com- 

plică în raport direct cu asprimea luptei pentru vieață. 

Problemele vieții au devenit azi problemele muncii. 

_ Munca! A fost oare de-a-lungul Istoriei vreun concept 

moral care să se fi transformat mai fundamental ca con- 

ceptul ideii de muncă? | 
In antichitate munca era considerată ca ceva mize- 

rabil şi degradant lăsat în seama robilor; mai târziu 

concepția aceasta se atenuează dar munca e privită tot ca 

un fel de pedeapsă, ca un chin al existenței — pentru ca 

azi, după atâtea secole, să vedem munca înălțată la ran- 

sul uneia din forţele vieţii și înconjurată de toată solici- 

tudinea ce o merită acest nobil factor al propăşirii ome- 

nești. | | | 

Codul Civil dela 1804, în afară de pictoria concepției 

individualiste, a oglindit în Franța rezultatul marei re- 

voluțiuni ce de abia sfârşise: victoria burgheziei asupra 

nobleţei. Se poate spune că codul Napoleon a fost codul 

burgheziei, codul claselor mijlocii într'o epocă în care 

masele muncitoreşti erau încă fără importanță. Când 
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însă prin mersul timpului s'a născut clasa uvrieră, au apă- 
rut pe scena vieții elemente noui, tot mai numeroase şi tot mai puternice. Ele au schimbat axa Vieții economice, iar odată cu votul universal. au schimbat și axa politică a lumii. : 

Noua armată a muncii căutând însă în Codul Civil 
ocrotirea drepturilor ei, n'a putut găsi acolo aproape ni- 
mic. Două-trei articole din materia locaţiunii de servicii, 
și atâta tot. 

Căci, cu toate că scriitorii generosului veac al XVIII-lea, prevăzuseră cu o remarcabilă pătrundere ne- 
voia ca Statul să intervină pentru armonioasa desvoltare 
a conflictelor dintre clase, cu toate că chiar Montesquieu, 
autorul faimoasei fraze „omul nu e sărac fiindcă n'are ni- mic, ci fiindcă nu muncește“, preconiza (1748), în „Spi- 
ritul Legilor“ obligația guvernului de « proteja munca, totuși abia după un secol începe în Occident o temeinică 
organizare a muncii. 

Azi, legislația uvrieră e formidabilă. Protecția mun- 
cii sub variatele ei aspecte, salar, concedii, asigurări, des- 
păgubiri pentru concedieri intempestive, sindicalizare, 
asistenţă, cooperaţie, etc., « dat naștere unui impozant 
edificiu legislativ ieşit din nevoile și învățământul civili- 
zației. Pe drumul lung și aspru al revendicărilor ei, mun- 
citorimea a cucerit astfel, aproape fără risipa sângelui, 
toate redutele nedreptăților de altădată... 

Și totuși, sar putea zice, victoria aceasta e ciudată. Mizeria victorioşilor crește odată cu îngrijitoarea propor- ție a somajului muncitoresc, iar legislaţia se dovedește 
neputincioasă. 

Nu. Folosul legislaţiei muncitorești e real. Dacă feno- menele grele de azi. sar fi produs acum un veac, când toată țesătura de legi ocrotitoare nu exista; nevoile mun. citorești ar fi degenerat într'o catastrofă. Azi ele sunţ atenuate prin atâtea organizațiuni de asistență încât pe- 
4



ricolul social este îngrădit. Dar în al doilea rând, nu tre- 
bue uitat că legile muncitorești nu pot crea prosperități 
economice din care să izvorască apoi prosperități munci- 
torești. Legislaţia muncii ocroteşte, dar nu creează. Pros- 
peritatea e cârmuită de alte legi, al căror mister nu e ușor 
de descifrat. 
In orice caz, una din aceste tainice legi naturale nu 

stă în prelungirea antagonismului dintre capital şi muncă, 
şi nici în îngrădirea capitalului prin restricții vexatorii; 

Tot ce sperie, tot ce descurajează capitalul îl face să 
fugă. Și odată cu fuga lui naște mizeria claselor munci- 
torești. 

De aceea o ponderată legislaţie a muncii, o legislație 
în care balanţa să nu trasă cu imprudență într'o anumită 
parte, e una din condiițile de căpetenie a însăşi prospe- 
rităței muncitoreşti. 

Legea Contractelor de muncă a întârziat la noi mult. 

La 1909, fostul ministru al Comerţului Mih. G. Orleanu, 
a alcătuit primul proect al unei legi muncitoreşti. Proec- 
tul n'a devenit însă lege. Când însă la 1925; după imen- 
sele prefaceri materiale şi morale ieșite din uriașul răz- 
boiu, România-Mare și-a dat noua Constituţie din 1925, 
sa întrodus prin art. 21 importanta inovație privitoare 

la dreptul de intervenţie al Statului „în conflictele eco- 
nomice și sociale“, dreptul său de a realiza pe această 
cale o „egală ocrotire pentru toți factorii de producțiune” 

de a apăra libertatea muncii și a regula asigurar ea socială 

a muncitorilor. | | 

Amestecul Statului în domeniul raporturilor dintre 

capital și muncă a devenit deci dela 1925 un principiu de 
ordin constituțional. 

Două considerațiuni hotăritoare au determinat la 
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aceasta pe legiuitorul constituant. Prima considerațiune izoora din faptul că Tratatul de pace din Versailles sta- bilise bazele unei organizații internaţionale a Muncii la care aderase şi România, iar a doua considerațiune de- curgea din evenimentul întregirii țării noastre cu pro- vinciile alipite, unde muncitorimea industrială avea o ve- che organizație legislativă, fapt care impunea legiuito- rului o grabnică preocupare de întreaga problemă mun- ciforească, | 
Totuși cu toate străduințele depuse de diferiți mi- niștri ai departamentului respectiv, abia la 1929 legea muncii a fost în fine promulgată. | S'a pus astfel unitate și ordine într'un domeniu ha- otic. S'au . codificat desiderate legitime, s'au introdus chiar inovațiuni legislative de cel mai real interes. Domeniul legiferării nu era lipsit de spinoase difi- cultăți. Mai întâiu trebuia fixat cadrul de aplicațiune al legii. Până unde e bine să lărgeşti acest cadru? Cu toată silința legiuitorului din 1929 de a se strecura printre con- troversele locației de serviciu, a locației de lucrări şi a altor subtilităţi doctrinare de cari e plină această materie, controversa sferei de aplicațiune n'a putut fi înlăturată. Inalta Curte a dat o interpretare restrânsă iar legiuitorul a intervenit printr'o scurtă lege modificatoare din 1952, spre a lărgi sfera de aplicaţiune. a Tot eapitolul contractului individual de muncă avea sarcina să înlăture regimul secular a] bunului plac, dar 

rește în câmpul de aplicațiune al acestui capitol, s'au iviţ unele decepții rezultând fie din pretenţiile exorbitante ale salariaților, fie chiar din soluțiuni judecătoreşti ero- nate. Materia era prea nouă ca să fie altfel. Dar în ge- 
au aruncat în câmpul muncii o sămânță bună. Timpul va făce restul, 

Ai 
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Inovația cea mai însemnată a legii e capitolul con- 
tractelor colective. Materie nouă şi delicată, care dacă 
nu e cu totul la adăpost de critici doctrinare, nu s'a do- 
vedit însă în practică a fi dat rezultate rele. Ca supapă 
de siguranță contra conflictelor colective şi ca un preven- 
tiv al grevelor, legiferarea acestui capitol a adus mai 
multe foloase decât desavantagii. 

Dacă ne ridicăm însă deasupra textelor scrise, cari 
pot avea imperfecțiuni, şi dacă privim problemele muncii 
sub unghiul rezultatelor senerale din ultimii trei ani, 
trebue să recunoaștem că această lege a adus şi un aport 
psihologic de cea mai mare însemnătate. S'a creat un spi- 
rit nou în domeniul muncii, un spirit de înțelegere reci- 
procă, grație căruia muncitorul are simțimântul siguran- 
fei în ocrotirea legii, iar patronul simte în salariatul său 
un colaborator, în locul proletarului frământat de ură. Și 
acesta nu e rezultatul cel mai puțin însemnat al leşii. 

Ya 

D-l advoocat ]. Moscovici a avut buna idee de a pune 
la îndemâna publicului un comentar complet al legii con- 

tractelor de muncă. Tot ce e necesar pentru justa înțele- 
gere a textelor a fost adunat cu multă sârguință. Ceva 
mai mult: comentatorul a luminat cu note personale 

chestiunile pe cari simțul său de jurist le-a crezut de 
folos. 

O astfel de lucrare practică lipsea până azi vieții ju- 

ridice. Aceasta se explică prin faptul că timpul de apli- 
cațiune al legii fiind numai de trei ani, materialul juris- 

prudenţial nu era destul de bosat. 
Având de azi înainte o lucrare îndrumătoare de a- 

ceastă importanță, ea va fi de mare folos atât vieţii prac- 
tice de fiecare zi, cât și sănătoasei aplicațiuni a textelor 

[A



în forul justiției. La lumina atâtor izvoare de interpre- tațiune, suntem siguri că. adevăratul caracter al legii se vă fixa mai ușor în cugetul tutulor. Ea nu va apare ca o armă a unora contra altora, ci numai ca o păvăză a echi- tății pentru uhii și ca un domeniu de conciliațiune pen- tru alții. 
Tipărită cu multă îngrijire și cu o pricepere tehnică ce ajută ochiul cercetătorului, lucrarea d-lui ]. Moscovici a cuceri de sisur succesul pe care îl merită. 

a C. XENI



CUVANT INAINTE 
Nu am pretenția ca această lucrare să fie completă, 

| Cred însă, că ea umple un gol cu atât mai simții, cu cât până astăzi sunt prea puține lucrări în legătură cu Legea con- tractelor 'de muncă și în afară de unele studii valoroase ale d-lui Marco Barasch, foarte puţini jurişti au abordat terenul unor astfel de studii. 
Necontestat că s'a scris foarte mult în ceea ce privește Legislația 

industrială şi Legislaţia muncii, atât la noi în țară, cât mai cu seamă în Franţa şi Germania, de cei mai reputați şi competenți oameni de drept şi nu e mai puţin adevărat că problemele muncitorești sau desbătut amplu și sub toate aspectele, mai ales după războiu. când 
sa creat și Organizația Permanentă a Muncii, în virtutea părții a XIII-a din tratatul dela Versailles. Dar legea contractelor de muncă înglobează un grup de muncitori despre care s'a scris foarte rar în literatura noastră juridică: este vorba de muncitorii intelectuali din industrie și comerț. Şi tocmai aceștia se prezintă mai des în faţa 
instanţelor de judecată, dat fiind că muncitorii neinteleciuali, fie pentrucă suni protejaţi de o asistență socială sub egida Statului, 
fie pentrucă pretenţiile lor sunt prea modeste pentru a merita obo- selile unui proces, nu intră decât în 6xtremis pe calea judecăților. 

Ori, astăzi când mai mult ca întotdeauna, funcționarii din in- 
dustrie şi comer! sunt concediați în masă din cauza crizei care 
bântue toate întreprinderile de orice natură, am crezut că adno- 
tarea Legii contractelor de muncă este o imperioasă necesitate, 
pentru a fi la îndemâna domnilor magistrați, advocaţi, patroni şi 
salariați. 

Repet că lucrarea. poate avea multe lacune și solicit pe toți 
acei cari le vor observa, să binevoiască a le semnala. 

AUTORUL
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LEGE ASUPRA CONTRACTELOR DE MUNCĂ +) 

TITLUL 1 

Contractul de ucenicie 

CAP. 1 

Natura şi formarea lui 

Art. 1. — Contractul de ucenicie este convenţia, prin care o per- 
soană fizică sau juridică, din ramura industrială sau comercială, de- 
numită patron, se obligă să dea în chip metodic unei alte persoane, denu- 
mită ucenic (ucenicul propriu zis din industrie, elevul sau practicantul 
din comerţ), o pregătire profesională practică şi pe cât cu putinţă teore- 
tică, în schimbul muncii ce acesta din urmă este obligat să presteze în 
timpul şi condiţiile convenite. 

$ |. Condiţiunile de validitate 

Art. 2. — Patronul nu poate ţine ucenici dacă nu posedă un titlu de 
capacitate profesională, prevăzut de legea pentru organizarea, meseriilor 
sau a profesiunilor în general (brevet de meşter, diplomă de inginer, ar- 
hitect, expert-contabil, etc.) şi aceasta, în cazul când ucenicii sunt puși 
sub directa sa conducere, supraveghere şi iustruire, sau dacă persoana 
din stabilimentul său, însărcinată cu pregătirea profesională a ucenicilor, 
nu posedă asemenea tiţluri, | 

Camera de muncă poate fixa de acord cu Camera de industrie şi 
comerț norme după cari să se limiteze numărul de ucenici ce poate ţine 
un patron, în raport cu numărul salariaţilor calificaţi ce întrebuinţează, 
având în vedere că instruirea, ucenicului să fie întotdeauna, asigurată. 

  

1) Votată de Cameră la 23 Martie 1929 și de Senat la 24 Martie 1929, promul- 
gată prin Inaltul Decret Regal No. 990 din 28 Martie 1929 și publicată în „Monitorul 
Oficial“ No. 14 din 5 Aprilie 1929.
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In caz de dezacord între Camera de muncă şi Camera, de industrie 
şi comerţ, va hotărî Ministerul Muncii. 

Art. 3. — Sunt incapabili de a ţine ucenici: 
a) cei condamnaţi definitiv pentru crime sau pentru vreuna din 

faptele prevăzute la art. 262 până la 267 din codul penal, sau de artico- 
lele similare din celelalte legiuiri penale în ființă; 

b) cei condamnaţi la, pedepse infamante; 
c) cei decăzuţi din drepturile de a fi tutori; 
d) cei cari din cauza unor purtări vițioase sunt improprii de a 

asigura, educaţia morală şi profesională a ucenicului; 
e) patronul bărbat, văduv, necăsătorit, divorțat sau care nu locu- 

ește împreună cu soţia sa nu poate angaja ucenice sub vârsta de 18 ani; 
_Î) cei:câri n'au împlinit încă vârsta de 21 ani. 
Incapacitatea se va pronunţa de către jurisdicţia profesională în 

circumscripția căreia domiciliază patronul. 
Art. 4.— Dreptul de a ţine ucenici poate ti ridicat de jurisdicţia. 

profesională în circumscripţia căreia domiciliază patronul, în chip vre- 
melnic, ori pentru totdeauna, dacă se .constată -că patronul s'a făcut vi- 
novat de abateri grave dela obligaţiile sale legale sau contractuale. 

Art. 5. — Pentru ca, cineva să poată fi primit ca ucenic, trebue să îndeplinească, condiţiile de vârstă, sănătate şi celelalte prevăzute la Cap. 
II (art. 5—8) din legea pentru ocrotirea muncii minorilor și femeilor, promulgată cu No. 1048 din 9 Aprilie 1998. 

-$ II. Forma şi cuprinsul contractului 

Art. 6.— Contractul de ucenicie trebue făcut în seris sub saneţiu- nea prevăzută la art. 29. i | Acest contract. trebue să cuprindă: | 
a) numele, pronumele, profesiunea, religiunea, starea: civilă. do- miciliul patronului; i 
b) numele, pronumele, vârsta, religiunea şi studiile ucenicului; c) numele, pronumele şi domiciliul persoanei legalmente în drept; de a asista, pe ucenic, în caz când acesta este mai mic de 18 ani; în cazul când starea civilă a ucenicului nu este clară, contractul se va face sub auspiciile Camerei de muncă sau instituţiei de asistență sub a cărei îngrijire se află; . 

: d) declaraţia reprezentantului. legal sau a ucenicului, când este mai mare de 18 ani. că acesta, din urmă nu este legat pr de ucenicie anterior şi reziliat; 
: e) determinarea, profesiunii şi a condițiunilor în cari se va face învățătura. a | DE Dacă sa convenit la plata unui salariu, acestă trebue să fie pre- văzut în niod expres în: contract; aa £) data şi durata contractului; 
al 9) obligaţiile reciproce ale părților în ce priveşte întreţinere nicului. 

- i 

in vreun contract 

a uce-



15 LEGE ASUPRA CONTRACTELOR :DE.. MUNCA “Art. 7-42 

Contractul de ucenicie este scutit de orice taxe de timbru şi înre- gistrare, 

Art. 7. — Ministerul va putea prescrie un formular tip de contract de ucenicie. 
„ Contractul de „ucenicie se va încheia în 3 exemplare, cari vor. fi semnate de patron şi de reprezentantul legal al ucenicului, sau numai de ucenic, în cazul când e mai mare de 18 ani împliniţi. 

Câte un exemplar va fi dat părților contractante, iar al treilea exemplar va fi înaintat Camerei de muncă din circumscripţia unde do- miciliază patronul spre a fi înregistrat, după ce a fost cercetat dacă în- deplineşte condiţiile legii. : 

$ III. Durata contractului 

Art. 8. — Durata maximă a contractului de ucenicie este de 4 ani. 
In lipsa stipulaţiunii duratei sau în caz când s'a stipulat o durată mai mare de patru ani, contractul se va considera încheiat pentru durata maximă prevăzută mai sus, părţile neputând cere în acest caz desființarea contractului. - 
Art. 9. — Contractul de ucenicie se socotește definitiv încheiat numai după trecerea unui termen de încercare de maximum 4 luni, soco- tite dela .data înregistrării contractului, părţile având facultatea de a stipula termene mai scurte. In acest timp, fiecare parte poate denunța, 

contractul de ucenicie, comunicând aceasta, celeilalte părți şi Camerei de 
muncă, în scris și recomandat. 

Termenul de încercare se va socoti totdauna, în durata, uceniciei. 
Art. 10. — Contractul de ucenicie se prelungește de drept cu o du. 

rată egală cu îndoitul timpului de absentare dela serviciu a ucenicului, când acesta a, lipsit cel puţiri o lună de zile pe an şi când lipsa este con- statată în urma, declarațiunii făcută la timp de patron către Camera de 
muncă din circumscripţia sa. 

CAP. 1 

Efectele contractului de ucenicie 

A. Obligaţiile patronului 

Art. 11. — Patronul este obligat să înveţe pe ucenie, fie el însuși, fie prin personalul anume desemnat al stabilimentului său, profesiunea 
prevăzută în contract. 

De asemenea, este obligat să se poarte faţă de ucenic ca un bun 
părinte de familie, îngrijindu-se de educaţia sa, supraveghindu-i neîn- 
trerupt purtarea, atât în stabiliment cât şi în măsura posibilului în 
afară, şi să-l apere de maltratările salariaţilor. întreprinderii, sau ale 
membrilor familiei sale. 

Art. 12. — Ucenicul nu poate fi pus să exercite decât acele munci 
sau servicii cari sunt în directă legătură cu profesiunea şi cari trebue
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să fie proporţionate cu puterea, sa fizică, sau intelectuală, Munca sau ser- viciile nu vor putea, fi prestate decât în timpul orelor legale de muncă. 
Ucenicul nu va, putea fi întrebuințat la munci casnice în folosul pa- tronului sau al familiei acestuia, 
Art. 13. — Patronul este obligat să, acorde, în vederea completării 

instrucției şi a cunoştinţelor teorețice ale profesiunii, timpul necesar ur- mării cursurilor unei şcoli de adulţi, de ucenici sau de pregătire profe- sională autorizată de Stat. Acest timp va, fi socotit; în numărul orelor de muncă zilnică pe care ucenicul este obligat să le presteze. 
Art. 14. — Patronul este obligat să acorde ucenicului un concediu anual de odihnă de cel puţin 15 zile în afară de sărbătorile legale. Art. 15. — Salariul stipulat în contractul de ucenicie se va plăţi ucenicului, dacă acesta este mai mare de 18 ani, la fiecare 15 zile. 
Salariul ucenicului sub această vârstă, se va, plăti asemenea, la fie care 15 zile, conform art. 64 de mai jos. 
Art. 16. — Timpul servit ca ucenic, la un alt patron, se va ține totdeauna, în seamă şi se va, adăuga aceluia, întrebuințat la, noul patron de aceeași branșă, cu excepţia prevăzută în art. 23 alin. III şi art. 33. 

B. Obligaţiile ucenicului 

Art. 17. — Faţă de patron și faţă de persoana care este însăreinată cu pregătirea, sa, profesională, ucenicul este obligat: 
a) să se poarte cu respect şi cuviință atât în stabiliment cât şi în afară; 
b) să execute conştiincios şi cu bună credinţă lucrările sau însăr- cinările ce i se dau; 
c) să îndeplinească toate îndatoririle prevăzute în contract, regu- lamente de muncă sau legi. 
De asemenea este obligat să-şi completeze instrucţiunea, întrebuin- țând în acest scop orele ce i se acordă. de patron pentru învăţătură. 

CAP. II 

Desființarea contractului de ucenicie 
Ari. 18. — Contractul de ucenicie este desfiinţat de plin drept în cazurile următoare: 
a) decesul patronului sau a ucenicului; 
b) chemarea, sub drapel a uneia, din părți pentru serviciul militar activ sau pentru mobilizare ; 
c) incapacitatea, patronului în cazurile prevăzute de art. 3 şi 4 din acest titlu; - 
d) lichidarea sau falimentul patronului. Desființarea contractului în cazurile prevăzute de alin. a sau b, nu se va produce, dacă, după survenirea acestui fapt, întreprinderea, con- tinuă a funcţiona şi pregătirea profesională a ucenicului este asigurată.
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Art. 19. — Contractul de ucenicie se va considera desființat prin 
consimțimântul tacit al ambelor părţi, când absenţa nemotivată, peste ter- 
menul de ? luni a ucenicului nu este urmată de opozițiunea sau cererea 
de daune-interese din partea, patronului, făcută în timpul de 2 luni dela 
expirarea acestui termen. 

, Art. 20. — Contractul de ucenicie poate fi desființat de jurisdi 
țiunea profesională de pe lângă Camera de muncă, în cazurile următoare: 

a) neexecutarea dispoziţiunilor contractuale sau legale din partea 
vreuneia din părți sau a amândorura; 

b) injurii grave, calomnii, violențe sau maltratări executate de 
o parte asupra celeilalte; 

c) strămutarea domiciliului patronului în altă localitate sau a, re- 
prezentantului legal al ucenicului care îl adăpostește; 

d) schimbarea profesiunii uneia din părţile contractante; 
e) vânzarea, arendarea sau concesionarea stabilimentului; 
f) existenţa unui contract de ucenicie anterior, neexpirat şi des- 

fiinţat; 

9) încetarea de plăţi a patronului; - 
h) boală cronică sau orice împiedecare fizică sau morală a execu- 

tării obligaţiunilor a uneia din părți. 

Art. 21. — În cazurile prevăzute la lit. D şi c, de sub articolul pre- 
cedent, patronul poate concedia, pe ucenic san acesta din urmă poate 
părăsi serviciul, sub rezerva acțiunii de daune-interese, când concedierea 
sau părăsirea serviciului nu au fost îndreptăţite. Desființarea contractului 
pentru cauza. prevăzută sub acelaşi articol lit. c, nu poate fi cerută decâţ 

„cel mult în termen de 3 luni dela strămutare. 
Art. 22. — Culpa părţilor şi faptele cari dau loc la rezilierea în 

cazurile art. 20 se vor stabili sumar prin orice probe obișnuite, cu de- 
rogare dela regulele de drept comun pentru admisibilitatea, probei şi sta- 
bilirea culpei. 

Art. 23. — Schimbarea, profesiunii de către patron nu poate fi în- 
vocată ca motiv de desființare, decât dacă, patronul a încetat profesiunea 
sa, sau nu se mai găseşte în putință să pregătească pe ucenic în iprofe- 
siunea pentru care s'a obligat. - 

Schimbarea profesiunii ce urmează să înveţe ucenicul nu poate da . 
loc la, desfiinţarea, contractului de ucenicie, decât dacă reprezentantul 
legal al ucenicului sau acesta din urmă, fiind mai mare de 18 ani, dă 

patronului declaraţiunea, serisă în acest sens, 
| Nicio nouă angajare a ucenicului la un alt patron, pentru o prote- 

siune identică şi în aceeași calitate, nu mai poate avea loc fără consimţi- 
mântul vechiului patron. 

Art. 24. — Vânzarea, arendarea sau concesionarea stabilimentului 

nu dă loc la desfiinţarea contractului, dacă ucenicul a continuat de 

fapt să lucreze sub îndrumarea şi supravegherea cumpărătorului, aren- 

daşului sau concesionarului, cel puţin trei luni. Aceștia sunt consideraţi 

ca subrogaţi în drepturile şi obligaţiile vechiului patron.
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Art. 25. — Desființarea contractului de ucenicie pentru orice cauze vor fi aduse de patron la cunoștința Camerei de muncă unde sta operat înregistrarea, pentru ca aceasta să facă, mențiune de desființare în re. gistrul respectiv. 

CAP. IV 

Controlul executării contractului 
de ucenicie şi sancţiuni 

Art. 26. — Organele de inspecţie şi de control sunt în drept să facă inspecţiuni asupra modului cum se execută contractul și să indice în scris îndreptările ce trebuesc făcute. 
! Dacă organele de inspecție şi control vor constata abateri dela dispoziţiile prezentei legi. vor încheia procese-verbale de econtravenţie, pe cari le vor înainta, jurisdicției "profesioziale competinte de pe lâhgă Camera de muncă. 

Ari. 27. —J urisdicţia profesională va ține un registru cuprinzând pe toţi patronii cari au pierdut vremelnic sau pentru: totdeauna dreptul de a ţine ucenici, indicându-se în dreptul fiecăruia motivul excluderii dela acest drept. | | | 
Art. 28. — La expirarea contractului de ucenicie patronul va eli- bera ucenicului un certificat. de practică, profesională, pe un formular- tip fixat de Ministerul Muncii şi va cere Camerei de muncă constatarea, încetării uceniciei şi confirmarea certificatului, , Art. 29. — Patronul care încheie contractul. de ucenicie, cu vio- larea, art. 5, 6 și 7, sau care nu respectă dispoziţiile cuprinse în arţ, 12 şi 13, se va pedepsi cu amendă dela 500—5000 lei Şi, în caz de nu se va conforma, legii după aceea, cu maximum de amendă, deosebit de aplicârea art. 4. 
Art. 30. — Patronii atinşi de incapacitatea prevăzută de art. 3 sau 4 din acest titlu, cari totuşi vor ţine ucenici, se vor pedepsi cu amendă dela 1000-—5000 lei Şi în caz de recidivă şi cu închisoare până la o lună, | Art. 31. — Patronul care va ademeni direct sau indirect pe vreun ucenic, legat anterior printi”'un contract de ucenicie înregistrat, pentru a intra în serviciul său. se va, pedepsi cu o amendă dela 1000 până la, 3000 lei, independent de daunele-interese către patronul lezat. In caz de recidivă, patronul ademenitor va. fi pedepsit cu o amendă dela 3000—10.000 lei şi cu ridicarea vremelnică a dreptului de a ține ucenici. 

| Art. 32. — Patronul, care fără a fi vinovat de manoperile dela articolul precedent, angajează cu știință un ucenic legat printr'un con- tract de ucenicie nedesfiinţaţ încă, se va pedepsi cu amendă dela 500 1000 lei, deosebit de daunele-interese ce sar cuveni. Art. 83. — Ucenicul care părăseşte serviciul, fără a. fi uzat de dis- pozițiile art. 19. nu se reîntoarce la patronul său în interval de o lună pierde dreptul la timpul servit în ucenicie.
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LEGE ASUPRA CONTRACTELOR DE MUNCA. Art. 34-59 

EI este răspunzător, fie. personal, fie când este mai mic de 18 ani, 
prin reprezentantul său legal, de toate daunele cauzate patronului prin 
părăsirea serviciului. 

| Art. 34.— Reprezentantul legal care se va dovedi că, cu ştiinţă, a 
îndemnat, a provocat sau a înlesnit părăsirea. serviciului ucenicului, se 
va pedepsi cu amendă dela 1000 la 2000 lei. 

La fel se vor pedepsi oricari alte persoane cari cu ştunță au în: 
demnat, provocat sau înlesnit părăsirea serviciului ucenicului, ele fiind. 
solidar răspunzătoare împreună cu reprezentantul legal. pentru daunele 
cauzate patronului: 

Art. 35. — Se exceptează dela dispoziţiile art. 33 şi 84 de mai sus 
când fuga ucenicului este datorită maltratărilor sau violențelor patro- 
nului sau prepuşilor lui. 

Art. 36. — Daunele civile şi penalităţile pentru contravențiuni la 
lege și abateri dela contract; nu se pot aplica decât pe baza deciziunii mo- 
tivate a jurisdicției profesionale de pe lângă Camera de muncă res- 
pectivă. 

'Toaţe amenzile sunt în folosul Camerei de muncă. 

TITLUL II 

Contractul individual de muncă 

CAP. ] 

Natura şi formarea lui 

Art. 37. — Contractul individual de muncă: este convenţiunea prin 
care una din părți, denumită salariat. se obligă să presteze munca sau 
serviciile sale pentru un timp determinat, sau pentru o lucrare determi- 
nată, unei alte părţi denumită patron. care. la rândul său, se obligă să 
remunereze pe cea dintâiu. 

Faptul că salariatul, odată cu prestarea muncii, furnizează şi ma- 
teria primă ca accesoriu al ei, nu ridică contractului de muncă carac- 
terul de mai sus. , 

Art. 38. — Nu sunt supuse dispoziţiilor de sub acest titlu conven- 
țiile exprese sau tacite prin care munca sau serviciile nu sunt oferite 
unuia sau mai multor întreprinzători determinaţi. ci publicului şi când 
nu există continuitate în raporturile juridice dintre acei ce prestează 
munca şi acei ce o plătesc. . 

Art. 839. — Minorii, sub vârsta, de 18 ani împliniţi, nu pot încheia 
contracte individuale de muncă decât cu autorizarea părinților. tutorilor 
sau a persoanelor cari au răspunderea legală a protecţiurii lor. 

In lipsa tuturor persoanelor enumerate mai sus, minorul mai mie 

de 15 ani va putea dobândi autorizare de contractare dela Camera de 
muncă și până la înființarea ei, dela judecătoria de 'ocol. 

37037—2
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Minorii trecuţi de 18 ani, fie că sunt emancipaţi sau nu, se bucură de deplină libertate de a contracta, fără a mai avea, nevoie de asistenţa, protectorilor legali, cerută de dreptul comun. 
Art. 40. — Femeia măritată nu are nevoie de consimţimântul sau autorizarea soţului în încheierea, convențiunilor de muncă şi în exerei- tarea acţiunilor ce decurg din ele, oricare ar fi regimul rezultând din 

contractul de căsătorie. 
Ari. 41. — Nimeni nu poate angaja munca sau serviciile sale decât pentru o durată sau o întreprindere determinată, 
Dacă, părțile nu au fixat durata, contractului individual de muncă, ea se stabileşte după obiceiul locului. 
Art. 42. — Contractul individual de muncă este considerat defi- nitiv încheiat, afară de cazul când părțile au convenit Ja un termen de încercare a cărui durată nu poate depăşi 8 zile pentru salariatul plătat cu ziua și 15 zile pentru orice altă categorie de salariaţi. 
Art. 43. — Contractul individual de muncă poate fi făcut; verbal sau în scris. 
La cererea uneia sau arabelor părţi, contractul scris va fi înre- gistrat la Camera de muncă respectivă, 
Contractele individuale de muncă, până la valoarea de 10.000 lei lunar sunt scutite de orice taxe de timbru şi înregistrare. 
In lipsa unui act scris, proba cu martori pentru dovedirea con- tractului individual de muncă este totdeauna admisă, oricare ar fi va- loarea, litigiului. - 
Articolul 1472 din codul civil nu se aplică, 
Art. 44. — Condiţiile contractului individual de muncă pot fi di. nainte fixate prin regulamente de muncă. sau prin contracte colective. In lipsa lor, sau a unor stipulațiuni exprese din contractul indi- vidual de munză, se consideră că părţile s'au referit la, obiceiul profesiunii sau al locului. | 
Numai în lipsa oricăror elemente aci arătate se vor aplica. regulele de drept comun. 

CAP. JI 

Efectele contractului individual de muncă 

Art. 46.— Reţinerea de către patron a materialelor sau instrumen- telor de muncă ale salariatului, afară de cazul când acesta este debitor al celui dintâiu pentru preţul lor, dă salariatului „drept la daune, pe



19 LEGE ASUPRA CONTRACTELOR DE MUNCA - Art. 47-51 
  

lângă, restituirea materialelor şi instrumentelor în natură sau înlocuirea 
loi: cu altele de aceeaşi natură și calitate. 

Art. 47. — Patronul nu răspunde de conservarea materialelor sau 
instrumentelor de muncă aparţinând salariatului, decât numai dacă se 
dovedeşte că pierderea, deteriorarea sau distrugerea lor provin din culpa 
personală a patronului. sau a, persoanelor însărcinate de acesta cu pă- 
strarea, lor. 

Art. 48. — Patuonul este obligat; să îngrijească ca executarea 
muncii să nu aducă vreo vătămare sănătăţii, siguranței sau moralității sa- 
lariaţului. 

Aceeaşi obligaţiune o are patronul şi în cazul când s'a obligat să 
procure salariatului locuinţă şi hrană. 

In ambele cazuri, patronul este obligat să se conformeze presorip- 
țiunilor de siguranţă și igienă, 

Art. 49. — Patronul mai este obligat a acorda, salariatului un con- 
cediu anual de odihnă după normele ce urmează: 

Salariatul cu o vechime neîntreruptă la. aceeaşi întreprindere dela 
1—3 ani, va beneficia de un concediu de 7 zile. 

Cu o vechime de 3—5 ani, de un concediu de 10 zile. 
Cu o vechime de 5—10 ani de un concediu de 14 zile. 
Peste această vechime, pentru fiecare an în plus, concediul va, fi 

sporit; cu o zi, el neputând depăși totuşi, în niciun caz, 30 zile. 
Concediile fixate mai sus nu vor putea fi reduse sau suprimate 

prin acordul părților. 
Aceste termene de concedii sunt socotite minimale. 
Concediile se vor acorda de întreprinderile industriale sau co- 

merciale cari întrebuinţează cel puţin 10 salariaţi, pe serii, în așa-fel ca 
funcţionarea, normală a întreprinderii să nu sufere. 

Pe tot timpul concediului, salariatul va primi o indemnizare egală 
cu salariul mediu încasat; pe ultimele 3 luni, cu toate accesoriile ra- 
portate la zilele de concediu. 

Art. 50. — Patronul care nu va acorda salariatului concediul legal 
prevăzut mai sus, va fi obligat să plătească acestuia o despăgubire egală 
cu dublul sumei ce i sar fi cuvenit pe tot timpul concediului. 

Salariatul care în timpul concediului legal se va angaja la alt 
întreprinzător, se va considera decăzut din drepturile sale, fiind obligat 
a restitui patronului sumele primite pe tot timpul concediului; el va, 
pierde dreptul la concediu şi pentru anul următor. 

B. Obligaţiile salariatului 

Art. 51. — Salariatul este obligat: 
a) de a executa cu îngrijire lucrul ce i-a fost încredințat, confor- 

mându-se contractului, dispoziţiunilor și instrucţiunilor patronului sau a 

reprezentanţilor acestuia; 
b) de a se conforma dispoziţiunilor de ordine şi disciplină stabilite 

de întreprindere;
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c) de a nu face nimic din ceea ce ar putea pune în primejdie si- guranţa, întreprinderii, a personalului şi a materialului și de a păstra se- cretul de fabricaţie, de aprovizionare sau de clientelă a întreprinză torului. 
Art. 52. — Salariatul va. presta personal munca sau serviciile la cari sa obligat, afară numai dacă contractul nu ar îngădui ca munca să fie prestată în alte condiţii, 
In acest din urmă caz, acela care înlocueşte pe salariat, trebue să fie admis: la lucrul taciţ sau expres de patron. 
In lipsa unei convenţii contrare, înlocuitorul astfel admis 'se sub- stitue celui înlocuit în toate drepturile şi obligațiile rezultând din con- tractul individual de muncă, pe tot timpul înlocuirii. 

Art. 53. — Salariatul este răspunzător: 
a) de deteriorările, pierderile sau distrugerea de material san unelte ce ar proveni din culpa sau neglijenţa, sa ; b) de întârzierile voite în executarea lucrului; c) de .reaua confecţionare voită. sau pierderea, din vina sa ; d) de restituirea în bună stare a materiei prime neîntrebuinţate şi obiectelor ce i-au fost încredințate: 
Art. 54. — Prin prestarea lucrării executate, salariatul este lberat de orice obligaţiune din momentul în: care patronul a primit sau recep- ționat acea lucrare fără rezerve. a | Se exceptează cazul când se dovedeşte mai târziu existenţa unor vicii ascunse sau când salariatul, prin o manoperă frauduloasă, a împie- decat; verificarea. 

a 

Art. 55. — Pierderile ce ar suferi materia fabricată nu pot; fi puse, în afară de convenţii contrare. în socoteala salariatului. decât dacă de- păşese mijlocia, pierderilor ordinare, constatate după modul obişnuit în ramura de producţie corespunzătoare. 
Ari. 56. — Contractul individual de muncă nu poate cuprinde clauza penală pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale. In caz de neexecutarea obligaţiilor de disciplină, şi de ordine în executarea muncii. stabilite prin regulamentele de muncă, patronul poate aplica salariatului în culpă o amendă care nu poate întrece o zecime din salariul zilnic, iar totalul amenzilor nu poate trece o zecime din fiecare plată. | 
Aceste amenzi nu pot protita niciodată, patronului, produsul lor tre- buind să fie întrebuințat pentru scopuri sociale, educative sau de igienă, în profitul: salariaţilor întreprinderii, după normele fixate în regula- mentul de muncă, 
Orice convenţie contrară este nulă, , „Ari. 57. — Fiecare întreprindere trebue să aibă un registru spe- cial în care se.vor trece amenzile pronunţate şi întrebuințarea dată, su- melor provenite din ele. 
Acest registru va, fi ținut oricând la, dispoziţia, organelor de control ale Ministerului Muncii, 

i
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C. Remunerarea muncii 

„Art. 58.— Oricine prestează munca sau serviciile sale în baza unui 
contract individual de. muncă are dreptul la o remunerare. 

Aceasta poate fi determinată de unitatea de timp sau în raport eu 
lucrarea, calitatea sau cantitatea: lucrului efectuat, sau orice. alt. mod 
convenit între părţi. 

Art. 59. — Remunerarea muncii exclusiv în natură, este interzisă, 
Inlesnirile în natură: trebugse să fie deosebit stipulate şi specificate, 

Ele nu pot fi înglobate în salariul normal care va fi întotdeauna, plătit în 
monetă metalică sau fiduciară, având curs legal. 

Se pot prevedea, în contractul individual de muncă şi eventuale par- 
ticipări la, beneficii. | 

Art. 60. — Plata salariului se va face la termenele prevăzute în 
convenţiune, cu observarea celor stipulate mai jos. 

„Plata salariului stipulat pe unitatea de -timp trebue efectuată: 
a) pentru salariaţii plătiți cu ziua, cel puţin de două ori pe lună, în in- 
terval de cel mult 15 zile și b) pentru salariaţii de orice altă categorie, 
cel puţin odată pe lună. , 

Plata, lucrului cu bucata, pentru: ar cărui executare se cere timp mai 
mare de 2 săptămâni se va face la datele fixate priniacordul părţilor; 
totuşi salariatul trebue să primească avansuri Na fiecare chenzină şi să 
fie plătit integral în timpul chenzinei care urmează predării lucrului. 

Absentarea dela serviciu a salariatului cu o vechime de cel puţin 
6 săptămâni în aceeași întreprindere, cauzată de forţa majoră, ca: boală, 
concentrare, accidente, dă drept salariatului la plata integrală 'a sala- 
riului pentru primele.7 zile ale absentării. 

Art. 61.— Plata nu poate fi efectuată în ziua în care salariatul, 
fie după lege ori regulament, fie după convenţie ori obiceiul locului, 
are drept la repaos. 

Plata trebue să se facă chiar în localul sau la locul întreprin- 
derii. 

Se interzice plata în localurile de băuturi spirtoase, magazine de 
consum sau alte localuri similare, exceptându-se dela această plată sala- 
riul personalului unor astfel de localuri. | 

Abaterile dela dispoziţiunile de mai sus se vor pedepsi cu amendă, 
dela, 2000—5000 lei: 

Art. 62. — Salariaţii au dreptul de a controla personal, sau prin 
delegaţii lor, calculul salariului, când acesta depinde de măsurarea, 
cântărirea sau de orice altă verificare stipulată în scopul de a stabili can- 
titatea sau calitatea muncii prestate. 

"Art. 63. — Femeile măritate, oricare ar fi regimul patrimonial sub 
care sunt căsătorite, precum şi minorii dela vârsta de 18 ani împliniţi, 
au dreptul a dispune asupra salariilor, beneficiilor sau achiziţiilor pro- 
venite din remunerarea de orice fel a muncii sau a serviciilor 'prestate, 
fără “a avea nevoie de autorizaţia soţului sau a reprezentanţilor le- 
gali.
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Art. 64.— Plata, cuvenită minorului sub '18 ani, se va face în 
mâinile acestuia. 

Când însă protectorul lui legal -nu consimte la, plata salariului 
în mâinile minorului, sau îşi retrage consimțimântul dat minorului, în- 
spectorul muncii, patronul sau orice alt membru din familia minorului 
poate deduce cazul înaintea jurisdicției profesionale de pe lângă Ca.- 
mera de' muncă. 

Jurisdicţia profesională, după ascultarea părților, poate autoriza 
pe patron să plătească salariul direct minorului. 

In niciun caz protectorul legal nu are asupra salariului provenit din munca minorului un drept de dispoziţie, ci. numai de administraţie. 
Art. 65. — Salariile minorilor plătite instituţiilor cari şi-au luat asupra lor sarcina asistenţei acelor minori, se pot depune pe numele mi- norului, integral ori cel puţin până la 2/3 din fiecare plată, la acea in- stituție. 
Salariaţii minori pot face la orice vârstă, depuneri de economii de salarii, fără asistenţa protectorilor legali, având aceeași feapacitate le. gală pentru retragerea, ca şi pentru plata, salariilor, conform celor cu- prinse în acest articol. 
Art. 66. — Jurisdicţia profesională, de pe lângă Camera de muncă, la cererea inspectorului muncii sau a uneia, din părțile interesate, poate obliga pe patron să plătească oricărei persoane, care procură minorului adăpost şi întreţinere, o parte sau întreg salariul cuvenit acestuia. 
Art. 67. — Salariile nu pot fi urmărite decât până la concurența a două zecimi dintr'însul şi nu pot fi cedate decât până la concurenţa, unei 

alte două zecimi. 
Salariile nu vor putea fi urmărite pentru vreo creanţă derivând din procurarea, de băuturi alcoolice. | 
Art. 68. — Nicio compensație nu poate avea loc între salarii sau partea de beneficii datoriţă şi o creanţă oarecare a. patronului. 
Ia avansurile în bani compensaţia nu poate avea loc decât până la concurenţa unei zecimi, cu excepţia avansurilor ce vor fi fost făcuţe pentru lucrări în curs de execuţie şi cari pot fi reținute în între- gime. 
Se exceptează avansurile lichide şi exigibile din furnizarea în- strumentelor de muncă sau a materiei prime necesare lucrului, cari vor putea fi compensate în proporţie de 1/5 din fiecare plată, 
Art. 69. — Reţinerile asupra, salariului, făcute cu titlu de cauţiune sau garanţie, nu pot întrece o zecime din fiecare plată, până la acope- rirea sumei prevăzută, prin convenţia, părţilor. 
Reţinerile vor fi depuse pe răspunderea patronului, la o casă de economie a Statului din circumscripția, Camerei de muncă, respective. Art. 20. — Cumulul de reţineri făcute sub orice titlu, în limitele arătate mai sus, nu va putea, reduce salariul sub 1/3 din fiecare plată. Compensaţiunile şi reţinerile sunt, privilegiate şi trec înaintea, ce- lorlalte creanţe chiar privilegiate, afară de impozitele. către Stat, judeţ, şi comună.
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Art. 71. — Creanţa salariatului contra patronului, fie el angajat 
cu ziua, săptămâna, luna sau anul, cu lucrul sau cu bucata, pentru ne- 
plata salariului și partea, de beneficii, este garantată integral cu un pri- 
vilegiu general în rang imediat înaintea oricărei creanţe chirografare. 

Ari. 72. — Salariatul mai are şi un privilegiu special în primul 
rang asupra obiectelor la cari s'a încorporat munca sa pentru salariul 
corespunzător acestei munci. 

Art. 73. — Acţiunea pentru neplata salariului !sau părţii de bene- 
ficiu în favoarea salariaţilor majori și a salariaţilor minori, având drep- 
tul de a-și primi personal salariile, se prescrie după 3 ani dela termenul de 
plată, 

Aceeaşi prescripţie se aplică acţiunii patronului pentru sumele 
datorate de salariat. 

Pentru minorii rămaşi sub protecţiunea legală, prescripțiunea de 
mai sus va, curge dela împlinirea vârstei de 18 ani. 

Pentru succesorii salariaţilor, termenul de "prescripţie va curge 
dela data, deschiderii succesiunii. 

CAP. III 

Desființarea contractului individual de muncă 

Art. 74. — Contractul individual de muncă se desfiinţează pentru 
una din următoarele cauze: 

a) expirarea, termenului convenit sau terminarea lucrării; 
b) voinţa ambelor părți sau uneia din ele, în acest din urmă caz, 

cu respectarea celor prevăzute mai jos la art. 78; 
c) culpa uneia, din părţi în executarea obligaţiunilor legale. sau 

contractuale; 

d) îmjurii grave, acte imorale, calomnii, violențe, maltratări co- 
mise de una, din părțile contractante sau de cei însărcinaţi de ei cu con- 
ducerea, întreprinderii; 

e) forţa majoră; 
) decesul salariatului. 
Lipsa salariatului în zilele de votare la, alegerile pentru cari ne- 

participarea atrage o sancţiune legală, nu constitue un motiv de rupere a 
contractului de muncă. 

Art. 75. — Decesul patronului nu constitue o cauză de desființare 
a contractului individual de muncă, afară numai dacă nu are ca efect 
încetarea, exploaţării. 

Art. 76. — Când contractul individual de muncă se desfiinţează 
din cauza închiderii stabilimentului, a încetării plăţii sau a falimentului 
întreprinzătorului, sau din orice alte cauze cari fac să înceteze întreprin- 
derea, salariatul își conservă dreptul asupra salariilor şi tuturor sume- 
lor datorate pe luna în curs şi pe luna următoare, bucurându-se de pri- 
vilegiul acordat de legile comerciale.



    

Art. 77-84 __LEGE ASUPRA CONTRACTELOR DE MUNCA 24 
fe în: TI ELOR DI 

Art. 77. — Timp de 3 luni dela, data, decesului salariatului, ur- 
obişnuit cu salariătul, vor beneficia gratuit de locuinţa 'ce fusese data de întreprindere. în folosinţa, acestuia. 

Deosebit de aceasta, urmașii salariatului decedat, văduva, sau copiii minori sub vârsta de 18 ani, au dreptul împreună la, o indemnizare egală cu salariul pe o lună, dacă salariatul avea, o vechime de cel puțin un an în întreprindere, pe două luni pentru acel cu o vechime variind între I—3 ani şi pe 3 luni acel cu o vecime. mai, mare. Art. 78. — Contractul individual de muncă cu durată. nedetermi- nată poate fi denunțat prin voinţa oricăreia din părți, cu îndatorirea de a preveni pe cealaltă de data îucetării obligaţiunilor contractuale. Această denunţare se va face în scris sau verbăl, cu cel puțin 14 zile înainte de data fixată pentru încetarea obligaţiunilor “contractuale, exceptându-se cazurile când legea de față dispune altfel. Art. 79. — "Termenele de preaviz, de sub arţ, 78, devin obligatorii după. trecerea timpului de încercare prevăzut de art. 42. : Convenţiile pentru reducerea. sau desființarea, termenelor de preaviz Sunt nule. 
În caz de culpă gravă din partea uneia din părți faţă de cealaltă, denunțarea contractului fără preaviz este îngăduită. In asemenea caz însă, partea denunțătoare rămâne răspunzătoare civilmente faţă, de cea- laltă, dacă jurisdiețiunea profesională nu constată. legitimitatea denun.. ării. 
Art. 80. — In cursul termenelor de preaviz, salariaţii, în vederea plasării lor, vor beneficia, în afară de orele de repaus, de cel puţin patru ore libere în zilele de lucru. 
Totalul acestor ore nu va putea depăşi de 2 zile de lucru. Art. 81. — Patronul nu poate socoti chemarea unui salariat pentru o perioadă de concentrare militară. sau pentru gărzi, ca un just motiv de desființare a contractului individual de muncă. Art. 82. — Neobservarea, timpului de preaviz dă loc la dâune-in. terese echivalente cu salariul. datoriţ pe acest termen, fără a fi nevoie de dovada vreunui prejudiciu. 
De asemenea, dacă contractul individual de muncă, cu durată de- 

terminată, este desființat prin actul vreuneia din părți din violarea, legii, a contractului. a obiceiului locului sau a profesiunii, partea prejudiciată are drept la daune-interese, cari în principiu. trebue să fie egale cu sala. 
menului, 

| 
: Art. 83. — Prin tacită reconducţiune, contractul individual] de 

muncă se prelungeşte conform dreptului comun în aceleaşi condiţii şi pe 
o durată egală aceleia, pentru care a fost încheiaţ, - Art. 84. — Greva sau lockout-ul nu constitue un just moţiv de des- fiintare a contractului individual de muncă; el e însă suspendat în toate efectele lui pe tot timpul cât durează, sreva sau lockout-ul, în afară de . 
avantajele în natură pe cari le are în mod curent salariatul,
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Refuzul uneia din părţi de a se referi în caz de conflict colectiv de 
muncă la procedura de conciliaţiune sau de arbitraj, în cazurile când acesta, 
din urmă e obligator, prevăzută în legea pentru reglementarea conflicte- 
lor colective-de muncă, constitue un just motiv de desființare a, contrac- 
tului individual. de muncă. - 

CAP. IV 

Dispoziţii speciale privind contractele individuale 
de muncă ale îuneţionarilor din industrie şi comerţ 

Art. 85. — Salariaţii din birouri, magazine sau anexele stabili- 
mentelor industriale sau comerciale, cari prestează în întregime ori în 
parte, o muncă sau un serviciu intelectual, sunt consideraţi ca, funcţionari 
particulari și beneficiază de dispoziţiile speciale de mai jos, în măsura în 
care acestea înlocuesc sau completează pe cele din capitolul precedent. 

Art. 86. — In caz că ambele părţi au convenit asupra fixării unui 
termen de încercare, acesta nu poate depăşi 15 zile. 

„Art. 87. — Retribuţiile de orice natură, afară de salarii, precum: 
tantieme, remize, prime sau altele, vor fi achitate la termenele stipulate 
în. convenţiune, iar în lipsă de stipulațiune, în decursul primei luni dela 
aprobarea bilanţului de către adunarea generală la societăţile pe acţiuni, 

„Art. 88. — Imposibilitatea; de lucru a salariatului din cauză de 
boală, sau accident constatat de medicul asigurărilor sociale, suspendă 
executarea contractului de muncă. 

In timpul primelor 30 de zile de incapacitate de lucru, salariatul îşi 
“păstrează dreptul la remuneraţia prevăzută în contractul de muncă. 

Dacă incapacitatea de muncă depăşeşte o lună, patronul poate con- 
sidera, contrastul de muncă ca desființat, cu respectarea preavizelor pre- 
văzute la art. 93 de mai jos. Patronul are dreptul de a reţine din salariu 
sumele ce se cuvin eventual salariaţilor, conform legilor de asigurare 
pentru timpul corespunzător. - 

„ “Art. 89. — Dispoziţiile cuprinse la art. 49 şi 50 se aplică şi salaria- 
ților de sub acest capitol, cu distincțiunea următoare: 
|» Concediile vor varia, precum urmează: 

Salariaţii cu o vechime neîntreruptă la aceeaşi întreprindere de. 1—3 
-ană, vor beneficia de un concediu de 10 zile; 

Idem 3—5 ani. vor beneficia. de un concediu de 14 zile. 
Idem 5—10 ani, vor beneficia de un concediu. de 21 zile.:. 
Pentru fiecare an în plus concediul va spori cu o zi, fără a depăşi 

în total 30 zile. | 
Aceste termene de concedii sunt socotite ca minimale. 
Art. 90. — Salariatul din industrie sau comerţ nu poate între- 

prinde nici pe cont propriu, nici pe contul unei alte persoane un comerţ, 
sau o afacere în aceeaşi ramură a întreprinderii ce serveşte. . ! . 

» Neşocotirta acestor dispoziţii dă drept întrepririzătoriului la dasfiin- 
țarea contractului individual de muncă cu daune-interese,
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Art. 91. — Este nulă şi de nul efect convențiunea prin care sala riatul s'ar obliga faţă de întreprinzător ca, la expirarea contractului de muncă să nu exercite comerțul similar, sau să-l exercite, pentru evitarea concurenţei, în condiţii de inferioritate prejudiciabile intereselor sale. Art. 92. — Salariile funcţionarilor din industrie şi comerţ, intrând în prevederile acestui capitol, nu pot; fi cedate sau urmărite pentru: mai mult de 1/3. Restul de 2/3 la aceşti funcționari şi de şase zecimi la sala- riile muncitorilor (art. 67) nu poate fi cedat san urmărit decât în cazu- rile prevăzute de alin. 1 al art. 409 din codul de procedură civilă din vechiul Regat. 
Art. 93. — In cazul când contractul de muncă este încheiat pentru o durată nedeterminată, fiecare din părți are dreptul de a-l denunța printr'un preaviz. 
Acest preaviz va fi: 
a) de o lună, când salariatul are o vechime în serviciu de şase luni până la un an; 
b) de 3 luni, când salariatul are o vechime în serviciu de 1 an până la 5 ani; 8 
c) de 4 luni, când salariatul are o vechime în serviciu de 5 ani până la 10 ani; 

" d) de 6 luni, când salariatul are o vechime în serviciu de 10 până la 15 ani; 
€) pentru fiecare an în plus peste 15 ani, preavizul se va, spori - cu o lună. 

' Totalul termenului de preaviz nu va, putea depăși însă 12 luni. Termenele de preaviz încep a curge dela 1 ale fiecărei luni. Termenele de preaviz prevăzute mai sus sunt obligatorii. Ele nu pot fi reduse prin convenţia părţilor. 
Art. 94.— In cursul termenului de preaviz 'salariatul va avea dreptul la repausul prevăzut de art. 80. Totalul acestor ore nu va putea trece de 4 zile libere. 
Art. 95. — In caz de rupere a contracţului de muncă fără, preaviz sau cu un preaviz mai scurt; decât cel fixat de lege, partea, care rupe contractul va plăti celeilalte o indemnizare egală cu salariul şi toate ae. cesoriile cuvenite pe tot timpul până la împlinirea, termenului de preaviz fixat de lege. 
Ari. 96. — Dacă contractul de muncă a, fost încheiat pentru. o durată determinată, denunțarea sa înainte de termen, fără, just motiv, dă drept părţii lezate la o indemnizare egală cu salariul şi toate acce- soriile datorite până la expirarea, termenului. 

TITLUL IN 

Contractul de echipă 
Ari. 97. —. Contractul de echipă este convenţia, de muncă care se încheie în acelaşi timp între mai mulţi salariați și un singur întreprin- zător. 

. . d
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Acesta poate încheia contractul de echipă fie direct cu salariaţii, 
fie cu reprezentanţii acestora. i 

Contractul de echipă stabileşte raporturi juridice între întreprin- 
zător şi fiecare salariat în parte. 

In afară de dispoziţiile de sub acest titlu contractul de echipă este 
în totul supus dispoziţiilor contractului individual de muncă, 

Ari. 98. — Plata salariilor se poate face de întreprinzător direct 
salariaţilor sau şefului de echipă. | 

In cazul din urmă întreprinzătorul rămâne totuşi răspunzător faţă 
de salariați pentru plata salariilor. | 

Numai în cazul când salariaţii au delegat în mod special în scris, 
în faţa unei autorităţi publice, pe şeful de echipă, de a primi şi împărţi 
salariile cuvenite, plata astfel făcută descarcă pe întreprinzător de otice 
răspundere faţă de salariaţi. 

Ari. 99. — Şeful de echipă, care primind dela întreprinzător drep- 
turile cuvenite salariaţilor, în baza unui contract de echipă, refuză de 
a le achita acestora, se va pedepsi cu închisoare dela 15 zile la 3 luni şi 
cu o amendă dela 10.000—50.000 lei în folosul Camerelor de muncă, 
fără aplicarea, dispoziţiunilor art. 60, aliniatul ultim din codul penal. 

Aceasta pedeapsă nu descarcă pe şeful de echipă de răspunderea, 
civilă față de salariaţi pentru neplata salariilor. - 

Acţiunea penală derivând din aplicarea acestui text va putea fi 
deschisă și de către Ministerul Muncii prin organele sale. 

Ari. 100. — Pentru. tot ce priveşte executarea lucrărilor, şeful de 
echipă este prezumat a fi mandatarul întreprinzătorului în raporturile 
acestuia cu salariaţii. 

Se exceptează cazurile când legea prevede expres contrariul. 

TITLUL IV 

Contractul colectiv de muncă 

CAP, I 

Natura şi formarea lui 

Art. 101. — Contract colectiv de muncă este acordul seris pri- vitor la condiţiile de muncă şi salarizare, încheiat pe o parte de unul 
sau mai mulţi întreprinzători, de grupări sau asociaţii de ale acestora, şi, 
pe de altă parte, de asociaţiile profesionale sau grupările de salariaţi. 

Sunt considerate de asemenea contracte colective de muncă sti- 
pulațiile cuprinse în procesele-verbale de conciliaţiune, precum hotărî- 
rile de arbitraj, soluţionând conflictele colecţive de muncă. | 

Stipulaţiunile contractului colectiv de muncă, cari contravin dis- 
poziţiilor de ordine publică ale legilor şi regulamentelor în vigoare sunt 
nule de plin drept.
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* Art. 102, — Reprezentanţii legali ai asociaţiilor profesionale vor putea încheia contracte colective de muncă în lmitele drepturilor acor- date prin statute. 
Dacă statutele nu determină drepturile reprezentanţilor asociaţiu- nilor, aceştia nu vor putea încheia în numele asociaţiunii contracte co- lective de muncă fără autorizarea, prealabilă a adunării generale a aso- ciaţiei profesionale interesate şi fără votul a 2/3 din totalul membrilor asociaţi. 

! Adunările generale pot împuternici delegaţi speciali dintre membrii asociației pentru încheierea unor astfe] de contracte. 
Când un asemenea contract a, fost încheiat fără autorizarea prea- labilă el va trebui să fie supus ratificării adunării generale. Art. 103. — Contractele colective de muncă ce se vor încheia de grupări fără personalitate juridică vor trebui să fie semnate individual de fiecare membru al grupării sau de mandatarul sau mandatarii grupării. Art. 104. — Mandatul trebue să fie legalizat de jurisdicţia profe- sională competentă și să fie subscris: 
a) de către membrii comitetului de direcţie sau de cei împuterni- ciți pentru aceasta în baza statutelor, în cazul unei asociaţiuni cu per- sonalitate juridică; 

___b) de către fiecare din membri, în cazul unei grupări fără perso- nalitate juridică. _ % Ari. 105. — Contractul colectiv de muncă va cuprinde în orice caz: a) drepturile şi obligaţiile reciproce dintre părți; | b) stipulaţiunea, expresă dacă contractul leagă părțile contrac- tante şi faţă de terți; 
c) termenul contractului; 
d) întinderea aplicaţiunii sale; 
e) orice alte condiţii speciale privitoare la xecutarea, Muncii sau la clauzele din contractele individuale. 
Art. 106. — Contractele colective de muncă pot fi încheiate: a) fără durată determinată; - 
b) pentru o durată, determinată; 
€) pentru durata unei lucrări determinate. Contractul colectiv de muncă încheiat pentru o lucrare determinată, este valabil pentru cel mult o perioadă de 5 ani dacă întreprinderea nu a încetat în acest interval de timp. 
Contractul colectiv de muncă cu termen determinat nu poate fi încheiat pentru mai puţin de şase luni şi mai mult de cinci ani. Art. 107. — Contractul colectiv de muncă, sub pedeapsa de nuli. tate, va fi făcut în scris şi înregistrat în termen de cel mult 15 zile la Camera de muncă în circumscripţia căreia urmează să tie aplicat. Dacă contractul colectiv de muncă, urmează, să, fie aplicat în cir- cumsenpția mai multor Camere de muncă e] va fi înregisţraţ la. fiecare din acestea, 

„Contractul colectiv de muncă nu devine executoriu decâţ dela data înregistrării sale.
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Orice modificare ce s'ar aduce unui contraet colectiv de muncă este supus aceleiași formalităţi. | . 
Contractul colectiv de muncă este scutit de orice taxe de timbru şi înregistrare. 

- 

CAP. II._ 

Efectele contractului colectiv de muncă. - 
Art. 108. — Sunt legaţi prin contractul colectiv de muncă: a) asociaţiile profesionale sau grupările de întreprinzători sau sa- lariaţi cari s'au obligat, fie în momentul încheierii convenției, fie în urmă prin adeziune, notificată Camerei de muncă unde s'a înregistrat contractul; 

“ 
b) salariaţii sau întreprinzătorii semnatari ai contractului, precum și acei cari au dat individual mandat în scris de a trata în numele lor şi pentru ei; 
c) salariaţii. sau întreprinzătorii cari nu au demisionat din . aso- ciația sau gruparea căreia, aparțin, în termen de 8 zile libere dela data când au luat cunoştinţă de încheierea contractului colectiv; d) întreprinzătorii cari au aderat la contract şi au comunicat acea- stă adeziune Camerei de muncă care a operat înregistrarea; 
e) salariaţii sau întreprinzătorii cari intră într'o grupare sau aso- ciaţie profesională legată prin contractul colectiv de muncă. Art. 109.— Când contractul colectiv -de muncă este încheiat pe termen determinat sau pentru durata. unei lucrări determinate, în ambele cazuri, sunt legaţi pe tot timpul contractului: 
a) asociaţiile sau grupările contractante și aderente, potrivit art. 108, lit. a; | | 

| b) salariaţii şi întreprinzătorii prevăzuţi la art. 108, lit. b şi d, precum și acei ce n'au demisionat în termenul stipulat la art. 108, lit. e; 
c) membrii aparținând asociaţiei legate prin contract cari aderă individual şi direct la acest contract pentru termenul stipulat şi comu- nică adeziunea lor la Camera, de muncă care a înregistrat contractul. Art. 110. — Contractul individual de muncă, intervenit între sala- riaţi şi întreprinzători, legaţi ambii printr'un contract colectiv de muncă, nu poate cuprinde dispoziţii contrarii celor stipulate prin acesta din urmă. Orice dispoziţiune: contrară, e nulă de plin drept şi va fi înlocuită prin aceia din contractul colectiv de muncă, 

Art. 111. — Dispoziţiile din contractul colectiv de muncă, referi- toare la salarizare sunţ considerate ca minimale, iar cele referitoare la durata muncii ca reprezentând limita maximă. 
Art. 112, — Asociaţiile contractante sau aderente, cu personalitate juridică, pot introduce acţiune în daune-interese pentru orice prejudiciu cauzat interesului profesional prin violarea stipulațiunilor contractului colectiv de muncă.
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Aceste asociaţii pot exercita, de asemenea în numele şi în folosul 
membrilor lor, individual sau colectiv, acţiunile ce nasc din contractul 
colectiv, fără. a fi nevoie de un mandat special din partea membrilor, 
sub condiţiunea, ca membrul sau membrii în folosul cărora, se exercită 
acţiunea să fi fost încunoştiinţaţi şi să nu fi făcut nicio opunere în ter. 
men de 3 zile libere dela primirea încunoştiințării. 

"Membrul interesat este totdeauna în drept de a, interveni în în_ 
stanță pentru. a-și susține drepturile şi interesele sale, putând introduce. 
şi o acţiune individuală, dacă asociaţia n'a intentat încă acţiune. 

CAP. II 

Incetarea sau denunţarea 
contractului colectiv de muncă 

Art: 113. — Contractul colectiv de muncă cu durată determinată sau pentru durata unei lucrări determinate încetează la expirarea, terme. nului sau la terminarea lucrării. | | In primul caz contractul colectiv de muncă, poate îi prelungit prin 
notificare cu cel puţin 30 zile libere înainte de expirare. i 

Notificarea se va face prin Camera de muncă unde sa înregistrat contractul. | i 
Art. 114. — Contractul colectiv de muncă, încheiat pe durată de- terminată, poate înceta înainte de expirarea; termenului: 
a) prin acordul părţilor contractante şi aderente; 
bi prin voinţa uneia din părţile contractante în cazul când această 

facultate a, fost stipulată în mod expres în contractul colectiv. 
Art. 115. — Contractul colectiv de muncă încheiat pentru o durată 

„ nedeterminată poate fi denunţat; oricând de asociaţiile profesionale sau 
părțile contractante. “ 

Denunţarea trebue să fie notificată în scris tuturor părților con- tractante prin Camera de muncă care a înregistrat contractul colectiv de muncă în termen de cel puţin 20 zile libere înainte de data la care denun- țătorii înţeleg să considere contractul desfiinţat, 
- Art. 176. — Denunţarea contractului colectiv de muncă, de către o asociaţie profesională, având personalitate juridică, are de efect denui- țarea, acestui contract faţă de toți membrii asociaţiei. Această denunţare nu se va face decât cu respectarea, celor prescrise la ârt. 109. Denunţarea, contractului colectiv de muncă de către o grupare fără” personalitate juridică nu se poate face decât cu consimțimântul tuturor membrilor cari compun gruparea în momențul denunţării sau prin o de: legaţie dată de aceştia, în ambele cazuri, cu respectarea formalităţilor prescrise de art. 103 şi 104. 

Art. 117. — Toate contestaţiile şi litigiile născute din interpre- tarea şi aplicarea contractului colectiv de muncă, sunt de competința ju- risdicției profesionale respective.
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Art. 118. — Contractele colective de muncă, în vigoare la, data pro- 
mulgării legii de faţă vor trebui să fie înregistrate la Camera de muncă 
respectivă în termen de 30 zile libere dela punerea, în aplicare a legii. 

Dispoziţii tranzitorii şi finale 

Art. 119. — Până la înfiinţarea Camerelor de muncă toate atribu- 
ţiile date acestora prin prezenta, lege vor fi îndeplinite de către inspecto- 
“ratele de muncă sau de către organele delegate în acest; scop de către Mi- 
nisterul Muncii. 

Art. 120. — Până la înfiinţarea jurisdicției profesionale toate pri- 
cinile derivând din aplicarea prezentei legi se vor judeca de către jude- 
cătoriile de ocol în prima instanţă, de urgenţă şi cu precădere; hotărîrea 
se va pronunţa în termen de cel mult o lună de zile dela primirea, recla- 
maţiunii, fără drept de opoziţie, cu apel la tribunal în termen de 10 zile 
libere dela pronunțare. 

Sentința tribunâlului se va putea ataca cu recurs în termen de 5 
zile libere dela pronunțare. Până la, data, fixată de alin. 1, al acestui ar- 
ticol, în provinciile unde există instanţe industriale speciale, acestea, își vor păstra competenţa, fixată prin legile lor de organizare şi conform pro- 
cedurilor respective, 

Hotărîrea judecătoriei de ocol va fi executorie de drept şi suspen- 
darea executării se va obţine numai prin consemnarea sumei, 

Art. 121. — Salariaţii ale căror salarii lunare nu depăşeşse 10.000 . 
lei, în pricinele având de obiect neplata, salariilor, vor fi apăraţi îna- 
intea, instanţelor competinte de către advocaţii Statului de pe lângă ca- 
pitalele de judeţ, advocaţii Ministerului Muncii sau oricari alţi delegaţi 
ai aceluiaşi Minister, până la organizarea unui serviciu special de asistență judiciară, pe lângă Camerele de muncă. 

Ari. 122. — Cererile de chemare în judecată introduse de sala- 
riații prevăzuţi la articolul precedent contra patronilor, relativ la plata 
salariilor, întreaga procedură, precum şi toate operaţiunile pentru po- 
prirea, sechestrarea, urmărirea şi încasarea, acestor sume, vor fi scutite 
de orice taxe de timbru. 

Salariaţii intrând în această categorie sunt dispensaţi de a depune 
cauţiune pentru obţinerea popririlor şi sechestrelor asigurătoare în liti- 
giile lor relativ la neplata salariilor, oricare ar fi suma poprită, sau se- 
chestrată, 

Art. 123. — Amănuntele de aplicare ale prezentei legi se vor des- 
volta într'un regulament de administraţie publică. 

Art. 124. — Toate dispoziţiile legale, regulamentare sau de alt 
ordin referitoare la contractele de muncă, se abrogă. 

'
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TITLUL | 

Contractul de ucenicie 

CAP. 1 

Natura şi formarea lui 

Art. 1. — Contractul de ucenicie este convenţia prin care o per soană [izică sau juridică din ramura, industrială sau comercială, denu- mită patron, se obligă să dea în chip metodic unei alte persoane denu- mită ucenic (ucenicul propriu zis din industrie, elevul sau practicantui din comerţ), o pregătire prolesională practică şi pe cât cu putinţă țeore- tăcă în schimbul muncii ce acesta din urmă este obligat să presteze în timpul şi condiţiile convenite. | | . 

3 ră 

$ I. Condiţiile de validitate 
Art. 2. — Patronul nu poate ţine uceniei dacă nu posedă un titlu de capacitate profesională prevăzut, de legea pentru organizarea mese- riilor Sau a, profesiunilor în general (brevet de meșter, etc.), şi aceasta în cazul: când -ucenicii sunt puși sub directa sa conducere, supraveghere. şi instruire sau dacă persoana, din stabilimentul său însărcinat cu pregă- tirea: profesională a- ucenicilor, nu posedă asemenea. titluri, Camera, de muncă poate fixa de acord cu Camera 'de industrie și comerţ norme după cari să se limiteze numărul de uceniei ce poate ţine un patron, în raport. cu. numărul salariaților 'calificaţi. ce întrebuinţează, având în vedere ca instruirea ucenicului să fie întotdeauna asigurată. În caz de desacord între Camera, de muncă şi Camera de industrie Și comert, va hotărt Ministerul Muncii. PI 

ID Publicat în „Monitorul Oficial No. 15 din 20 Ianuarie 1930.
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Ari. 3. — Sunt incapabili de a ţine ucenici: 
a) cei condamnaţi definitiv pentru crimă sau pentru vreuna din 

faptele prevăzute de art. 262 până la 267 din codul penal sau de artico- 
lele similare din celelalte legiuiri penale în ființă; - 

b) cei condamnaţi la pedepse infamante; 
c) cei decăzuţi din drepturile de a fi tutori; 
d): cei cari din cauza unor purtări viţioase sunt improprii de a 

asigura educaţia morală, şi profesională a ucenicului; 
e) patronul bărbat, văduv, necăsătorit, divorţat sau care nu lo- 

cueşte împreună cu soţia sa, nu poate angaja ucenice sub vârsta de 18 ani ; 
Î) cei cari n'au împlinit încă vârsta de 21 ani. 
Incapacitatea se va pronunţa de. către jurisdicţia profesională din 

circumscripția căreia domiciliază patronul, care poate fi sesizată, fie de 
cei interesaţi, fie de Camerele de muncă, fie de organele de inspecţie şi 
control ale Ministerului Muncii. 

Art. 4. — Dreptul de a ţine ucenici poate ;fi ridicat de jurisdicţia 
profesională din circumseripţia, căreia domiciliază patronul în chip vre- 
melnic, ori pentru totdeauna, dacă se constată că patronul s'a, făcut vi- 
novat de abateri grave dela obligaţiile sale legale sau contractuale. 

Jurisdicția profesională poate fi sesizată în asemenea cazuri de 
aceleaşi persoane şi organe prevăzute la articolul precedent. 

Art. 5. — Pentru ca. cineva să poată fi primit ca, ucenic, trebue să 
îndeplinească condiţiile de vârstă, sănătate şi celelalte prevăzute la ca- 
pitolul I] (art. 5—8) din legea pentru ocrotirea muncii minorilor şi 
femeilor, promulgată cu No. 1048 din 9 Aprilie 1928. 

$ II. Forma şi cuprinsul contractului 

Art. 6. — Contractul de ucenicie trebue făcut în seris cu sancţiunea 
prevăzută la art. 30. 

Acest contract trebue să cuprindă: 
a) numele, pronumele, profesiunea, religiunea, starea civilă şi 

domiciliul patronului; 
b) numele, pronumele, vârsta, religiunea şi studiile ucenicului; 
c) numele, pronumele şi domiciliul persoanei legalmente în drept 

de a asista pe ucenic în caz când acesta este mai mie de 18 ani; ! 
d) declaraţia reprezentantului” legal sau a ucenicului când este mai 

mare de 18 ani, că acesta din urmă nu este legat prin vreun contract; de 
ucenicie, anterior şi nereziliat; 

e) determinarea profesiunii şi condiţiilor în cari se face învăţătura, 
Dacă s'a convenit la, plata unui salariu, acesta, trebue să fie pre- 

văzut în mod expres în contract; 
) data şi durata contractului; 
9) obligaţiile reciproce ale părţilor în ce priveşte întreţinerea uce- 

nicului. ee 
:-*» Contractul de ucenicie este scutit de orice taxe de timbru şi în: 

registrare. 

32087—3
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Art. 7. — Ministerul Muncii va, putea, prescrie un formular-tip de contract de ucenicie. 
_ : Contractul de ucenicie se va încheia în 3 exemplare, cari vor fi sem- nate de patron şi de reprezentantul legal al, ucenicului sau numai de ucenic în caz când e mai mare de 18 ani împliniţi, În cazul când starea civilă a ucenicului mai mie de 18 ani nu este clară, contractul se va face sub auspiciile Camerei de muncă sau a insti. tuției de asistență sub a cărei îngrijire se află. 

Câte un exemplar va fi daţ părţilor contractapte, iar al treilea exemplar va fi înaintat Camerei de muncă din circumseripţia, unde domi- ciliază patronul, spre a, fi înregistrat, după ce a fost cercetat dacă îude. plineşte condiţiile legii. 
Până la înfiinţarea, Camerelor de muncă, înregistrarea contrac- telor de ucenicie se va, face la corporaţiile industriale sau la, bresle. 

ŞI. Darata contractului „* 
Art. 8. — Durata maximă, a contractului de ucenicie este de 4 ani. In lipsa, stipulaţiunii duratei sau în caz când s'a stipulat o durată mai mare de 4 ani, contractul se va, considera încheiat; pentru duraţa, ma- ximă prevăzută, mai. Sus, părţile neputând cere în acest caz desființarea contractului. 
Ari. 9. — Contractul de ucenicie se socotește definitv încheiat, numai după trecerea unui termen de încercare de maximum 4 luni soco- tite dela data, înregistrării contractului, părţile având facultatea de a stipula, termene mai scurte. 
In acest timp fiecare parte poate denunța contractul de ucenicie, comunicând aceasta celeilalte părți şi Camerei de muncă în scris şi re- comandat; | Ă Până la înfiinţarea Camerelor de muncă, comunicarea, se va. face la corporaţiile industriale sau la breslele respective. Termenul de încercare se va socoti totdeauna în durata uceniciei. Art. 10. — Contractul de "ucenicie se prelungeşte de drept cu o durată egală cu îndoitul timpului de absentare nejustificată, dela, ser- viciu a, ucenicului când acesta a lipsit cel puţin o lună de zile pe an şi când lipsa, este constatată în urma reclamaţiunii făcută la timp de patron către Camera, de muncă din circumscripţia, sa. " Până la înfiinţarea Camerelor de muncă, reclamaţiunea, se va, face corporației industriale sau breslei în circumscripţia căreia se află între- prinderea, iar constatarea se va face de organele de control ale acestora. 

CAP. II 

Etectele contrăctului de ucenicie 
A. Obligaţiile patronului 

Art. 11. — Patronul este obligat să înveţe pe ucenic, fie prin personalul anume desemnat a] stabilimentului său, prevăzută în contract. 

fie el însuşi, 
protesiunea
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"De. asemenea este obligat să se poarte faţă de ucenic ca un bun pă- rinte de familie, îngrijindu-se de educaţia sa, supraveghindu-i. neîn- trerupt purtarea, atât în stabiliment cât şi în măsura, posibilului în afară și să-l apere de maltratările salariaţilor întreprinderii sau ale mem- brilor familiei sale. 
„Art. 12.— Ucenicul nu poate fi pus să exercite decât acele munci sau servicii cari sunt în directă legătură cu profesiunea, și care trebue să fie proporționate cu puterea sa fizică sau intelectuală. Munca, sau ser- viciile nu vor putea fi prestate decât în timpul orelor legale de muncă. Ucenicul nu va putea fi întrebuințat la munci casnice în folosul patronului sau al familiei acestuia. 
„Art. 13. — Patronul este obligat să acorde ucenicului în vederea completării instrucției şi a cunoştinţelor teoretice ale profesiunii, timpul necesar urmării cursurilor unei şcoale de adulți, de ucenici sau de pre- 

gătire profesională autorizată de Stat. Acest timp va fi socotit în numărul orelor de muncă zilnică pe care ucenicul este obligat să le presteze. 
Art. 14. — Patronul este obligat să acorde ucenicului un concediu anual de odihnă de cel puţin 15 zile în afară de dumineci şi sărbătorile legale. 

Ari. 15. — Salariul stipulat în contractul de ucenicie se va, plăti 
ucenicului dacă, acesta este mai mare de 18 ani, la, fiecare 15 zile. 

Salariul ucenicului sub această vârstă se va plăti asemenea, la, fiecare 15 zile, conform art. 66 de mai jos. 
Art. 16. — Timpul servit ca ucenic la un alt patror se va ţine totdeauna, în seamă şi se va adăuga aceluia, întrebuințat la noul patron, de aceeaşi branșă, cu excepţia prevăzută la art. 23, alin. III și art. 34. 

B. Obligaţiile ucenicului 

Art. 17. — Faţă de patron și faţă de persoana “care este însărcinată 
cu pregătirea, sa personală, ucenicul este obligat: a PPE a) să se poarte eu respecţ şi cuviinţă, atât în stabiliment cât. Ş în afară; . 

: a b) să execute conştiincios şi cu bună credinţă lucrările sau în- 
sărcinările ce i se dau; - 

c) să îndeplinească toate îndatoririle prevăzute în contract, regu- 
lamente de muncă sau legi. 

: î De asemenea, este obligat să-şi completeze instrucţiunea, între- 
buințând în acest scop orele ce i se acordă de patron pentru învăţătură. 

CAP. III 

Desiiinţarea contractului de ucenicie 

Ari. 18. — Contractul de ucenicie este desfiinţat de plin drept în 
cazurile următoare: , , 

a) decesul patronului sau al ucenicului;
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b) chemarea sub drapel a uneia din părți pentru serviciul militar activ sau pentru mobilizare; 
c) incapacitatea patronului în cazurile prevăzute de arţ. 3 şi 4 din acest titlu; 
d) lichidarea sau falimentul patronului. 
Desființarea contractului în cazurile prevăzute de alin. a sau b, na se va produce dacă după survenirea, acestui fapt, întreprinderea con- tinuă a funcţiona şi pregătirea profesională a ucenicului, este asi. gurată, 
Art. 19. — Contractul de ucenicie se va considera desființat prin consimțimântul tacit al ambelor părți, când absenţa nemotivaţă, peste ter- menul de două luni a ucenicului nu este urmată de opoziţia sau cererea, de daune-interese din partea patronului, făcută în timpul de două luni dela expirarea, acestui termen. 
Art. 20. — Contractul de ucenicie poate fi desfiinţat de jurisdie- țiunea profesională de pe lângă Camera de muucă, în cazurile urmă- toare: 

_ 
a) neexecutarea, dispoziţiunilor contractuale sau legale din partea, vreunuia din părți sau amândurora; 
b) injurii grave, calomnii, violenţe sau maltratări de o parte asupra celeilalte; , - c) strămutarea domiciliului patronului în altă localitate sau prezentantului legal al ucenicului care îl adăposteşte; d) schimbarea, profesiunii uneia, dintre părţile contractante; e) vânzarea, arendarea sau concesionarea, stabilimentului ; „___F) existenţa unui contract de ucenicie anterior, neexpirat sau ne- desfiinţat; 
9) încetarea de plăţi a patronului; 
h) boală cronică sau orice împiedecare fizică sau mo tării obligațiunilor a uneia din părți. 
Jurisdicţia profesională se poate sesiza, fie din oficiu, fie de urmă. toarele persoane sau organe: de cei interesaţi, de Camerele de muncă, şi de organele de inspecţie şi control ale Ministerului Muncii. Art. 21. — In cazurile prevăzute la literile d şi c, de sub articolul precedent, patronul poate concedia, pe ticenic sau acesta din urmă poate părăsi serviciul sub rezerva acțiunii de daune interese, când concedierea sau părăsirea serviciului nu au fost întreptăţite. Desființarea, conirae- tului pentru cauza prevăzută, sub acelaşi articol, litera, c, nu poate fi ce- 

strămutare. 

d Le- 

rală a execu- 

gare dela regulele de drept comun pentru ad bilirea culpei. 
Art. 23. — Schimbarea, profesiunii de invocată ca motiv de desființare, decâţ dacă, Slunea sa sau nu se mai găseşte în putinţă, în profesiunea penţru care s'a obligat. 

către patron nu poate [i 
patronul a încetat, profe- 
să pregătească pe ucenic
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Schimbarea profesiunii ce urmează să înveţe ucenicul, nu poate 
da loc la desfiinţarea contractului de ucenicie decât, dacă reprezentantul 
legal al ucenicului sau acesta din urmă fiind mai mare de 18 ani, dă 
patronului declaraţiunea, scrisă în acest sens. 

Nicio nouă angajare a ucenicului la un alt patron pentru o pro- 
fesiune identică şi în aceeaşi calitate nu mai poate avea loc fără consim.- 
țimântul vechiului patron. 

Art. 24. — Vânzarea, arendarea sau concesionarea stabilimentului 
nu dă loc la desfiinţarea contractului dacă ucenicul a continuat de fapt 
să lucreze sub îndrumarea şi supravegherea empărătorului, arendașului 
sau concesjonarilui cel puţin trei luni. Aceştia, sunt consideraţi ca sub- 
rogaţi în drepturile şi obligaţiile vechiului patron. 

Art. 25. — Desființarea contractului de ucenicie pentru orice cauze 

va fi adusă de patron la cunoștința Camerei de muncă, iar până la înfiin- 
țarea lor, corporațiilor industriale sau breşlelor unde s'a operat înregi: 
strarea, pentru ca. acestea să facă mențiune de desființare în registrul 
respectiv. 

Art. 26. — Camerele de muncă, iar până la înfiinţarea lor corpo- 
rațiile industriale sau breslele, sunt obligate să trimită Ministerului 
Muncii tablouri lunare de înregistrările de contracte prevăzute la art. 7, 

cum şi de desființările de contracte prevăzute de art. 25, pe formulare 

întocmite de minister. 

CAP. IV 

Controlul executării contractului de ucenicie 

şi sancţiuni 

Ari. 27. — Organele de inspecții şi de control sunt în drept să: 
facă inspecţiuni asupra modului cum se execută contractul. şi să indice 
în scris îndreptările ce trebuese făcute. 

Dacă organele de inspecţie şi control vor constata abateri dela 
dispoziţiile prezentului regulament, vor încheia, procese-verbale de con- 
travenţie, pe cari le vor înainta jurisdicției profesionale competente de 
pe lângă Camera, de muncă. 

Art. 28. — Jurisdicţia profesională va ţine un registru, cuprin- 
zând toţi patronii cari au pierdut; vremelnic sau pentru totdeauna 
dreptul de a ţine ucenici. indicându-se în dreptul fiecăruia motivul ex- 

cluderii dela acest drept. 
Art. 29. — La expirarea contractului de ucenicie, patronul va eli- 

bera, ucenicului un certificat. de practică. profesională, pe un formular 
tip. fixat de Ministerul Muncii şi va cere Camerei de muncă constatarea 
încetării ueeniciei şi confirmarea, certificatului. 

Până la înființarea Camerelor de muncă, cererea pentru consta-
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tarea, încetării uceniciei şi confirmarea certificatului se va face corpora- ției industriale sau breslei respective. 
„ Acestea sunt obligate a comunica lunar Ministerului Muncii ta- blouri de aceste încetări pe formularele întocmite de Minister. 

Art. 30. — Patronul care încheie contractul de ucenicie cu violarea art. 5, 6 și 7 sau care nu respectă, dispoziţiunile cuprinse în art. 12 şi 13 se va pedepsi cu amendă dela 500 la 5000 lei şi în caz de recidivă cu maximum de amendă, deosebit de aplicarea, art. 4. _ Ari. 81. — Patronii atinși de incapacitatea prevăzută de art. 3 sau 4, din acest titlu cari totuşi vor ţine ucenici, se vor pedepsi cu o amendă dela, 1000 lei la 5000 lei şi în caz de recidivă cu închisoare până la, o lună. 
Art. 32. — Patronul vare va ademeni direct sau indirect pe vreun ucenic, legat anterior printr'un contract de ucenicie, înregistrat, pentru a intra în serviciul său, se va, pedepsi cu o amendă dela 1000— 3000 lei, independent de daune interese pentru patronul lezat. In caz de recidivă patronul ademenitor va, fi pedepsit cu o amendă dela, .3000—10.000 lei şi cu ridicarea vremelnică a dreptului de a, ține ucenici. 
Art. 33. — Patronul, care fără a fi vinovat de manoperile dela ar- ticolul precedent, angajează cu ştiinţă un ucenic legat anterior printr'un contract de ucenicie nedesființat; încă, se va pedepsi cu o amendă dela 500—1000 lei, deosebit de daune-interese ce s'ar cuveni. Art. 34. —— Ucenicul câre părăseşte serviciul fără a fi uzaţ de dis- poziţiunile art. 19 şi nu se reîntoarce la patronul său în interval de o lună, pierde dreptul la timpul servit în ucenicie. , l este răspunzător fie personal, fie când este mai mie de 18 ani, prin reprezentantul său legal, de toate daunele cauzate patronului său prin părăsirea serviciului. 
Art. 35..— Reprezentantul legal care: se va, dovedi că cu ştiinţă a îndemnat, a provocat; sau a înlesnit ucenicului părăsirea, serviciului, se va pedepsi cu amendă dela 1000—2000 lei. 
La, fel se vor pedepsi oricari alte persoane cari cu ştiinţă au în- demnat, provocat sau înlesnit ucenicului părăsirea, serviciului, ele fiind solidar răspunzătoare împreună cu reprezentantul legal pentru daunele cauzate patronului. 

Art. 36. — Se exceptează dela, dispoziţiile art. 34 şi 85 de mai sus, cazurile când fuga ucenicului este datorită, maltratărilor sau violenţelor patronului sau prepuşilor lui. 
Art. 37. — Daunele civile şi penalităţile pentru contravenţiuni la lege şi abateri dela contract nu se pot; aplica decât pe baza deciziunii motivată a jurisdicției profesionale de pe lângă Camera de muncă res- pectivă. 
Toate amenzile sunt în folosul Camerei de muncă. Până la înfiinţarea, Camerelor de muncă, amenzile sunt în folosul Ministerului Muncii, care le va vărsa fondului destinat pentru ajutorarea lucrătorilor rămaşi fără serviciu 

.
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“TITLUL II 

Contractul individual de muncă 

CAP. | 

Natura şi formarea lui 

Art. 38. — Contractul individual de muncă este convențiunea prin 
care una, din părţi, denumită salariat se obligă să presteze munca sau ser- 
viciile sale pentru un timp determinat sau pentru o lucrare determinată 
anei alte părţi, denumită patron, care la rândul său se obligă să remune- 
reze pe cea dintâi. 

Faptul că salariatul odată cu prestarea muncii, furnizează şi ma- 
teria primă, ca accesoriu al ei, nu ridică contractului de muncă caracterul - 
de mai sus. ! 

Ari. 39.— Nu sunt supuse dispoziţiilor de sub acest titlu conven- 
ţiile exprese sau tacite prin cari munca, sau serviciile nu sunt oferite: unuia 
sau mai multor întreprinzători determinaţi, ci publicului, şi când nu 
există continuitate în raporturile juridice dintre acei ce prestează munca, 
Şi acei ce o plătesc. : “ a 

Nu sunt supuse deci dispoziţiunilor de sub acest titlu convenţii ca 
acelea, dintre chelner şi public, dintre hamali şi public, dintre frizer 
şi public, dintre cei cari execută transportul de persoane şi mărfuri 
(birjari, căruțaşi, şoferi, etc.) şi public. o 

Rămân supuse dispoziţiunilor de sub acest; tiţlu convențiile dintre 
chelneri, hamali, frizeri, birjari, căruțaşi, şoferi, ete. și patronii la cari 
ei sunt angajaţi. - 

Art. 40. — Minorii sub vârsta de 18 ani împliniţi nu pot; încheia, | 
contracte individuale de muncă decât cu autorizarea, părinților, tutorilor 
sau a persoanelor cari au răspunderea, legală a, protecţiunii lor. 

„In lipsa tuturor persoanelor enumărate mai sus, minorul mai mic 
de 18 ani va putea dobândi autorizarea de contractare dela Camera de 
muncă şi până la înființarea ei, dela judecătoria de ocol. 

„Minori trecuţi de 18 ani, fie că sunt emancipaţi sau nu, se bucură 
de deplină libertate de a contracta fără a mai avea nevoie de asistența 
protectorilor legali, cerută de dreptul comun. 

" Art. 41. — Femeia măritată nu are nevoie de consimţimântul sau 
autorizarea soţului în încheierea, convenţiunilor de muncă şi în exerei- 
area acţiunilor ce decurg din ele, oricare ar fi regimul rezultând din 
contractul de căsătorie, 

Art. 42. — Nimeni nu poate angaja munca sau serviciile sale 
decât pentru o durată sau pentru o întreprindere determinată. 

Dacă părţile nu au fixat durata contractului individual de muncă, 
ea, se siabilește după obiceiul locului. 

Art. 43. — Contractul individual de muncă este consideraţ defi- 
nitiv încheiat, afară de cazul când părţile au convenit la un termen de în-
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cercare a cărui durată nu poate depăşi 8 zile, pentru salariatul plătit cu ziua și 15 zile pentru oricare altă, categorie de salariaţi. Ari. 44. — Contraetul individual de muncă poate fi făcut verba] sau în scris, . 
Iu, cererea uneia sau ambelor părţi, contractul seris va, fi înve. gistrat la Camera de muncă respectivă. 
Până la înfiinţarea Camerelor de muncă, înregistrarea, se va opera fie la inspectoratul muncii, fie la corporaţia sau breasla în circumscripţia căreia s'a încheiat contractul sau urmează a fi executat, : Contractele individuale de muncă până la valoarea de 10.000 lei lunar sunt scutite de orice taxe de timbru şi înregistrare. In lipsa unui act scris, proba, cu martori pentru dovedirea con- tractului individual de muncă este totdeauna, admisă, oricare ar fi va- loarea litigiului. 
Art. 1427 din codul civil nu se aplică, 
Art. 45. — Condiţiile contractului individual de muncă pot fi dina- inte fixate prin regulamentul de muncă sau prin contracte colective, In lipsa lor sau a unor stipulaţiuni exprese din contractul indi- vidual de muncă se consideră că părţile s'au referit la obiceiul profe- siunii sau al locului. 
Atât regulamentele de muncă, cât şi contractele colective şi: cele individuale nu pot conţine dispozițiuni cari să ştirbească din drepturile acordate prin prezentul titlu. 
Obiceiul profesiunii sau al locului va fi aplicat contractelor indi. viduale de muncă numai în măsura, în care nu contravin dispoziţiunilor categorice ale prezentului regulament. | | Numai în lipsa, oricăror elemente aci arătate se vor aplica regulele de drept comun. 

CAP. II 

Efectele contractului individual de muncă 

A. Obligaţiunile patronului 

Art. 46. — Patronul este obligat la plata, remuneraţiei stipulate. EI este obligat de asemenea, să pună la dispoziţia, salariatului, în lipsa unor convenţiuni sau obiceiuri contrare, mijloacele necesare pentrv prestarea muncii sau serviciilor angajate, asigurându-i putinţa de a luera în: mod normal. 
i - Ari. 47. — Reţinerea de către patron a, materialelor sau inst telor de muncă ale salariatului, afară de cazul când acesta al acelui dintâi, pentru preţul lor, dă salariatului drept 1 lângă restithirea materialslor în natură sau înlocuirea lor aceeași natură și calitaţe. . i Art. 48: — Patronul nu răspunde: de cons instrumentelor de muncă, aparținând salariatul 

umen: 
este debitor 

a daune, pe 
cu altele de 

ervarea materialelor sau 
ui, decât: numai când se
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dovedeşte că pierderea, deteriorarea sau distirugerea, lor, provin din culpa personală a, patronului sau a persoanelor însărcinaţe de acesta cu păstra- rea lor. 

Art. 49. — Patronul este obligat să îngrijească ca executarea muncii să nu aducă vreo vătămare sănătăţii, siguranţei sau moralității salaria- tului. 

Aceeaşi obligaţiune o are patronul şi în cazul câud sa obligat să | procure salariatului locuinţă şi hrană, 
In ambele cazuri patronul este obligat să se conforme prescripţiilor de siguranţă şi de igienă. 
Organele de inspecţie şi de control ale Ministerului Muncii, Să- nătății şi Ocrotirilor Sociale şi ale Ministerului de Industrie şi Comerţ, vor supraveghia ca patronii să ia măsurile necesare în scopul asigurării: celor arătate în acest articol. 
Art. 50. — Patronul mai este obligat a acorda salariatului un con- cediu anual de odihnă, după normele ce urmează: 
Salariatul cu o vechime neîntreruptă la aceeași întreprindere, dela 1—3 ani, va beneficia de un concediu de 7 zile. 
Cu o vechime de 3—5 ani de un concediu de 10 zile. 
Cu o vechime de 5—10 ani de un concediu de 14 zile. 
Peste această vechime pentru fiecare an în plus, concediul va, fi sporit; cu o zi, el neputând depăşi totuşi în niciun caz 30 de zile. Concediile fixate mai sus nu vor putea fi reduse sau suprimate prin acordul părților. 

Aceste termene de concedii sunt socotite minimale. 
Când o societate sau un patron are mai multe întreprinderi ce-i aparțin, mutarea unui salariat dela o întreprindere la alta a aceleaşi so- cietăţi sau a aceluiaşi patron nu suprimă vechimea salariatului în ser- 

viciu. | | 
“Concediile se vor acorda pentru toţi salariaţii unei întreprinderi îndreptățiți a avea concediu contorm prezențtului regulament, în cursul anului calendaristic, 
Vechimea, salariatului în serviciul întreprinderii se va calcula nu 

pe an calendaristic, ci pe timpul servit. 
Concediile se vor acorda de întreprinderile industriale sau comer- 

ciale cari întrebuinţează cel puţin 10 salariaţi pe serii în aşa fel| ca 
funcţionarea normală a întreprinderii să nu sufere. Ă 

Intreprinderile sunt obligate să afișeze tablouri de concedii pentru 
ca, fiecare salariat care are dreptul la, concediu, să poată ști cu cel puţin 
10 zile înainte, data, plecării în concediu. . 

Pe tot timpul concediului, salariatul va; primi o indemnizare egală 
cu salariul mediu încasat pe ultimele trei luni, cu toate accesoriile rapor- 
tate.la zilele de concediu, 

Art. 51.— Patronul care nu va acorda salariatului concediul legal 
prevăzut mai sus, va fi obligat să plătească acestuia, o despăgubire egală, 
cu dublul sumei ce i s'ar fi cuvenit pe tot timpul concediului.
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Salariatul care în timpul concediului legal se va, angaja la alt între- prinzător, se va, considera decăzut din drepturile sale, fiind. obligat a restitui patronului sumele primite pe tot timpul concediului, el va, pierde dreptul la concediu și pentru anul viitor. 

B. Obligaţiile salariatului 

Art. 52. — Salariatul este obligat: 
a) de a executa cu îngrijire lucrul ce i-a fost încredințat coufor- mându-se contractului, dispoziţiunilor şi instrucţiunilor patronului san a reprezentantului acestuia; 
b) de a se conforma, dispoziţiunilor de ordine şi de disciplină sta- „bilite de întreprindere; 
c) de a nu face nimic din ceea, ce ar putea pune în primejdie si- „guranţa întreprinderii, a personalului şi a materialului şi de a păstra secretul de fabricaţie, de aprovizionare sau de clientela întreprinzăto- 

Art. 53. — Salariatul va, presta personal munca sau serviciile la cari s'a obligat, afară numai dacă contractul nu ar îngădui ca munca să, fie prestată în alte condiţii. 
Si In acest din urmă caz, acela care înlocueşte pe salariat trebue să fie admis la lucru, tacit; sau expres de patron. 

In lipsa unei convenții contrare, înlocuitorul astfel admis se sub- stitue celui înlocuit în toate drepturile şi obligaţiile rezultând din con- tractul individual de muncă, pe tot timpul înlocuirii. Art. 54. — Salariatul este răspunzător: 
a) de deteriorările, pierderile sau distrugerea de material san unelte ce ar proveni din culpa sau neglijenţa, sa; b) de întârzierile voite în executarea lucrului; c) de reaua confecţionare voită sau pierderea din vina sa; d) de restituirea în bună, stare a materiei prime neîntrebuințate şi a obiectelor ce i-au fost încredințate. | Art. 55. — Prin prestarea lucrării executate salariatul este liberat: de orice obligaţiune din momentul în care patronul a primit; sau a, recep- ționat acea, lucrare fără, rezerve. | Se exceptează cazul când se dovedeşte mai târziu existenţa unor- vicii ascunse sau când salariatul, printr'o manoperă frauduloasă a îm- piedecat verificarea. 
Art. 56. — Pierderile ce ar suferi materia fabricată nu pot. fi puse, în afară de convenţii contrare, în socoteala salariatului, decât dacă de. pășesc mijlocia pierderilor ordinare, constatate după modul obişnuit; în ramura de producţie corespunzătoare. 
Art. 52. — Contractul individual de muncă nu poate cuprinde clauza penală pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale. , | In caz de neexecutarea, obligaţiilor de disciplină şi de ordine în exe- cutarea muncii, stabilite Prin regulamente de muncă, patronul poate aplica salariatului în culpă o amendă care nu poate întrece o zecime din



= 

43 REGULAMENTUL LEGII ASUPRA CONTRACTELOR DE MUNCA Art. 58-61 

salariul zilnic, iar totalul amenzilor nu poate trece de o zecime din fie- care plată. i 
La reținerea amenzii, întreprinderea. va, elibera, chitanţă, în care se va arăta suma, reţinută şi cauza, reţinerii, 
Aceste amenzi nu pot profita niciodată, patronului, produsul lor trebuind să fie întrebuințat pentru scopuri sociale, educative sau de igienă, în profitul salariaţilor întreprinderii. 
Fixarea normelor pentru întrebuințarea, fondului rezultat; din aceste amenzi, se va face de întreprindere, de comun acord cu doi delegaţi ai salariaţilor. | 
Normele astfel fixate vor fi înaintate în dublu exemplar, spre vizare, inspectoratului respectiv a] muncii, care va restitui întreprin- derii un exemplar vizat, iar pe celălalt îl va reţine în arhiva inspectora-. tului. , 
In cazul când reprezentanţii întreprinderii nu cad de acord cu lu- crătorii delegaţi, fixarea acestor norine se va, face de inspectorul respectiv al muncii, 
Sumele rezultate din aceste amenzi şi neîntrebuinţaite încă în sco- purile indicate de lege, se vor depozita, de întreprindere, trimestrial, la, o bancă populară sau la, adininistraţia financiară. 
Intreprinderea va afişa la, vedere, în primele 15 zile ale lunii Ianua.- 

rie, situaţia acestui fond pe 1 Tanuarie, arătând toţ.ce s'a chelţuit în 
cursul anului expirat, precum şi suma disponibilă, ca salariaţii să poată 
lua cunoştinţă. i 

Orice converiţie contrară este nulă, 
Art. 58. — Fiecare întreprindere trebue să aibă un registru specia) 

îri care se vor trece amenzile pronunţate şi întrebuinţarea dată sumelor 
provenite din ele. 

Acest registru va, fi ţinut oricând la dispoziţia organelor de con- trol ale Ministerului Muncii, | 

C. Remunerarea muncii 

Art. 59. — Oricine prestează munca sau: serviciile sale în baza unui contract individual de muncă, are drept la o remunerare. 
Aceasta poate fi determinată, pe unitatea de timp sau în raport cu 

lucrarea, calitatea sau cantitatea lucrului efectuat sau în orice: alt mod 
convenit între părţi, 

Art. 60. — Remunerarea muncii exclusiv în natură este interzisă. 
* Inlesnirile în natură trebuese să fie deosebit stipulate şi specificate. 

Ele nu pot fi înglobate în salariul normal care va fi întotdeauna plătit 
în monetă metalică sau fiduciară, având curs legal. 

Se pot prevedea în contractul individual de muncă şi eventuale par 
ticipări la beneficii, | 

Art. 61. — Plata salariului se va face la termenele prevăzute în. 
«convenţiune cu observarea celor stipulate mai jos.
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Plata salariului stipulat pe unitate de timp, trebue efectuată: 
a) pentru salariaţii plătiți eu ziua, cel puţin de 2 ori pe lună în interval 
de cel mult 15 zile şi 5), pentru salariaţii de orice altă categorie cel puţin odată pe lună. | 

Plata lucrului cu bucata, pentru a cărui executare se cere timp mai mare de două săptămâni, se va, face la datele fixate prin acordul părţilor, totuşi, salariatul trebue să primească avansurile la fiecare chenzină şi să fie plăţit integral în timpul chenzinii care urmează predării lucrului. „Art. 62. — Absentarea dela serviciu a salariatului cu o vechime de 
cel puţin 6 săptămâni în aceeaşi întreprindere, cauzată de forţa majoră, 
ca: boală, concentrare, accidente, dă, drept salariatului la plata, integrală a salariului pentru primele 7 zile ale absentării, 

Cazurile de boală şi accidente se vor dovedi de. salariaţi cu certi- ficat medical eliberat, de medicul asigurărilor sociale sau în lipsa, acestuia de un medic oficial. 
Medicii prevăzuţi mai sus sunt obligaţi a elibera, aceste certificate în mod gratuit, 
Concentrarea, se va, dovedi cu ordinele de concentrare şi de desocon.- centrare. 
Toate celelalte cazuri provenite din întâmplări grave se vor dovedi cu certificate oficiale. 
Prin plata integrală a salariului pentru primele 7 zile ale absen: tării se înţelege că salariatul primeşte plata, integrală a salariului con: torm alin. 1, de sub acest articol numai în cazul când pentru motivele prevăzute în acest articol salariatul a absentaţ cel puţin 7 zile. 
In cazul când salariatul primește pentru asemenea, întâmplări ne- prevăzute ajutoare dela, alte instituţiuni sau fonduri, patronul va, plăb salariatului numai diferența dintre ajutorul primiţ şi salariul său cu- venit pe cele 7 zile absentate. 
Art. 63. — Plata nu poate fi efectuată în ziua în care salariatul, tie după lege ori regulament, fie după convenţie ori obiceiul locului, are drept la repaos 
Plata, trebue să se facă chiar în localul sau la locu] întreprinderii. Se interzice plata, în localurile de băuturi spirtoase, magazine de consum sau alte localuri similare, exceptându-se dela aceasta plata sala. riului personalului unor astfel de localuri. 
Abaterile dela, dispoziţiunile de mai sus, s 

dela 2000—5000 lei. 
Aceste abateri se vor constata de organele de inspecţie şi control ale Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, Ministerului de Industrie şi Comerţ, prefecţii de judeţe, pretorii Şi primarii. Contravenţiile la prezenta dispoziţie sunt; de competinţa judecăto- riilor de ocol, conform art. 120 din 
Art. 64. — Salariaţii au dreptul de a controla legaţii lor calculul salariului, când acesta, depind tărirea sau de orice altă verificare sti 

tatea sau calitatea muncii prestate. 

e vor pedepsi cu o amendă
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„Art. 65. — Femeile măritate, oricare ar fi regimul patrimonial sub care sunt căsătorite, precum şi minorii dela vârsta de 18 ani împliniţi, au dreptul a dispune asupra salariilor, beneficiilor sau achiziţiilor pro- venite din remunerarea de orice fel a muncii sau a serviciilor prestate. fără a avea nevoie de autorizaţia soţilor sau a, reprezentanţilor legali. Art. 66. — Plata cuvenită minorului sub 18 ani se face în mâinile acestuia. 
Când însă protectorul lui legal nu consimte la plata salariului în mâinile minorului, sau îşi retrage consimţimântul dat minorului, inspec- torul muncii, patronul, sau orice membru din familia minorului, poate deduce cazul înaintea, jurisdicției profesionale de pe lângă Camera de muncă. 
Jurisdicţia profesională, după ascultarea părţilor, poate autoriza, pe patron să plătească salariul direct; minorului. 
In niciun caz protectorul legal al minorului nu ae asupra sala. riului provenit din munea minorului un drept de dispoziţie, ci numai de administraţie. 
Art. 67. — Salariile minorilor plătite instituţiilor cari şi-au luat asupra lor sarcina, asistenții acelor minori, se pot depune pe numele mi- norului integral, sau cel puţin până la 2]3 din fiecare plată, la acea iu- stituțae. 
Salariaţii minori pot face la orice vârstă, depuneri de economii de salarii, fără asistența protectorilor legali, având aceeaşi capacitate legală 

pentru retragerea, ca şi pentru plata salariilor, conform celor cuprinse în acest articol. 
Art. 68. — Jurisdicţia profesională de pe lângă Camera de muncă. la: cererea, inspectorului muncii sau a uneia din părțile interesate, poate obliga, pe patron să plătească oricărei persoane care procură minorului adăpost şi întreţinere o parte sau întregul salariu cuvenit acestuia. 
Art. 69. — Salariile nu pot fi urmărite decât până la concurenţa a două zecimi dintr'însul şi nu pot fi cedate decât până la, concurenţa, unei alte două zecimi. 
Salariile nu vor putea, fi urmărite pentru vreo creanţă derivând din procurarea, de băuturi alcoolice. 
Art. 70. — Nicio compensație nu poate avea loc între salarii sau partea de beneficii datorită şi o creanţă. oarecare a patronului. . La avansurile în bani compensaţia nu poate avea loc decât până la 

» concurența unei zecimi, cu excepţia avansurilor ce vor fi fost făcute pentru lucrările în curs de execuţie şi cari pot fi reţinute în întregime. 
Se exceptează creanţele lichide şi exigibile de furnizarea instru- mentelor de muncă sau a materiei prime, necesară lucrului, cari vor putea fi compensate în proporţie de 1/5 din fiecare plată. o 
Art. 71. — Reţinerile asupra salariului făcute cu titlu de cauțiune 

sau garanţie, nu pot trece de o zecime din fiecare plată, până la acoperirea 
prevăzută, prin convenţia părţilor. 

Reţinerile vor fi depuse pe răspunderea patronului la o casă de 
economie a statului din circumscripţia Camerei de muncă, respectivă,
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Art. 72. — Cumulul de reţineri făcute sub orice titlu, în limitele arătate mai sus, nu va putea reduce salariul sub 1/3 din fiecare plată. Compensaţiunile şi reţinerile sunt privilegiaţe şi trec înainte celor- lalte creanţe, chiar privilegiate, afară de impozitele către stat, judeţ, comună. 
Art. 78. — Creanţa salariatului contra, patronului, fie e] angajat cu luna, săptămâna sau anul, cu lucrul sau cu bucata, pentru neplata, sa. lariului şi partea de beneficii, este garantată integral, cu un privilegiu 
Ari. 74. — Salariatul mai are şi un privilegiu special, . în primul rang, asupra obiectelor la, care s'a încorporat munca, sa, pentru salariul co- respunzător acestei munci. E 

| drt. 25. — Acţiunea pentru neplata salariului sau a, părții de be- neficiu în favoarea, salariaţilor majori şi salariaţilor minori, având drep- tul a-și primi personal salariile, se prescrie după trei ani dela termenul! de plată. 
Aceeaşi prescripţie se aplică acţiunii patronului pentru sumele da. torate de salariat. 
Pentru minorii rămaşi sub protecţiunea legală, prescripţiunea de mai sus va, curge dela împlinirea vârstei de 18 ani. Pentru succesorii salariaților termenul de prescripţie va curge dela data deschiderii Suocesiunii. 

CAP. Iu 

Destiinţarea contractului individual de muncă 
Art. 76. — Contractul individual de muncă se desfiinţează fără obligaţia preavizului, pentru una din următoarele cazuri: a) expirarea, termenului convenit sau terminarea lucrării pentru care salariatul a fost angajat; 
d) voinţa ambelor părţi; 
e). culpa uneia din părţi în executarea, obligaţiunilor legale sau contractuale; 
d) injurii grave, acte imorale, calomnii, violenţe, maltratări comise de unele din părţile contractante sau de cei însărcinaţi de ei cu conducerea întreprinderii; 

| e) forţa, majoră; 
£) decesul salariatului. : “Lipsa salariatului dela zilele de votare la alegerile pentru can neparticiparea, atrage o sancţiune legală, nu constitue un motiv de ru- perea contractului de muncă. | Lipsa nemotivată, dela, serviciu Pentru alte motive decât cele ară: tate la alin. precedent şi alin. 1 al art. 62 din prezentul regulament, con- sfitue un motiv de ruperea. contractului. 

, Art. 77. — Decesul patronului nu constitue o cauză de desființare a contractului individual de muncă, afară numai dacă are ca, efect înce. tarea exploatării.
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Art. 18. — Când contractul individual de muncă se desfiinţează 
din cauza închiderii stabilimentului, & încetării plăţii sau a falimentulu întireprinzătorului sau din orice alte cauze cari fac să înceteze întreprin- derea ca: cedarea de fond de comerţ, fuziuni, lichidări, salariatul își con- 
servă dreptul asupra, salariilor şi tuturor sumelor datorate pe luna în curs şi pe luna următoare, bucurându-se de privilegiul acordat; de legile comerciale, 

Art. 79. — Timp de trei luni dela data, decesului salariatului, ur- 
maşii săi, văduva, şi copiii, ascendenţii sau membrii familiei cari locuiau 
obişnuit cu salariatul, vor beneficia gratuit de locuinţa ce fusese dată de întreprindere în folosul acestuia. . 

Urmașii salariatului decedat arătați jla aliniatul precedent, în cazul când cad de acord cu întreprinzătorul, pot primi dela acesta din 
urmă o sumă globală care ar echivala, cu chiria, pe trei luni. 

Acest acord se va încheia în faţa autorităţilor administrative lo- cale, unde se va face plata sumei convenite. 
Deosebit de această, urmaşii salariatului decedat, văduva sau co- 

piii minori sub vârsta de 18 ani, au dreptul împreună la, o îndemnizare 
egală cu salariul pe o lună, dacă salariatul avea. o vechime de cel puțin un an în întreprindere, pe două luni pentru acel cu o vechime variind între 1—3 ani şi pe trei luni pentru acel cu o vechime mai mare. 

Art. 80. — Contractul individual de muncă cu durată, nedetermi- 
nată poate fi denunţat prin voinţa, oricărei dintre părți, cu îndatorirea de 
a preveni pe celălalt de data încetării obligațiunilor contractuale. 

Această denunțare se va face în seris sau verbal, cu cel puţin 14 
zile înainte de data, fixată pentru încetarea obligaţiunilor contractuale, 
exceptându-se cazurile când legea de faţă dispune altfel. 

Art. 81. — Termenele de preaviz de sub art. 80, devin obligatorii 
după trecerea timpului de încercare prevăzut de art. 43. 

Convenţiile pentru reducerea sau desfiinţarea, termenelor de preaviz 
sunt nule. | | 

In caz de culpă gravă din partea uneia, din părți faţă de cealaltă, 
denunțarea contractului fără preaviz este îngăduită. In asemenea caz 
însă, partea denunțățoare rămâne răspunzătoare civilmente faţă, de cea- 
laltă, dacă jurisdicţiunea profesională nu, constată legitimitatea denun- 

Ari. 82. — In cursul termenelor de preaviz, salariaţii, în vederea, 
plasării lor, vor beneficia, în afară de. orele de repaus, de cel puţin 4 
ore libere în zilele de lucru. 

Totalul acestor ore nu va, putea depăşi 2 zile de lucru.. | 
Art. 63. — Patronul nu poate socoti chemarea unui salariaţ pentru 

o perioadă de concentrare militară sau pentru gărzi, ca un just motiv de 
desființare a contractului individual de muncă. 

Ari. 84. — Neobservarea timpului de preaviz dă loc la daune-in- 
terese echivalente cu salariul datorit pe acest termen, fără a fi nevoie de 
dovada vreunui prejudiciu.
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De asemenea, dacă contractul individual de muncă cu durată, de. terminată este desfiinţat prin actul vreuneia, din părți cu violarea legii, a contractului, a obiceiului locului sau a profesiunii, partea prejudiciată “ are drept lă daune-interese, care în principiu trebue să. fie egale cu sala. riul și accesoriile sale cuvenite pe tot timpul până la împlinirea terme. nului. 
Art. 85. — Prin tacită recomandaţiune contractul individual de muncă, se prelungeşte conform dreptului comun în aceleiaşi condițiuni şi pe o durată egală aceleia pentru care a fost încheiat, 

efectele lui, pe tot timpul cât durează greva, sau lockout-ul, în afară de avantajele în natură, pe care le are în mod curent salariatul. Refuzul uneia din părți de a se referi în caz de conflict colectiv de muncă la procedură de conciliaţiune sau de arbitraj, în cazurile când acesta din urmă e obligatoriu, prevăzut în legea pentru reglementarea conflictelor colective de muncă, constitue un just motiv de desființare a contractului individual de muncă 

CAP. IV 

Dispoziţii speciale privind contractele individuale de muncă ale îiuncţionarilor din industrie şi comerț 
Ari. 87. — Salariaţii din birouri, magazine sau anexele. stabilimen- telor industriale sau comerciale, cari prestează în întregime ori în parte 

termen de încercare, acesta nu poate depăşi 15 zile, „Art, 89. — Retribuţiunile de orice natură afară de salarii, precum; tantieme, remize, prime sau altele, vor fi achitate la termenele stipulate 

Art. 90. — Imposibilitatea de lucru a salariatului din cauză, de boală sau accident constatat de medicul asigurărilor sociale suspendă, exe- „cutarea contractului de muncă. 
- In timpul primelor 30 zile de incapacitate de lucru salariatul își păstrează dreptul de remuneraţie prevăzut în contractul de mun 

sidera, contractul de muncă ca desfiinţat cu respectarea preaviz văzute la art. 95 de mai Jos. Patronul are dreptul de a reţine di sumele ce se cuvin eventual] salariaţilor, contorm legilor pentru timpul corespunzător. 

elor pre- 
n salariu 

de asigurare
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Art. 91. — Dispoziţiile cuprinse la art. 50 şi 51 se aplică şi sala. riaţilor de sub acest capitol cu distincțiunea următoare: 
Concediile vor varia precum urmează: 
Salariaţii cu o vechime neîntreruptă la aceeași întreprindere de 1—3 ani vor beneficia, de un concediu de 10 zile. 
Idem, 3—5 ani vor beneficia de un concediu de 14 zile. 
Idem, 5—10 ani vor beneficia, de un concediu de 21 zile. 
Pentru fiecare an în plus concediul va, spori cu o zi fără a depăşi în total 30 zile. 
Aceste termene de concedii sunt socotite ca, minimale. 
Când o societate sau un patron are mai multe întreprinderi ce-i aparțin, mutarea unui salariat dela o întreprindere la alta a aceleiaşi so- cietăți sau aceluiași patron nu suprimă vechimea salariatului în ser- viciu. 

| 
Concediile se vor acorda, pentru toți salariaţii unei întreprinderi în: dreptăţiţi a avea concedii, conform prezentului regulament în cursul anu. lui calendaristie, 
Vechimea salariatului în serviciul întreprinderii se va calcula nw pe an calendaristic, ci pe timpul servit. 
Intreprinderile sunt obligate să afişeze tablouri de concedii pentru ca, fiecare salariat care are dreptul de concediu, să poată 'şti cu cei puțin 10 zile înainte de data plecării în concediu. 
Art. 92. — Salariatul din industrie sau comerţ nu poate între- prinde nici pe cont proriu, nici pe contul unei alte persoane, un comerţ sau o afacere în aceeaşi ramură a întreprinderii ce servește. 
Nesocotirea, acestor dispoziţii dă drept întreprinzătorului la destiin- ţarea contractului individual de muncă cu daune-interese. 
Art. 93. — Este nulă şi de nul efect convenţiunea, prin care sala- riatul sar obliga faţă de întreprinzător ca la expirarea contractului de muncă să nu exercite comerțul similar sau să-l exercite pentru evitarea concurenței, în condiţii de inferioritate prejudiciabilă intereselor sale. 
Art. 94. — Salariile funcționarilor de industrie şi comerţ, intrând în prevederile acestui capitol nu pot fi cedate sau urmărite pentru mai mult de o treime. Restul de două treimi la acești funcţionari şi. de şase zecimi la salariile muncitorilor (art. 69) nu poate fi cedat sau urmărit decât în cazurile prevăzute de alin. 1, al art. 409 din codul de procedură, civ. din vechiul Regaţ. 
Art. 95. — In cazul când contractul de muncă, este încheiat pentru o durată nedeterminată, fiecare din părți are drepiul de al denunța priv. 

tr'un preaviz. 
Acest preaviz va fi: 
a) de o lună, când salariatul are o vechime în serviciu de 6 luni până la un an; 
b) de trei luni când salariatul are o vechime în serviciu de 1 an 

până la 5 ani; 
€) de patru luni când salariatul are o vechime în serviciu de 5 ani "până la 10 ani; 

57087—4
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d) de şase luni când salariatul are o vechime în serviciu. de 19 
până la 15 ani; 

e) pentru fiecare an în plus peste 15 ani preavizul se va spori cn o lună, 
Totalul termenelor de preaviz nu va, putea depăşi însă 12 luni. Termenele de preaviz încep a, curge dela i ale fiecărei luni. Astfel, în cazul când preavizul se dă după ziua de întâi al lunii, termenul de preaviz începe a, curge dela 1 al lunii următoare. 
Termenele de preaviz prevăzute mai sus, sunt obligatorii. Ele nu pot îi reduse prin convenţia părţilor. 
Art. 96. — In cursul termenului de preaviz salariatul va avea drep- tul la repauzul prevăzut de art. 82. Totalul acestor ore nu va, putea trece de 4 zile libere. e 
Art. 97. — In caz de ruperea contractului de muncă, fără preaviz sau cu un preaviz mai scurt de cel fixaţ de lege, partea, care rupe con- tractul va plăti celeilalte o indemnizaţie egală cu salariul şi toate ac- cesoriile cuvenite pe toţ; timpul până la împlinirea, termenului de preaviz fixat de lege. 

| Art. 98. — Dacă contractul de muncă a fost încheiat pentru o du- rată determinată, denunţarea sa înainte de termen, fără just motiv, dă drept părţi lezate la o indemnizaţie egală cu salariul şi toate accesoriile datorite până la expirarea termenului. , 

TITLUL II. 

Contractul de echipă 
Ari. 99. — Contractul de echipă este convenţia de muncă care se încheie în același timp între mai mulţi salariaţi și un singur întreprin- zător. 
Acesta poate încheia contractul de echipă, fie direct cu salariaţii, lie cu reprezentanții acestora, 
Contractul de echipă stabileşte raporturi juridice între întreprinză- tori şi fiecare salariat în parte. | 
Ta afară de dispozițiunile de sub acest titlu, contractul de echipă este în totul supus dispoziţiilor contractului individual de muncă. Art. 100. — Contractul de echipă poate fi făcuţ verbal sau în seris. La cererea uneia sau ambelor părți contractuale, contractul va fi 

relor de muncă, la, inspectoratul muncii din regiunea; respectivă, unde s'a încheiat sau se exercită contractul, 
Art. 101. — Plata salariilor se poate face de întreprinzători direct salariaţilor sau şefului de echipă. | | In cazul din urmă întreprinzătorul rămâne totuşi răs unzător faţă de salariaţi pentru plata salariilor. p r faţ Numai în cazul când salariaţii au delegat în mod special în scris "în faţa unei autorităţi publice, pe şeful de echipă, de a: primi și împărți
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salariile cuvenite, plata astfel făcută descarcă pe întreprinzător de orice răspundere faţă de salariaţi. 
Art. 102. — Şetul de echipă care primind dela întreprinzător drep- turile cuvenite salariaţilor, în baza unui contract; de echipă, refuză de a le achita acestora, se va pedepsi cu închisoare dela 15 zile la 3 luni şi cu amendă dela 10.000—50.000 lei în folosul Camerelor de muncă, iar până la înfiinţarea, acestora, în folosul Ministerului Muncii, fondul şoma,- jului, fără aplicarea, dispoziţiunilor articolului 60 aliniatul ulţim din codul penal. . - 

. Această pedeapsă nu descarcă pe şeful de echipă de răspunderea civilă faţă de salariaţi pentru neplata salariilor. Acţiunea, penală de- rivând din aplicarea acestui texţ va putea fi deschisă şi de către Mini. sterul Muncii prin organele sale. 
Ari. 103. — Pentru tot ce priveşte exercitarea lucrărilor, seful de echipă este prezumat a fi mandatarul întreprinzătorului în raporturile acestuia cu salariaţii. 
Se exceptează cazurile când legea prevede expres contrariul. 

TITLUL IV 

Contractul colectiv de muncă 

CAP, | 

Natura şi formarea lu: 

Ari. 104. — Contractul. colectiv de muncă este acordul scris pri- vitor la condiţiile de muncă; şi salarizare încheiat pe de o parte de unul sau mai mulţi întreprinzători, de grupări sau asociații de ale acestora, şi pe de altă parte, de asociaţiile profesionale sau grupările de salariaţi. Sunt considerate de asemenea, contracte colective de muncă stipula- ţiile cuprinse în procesele-verbale de conciliaţiune, precum şi hotărîrile de arbitraj, soluţionând conflicte colective de muncă. Acestea, rămân în ce privește formarea lor, supuse în totul dispoziţiilor legii pentru re. glementarea. conflictelor colective de muncă, din 5 Septemvrie 1920 şi legii asupra sindicatelor profesionale din 26 Mai 1921. | o 
Stipulaţiunile contractului colecțiv de muncă, cari contravin dis. poziţiilor de ordine publică ale legilor şi regulamentelor în vigoare sunt nule de plin drept. | 2 | 
Art. 105. — Reprezentanţii legali ai asociațiilor profesionale vor putea, încheia, contracte colective de muncă în limitele drepturilor acor. date prin statute. | | , Dacă statutele nu determină drepturile reprezentanţilor asocia- ţiilor, în ceea ce priveşte contractarea, în numele asociaţiei respective, aceştia nu vor putea, încheia în numele asociației contracte colective
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de muncă decât cu autorizarea prealabilă a 2/3 din totalul mem- brilor asociaţi, dată în adunarea generală. 
Adunările generale pot împuternici în aceleaşi condițiuni prevă- zute de alin. precedent, delegaţi speciali dintre membrii asociaţiei pentru încheierea unor astfel de contracte. 
Când un asemenea contract; a fost încheiat fără autorizarea prea- labilă, el va trebui să fie supus ratificării adunării generale. „ Art. 106. — Contractele colective de muncă ce se vor încheia de grupări fără personalitate juridică, vor trebui să, fie semnate individual de fiecare membru al] grupării sau de mandatarul sau mandatarii gru. pării. 
Art. 107. — Mandatul trebue să fie legalizat de jurisdicţia profe sională competentă şi să fie subscris: 
a) de către membrii comitetului de direcţie sau de împuterniciți pentru aceasta, în baza, statutelor, în: cazul unci asociaţiuni profesionale, cu personalitate juridică; 
b) de către fiecare din membri, în cazul unei grupări fără perso- nalitate juridică, 
Art. 108. — Contractul colectiv de muncă va cuprinde în orice caz: a) drepturile şi obligaţiile reciproce dintre părţi; b) stipulaţiunea expresă, dacă contractul leagă părţile contrac- tante şi faţă, de terţi; 
€) termenul contractului; 
d) întinderea aplicaţiunii sale; 
e) orice alte condițiuni speciale privitoare la executarea muncii sau la clauzele din contractele individuale. 
Art. 109. — Contractele colective de muncă pot fi încheiate: a; fără. durată determinată; 
b) pentru o durată determinată; 
cj pentru durata unei lucrări determinată. 
Contractul colectiv de muncă încheiat pentru o lucrare determinată este valabil pentru cel mult o perioadă, de 5 ani, dacă întreprinderea nu a încetat în acest interval de timp. 
Contractul colectiv de muncă cu termen determinat nu poate fi încheiat pentru mai puțin de 6 luni şi mai mult de 5 ani. Art. 110. — Contractul colectiv de muncă, sub pedeapsă de nuli. tate, va fi făcut în scris şi înregistrat, în termen de cel mult 15 zile, la 

Până la înfiinţarea Camerelor de muncă, înregistrarea se la inspectoratele respective ale Dunei, cari sunt obligate a trimiţe lunar Ministerului tablouri de înregistrările făcute, pe formulare întocmite de Minister. 
Contractul colectiv de muncă nu devine executoriu decât la data înregistrării sale.
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Orice modificare s'ar -aduce. unui. contracţ colectiv de muncă, 
ea e supusă aceloraşi formalităţi cerute de acest capitol pentru înche- 
ierea, contractului. 

Contractul colectiv de muncă este scutit de orice taxă de timbru 
şi înregistrare. ! 

CAP. II 

Efectele contractului colectiv de muncă 

Art. 111. — Sunt legaţi prin contractul colectiv de muncă: 
a) asociaţiile profesionale sau grupările de întreprinzători sau sa- 

lariaţi cari s'au obligat, fie în momentul încheierii convenției, fie în 
urmă, prin adeziunea notificată Camerei de muncă unde s'a înregistrat 
contractul; 

b) salariaţii sau întreprinzătorii semnatari ai contractului, precum 
şi acei cari au dat individual mandat înscris de a trata în numele lor şi 
pentru ei; 

c) salariaţii sau întreprinzătorii cari nu au demisionat din aso- 
eiația sau gruparea căreia aparţin, în termen de 8 zile libere dela data 
când au luat cunoştinţă de încheierea contractului colectiv; 

d) întreprinzătorii cari au aderat la contract şi au comunicat acea- 
stă adeziune Camerei de muncă care a operat înregistrarea; 

e) salariaţii sau întreprinzătorii cari intră într'o grupare sau aso- 
ciație profesională, legată prin contractul colectiv de muncă. 

Ari. 112. — Când contractul colectiv de muncă este încheiat; pe 
termen determinat sau pentru durata unei lucrări determinate, în am- 
bele cazuri, sunt legaţi pe tot; timpul contractului: 

a) asociaţiile sau grupările contractante şi aderente, potrivit art. 
111, lit. a; - 

b) salariaţii şi întreprinzătorii prevăzuţi la art. 111, lit. b şi d, 
precum şi acei ce n'au demisionat în termenul stipulat la art. 111. 
lit. c; | 

c) membrii aparținând asociaţiei legate prin contract cari aderă 
individual şi direct la. acest contract pentru termenul stipulat şi comu- 
nică adeziunea lor la Camera de muncă care a înregistrat contractul. 

Până la înfiinţarea Camerelor de muncă, comunicarea adeziunilor 
prevăzute prin art. 111 şi 112 se va face la inspectoratele respective ale 
muncii. | 

Art. 113. — Contractul individual de muncă intervenit între. sala. 
riaţi și întreprinzători, legaţi ambii printr'un contract colectiv de muncă, 
nu poate cuprinde dispoziţii contrarii celor stipulate prin aceasta din 
urmă. 

Orice dispoziţie contrară e nulă de plin drept şi va, fi înlocuită prin 
aceia, din contractul colectiv de muncă. : 

Art. 114. — Dispoziţiile din contractul colectiv de muncă, referi- 
toare la salarizare, sunt considerate ca minimale, iar cele referitoare la 
durata muncii, ca reprezentând limita, maximă.
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Art. 115. — Asociaţiile contractante sau aderente, cu personalitate Juridică, pot introduce acțiune în daune-interese pentru orice preju- diciu cauzat interesului profesional prin violarea, stipulaţiunilor contra. tului colectiv de muncă. 
Aceste asociaţii pot exercita de asemenea în numele şi în fo- losul membrilor lor, individual sau colectiv, acţiunile ce se nase din cou. tractul colectiv, fără de a fi mevoie de un mandat special din partea mem- brilor, sub condiţiunea ca membrul: sau membrii în folosul cărora, se exercită acţiunea, să fi. fost încunoştiinţaţi şi să nu fi făcut nicio opu- „nere în termen de trei zile dela, primirea, încunoştiințării. Membrul interesat este totdeauna în drept de a interveni în in- stanţă, pentru a-şi susţine. drepturile şi interesele sale, putând introduce Şi o acţiune individuală, dacă asociația nu a, intentat încă acţiune. 

CAP. IN 

Incetarea sau denunţarea 
contractului colectiv de muncă 

Art. 116. — Contractul colectiv de muncă cu durata determinaţă sau pentru data unei lucrări determinate, încetează la expirarea terme- nului sau la terminarea lucrării, - In primul caz contractul colectiv de muncă poate fi prelungit prin notificarea, cu cel puţin 30 zile libere înainte de expirare. Notificarea 'se va face prin Camera de muncă unde s'a înregi- strat contractul, iar până la înființarea Camerelor. de muncă, prin inspec- toratul respectiv al muncii. aa 
Art. 117. — Contractul colectiv de muncă încheiat pe durata deter- minată poate înceta înainte de expirarea, termenului: a) ptin acordul părților contractante şi aderente; b) prin voinţa uneia, din părțile contractante în cazul când această facultate a fost stipulată în mod expres în contractul colectiv, Ari. 118. — Contractul colectiv de muncă, încheia pentru durată nedeterminată poate fi denunțat; oricând de asociațiile profesionale san părțile contractanţe. i | : | i Denunţarea trebue să fie notificată. în scris tuturor! părţilor contrae- tante prin Camera de muncă care a înregistrat; contractul colectiv de muncă în termen de cel puţin 20 zile libere înainte de data la care ae- nunţătorii înţeleg să considere contractul desființat 10: "Până la înființarea, Camerei de muncă, notificarea se va face prin inspectoratul respectiv de muncă. 

Art. 119. — Denunţarea, - contractului colectiv de muncă, de către o asociaţie profesională având personalitate Juridică, are de 'efeot denun- țarea acestui contract; faţă de toţi membrii asociaţiei. Această, denunţare nu se va face decât cu respectarea, celor prescrise la, art. 105. Denunţarea contractului colectiv de muncă de către o grupare fără personalitate juridică nu se poate “face decât cu consimțimântul tuturor
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membrilor cari compun gruparea în momentul denunţării sau prin o de- legaţie dată de aceştia, în ambele cazuri cu respectarea formalităţilor prescrise de art. 106 şi 107. 
Art. 120. — Toate contestaţiile şi litigiile născute din interpre- tarea şi aplicarea contractului colectiv de muncă sunt de competinţa ju- risdicției profesionale respective. 

Dispoziţii tranzitorii şi finale 

Art. 121. — Până la înființarea Camerelor de muncă, toate atri- buţiunile date acestora prir prezentul regulament vor fi îndeplinite de către inspecţoratele de muncă sau de către organele delegate în acest scop de către Ministerul Muncii. 
»- Art. 122. -— Până la înfiinţarea jurisdicției profesionale toate pri- „cinile derivând 'din aplicarea prezentului regulament se vor judeca, de către judecătoriile de ocol, în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere; hotărîrea se va, pronunţa în termen de cel mult o lună de zile dela pri- mirea reclamaţiunii, fără, drept de opoziţie, cu apel la Tribunal în termen de 10 zile libere dela pronunțare. 
Sentința tribunalului se va putea ataca cu recurs în termen de 5. zile libere dela, pronunțare. 
Până la data fixată de alin. 1 al acestui articol, în provinciile unde există instanţe industriale speciale, acestea îşi vor păstra competinţa fixată prin legile lor de organizare şi conform procedurilor respective. 
Hotărtrea judecătorului de ocol va, fi executorie de drept şi suspen- darea, executării se va obţine numai prin consemnarea sumei. , 
Art. 123. — Salariaţii ale căror salarii lunare nu depăşeşse 10.000 lei, în pricinile având de obiect neplata salariilor, vor fi apăraţi înaintea instanţelor competinte de către advocaţii Statului de pe lângă capitalele de judeţ, advocaţii Ministerului Muncii, sau oricari alţi delegaţi ai ace- luiaşi Minister, până la organizarea unui serviciu special de asistenţă, ju- "diciară pe lângă Camerele de muncă. 
Art. 124. — Cererile de chemare în judecată, introduse de sala- 

riaţi prevăzuţi la, art. precedent, contra patronilor, relativ la plata sala- 
riilor, întreaga procedură, precum şi toate operaţiunile pentru poprire, 
sechestrare, urmărire şi încasarea acestor sume, vor fi scutite de orice 
taxe de timbru. 

Salariaţii intrând în această categorie şunt dispensaţi de a, depune o 
cauțiune pentru obţinerea popririlor şi sechestrelor asigurătoare în liti. 
giile lor relative la neplata salariilor, oricare ar fi suma poprită sau se- 
chestrată, 

Art. 125. — Toate dispoziţiile legale, regulamentare sau de alt 
ordin referitoare la contractele de muncă. se abrogă.



LEGE PENTRU MODIFICAREA UNOR ARTICOLE DIN LEGEA ASUPRA CONTRACTELOR DE MUNCĂ) 
Art. 1. — Dispoziţiunile art. 16 din legea asupra contractelor de murică nu ating drepturile câştigate pe cari le avea salariatul față de în- treprindere, în momentul încetării întreprinderii, cum ar fi pensiile sau indemnităţile datorate în baza anilor serviţi. Art. 2. — Se introduce un aliniat nou la art 85, redactat astfel: „Ministerul Muncii va putea stabili prin decizii ministeriale, în caz de 

Ari. 3. — Termenele de preaviz, prevăzute de art. 78 şi 93, nu pot > fi reduse sau desfiinţate prin voinţa părţilor, nici înainte şi nici după desființarea contractului de muncă. 
Art. 4. — Aliniatul 2 al art, 104 se înlocueşte cu textul următor: „Sunt considerate de asemenea contracte colective de muncă, stipulaţiu- nile cuprinse în procesele-verbale de conciliațiune şi deciziile de arbitraj facultativ soluţionând conflicte colective de muncă”, ” „Hotărîrile. de arbitraj obligatoriu, date în conflictele colective ivite la întreprinderile prevăzute de art, 16 al legii pentru reglementarea conflictelor colective de muncă din 1920, sunt considerate ca hotărâri ju- decătoreşti şi ca atare pot fi atacate cu recurs în Casaţie, în condiţiunile legii pentru organizarea. înaltei Curți de casaţie şi justiţie”. Art. 5. — Dispoziţiunile titlurilor II, III şi IV, relative la con- tractul individual de muncă, contractul de echipă şi contractul colectiv de muncă, se aplică şi în agricultură. 

  

1) Publicată în „Monitorul Oficial“ No. 238 din 11 Cetomvzrie 1932. Votată de 
Senat la 17 Saptemvrie 1932 şi de Cameră la 20 Septemvrie 1932.



LEGE PENTRU INFIINȚAREA ŞI ORGANIZAREA 
CAMERELOR DE MUNCĂ :) 

CAP. 1 

Înfiinţarea Camerelor de muncă 
Art. 1. — Camerele de muncă sunt organe de reprezentare şi ocro- tire a intereselor salariaţilor industriali şi comerciali şi ale meseriaşilor. Prin salariaţi industriali şi comereiali se înţeleg persoanele de orice sex, care prestează o muncă fizică sau intelectuală în vreo întreprindere industrială sau comercială, publică sau particulară, în baza unui contract de muncă sau de ucenicie, verbal sau scris, cu excepţia salariaţilor nu- miți în conformitate cu dispoziţiile :Statutului funcţionarilor publici. „Tot ca salariaţi vor fi socotiți și aceia cari execută lucrări indu- striale sau comerciale pe seama unor patroni sau a unor persoane. asimi- late patronilor (cum sunt antreprenorii și subantreprenorii de lucru la domiciliu) dar în afară de întreprinderile acestora, şi în localuri unde au- toritatea şi supravegherea patronală nu este direct exercitată. Sunt meseriaşi, în sensul legii de faţă, toţi cei cari exercită o me- serie pe baza unui brevet, de capacitate obţinut; în condiţiile legilor care reglementează exercițiul meseriilor, dacă întrebuinţează, în atelierele sau întreprinderile lor cel mult 10 lucrători sau o forță motrică de maximum 20 H.P. EN “ 

Art. 2. — Camerele de muncă se înființează prin Decrei: Regal, dat pe temeiul unui jurnal al Consiliului de Miniştri, după propunerea Mi- nisterului Muncii, Sănătăţii şi Oerotirilor Sociale, care va lua în prea- labil şi avizul comitetului permanent al muncii. 
Prin decretul de înființare se va stabili sediul şi circumscripţia fiecărei Camere, numărul membrilor ce o vor compune și repartizarea lor pe secţii. 
Modificarea cireumseripţiilor şi compunerii Camerelor de muncă, se va, face tot în felul arătat la alin I, al acestug articol. 

  

!) Votată de Cameră la 29 Septemyrie 1932 şi de Senat la 5 Octomvyrie 1932 Publicată în „Monitorul Oficial“ No. 238 din 11 Detomvrie 1032, , 
+ 

.



  

Art. 3 LEGEA CAMERELOR DE MUNCA 58 

Se vor înfiinţa cel puţin atâtea Camere câte circumscripții elec- torale sunt fixate de legea electorală pentru alegerea, senatorilor Came- 
relor de muncă. 

Camerele de muncă ale căror circumscripţii vor cuprinde mai mulţe judeţe vor putea înființa una sau mai multe filiale, în baza unei decizii a adunării generale; în acest caz, se va, determina, sediul filialei sau fi- lialelor, atribuţiile, compunerea și funcţionarea, lor, precum şi raportul ce trebue să existe între ele şi Gamera de muncă respectivă, 
Filialele nu vor putea, funcţiona decât în baza, unui statut aprobat de Ministerul Muncii, Sănătăţii și Ocrotirilor Sociale, care va lua în prea- labil şi avizul comitetului permanent al muncii. 

"Cap, n 

Atribuţii 

Art. 3. -— Camerele de muncă au următoarele atribuţii: a) Să intormeze autorităţile publice, prin rapoarte, memorii, studii şi orice alte mijloace asupra situaţiei salariaţilor din industrie şi comerţ şi a meseriașilor şi să facă, propuneri pentru reglementarea, raporturilor şi condiţiilor de muncă, a, organizării şi protecţiei salariaţilor şi mese- riașilor, a pieţii muncii, a asigurărilor sociale, igienii muncii, instrue- ției profesionale, precum şi altor chestiuni care interesează, direct sau in. direct pe salariaţi şi meseriași; 
b) Să-și dea avizul asupra proectelor de legi și oricăror altor re- glementări cu privire la chestiile prevăzute de alineatul precedent; c) Să stăruiască pe lângă autorităţile publice şi să colaboreze cu ele, în limitele legale, la stricta aplicare a, legilor, regulamentelor şi altor dispoziții în vigoare ce privese pe salariaţii din industrie şi comerţ şi pe meseriaşi, participând, prin reprezentarea lor, la, inspecția muncii; or- ganele de inspecţie a muncii fiind obligate a admite să fie însoţite la inspecții de reprezentanţii Camerelor de muncă și a face inspecții îm- preună cu aceşti reprezentanţi, la cererea Camerelor de muneă, ; d) Să-şi dea avizul asupra înființării şi organizării instituţiilor pu- blice de încurajare şi protecţie a industriei, comerţului şi meseriilor, ca, şi asupra altor dispoziţii ce urmează a se lua în același scop, în măsura, în care acestea interesează pe salariați și meseriaşi; 

e) Să contribue la întreţinerea unor bune raporturi între salariaţi, meseriași şi patroni şi să intervină, în limitele legilor respective şi la, ce- rerea, celor interesaţi, a, autorităților publice sau din proprie inițiativă pentru aplanarea conflictelor individuale şi colective de muncă, şi pentru a înlesni încheierea contractelor colective de muncă; | £) Să înregistreze contractele de muncă, conform dispoziţiilor legii în vigoare și să ţină o evidenţă a organizaţiilor profesionale de salariaţi şi meseriaşi din circumscripție. recunoscute persoane juridice, cu care se vor ţine în permanent contact;
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9 9) Să colaboreze cu organizaţiile şi instituţiile publice sau parti- culare, care se ocupă de ame iorarea situaţiei salariaţilor şi meseriaşilor şi să trimită reprezentanţi în toate organele (comisii, consilii sau comi- tete) în care, pe cale de lege sau în altfel. s'a prevăzut o reprezentare a salariaţilor. şi meseriaşilor; 
h) Să colaboreze cu autorităţile publice la întocmirea, statisticilor, ancheteldr sau monografiilor relative la, chestiile. care interesează pe sa- lariați şi meseriaşi, sau să facă din proprie inițiativă asemenea, lucrări; î) Să patroneze, să ajute sau să înfiinţeze instituţii pentru ridicarea, economică, socială şi culturală a salariaţilor şi meseriașilor; 

muncă, putând să valorifice acele drepturi în Justiţie, în locul şi numele celor interesaţi; - , 
%) Să înainteze Ministerului Muneii, Sănătăţii şi Ocrotirilor So- ciale un raport; anual asupra aplicării legislaţiei care priveşte pe salariaţi Şi meseriași şi asupra activităţii Camerei în anul expirat; Î) Să aleagă, potrivit legii electorale, numărul de senatori fixat pentru Camerele de muncă; 
m) Să îndeplinească orice alțe atribuţii date lor prin legi, regula- mente sau decizii ministeriale. i 

CAP. IN 

Raporturile cu autorităţile publice, cu organizaţiile 
proiesionale şi cu celelalte (Camere profesionale 
Art. 4. — Camerele de muncă sunt persoane juridice, Ele sunt puse sub controlul Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Oero- tirilor Sociale, care î] exercită printr'un delegat numit, pe lângă fiecare Cameră de muncă, dintre funcţionarii superiori ai Ministerului sau dintre persoanele de specialitate cu domiciliul în localitatea, respectivă, Delegatul Ministerului va putea să asiste, cu vot consultativ, la toate ședințele adunării generale a Camerei, ale secţiilor şi comitetului de direcţie, veghind la respectarea, dispoziţiilor legale în vigoare. El va putea face observaţiile sale, care vor fi inserate în procesul-verbal al şe- dinței. , 

In cazul când o hotărîre ar contraveni legilor ţării, delegatul va cere de îndată Ministerului suspendarea executării ei, iar acesta se va pronunța în termen de 15 zile dela data, hotărîrii, după ce va fi cerut Camerei de muncă să-şi justifice hotărîrea printr'un memoriu. Dacă Ministerul nu se pronunţă în:acest timp, hotărîrea, devine executorie. Delegatul va trimite trimestrial Ministerului un raport amănunţit, asupra activității Camerei de muncă.
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* 
Ari. 5. — Camerele de muncă vor procura autorităţilor publice, la, 

cerere, orice informaţii şi avize asupra, chestiilor prevăzute la art. 3, le 
vor da concursul şi vor sta, în corespondenţă, directă cu ele. 

La rândul lor, autorităţile publice vor cere avizul Camerelor de 
muncă asupra proectelor de legi, regulamente, ordonanţe şi decizii mai 
importante, care interesează pe salariaţii industriali şi comerciali şi pe 
meseriaşi, mai înainte ca acestea să fi fost adoptate. : 

Art. 6. — Camerele de muncă vor putea organiza, în condiţiile ce 
se vor fixa prin regulamentul legii, consfătuiri la care să, participe mem- 
brii uneia din secţiile lor şi reprezentanţii organizațiilor protesionale res- 
pective de salariaţi şi meseriaşi din cireumseripţie, recunoscute per- 

“soane juridice, pentru a discuta împreună asupra chestiilor care cad în 
competenţa acelei secţii. ' 

Astiel de constătuiri se vor putea organiza de asemenea pe întreaga 
țară, 

Art. 7. — Camerele de muncă. vor putea ţine anual un congres ge- 
neral, prin delegaţii lor, în condiţiile ce se vor fixa prin regulamentul 
legii, pentru â discuta chestiile de interes comun. 

În vederea organizării acestui congres, în vederea coordonării şi stimulării activităţii Camerelor, cum şi în scopul de a se înlesni relaţiile 
lor cu autorităţile centrale, Camerele de muncă vor înfiinţa la București 
un secretariat general, care va putea fi transtormat, printr?o decizie a congresului general, într'o Uniune a Camerelor de muncă. 

Această uniune va, funcţiona în baza unui statut întocmit de con- gresul general şi aprobat prin Decret Regal, dat pe temeiui unui jurnal 
al Consiliului de Miniştri, după propunerea Ministerului Muncii, Sănă. tăţii şi Oerotirilor Sociale, care va lua. în prealabil şi avizul comitetului 
permanent al muncii. 

In ce priveşte contribuţia Camerelor de muncă, la cheltuelile de organizare şi funcţionare a uniunii lor, ca şi modalitatea, de încasare a acelor contribuţii, se vor aplica, prin analogie, dispoziţiile art. 37 şi 38 ale legii Camerelor de comerţ şi industrie. 
Art. 8. — Camerele de muncă şi Camerele de comerţ şi industrie sunt obligate să-şi comunice reciproc, în cel mai scurt timp, rezoluțiile 

adoptate în ședință publică şi rapoartele sau propunerile în baza cărora 
Sau luat acele rezoluţii. 

Ari. 9. — Ministerul Muncii şi Ministerul de Comerţ şi Industrie vor putea Gbliga Camerele de muncă şi Camerele de comerț şi industrie să delege un număr de reprezentanţi în comisiile ce se vor înfiinţa, pentru a discuta şi, eventual, a hotărt în chestiile de interes comun sau 
pentru un alt scop. 

CAP. IV 

Organizarea Camerelor 
Art. 10. — Fiecare Cameră de muncă se compune din 30 până la 60 membri. 
Numărul exact al membrilor Camerei de. muncă, se determină, prin
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decretul de înființare, ţinându-se seamă de numărul total a alegătorilor din circumseripţie şi de felul cum se repartizează în cele 3 colegii elec- torale prevăzute de arţ. 24. | 
Totalitatea membrilor constitue adunarea generală a Camerei de Muncă. 
Art. 11. — Fiecare Cameră de muncă va avea 3 secţii şi anume: a) Secţia, salariaţilor industriali; 
b) Secţia, salariaţilor comerciaji; 
c) Secţia meseriașilor. 
Art. 12. — Indată după constituire, Camera de muncă va alege din sânul său, prin vot secret şi cu majoritate simplă a voturilor exprimate, un preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi un casier, Vicepreședinţii vor fi aleşi câte unul de fiecare secţie a Camerei. 
Preşedintele reprezintă legal Camera, de muncă. E] conduce afa- cerile Camerei şi semnează, corespondența împreună, cu secretarul Camerei. In caz de lipsă, vicepreşedinţii îl înlocuiesc alternativ şi în ordinea, vârstei. 
Separat, şi în aceeași şedinţă, fiecare secție îşi va alege, în acelaşi mod, câte un preşedinte şi un vicepreşedinte. 
Funcţiunile celor aleși sunt onorifice. Totuşi adunarea generală, va putea decide alocarea unei sume fiecărui membru, drept despăgubire pentru pierderea câştigului său, din cauza, îndeplinirii unei funcţiun: oficiale la Cameră și pentru cheltuelile de deplasare. Cei aleși trebue să aibă domiciliul în localitatea în care se găseşte sediul Camerei de muncă. 
Art. 13. — Conducerea, afacerilor curente, cum şi executarea deci- ziilor Camerei de muncă sau ale secţiilor, sunt încredințate unui comitet de direcţie, compus din persoanele alese, în virtutea articolului precedent, adunarea, generală a Camerei va, putea, lărgi, printr'o decizie a sa, atri. buţiile comitetului de direcţie. 
Comitetul de direcţie este obligat să respecte dispoziţiile legale în vigoare. EI va putea, să suspende executarea deciziei uneia din secţii, dacă, crede că nu poate să-şi asume răspunderea; în acest caz este obligat să, supună cazul celei mai apropiate adunări generale a Camerei, ca aceasta să, se pronunţe, 
Membrii comitetului de direcție sunt obligaţi să participe regulat la. ședințe şi să.şi îndeplinească în mod conştiincios însăreinările. Dispo- ziţiile art. 28, alin. 4, se aplică şi membrilor comitetului. In caz de vacanţă în comitet se va, proceda la, o nouă alegere, con- form dispoziţiilor art, 12, mandatul celui ales fiind valabil Până la data când trebuia să expire mandatul membrului înlocuit. 
Art. 14. — Fiecare Cameră de muncă va avea un secretar perma. nent, plătit din bugetul său. Ă Nu pot fi :numiţi secretari ai Camerelor de muncă decât licenţiaţii în drept şi ai. Academiilor de înalte studii comerciale și industriale, dacă posedă și cunoștințe complete asupra. problemelor care intră în compe- tinţa Camerei de muncă. 

i
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Secretarii trebue să fie cetăţeni români, majori, să fi satisfăcut 
legea, recrutării şi să nu facă parte din Camera de muncă. 

Alegerea şi revocarea, secretarilor se face de adunarea generală a 
Camerei, la, propunerea comitetului de direcţie. 

Secretarul conduce serviciile administrative ale Camerei, conform 
instrucțiilor date de preşedinte. El participă cu vot consultativ la şedin- 
ele adunării generale a Camerei, precum şi la acelea ale secţiilor şi 
comiteţului de direcţie, prezentând rapoarte, redactând şi semnând proce- 
-sele-verbale ale şedinţelor. 

Ceilalţi funcţionari ai Camerei de muncă se numesc şi se revoacă 
de comitetul de direcţie, în conformitate cu regulamentul interior pe care 
Camera de muncă şi-l va alcătui. 

CAP. V 

Funcționarea 

Art. 15. — Camera de muncă va lucra în adunare generală sau pe 
secțiuni, după normele următoare: 

a) Chestiunile având un caracter general şi prezentând interes 
pentru toţi membrii Camerei de muncă, se vor discuta şi soluţiona, de a- 
dunarea generală; 

b) Chestiunile având un caracter special și imţeresând numai o 
secție a Camerei, se vor discuta, şi soluţiona numai de acea secţie. 

Lucrările vor fi repartizate în felul arătat mai sus, prinir'o decizie 
a comitetului de direcţie. 

Art. 16. — Sunt în special de competinţa adunării generale: 
a) Alegerea membrilor comitetului de direcţie, prevăzuţi la primu) 

alineat al art. 12; 
b) Intocmirea regulamentului interior al Camerei; 
c) Alegerea şi revocarea secretariatului Camerei şi fixarea sala- 

riului său; 

d) Fixarea normelor după cari se vor putea face cheltuelile pre- 
văzute de art. 12, alin. 4, şi art. 29; 

e) Aprobarea bugetului, pilanțului anual și contului de gestiune; 
Î) Examinarea şi aprobarea raportului anual al comitetului de di- 

reoție şi a raportului care va fi înaintat Ministerului Muncii, Sănătăţii 
şi Ocrotirilor Sociale, în baza art. 3, alin &; 

9) Examinarea diferitelor chestiuni şi propuneri, pe care comitetul 
de direcţie şi diferiţi membri le vor supune adunării generale, în condi- 
ţiunile legii de faţă şi luarea unei hotărîri în cazurile prevăzute de art 
13, alin. 3; 

h) Alegerea reprezentanţilor Camerei de muncă în organele 
zute de art. 3, alin. g şi alegerea, senatorilor Camerelor de muncă; 

1) Instituirea comisiilor de care e vorba la art. 21; 
î) Inlăturarea membrilor cari cad în prevederile art, 28, alin. 2 şi 4; 
',) Fixarea cotei impozitului adiţional şi a contribuţiei de care e 

vorba la art. 30, alin. a şi f: 

prevă-
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1) Diferite alte chestiuni care nu intră în prevederile art. 15, 
alin. B. | 

Art. 17. — Camera de muncă va fi convocată în adunare generală 
cel puţin odată la 3 luni, în urma, deciziei comitetului de direcţie. Ea va 
putea ţine și adunări generale extraordinare ori de câte ori va fi ne- 
voie. În cazul când convocarea va fi cerută de Ministerul Muncii, Sănă- 
tăţii şi Ocrotirilor Sociale, de delegatul său, sau de 1/3 din membrii Ca. 
merei de muncă, preşedintele este obligat să facă convocarea. 

Ordinea 'de zi a şedinţelor va fi stabilită de comitet şi se va co- 
munica membrilor Camerei, Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor 
Sociale și delegatului său, cu cel puţin 10 zile înainte de data convocării. 
Adunarea generală va, putea discuta şi aHe chestiuni pe care le va fi de- 
clarat urgente prin decizia, sa. 

Art. 18.— Pentru ca adunarea generală să poată, delibera, valabil, 
e necesar să fie prezenţi la ședință cel puţin 1/2 din membrii cari compun 
Camera de muncă. Dacă la prima convocare nu se întrunește acest număr, 
se va convoca, o nouă adunare generală în termen de cel mult 10 zile, care 
va putea. lucra valabil, oricare ar fi numărul membrilor prezenți. 

Art. 19. — Hotărîrile adunării generale se iau cu majoritate de 
voturi; în caz de paritate votul preşedintelui care conduce desbaterile 
decide. 

Art. 20.— Şedinţele adunării generale vor fi publice. Se va face 
excepţie în cazurile în care majoritatea membrilor prezenţi sau delegatul 
Ministerului Muncii au cerut şedinţă, secretă. 

Deciziile care privesc veniturile şi cheltuelile Camerei de muncă nu 
se pot lua decât în şedinţă publică. 

Vor putea fi invitaţi la şedinţele publice reprezentanţii autorită- 
ților publice, ai organizaţiilor profesionale de salariaţi industriali şi co- 
merciali şi de meseriaşi, precum şi persoanele specializate în problemele 
economico-sociale, spre a da lămuriri asupra, chestiunilor înscrise pe or- 
dinea, de zi. 

Pentru fiecare şedinţă se va, dresa un proces-verbal care va fi sem- 
nat de preşedinte și de secretarul Camerei. 

Ari. 21. — Adunările generale ale Camerelor de muncă vor putea 
alege din sânul lor comisiuni speciale, însărcinate să studieze anumite 
chestii şi să prezinte rapoarte. 

Art. 22. — Fiecare secţie a Camerei de muncă se întruneşte cei 
puţin odată pe lună, fiind convocată de preşedintele ei. Ea va fi convo- 
cată oricând, la cererea Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Oerotirilor So- 
ciale, a delegatului său sau a unei treimi din membrii ce o compun. 

Dispoziţiile art. 18, 19, 20, alin. 3 şi 4 şi art. 21 din această lege 
se aplică prin analogie şi desbaterilor secţiilor. 

Art. 23. — Comitetul de direcţie va fi convocat de preşedintele Ca. 
merei ori: de câte ori nevoia o va cere şi cel puţin odată pe săptămână. 

[El Imerează valabil dacă sunt prezenți la şedinţă, cel puţin 7 
membri. 

Deciziile sale se iau cu majoritate de voturi; în caz de paritate 
votul președintelui care conduce deshaterile decide.
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Desbaterile comitetului de direcţie vor fi consemnate în procese- 
verbale dresate pentru fiecare şedinţă, semnate de preşedinte şi secretarul 

Camerei. 

CAP. VI 

Despre alegători şi aleşi 

Art. 24. — Sunt alegători la Camerele de muncă: 
a) Salariaţii (şi salariatele) industriali şi comerciali supuşi dispo- 

ziţiilor legilor în vigoare relațive la asigurarea în caz de boală şi acci- 
dent, indiferent dacă aparţin întreprinderilor publice sau particulare; 

b) Meseriașii prevăzuţi la art. 1, alin. 4 din această lege, cari sunt 
supuşi, în vechiul Regat şi Basarabia, acelorași dispoziţiuni legale : 
cari fac parte, în Ardeal şi Bucovina, din eorporaţiile industriale recu- 
noscute persoane juridice; 

"c) Funcţionarii organizaţiilor profesionale de salariaţi şi meseriași, 
recunoscute persoane juridice, chiar dacă nu sunt supuşi dispoziţiilor le- 
gale amintite sub a. 

Toţi cei prevăzuţi mai sus, numai cu condiţia să fie cetăţeni 7o- 
mâni, să aibă 21 ani împliniţi şi să domicilieze de cel puţin 6 luni în cir- 
cumseripția Camerei de muncă unde votează. 

Se vor constitui colegii electorale speciale pentru fiecare secţie a 
Camerei de muncă. 

Nimeni nu poate fi înscris în acelaşi timp în listele electorale a două 
sau mai multe Camere de muncă; 

d) Funcţionarii particulari chiar dacă salariile lor sunt mai mari 
decât minimum prevăzut pentru incadrarea lor în Asigurările Sociale; 

e) Muncitorii din porturi cari cad sub prevederile legii pentru ri re- 
glementarea muncii în porturi. 

Art. 25. — Sunt incapabili de a fi alegători: 
a) Faliţii,; 
b) Interzişii; 
c) Cei condamnaţi pentru crime sau delicte, cari conform legii 

electorale atrag incapacitatea, de a fi alegători, precum şi cei condamnați 
în recidivă cu închisoare pentru infracţiuni la legile muncitoreşti incapa- 
citatea, din urmă nu durează decât doi ani. 

Art. 26. — Dintre alegătorii Camerelor de muncă nu pot fi aleşi 
membri decât cei cari îndeplinesc următoarele condiţii: 

a) Au vârsta de 25 ani împliniţi; 
b) Sunt înscrişi în listele electorale în secţia pentru “care candi- 

dează. | 
Art. 27. — Alegerea membrilor se face prin vot direct şi secret, pe 

o;durată de 4 ani, socotiți din ziua constituirii Camerei de muncă. 
Membrii al căror mandat a expirat pot fi realeşi. 
Votarea, va avea loc pe liste, iar repartizarea mandatelor se va, face 

pe baza principiului reprezentării proporţionale, listelor care au obţinut 
cel puţin 20 la sută din voturile valabile exprimate. 

e
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Atribuirea mandatelor candidaţilor de pe fiecare listă se face în or- 
dinea, înscrierii. lor. Candidaţii nealeşi vor fi proclamaţi supleanţii li- 
stelor respective, 

__ Alegerile se vor efectua într'o singură zi de repauz şi vor fi pre- 
zidate de președintele tribunalului respecţiv sau de delegatul său, iar ve- 
rificarea şi validarea lor, precum şi rezolvarea contestaţiilor eventuale, 
se va face de Curtea de apel respectivă, în camera de consiliu. Contesta- 
țiile trebuesc consemnate în procesul-verbal al aiezerilor san adresate, sub 
sancţiunea nulităţii, Curţii de apel respective, în cel mult 3 zile dela efec- 
tuarea alegerii. | 

In caz de invalidare se vor face noui alegeri în termen de o lună: 
Normele pentru constituirea corpului electoral, pentru rezolvarea 

reclamaţiilor. făcute cu această ocazie, pentru constituirea, biroului elec- 
toral, efectuarea şi validarea, alegerilor, se vor fixa amănunţit printr'un 
regulament electoral. 

Art. 28. — Mandătul unui membru încetează înainte de expirarea 
termenului legal, prin moarte, demisie sau decădere. 

Sunt consideraţi decăzuţi membrii cari nu mai îndeplinesc vreuna 
din condiţiile cerute de lege pentru a fi aleşi şi aceia cari se fac vinovati 

de abateri grave dela îndatoririle lor. 
Decăderea va fi pronunţată de Camera de muncă în şedinţă plenară, 

cu majoritate de 2/3 a membrilor ce o compun, după ascultarea mem- 
brului interesat. Hotârîrea ei va putea fi apelată de partea interesată, în 
termen de 15 zile, la Curtea de apel respectivă, care o va rezolva în ca- 
mera de consiliu. 

Vor fi consideraţi demisionaţi membrii cari lipsesc nemotivat dela 

3 şedinţe consecutive ale Camerei de muncă. 

Locul devenit vacant în vreunul din modurile prevăzute mai sus va 

fi ocupat de supleantul corespunzător din lista respectivă. Mandatul ace- 

stuia va expira la data când urma să expire mandatul membrului în- 

locuit. 
Art. 29. — Membrii Camerei de muncă sunt obligaţi să participe 

regulat la şedinţe şi să-şi îndeplinească cu conștiinciozitate îndatoririle. 

Ei nu vor putea pretinde nicio remuneraţie; totuși membrilor cari nu au 

domiciliul în localitate în care se găseşte sediul Camerei, li se vor restitui 

cheltuelile de drum, în limitele fixate de adunarea generală a Camerei. 

CAP. VII 

Venituri şi cheltueli 

„Art. 30. — Veniturile Camerelor de muncă provin din: 

a) Un impozit adiţional pe lângă impozitul de venituri din sala- 

riu şi exercitări profesionale, conform dispoziţiunilor şi în limita pre- 
văzută de legea pentru unificarea contribuţiilor directe şi pentru înfiin- 

ţarea impozitului pe venitul global din 1923, cu modificările ulterioare. 
Cota, impozitului adiţional se stabileşte de adunarea generală a Ca- 

merei de muncă și se supune aprobării Ministerului Muncii, Sănătăţii şi 

32087—5
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Oerotirilor Sociale, odată cu bugetul. Ea se va. comunica 'cel mai târziu până la finele lunii Ianuarie administraţiilor financiare din circum- scripția Camerei de muncă, care se vor îngriji de încasarea acestui ini- pozit; Aa | , 
b). Amenzile în folosul Camerelor de muncă; 
c) Subvenţii legale, donaţii; - e | d) Contribuţii eventuale ale Casei Centrale a asigurărilor sociale, ale statului, judeţelor şi comunelor; | : €) Cota-parte fixată de Ministerul Munceii, Sănătăţii şi Oerotirilor Sociale din fondul căminelor de ucenici; 
f) Dacă prin mijloacele prevăzute mai sus, Camera de muncă nu va fi în măsură să facă, faţă tuturor cheltuelilor printr'o decizie a adu. nării generale, aprobată de Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor So. "ciale, ea va, putea, să supună la o contribuţie egală pe toţi salariaţii indu- striali şi comerciali şi pe toţi meseriașii cari alcătuese corpul electoral al Camerei de muncă; modalitatea, încasării acestei contribuţii se va sta- bili prin regulamentul legii. 

: ; „Art. 31. — Comunele sunţ obligate să pună la, dispoziţia Camerelor - de muncă localurile necesare funcţionării lor. Art. 32. — La începutul fiecărui an financiar, comitetul de direc- ţie al Camerei de muncă va stabili bugetul de venituri şi cheltueli pe anul viitor şi-l va, supune aprobării adunării generale. Ia -* Bugetul aprobat de adunarea, generală nu va putea fi pus în apli- care decât după ce va, fi aprobat şi de Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Oecrotirilor Sociale, căruia îi va fi înaintat de comitetul de direcţie al Ca- merei, prin casierul său. N Si a Art. 33. — Camerele de muncă sunt obligate să ţină socoteli exacte de toate încasările şi cheltuelile efectuate. . .: - Odată cu bugetul asupra ariului viitor, comitetul de direcţie va su: pune adunării generale. spre aprobare un cont de gestiune şi un bilanţ asupra anului expirat. După aprobarea adunării generale, aceste docu- guente vor fi: înaintate şi Ministerului. Muncii, Sănătăţii şi Oerotirilor ociale. ! N i “ a Art. 34. — Ministrul Muncii, “Sănătății şi Ocrotirilor Socială va putea, delega oricând pe unul din funcţionarii săi superiori, pe “un con- tabil autorizat sau pe un expert-contabil din corpul contabililor autor: zaţi şi experţilor contabili, ca să facă controlul gestiunii Camerei de muncă. | 

CAP. VII 

Disolvarea 
„Art. 35; — Camera de muncă, în total sau pe secțiuni, şi comitetul de direcţie al Camerei, pot fi disolvate de Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, dacă se constată nereguli grave în administrarea lor, vădită rea, credinţă sau neglijenţe repetate în îndeplinirea, obligaţiilor -lor legale, precum Şi în eazul când numărul membrilor s'a redus î sură încât nu mai poate activa, cu folos. a ; Disolvarea; se 'va face prin. deoret:regal, dat pe temeiul unui: juinalt
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al Consiliului de Miniştri, după propunerea motivată a Ministerului Mun- 
cii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, Ministerul Muncii, va face în prea- 
labil o anchetă şi va trebui să obţină avizul conform al comitetului per. 
manent al muncii, înainte de a cere disolvarea, 

Decretul de disolvare va putea fi atacat cu recurs în condiţiile legii 
pentru organizarea contenciosului administrativ. Recursul este suspensiv 
de executare, iar instanţa competentă este în drept a statua şi asupra mo- 
tivelor de fond. 

Art. 36.— In caz de disolvare a comitetului de direcţie, adunarea 
generală a Camerei de muncă va fi convocată de delegatul Ministerului 
în cel mult 15 zile dela data disolvării pentru a alege un nou comitet. 

În caz de disolvare a unei secţii, delegatul Ministerului va convoca 
corpul electoral respectiv cel mult în 30 zile dela data disolvării pentru a 
alege noui membri. În acest timp afacerile secţiei vor fi conduse de două 
persoane numite de Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale din 
corpul electoral amintit. 

In caz de disolvare a unei secţii, delegatul Ministerului va *onvoca 
corpul electoral cel mult în 2 luni dela, disolvare pentru a face nout aie- 
geri; în acest timp, Camera de muncă va fi condusă de un comitet provi- 
zoriu, alcătuit de delegatul menţionat, ? salariaţi industriali, 2 salariaţi 
comerciali şi 2 meseriași, numiţi de Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Oero- 
tirilor Sociale dintre persoanele care alcătuese corpul electoral al Ca. 
merei de muncă. 

i CAP. IX 

Dispoziţii finale şi transitorii 

Art. 87 — Corespondenţa Camerelor de muncă cu autorităţile pu- 
blice şi între ele, operaţiile de constituire a corpului electoral, de efec- 
tuarea alegerilor şi orice alte operaţii ale Camerelor de muncă, sunt scu- 
tite de impozitele către stat, judeţ sau comună. | 

Art. 88. — Ministerul Muncii, Sănătăţii şi. Ocrotirilor Sociale va 
stabili organele ce vor exercita, atribuţiile date Ca:merelor de muncă prin 
legislaţia anterioară, pe care ele — din cauza schimbării compunerii lor 
prin această lege — nu le-ar mai putea îndeplini. Ș 

Art. 89. — Pentru pregătirea lucrărilor necesare în vederea înfiin- 
ţării unei Camere de muncă, Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor 
Sociale va institui câte o comisie, a cărei compunere şi mod de funcţio- 
nare vor fi stabilite prin, regulamentul legii. | 

Autorităţile publice sunt obligate să dea tot concursul membrilor 

comisiei pentru a-și putea îndeplini însărcinarea. 
| Art. 40. — După înfiinţarea primelor. Camere. de muncă, actualul 
consiliu superior al muncii se va disolva. , 

Pentru compunerea noului consiliu, care va funcționa pe baza art. 
43—67 ale legii din 14 Aprilie 1997, modificată prin legea din 10 Au- 
gust 1931, Camerele de comerţ şi de industria şi Camerele de muncă vor 
face recomandări Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Oerotirilor Sociale 

pentru numirea delegaților patroni și salariaţi în consiliul superior al 
muncii. după normele următoare:



Art, 41-44 LEGEA CAMERELOR DE MUNCA 68 

a) Camerele de comerţ şi industrie vor recomanda, pe delegaţii pa- 
troni reprezentând. industria mare şi comerţul în consiliu; Ă 

b) Camerele de muncă vor recomanda, pe delegaţii patroni repre- 
zentând industria mică în consiliu şi pe delegajţii salariaţi prevăzuţi de 
art. 48 din acea, lege, şi anume: primii vor fi propuşi de secţiile de mese- 
riaşi ale Camerelor de muncă, iar cei din urmă de secţiile de salariaţi in- 
dustriali şi comerciali ale aceloraşi Camere; | 

c) Prin regulamentul de aplicare a legii de față, se va determina 
modul după care vor fi numiţi în consiliu delegaţi prevăzuţi de art. 49 
din legea citată. 

Recomandările prevăzute sub a şi b se vor face pentru un număr îndoit de persoane. 
Art. 41. — Fiecare Cameră de muncă își va alcătui un regulament interior, aprobat de Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Oerotirilor Sociale, după consultarea prealabilă a comiteţului permanent al muncii. 
Art. 42. — Pe baza, principiilor din această lege, se va alcătui un regulament general al Camerelor de muncă şi regulamentul electoral prevăzut de art. 14, alineatul final. i 
Art. 43. — Până la punerea, în concordanţă a legii pentru organi- zarea, Camerelor de comerţ şi industrie, cu legea pentru înfiinţarea, şi organizarea, Camerelor de muncă, la alegerile prevăzute la art, 3, alin. 1, nu vor participa decâi numai membrii salariaţi ai Camerelor de muncă cei aleși trebuind să fie tot din sânul lor. 
De asemenea desemnarea, delegaților pentru reprezentarea salaria- ților prevăzute în legea de faţă, alte legi sau regulamente se vor face numai dintre membrii salariați ai Camerelor de muncă. 
Ari. 44. — Se abrogă art. 1—49 şi 68—12 din legea, publicată în „Monitorul Oficial“ No. 83 din 14 Aprilie 1927, legea publicată în :>Mo- nitorul Oficial“ No. 50 din 2 Martie 1929 și orice alte dispoziţii contrarii legii de faţă. 

Notă. — Prima „Lege pentru înfiinţarea şi organizarea Camerelor de muncă şi a Consiliului superior al muncii“, a apărut în „Monitorul Oficial“ din 14 Aprilie 1927, cu modificarea unor articole prin legea din 10 August 1951. Legea de faţă abrogă numai art. 1—42 şi 68—72 din cea de mai sus, pre- cum şi legea din 2 Martie 1929. | 
upă cum se vede în art. 51, comunele sunt obligate să pună la dispo- ziția Camerelor de muncă localurile necesare funcţionării lor. „Sa decis înființarea a 9 Camere de muncă, în următoarele oraşe: Bucu- reşti, Craiova, lași, Constanţa, Chişinău, Cernăuţi, Oradea, Cluj, Timişoara. __„ Unele din aceste comune, cum e Primăria municipiului laşi, a şi răspuns Ministerului Muncii că nu poate să pună la dispoziţie un local pentru Camera de muncă, din lipsă de fonduri şi este probabil că acelaşi lucru vor răspunde şi alte comune, astfel că Ministerul va trebui să avizeze usupra unor astfel e fonduri.



LEGE ASUPRA CONTRACTELOR DE MUNCĂ 

TITLUL | 

Contractul de ucenicie 

CAP. | 

Natura şi formarea lui 

Art. 1.— Contractul de ucenicie este convenţia prin care 

-o persoană fizică sau juridică, din ramura industrială sau co- 
mercială, denumită patron, se obligă să dea în chip metodic unei 
alte persoane, denumită ucenic (ucenicul propriu zis din indu- 
strie, elevul sau practicantul din comerţ), o pregătire profesio- 
nală practică şi pe cât cu-putință teoretică, în schimbul muncii 
ce acesta din urmă este obligat să presteze în timpul şi condiţiile 
convenite. 

Textul francez. — Le contrat d'aprentissage est celui par lequel un 
fabricant, un chef d'atelier ou un ouvrier s'oblige ă en seigner la pratique 

de sa profession ă une autre personne, qui s'oblige, en retour, ă travailler 
pour lui; le tout ă des conditions et pendant un temps convenus. (Code du 
travail, ari. 1). i 

Notă. — lată cum defineşte C. Chaussy pe ucenic: „L'ap- 
prenti est le jeune homme qui vent devenir employ€ ou ouvrier, 
ses services presque nuls au debut du contrat, prennent du prix 
pendant le cours de son stage“. 

2 EXPUNEREA DE MOTIVE. — Contractul de ucenicie. Vom scoate în 
evidenţă numai dispoziţiile în legătură cu contractul propriu zis, lăsând la 

o parie dispoziţiile de proteguire ale minorilor, modificate şi unificate prin 

recenta lege de proteguire 'a minorilor din 1928. a _ , 
Legea meseriilor din 1912 din vechiul Regat se ocupă în primul rând 

de a asigura ucenicului învățarea profesiunii, precizând în art. 9 şi următorii
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cine poate exercita o meserie: se cere prezenţa în atelier a unui meşter, 
având carte respeciivă eliberată de breasla respectivă. Invoiala de ucenicie 
se va încheia în scris de reprezentantul legal al ucenicului sau, în lipsa 
acestuia, de preşedintele breslei (ari. 35). Timpul de încercare este deo 
lună; iar durata uceniciei va fi de cel puţin trei ani şi de cel mult 5 (art. 23), 
Pentru mai multă garanţie, învoiala scrisă de ucenicie va fi semnată de pre- 
şediniele breslei. Legea fixează apoi obligaţiile ucenicului (art. 52), acele ale 
patronului (art. 39). Art. 48 precizează cazurile în cari pationul poate des- 
face contractul de ucenicie: iar art. 49 pe acelea în cari ucenicul poate des- 
fiinţa învoiala. 

Nu uită legiuitorul din 1912 de a fixa şi anumite decăderi din dreptul 
de a ţine ucenici pentru patronii abuzivi (art. 41). | 

Pentru cazul când ucenicul primeşte şi plată, legiuitorul fixează (art. 
42) modalitatea de plată, luând anumite garanţii ca această plată să nu ser- 
vească interesele proprii ale reprezentantului legal. 

 Constatăm, aşa dar,. existenţa. unor dispozițiuni destul de precise şi 
clare. În practică abuzuri au existat, motivate nu atât prin lipsa “unor dis- 
pozițiuni privind contractul de ucenicie, cât mai ales prin insuficiența dis- 
poziţiunilor de proteguire a muncii. Sperăm că legea de ocrotire a minorilor 
va remedia aceste neajunsuri, limitând în special orele de lucru, iar legea, 
în proect, de organizarea învățământului muncitoresc va îngrădi dreptul de 
a ţine ucenici numai: pentru acei patroni cari oferă toate garanţiile. unei 
învățături temeinice. 

Legea ungară din 1884 prevede obligaţia unei învoeli scrise în îaja 
autorităţii industriale de prima instanţă (art. 61). Timpul de încercare este 
de două luni (art. 68). Ucenicul nu poate fi întrebuințat decât la lucrări în 
legătură cu profesiunea (art, 63). Legea mai prevede dispoziţii de amănunt 
în ce privește obligaţiile ucenicului, ale patronului şi cazurile de desființare 
ale contractului. o 

Ceea ce merită o atenţie deosebită este ansamblul de dispoziţiuni pri- 
vind școlile: de ucenici (art. 80—87), menite să completeze învățământul prac- 
tic al ucenicului, Şcolile sunt obligatorii în comunele cari au cel puţin 50 de 
ucenici pe teritoriul lor. Cheltuelile sunt în sarcina comunelor, iar programele 
şi supravegherea cursurilor cad în sarcina Ministerului de Instrucție de 
acord cu Ministerul de: Comerţ şi Industrie. 

In fine, legea industrială din 1907, aplicabilă în Bucovina. este una 
dintre cele mai complete și se apropie în multe privințe de proectul nostru, 
Contractul de ucenicie trebue făcut în seris şi înaintat corporației, sau în 
ipsă, primăriei respective. Termenul de încercare nu poate depăşi 3 luni; durata uceniciei nu poate fi mai mică de 2 ani şi mai mare de 4 ani, iar 

în fabrici de 5 ani. Dreptul de a ţine ucenici nu se acordă decât acelor ce fac dovadă că posedă cunoștințe profesionale suficiente, că se bucură de o 
bună moralitate şi că nu au fost condamnaţi pentru anumite fapte. i 

Dreptul de a ţine ucenici poate fi ridicat itemporar sau pentru tot- deauna în caz de abateri dela obligaţiile morale sau de condamnări penaie. 
Mai mult încă, pentru a evita exploatarea ucenicilor de către patronii cari preferă a lucra numai cu aceştia, evitând angajarea lucrătorilor, fireşte în dauna învăţării meseriei, corporaţia sau Ministerul de Industrie şi Comerţ poate fixa numărul de ucenici ce un patron poate ţine în raport cu acel al 
lucrătorilor. 

, Legea prevede apoi în amănunt obligaţiile ucenicului, ale patronului şi cazurile de desființare ale contractului de ucenicie. O grije deosebită pune legiuitorul în reglementarea condiţiilor de absolvire a uceniciei, prevăzând 
examene și probe foarte serioase. “ 

Din compararea acestei legiuiri reiese că cea mai completă şi 'mai conformă cu cerinţele timpului, este legea austriacă, ea statornicind în amănunt măsuri pentru buna pregătire profesională a ucenicului având în acelaşi timp şi grija de a asigura acestuia o vieaţă cât mai igienică, mai 
demnă: și mai morală.. : : : a . | a
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- Este de remarcaţ că deşi legislaţia noastră din 1912 este mai recentă şi 
deşi, în linii generale conţine aproape aceleaşi principii ca şi cea austriacă, 
totuşi în amănunt suferă de lipsuri grozave, ceea ce a făcut iegea aproape 
inaplicabilă. Lipsesc în special sancţiunile în caz de călcarea legii. Voia 'da 
un exemplu edificativ. e] pa 

Legea acordă prin art. 41 Ministerului puterea de a ridica temporar 
patronului dreptul de a ţine ucenici. Credeţi însă că se merge cu dispoziţia 
până la capăt, cum o face legea austriacă? Căci legea austriacă prescrie acea- 
stă măsură după cum am văzut în cazul când patronul dă dovadă de incapacitate 
profesională, de imoralitate sau când suferă 0 condamnare penală. După legea 
din 1912 incapacitatea de a ţine ucenici se pronunţă numai în cazuri când 
paironul a fost condamnat pentru vina de a fi întrebuințat pe minori peste 
orele legale de lucru, sau la muncă în iimpul nopţii. Recunoaştem că este o 
vină gravă şi aceasta, dar oare pentru pregătirea viitorului lucrător calificat 
nu are importanță egală capacitatea profesională a patronului san morali- 
tatea lui? o " a - 

Pentru cine cunoaşte problema uceniciei,: răspunsul nu poate fi decât 
afirmativ. E | : | 

Toate cele trei legiuiri amintite suferă de o lipsă continuu accentuâtă 
de organizaţiile profesionale ale salariaţilor din comerț şi anume excluderea 
racticantului din comerţ de sub avantajele legii contractului de ucenicie. 
om vedea, cum rezolvă proectul nostru această problemă, 

. . » - . - . . . . . Lă . - - . . - . . - - - 

Avem deaface,. aşa dar, cu o convenţie bilaterală având de obiect: 
din partea patronului instruirea practică şi teoretică a profesiunii, din partea 
ucenicului prestarea muncii. Lipseşte, precum vedem, ca element indispen- 
sabil “remunerarea, căci dacă sunt ucenici salariaţi, aceasta nu e o con- 
diție esenţială pentru determinarea naturii contractului. Bazaţi ţoemai pe 
acest fapt, sa contestat contractului de.ucenicie dreptul de a figura printre 
convențiile de muncă. Nu vom nega că acest contract are pariicularităţile 
lui, particularităţi însă, cari nu-l exclud din rândul convențiilor de muncă, 
căci. dacă elementul salarizării nu este. esenţial, aceasta. se explică prin 
faptul că patronul în schimbul muncii prestate de ucenic are obligaţiunea 
instruirii, de multe ori şi a întreţinerii, obligaţiuni cari angajează mai mult 
chiar decât. 6 simplă salarizare, o PD a o ea 

. Lămurită chestiunea aceasta, ne putem întreba mai departe întrucât 
diferă cuprinsul definiţiunii noastre de ceea ce există în- legislaţia actuală. 
O. definiţiune. propriu zisă a contractului de ucenicie în legislaţia -noastră 
actuală, după cum am văzut, nu există, există articole disparate,. din care 
însă se poate deduce spiritul în care sa legiferat pe: vremuri, Trei tarac- 
teristici importante conține această definiţie, caracteristici ce nu apar în 
legislaţia actuală fie de loc, fie într'o măsură puţin accentuată.. | 

În primul rând, am ţinut, inspirându-ne din noua lege, franceză, să ac- 
centuăm caracterul -educativ profesional al contractului de ucenicie (patronul 
se obligă a da în chip metodic ucenicului o pregătire profesională). Patro- 
nul apare ca un învăţător, având răspundere -faţă de societate pentru piegă- 
tirea ucenicului. In al doilea rând, se accentuiază că” patronul nu ate numai 
obligaţiunea instruirii: ucenicului în -practica profesiunii, ci pe cât posibil şi 
în partea teoretică. In faza actuală a industrialismului, presătirea teoretică 
a lucrătorului îl face mai iscusit şi mai folositor producţiunii; ea devine 
indispensabilă chiar dacă de multe ori patronul nu va avea putinţa de a 
satisface aceste obligaţiuni. O va face acolo unde. va fi cazul, urmând ca 
şeoala să completeze momentan lipsurile survenite. Pa , 

__ În al ireilea rând. am încorporat în contractul de ucenicie şi pe prac- 
ticanţii: din comerț, având de a face şi aci cu raporturi convenţionale de 
muncă, în cari deși pregătirea profesională nu atinge poate gradul de spe- 
cializare din industrii, totuşi stabilirea unor raporturi, juridice precise şi 
ocrotirea muncii minorilor, reclamă intervenția legiuitorului.”
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RAPORTUL DELA SENAT. — Incheind acest capitol, socotesc impor- 
tant să amintesc că în contractul de ucenicie proectul de lege încorporează 
şi pe practicanţii din comerţ. Precum, cu drept cuvânt, în expunerea sa de 
motive observă d-l Ministru al Muncii; deşi pentru ei pregătirea profesională 
nu atinge gradul de specializare din industrii, totuşi legiuitorul trebue să 
intervie pentru stabilirea unor raporturi juridice precise spre a asigura ocro- 
tirea muncii minorilor. 

DESBATERILE SENATULUI. — D-i Apostol Popa: La acest articol, se 
vorbeşte de ucenici și de elevii practicanți în comerţ; am dori să ştim, dacă în 
prevederile acestui articol intră şi elevul practicant din şcolile comerciale? 

D- 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Prin elev- 
practicant se înțelege aci, numai acel ce poate să fie subiect al contractului: de 
ucenic, numai ucenicul care urmează o școală pregătitoare în domeniul profesiunii 
sale. ! 

Nu se înţelege însă şi şcolarul, care este obligat de şcoală să facă o anumită 
practică pe lângă cursurile sale. 

— Ne mai cerând nimeni cuvântul, se pune la vot art. 1, cu explicaţiunile 
date de d-i Ministru, şi se admite nemodificat, 

DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — D-1 Teodor lacobescu: D-le 
Preşedinte, d-lor Deputaţi, îmi veţi îngădui să spun câteva cuvinte la proectul de lege 
al contractelor de muncă, pentru două motive: 

Primul motiv acum se prezintă celui dintâiu Parlament liber ales, cel dintâiu pro- 
ect de lege care îmbrăţişează nevoile clasei muncitoare din fara noastră, Este unul din 
cele mai însemnate proecte, bine studiat, bine făcut, încât a întrunit unanimitatea tu- 
turor antevorbitorilor mei arătând că el înseamnă un pas înainte pentru îmbunătăţirea 
soartei muncitorilor din România. 

doilea motiv care mă face să iau cuvântul la acest proect de lege, este mai 
mult de ordin politic în legătură cu atitudinea pe care a avut-o partidul liberal faţă de 
discuţia în curs. 

Am avut impresia că toţi oratorii, cari s'au perindat la această tribună şi au di- 
scutat proectul de față, nu au accentuat o chestie, care pentru mine e deo capitală în- 
semnătate şi trebue accentuată. Şi anume, este vorba de atitudinea pe care partidul [i- 
beral a arătat-o clasei muncitoare. În tot trecutul cât a guvernat această ţară, şi mai 
ales în vremea celor 10 ani de după războiu, deşi a avut prilejul să aducă legi de îmbu- nătăţire a clasei muncitoare, cu toate acestea a arătat în toate împrejurările lipocrizie 
față de clasa muncitoare. 

In cuvinte foarte frumoase, în cuvântări documentate, 
ţifice, d-l profesor Andrei şi d-l profesor Corodeanu, 
putat Zane şi toţi ceilalţi oratori, s'au străduit să 
ect de lege, care ar putea să înfăţişeze chiar şi pe 
relelor din trecut. 

Părerea mea ar fi, şi rugămintea mea caldă, pe care o adresez d-lui Ministru al 
muncii, este să fie primite cererile îndreptăţite ale partidului socialist, care nu schimbă economia proectului de lege, care nu sdruncină întru nimic programul partidului na- 
țional-ţărănesc, în legătură cu această lege. Cât mai multe amendamente în folosul îm- bunătăţirii acestui proect de lege, cât mai multe bune păreri — nu însă propuneri cari să sdruncine interesul cel mare al ţării, — oricâte amendamente ar veni în folosul di» rect al acestei clase chinuite, trebue să fie cu multă bunăvoință primite de d-l Ministru al muncii. 

D-lor Deputaţi, pentru muncitorii din 

bazate pe dovezi ştiin- 
cum şi raportorul legii, d-l de- 

înlăture toate lipsurile acestui pro- 
ntru partidul socialist o îndreptare a 

i i provincia de peste Prut şi în special din judeţul al cărui reprezentant sunt, am ținut să spun câteva cuvinte, întrucât este prea adânc simțită lipsa de legiuiri, care să îmbrăţişeze nevoile muncitorimiă, lipsa de sprijin, de atentă grijă pentru aceşti nefericiţi robi, după ce partidul liberal în trecut, în loc să aducă legi muncitoreşti, se sdrăduia să trimită diverselor comisiuni şi Consiliului su- perior legislativ, proecte ce au rămas totdeauna în cartoane! O tristă fatalitate s'a constatat şi de antevorbitorii mei: niciunul din proectele de legi. aduse în discuţie pu- blică de partidul liberal nu a avut niciodată înfăptuire legală. se P
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In loc să facă legi:de proteguirea muncitorimii, au luat măsuri administrative, 
cari trimiteau muncitorii şi plusul nostru de braţe în Brazilia. D-voastră cunoaşteţi 
tragedia miilor de muncitori, agricoli mai ales — şi de aceştia trebue să vorbesc, 
fiindcă şi pe ei îi cuprinde legea — a miilor de braţe, în special din judeţul meu, cari 
au fost trimise, :ştiţi d-voastră, pe vremea acelor nenorocite paşapoarte, să moară în 
Brazilia şi în alte provincii ale Americei. 

D-I Iosif Jumanca: Aţi afirmat că şi pe muncitorii agricoli îi priveşte legea. Aşi 
dori ca şi d-l Ministru să afirme acest lucru. 

D-l Teodor lacobescu: Eu socotesc că şi pe muncitorii agricoli îi priveşte acest 
proect, şi îi proteje, întrucât sunt dispoziţii în proect, cari vor fi ţinute în seamă de 
toţi aceia cari vor primi în serviciul lor mai ales la muncile agricole, o mulţime de mun» 
citori, o mulțime de tineri, mai cu seamă cari se duc aiurea din cauza lipsei de lucru în. 
judeţul lor, cum se întâmplă de exemplu la noi în Basarabia. Şi eu cred că prin acest pro- 
ect de lege, se va înlătura definitiv prigoana îndreptată împotriva muncitorimii, se va 
înlătura mai ales răutatea şi neomenia exercitată adesea de :toţi acei proprietari, de 
patroni, cari nu ţineau seamă decât numai şi numai de interesul .şi de câştigul lor 
propriu. 

Un singur exemplu, dintr'o sută, ilustrează o tristă stare de lucruri: 
S'au prezentat la mine 5 copii, între 15 şi 20 de ani. Au fost trimişi de un pro- 

prietar neomenos, unde ei lucraseră toată vara, la o grădină; şi în loc să-i trimită cu 
biletele întregi până la Cetatea-Albă, care era localitatea lor de destinaţie, i-a înşelat 
la gara Brăila, unde i-a urcat în tren, spunându-le: „iată, vă dau bilete întregi până 
la Cetatea-Albă”. In realitate, le-a dat bilete până la Basarabeasca. La gara Basara- 
beasca sau urcat în trenul spre Cetatea-Albă; dar cum biletele lor nu erau până la 
destinaţie conductorul i-a amendat şi acum aceşti nenorociţi copii sunt tăriţi înaintea 

tribunalelor pentru a plăti şi amendă. 
Vedeţi d-voastră numai un exemplu, care arată nu numai neomenia acelui pa- 

tron, lipsa lui de suflet, căci nu s'a gândit că dacă nu avea răspundere legală, avea 
totuşi o răspundere morală în faţa societăţii. Pentru toţi aceşti patroni neomenoşi, pentru 
toţi aceia cari în trecut sau gâdit că ucenicii în special şi toată clasa aceasta de mun- 
citori este o turmă care trebue exploatată, legea de faţă aduce reale îndreptări. 

Şi aşa cum este înfăptuită, aşa cum este studiată, aşa cum articolele de lege au 
fost întocmite de comisiunea care s'a ocupat de acest proect, eu socotesc că va da re- 
zultatul aşteptat de însăşi clasa muncitorească. 

Eu socotesc că va fi o înviorare a braţelor de muncă, cari au fost în trecut ex- 
ploatate. 

. Acest proect care cuprinde restricţiuni pentru patronii neomenoşi şi pedepse 
pentru aceia cari vor întrebuința şi mai înainte prigoana, va avea efecte binefăcătoare. 

Felicit pe d-l Ministru al Muncii, care sa gândit să aducă între cele dintâi pro- 
ecte din seria legilor 'muncitoreşti, acest proect de lege al contractelor colective de 
muncă, care va determina înainte de toate ridicarea materială şi morală a clasei obij- 

duite a muncitorimii din ţara noastră. | o 
D-l Pompiliu loniţescu, vicepreşedinte: Art. 1 se votează în textul comisiunii 

nemodificat. , : 

$ ÎI. Condiţiunile de validitate 

Art, 2.— Patronul nu poate ţine, ucenici dacă nu posedă un 

titlu de capacitate profesională prevăzut de legea pentru organi- 
zarea meseriilor sau a profesiunilor în general (brevet de meşter, 

diplomă de inginer, arhitect, expert-contabil, etc.), şi aceasta în 

cazul când ucenicii sunt puşi sub directa sa conducere, supra- 

veghere şi instruire, sau dacă persoana din stabilimentul său, 

însărcinată cu pregătirea profesională a ucenicilor, nu posedă 
asemenea titluri.
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Camera de muncă poate fixa de acord cu Cainera de indu- 
strie şi comerţ norme după cari să limiteze numărul de ucenici 
ce poate ţine un patron, în raport cu numărul salariaţilor califi- 
caţi ce întrebuinţează, având în vedere ca instruirea ucenicului 
să fie totdeauna asigurată. 

In caz de desacord între Camera de muncă şi Camera de 
industrie şi comerţ, va hotărî Ministerul Muncii. 

„ Notă. — Legea fanceză nu are un text corespunzător şi acea- 
sta, fiindcă art. 1 Code du travail, vorbeşte de fabricanți, şefi de 
aieliere sau lucrători, despre cari se înțelege că trebue să posede 
titlul capacităţii profesionale. | 

EXPUNEREA DE MOTIVE, — Având în vedere cele afirmate mai sus 
cu privire la importanţa problemei uceniciei, era firesc ca să luăm anumite garanţii, pentru ca ucenicul, minor în cele mai multe cazuri, să nu fie încre- 
dinjajţ decât unei persoane care să asigure atât pregătirea lui profesională, cât 
şi educaţia sa. In acest scop, art. 2 restrânge dreptul de a ţine ucenici numai 
la patronii cari posedă o anumită pregătire profesională, sau cari întrebuin- țează în întreprinderea lor elemente posedând această pregătire „profesională. 

Amintim că aceste decăderi se găsesc, în parte, prevăzute şi în legea aplicabilă astăzi în Bucovina, care merge şi mai departe în grija de a asigura pregătirea profesională. a ucenicului, fixând patronului numărul de ucenici la care are dreptul;.în raport cu numărul lucrătorilor ce întrebuinţează în mod obignit. Această dispoziție a fost adoptată şi în proectul nostru (art 2. alin. , . - ÎN . . 
DESBATERILE SENATULUI. —D-l C. R. Mircea: D-lor, la acest asrticol propun un amendament, ca după cuvântul de „arhitect“, să se introducă cuvintele 

„„expert-contabil“. . - 
D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, Cooperaţiei şi âsigurărilor sociale: Primesc. D- C. R. Mircea: Amendamentul are următoarea cuprindere: . - „La art. 2, alin 1, după cuvântul „arhitect“, să se adauge cuvintele „expert- contabil". -- : 
Articolul 2, alin. 1, va fi astfel redactat: - 
„Patzonul- nu poate ține ucenici, dacă nu posedă un titlu de capacitate pro» fesională, “prevăzut de legea pentru organizarea meseriilor sau a profesiunilor în general (brevet de meşter, diplomă de inginer, arhitect, expert-contabil, etc.) şi aceasta în cazul când ucenicii sunt puşi sub directa sa conducere, supravegheze și instruire, sau dacă persoana din stabilimentul său, însărcinat ci pregătirea profesională a ucenicilor, nu posedă asemenea titluri“, i 
C. R. Mircea, A. Popa, N. C. Teodorescu, 
— Se consultă comitetul delegaților. - 
D-l N. P. Romanescu, raportor: D-lor Senatori, senator Mircea şi primit de d-l Ministru, a fost admis de comitetul delegaților. — Se pune la vot amendamentul d-lui senator Mircea şi se admite. — Se pune la vot articolul 2, astfel amendat, şi se admite. 
DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — D-4 Iosif Jumanca: D-lor deputaţi, la acest articol am propus două amendamente, dintre cari pe primul, referitor la modificarea alineatului 2, îl retrag. Al doilea amendament, însă, îl menţin în urmă- torul conţinut: Da 
„In industriile în cari numărul muncitorilor calificaţi fără lucru trece peste 10 la sută din profesiunea respectivă, se va suspenda angâjarea ucenicilor, atâta vreme cât lipsa de lucru „dăinueşte în această proporție. Modalitatea de constatare a: acestui proect se va stabili prin regulamentul de aplicare a legii“, D | | Iosif Jumanca, Eftimie Gherman, Lotar Rădăceanu, 

Î. Negeuţiu şi D. Iorgovici, 

amendamentul propus de d- 

I. Jacoban. ete;
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, “Astăzi, când: trăim. :într'o - criză; economică, în care cunoaştem 'şi noi şomajul, 
cred că nu este necesară o motivare mai pe larg a acestui amendament. Nu fac :decâț 
să vă rog să aveţi în vedere tocmai interesul muncitorilor şomeri, cari nu-şi găsesc pla- 
sament, cari ar dori să găsească de lucru. In interesul lor, vă rog deci să se oprească 
“angajarea ucenicilor, în timpul cât şomajul atinge această limită sau o întrece. aa 

D-l ]. Răducanu,. ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Regret că 
mu pot să primesc acest amendament şi nu-l pot primi din consideraţiuni .obiective. 
„Nu se poate fixa prin lege un raport exact între. numărul de ucenici şi numărul de 
lucrători. Ştiu că unele întreprinderi şi aşi putea să vă dau date în această pri- 
vinţă foarte numeroase, 'abuzează de numărul ucenicilor în raport cu numățul 
lucrătorilor. Aliniatul acesta din art. .2 prevede că, de comun .acord, Camera de 
muncă împreună cu Camera de industrie, va fixa numărul, un nuimăr limitat prin 
regulament 'al ucenicilor, îi diferite întreprinderi. Cred .că d-l Jumanca nu poate. să 
ceară să se fixeze prin lege acest număr într'ua chip general. Nu prin această metodă 
vom, găsi soluţia de a combate şomajul în mod eficace. Am luat cunoştinţă, însă, 
astăzi de un amendament depus, pe-care sunt gata să-l primesc şi anume: în caz de desa- 
cord între. Camera de muncă şi între Camera de 'industrie, privitor la fixarea numă- 
rului de ucenici în diferitele întreprinderi, în raport cu salariaţii din acele întreprinderi, 
Ministerul Muncii are dreptul de a hotărî în această chestiune, ca o instanță supe- 
rioară. Acest amendament l-aşi putea primi. | Ă 

— Se pune la vot amendamentul propus de d-l deputat Jumanca şi se respinge. 
D-l G. Zane, raportor: D-lor Deputaţi, s'a propus un alt amendament la ultimul 

aliniat privitor la numărul de ucenici în cuprinderea următoare: La art. 2 după ali- 
niatul ultim se adaugă un nou aliniat: „In caz de desacord între Camera de muncă şi 
Camera de industrie şi comerţ va hotări. Ministerul Muncii". 

G. Zane, raportor. 
— Se pune la vot amendamentul şi se admite. 
D-l G. Zane, raportor: D-lor Deputaţi, la art. 2 este un amendament admis de d-l 

Ministru, anume, la rândul cinci, după cuvintele „salariaţilor“ se intercalează cuvântul 
„calificaţi“. 

G. Zane, raportor. 
— Se pune la vot amendamentul şi se admite. 
Art. 2 se votează în textul comisiunii cu amendamentele primite. 

Art. 3. — Sunt ineapabili de a ţine ucenici: e 
a) Cei condamnaţi definitiv pentru crime sau pentru vreuna 

din faptele prevăzute de art. 262 până la 267 din codul penal, 
sau de articolele similare din celelalte legiuiri penale în fiinţă; 

b) Cei condamnaţi la pedepse infamante; 
c) Cei decăzuţi din drepturile de a îi tutori; 
d) Cei cari din cauza unor purtări vițioase sunt improprii 

de a asigura educaţia morală şi profesională a ucenicului; 
e) Patronul bărbat, văduv, necăsătorit, divorțat, sau. care 

nu locueşte împreună cu soţia sa nu poate angaja ucenice sub 
vârsta de 18 ani; | 

f) Cei cari n'au împlinit încă vârsta. de 21 ani. 
Incapacitatea se va pronunţa de către jurisdicţia profesio- 

nală în circumscripţia căreia domiciliază patronul. 

_ Notă. — Textele franceze (art. 4, 5, 6, 7, Code de travail) con- 
țin aceleaşi dispozițiuni, cu excepţia celor prevăzute la litera d.
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De asemenea nu limitează la 18 ani vârsta ucenicelor dela litera 
e, ci menţionează numai pe minore. 

EXPUNEREA DE MOTIVE. — Art, 3 şi 4 declară decăzuţi din dieptul 
de a ţine ucenici pe acei ce nu prezintă suficiente garanţii morale, fie că au 
suferit anumite condamnări penale şi infamante, fie că au purtări vicioase 
în deobşte cunoscute. - 

DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. -—D-1 1. 1. “Mirescu: D-le 
Preşedinte, d-lor Deputaţi, amendamentul pe care îl propun la art. 3 este în legătură 
cu garantarea moralității patronului şi a ucenicilor, şi anume: . 

„Patronul bărbat, văduv, necăsătorit, divorțat sau care nu locueşte împreună 
cu soţia sa, nu poate angaja ucenice sub vârsta de 18 ani“; al doilea amendament: „cei 
cari nau împlinit vârsta de 21 de ani“, 

Î. ]. Mirescu, I. Flueraş, Lotar Rădăceanu, etc. 
D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: D-lor De- 

putaţi, cu această ocazie ţin să vă fac o declaraţiune. 
Chiar dacă admit unele din amendamentele d-voastre, d-voastră aveţi libertatea 

de a vota contra, pe mine lucrul acesta nu mă supără. Prin urmare, nu este vorba de 
niciun schimb reciproc de servicii, 

_—— Se pune la vot amendamentele propuse de d-l deputat Mirescu şi se admite. 
Art. 3 se votează în textul comisiunii cu amendamentul primit. 

Art. 4. — Dreptul de a ţine ucenici poate fi ridicat de juris- 
dieția profesională în circumscripția căreia domiciliază patronul, 
în chip vremelnic, ori pentru totdeauna, dacă se constată că pa- 
tronul s'a făcut vinovat de abateri grave dela obligaţiile sale 
legale sau contractuale. 

DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — D- 1. 7. Mirescu: D-k Preşedinte, d-lor Deputaţi, aici este vorba de un amendament în legătură cu sancţiunile 
împotriva patronului, care nu garantează sau nu execută obligaţiunile luate prin con- 
tract de a face educaţia profesională a ucenicului, Şi anume „dacă se constată că uce- nicii cari au fost la dânsul hu şi-au putut însuşi corespunzător meseria“, , 

D- Pompiliu Ionifescu, vicepreşedinte: D.-lor deputaţi, la. art. 4 d-1 deputat 
Mirescu a propus următorul amendament: să se adauge la art. 4, rândul ultim cuvintele: 
„sau dacă se constată că ucenicii cari au fost la dânsul nu şi-au putut însuşi corespun- 
zător meseria“, 

]. ]. Mirescu, Dan Romulus, Iosif Jumanca, Eftimie Gherman, Lotar Rădăceanu, 
]. Fluecaş, etc. i 

Acest amendament a fost respins de guvern şi de comisiune. 
— Se pune la vot amendamentul şi se respinge. 
Art. 4 se votează în textul comisiunii nemodificat. 

Art. 5. — Pentru ca cineva să poată fi primit ca ucenic, tre- 
bue să îndeplinească condiţiile de vârstă, sănătate şi celelalte 
prevăzute la Cap. II (art. 5—8) din legea pentru ocrotirea muncii 
minorilor şi femeilor, promulgată cu No. 1048 din 9 Aprilie 1928, 

EXPUNEREA DE MOTIVE. — Luând anumite garanţii cu privire la capacitatea şi moralitatea patronului, era firesc să luăm şi unele privind persoana ucenicului şi întradevăr, art, 5 prescrie anumiie condițiuni de vârstă, sănătate şi studii (14 ani, certificat medical de sănătate, absolvirea cursului primar) reglementate de altfel de legea de ocrotire a minorilor la care articolul citat face trimitere. Condiţia de vârstă şi de sănătate sunt o garanție că ucenicul este fiziceşte desvoltat pentru profesiunea ce voieşte a îmbrăţişa, condiţia de studii îi va uşura asimilarea cunoştinţelor teoretice, atât la patron, cât şi la şcoala de perfecţionare. |
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JURISPRUDENŢĂ. — 1. Contravenţiune la art. 5, 6, din legea contrac- 
telor de muncă. Proces-verbal de constatarea contravenției dresat în baza art, 
35, 42, 43 din legea pentru organizarea meseriilor. Nulitatea lui ca fiind în- 
cheiat în baza unei legi abrogate. Ari. 124 din legea contractelor de muncă. 

In fapt: H. L. maestru tâmplar din Galaţi, e trimis în judecată, prin 
„procesul-verbal de constatarea contravențiunii din 26 Iunie 1929, ca unul ce a 
contravenit la' disp. art. 35 din legea pentru organizarea meseriilor şi s'a făcut 
pasibil de penalitalea prevăzută de ari. 42 şi 43 din menţionata lege, prin aceea 
că a angajat un ucenic fără învoială de ucenicie. 

, In drept: Urmează a se şti dacă faţă de disp. art. 124 din noua lege 
asupra contractelor de muncă, disp. vechei legi 'pentru org. meseriilor, în ceea 
ce priveşte contractele de muncă au rămas în vigoare. (Jurisprudenţa Generală 
1930, speța 392). 

Notă. — Dat fiind că legea contractelor de muncă prevede 
sancţiuni în art. 29 pentru acei cari contravin la dispoziţiunile art. 
5 şi 6 din lege, de sigur să nu se pot aplica sancţiunile din legea 
pentru organizarea meseriilor, abrogate prin art. 124 din legea con- 
tractelor de muncă. 

$ II. Forma şi caprinsul contractului 

Art. 6. — Contractul de ucenicie trebue făcut în scris sub 

sancţiunea prevăzută la art. 29. 
Acest contract trebue să cuprindă: 
a) Numele, pronumele, profesiunea, religiunea, starea ci- 

vilă şi domiciliul patronului. 
b) Numele, pronumele, vârsta, religiunea şi studiile uce- 

nicului; ! 

c) Numele, pronumele şi domiciliul persoanei legalmente 
în drept de a asista pe ucenic, în caz când acesta este mai mic 
de 18 ani; în cazul când starea civilă a ucenicului nu este clară, 
contractul se va face sub auspiciile. Camerei de muncă sau a in- 
stituţiei de asistenţă sub a cărei îngrijire se află; 

d) Declaraţia reprezentantului legal sau a ucenicului, când 
este mai mare de 18 ani, că acesta din urmă nu este legat prin 
vreun contract de. ucenicie anterior nereziliat; 

e) Determinarea profesiunii şi a condiţiilor în cari se va 
face învățătura. 

Dacă sa convenit la plata unui salariu, acesta trebue să 
fie. prevăzut în mod expres în contract; 
-F) Data şi durata contractului; | 

8) Obligaţiile reciproce ale părinţilor în ce priveşte între- 
ținerea ucenicului. 

„Contractul de ucenicie este scutit de orice taxe de timbru 
şi. înregistrare.
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Textul francez. — L'acte d'apprentissage contieni: Ia 
1. Les nom, prenoms, âge, profession et: domicile du maitre; 
2. Les nom, prenoms, âge et domieile de Lapprenti; - ! 
3. Les nom, prenoms, professionis et domicile de ses pere et: mire, 

de son tuteur, ou de la personne autorisce par les parents et, ă lesir default, 
par ie juge de paiz; Sa - e 

4. La date et la duree du contrat; . o | : 
5. Les conditions de logement, de nourriture, de priz. et toules 

autres arrâtces entre les parlies. . . | ana 
Il doit &tre signe par le maitre et par les representants de L'appreuti. 

(Art. 3 C. du travail). 

EXPUNEREA DE MOTIVE. — Pentru a acorda mai multă însemnătate 
încheierii, învoielii de ucenicie, atrăgând părților atenţia asupra obligaţiu- 
nilor 'ce-şi iau, pentru a înlesni cunoașterea în orice moment a “numărului 
ucenicilor pe specialităţi şi regiuni şi pentru a face posibil şi un control cât 
mai serios al condiţiilor în cari se practică ucenicia, am prevăzut. obligaţia categorică ca învoiala de ucenicie să fie făcută în scris pe îormulare-tip, iar un exemplar să fie trimis Camerei de muncă din regiune (art. 6 şi 7). 

. . . . . - - . . . . . - - . - . - - - - - . . - . . - - - - - . . 

Cu ocazia anchetei de care vorbeam mai sus, s'a constatat că în unel centre numărul contractelor verbale atingea 40 la sută şi chiar mai mult. 
DESBATERILE SENATULUI. — D-1 Ioan Negruţiu: D-lor Senatori, în arti» 

colul acesta în care se prevede: ce are să conțină contracțul de ucenicie, cred că trebue să se prevadă un aliniat nou g, prin care să se interzică ca ucenicul să 
poată face parte din vreo organizaţie muncitorească. Aceasta o cred riecesară, pentru ca ucenicul să poată rămâne mai apropiat de patron, care trebue să-i, facă instrucțiunea profesională, şi aceasta cu atât mai mult cu cât cea mai mare parte 
dintre ucenici vor fi minori, 

D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Die Se. nator, prin articolul 4 al legii sindicatelor profesionale, se prevede clar, că nu pot face parte dintrun sindicat decât acei cari au 18 ani împliniţi. Prin urmare, cu lămurirea aceasta, cred că amendamentul d-voastră poate fi reținut. ! : D-l loan Negruţiu: Tot în chestiunea aceasta am de spus, că sub litera e, und se vorbeşte de determinarea condiţiunilor în care se va face învățământul, socotesc că ar fi bine, ca prin lege să se precizeze cine suportă întreţinerea ucenicilor, Pentru această clarificare, am onoare să propun următorul amendament. Ă La art. 6, unde se arată ce „trebue să cuprindă contractul de ucenicie“, să se adauge după aliniatul f, un aliniat nou g, în cuprinderea următoare: „obligaţiile reciproce ale părţilor în ce priveşte întreţinerea ucenicului“. Dr. Justin Pop, Alexandru Nemeş, Nicolae Rogneanu, Adrian Otoiu, I, Negruţiu. D- 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: D-le Negruiţiu, obligaţiunile reciproce ale părţilor contractante, în ceea ce priveşte întreţi- nerea ucenicilor; sunt prevăzute în formula generală. - 
In această formulă intră şi ceea ce doriţi d-voastră să introducem. Prin urmare, amendamentul propus de d-voastră: „obligaţiunile reciproce ale părţilor în ce priveşte, întreţinerea ucenicului“, rămâne ca aliniat nou. i — Se consultă comitetul delegaților. , 
D-l N. P. Romanescu, raportor: Comitetul delegaților a admis amendamentul d-lui senator Negruţiu. 
— Se pune la vot amendamentul d-lui senator Negruţiu, admis de d-l Ministru şi de comitetul delegaților, şi se admite. E 
D-l Romulus Boilă, vicepreşedinte: D- Georoceanu are cuvântul, . D-l Romulus Georoceanu: D-le Preşedinte, voiam să propun şi eu un amenda- ment, asemănător cu amendamentul propus de d-l senator Negruţiu,  dar.-din moment
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ce amendamentul d-sale intră în „vederile mele şi a "fost admis de comitetul dele- gaţilor şi acceptat de d-l Ministru, nu mai am nimic de adăugat. 
„„. — Ne mai cerând nimeni cuvântul, se pune la vot art. 6, astfei amendat, şi se admite. 

DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — Dl Pompiliu loniţescu, vicepreşedinte; D-1 deputat D. Ionescu a propus un amendament cu următorul cuprins: | Se adaugă ca aliniat final nou: „contractul de ucenicie e scutit de orice taxe de timbru şi înregistrare“, - 
D. Ionescu, N. Polizu-Micşuneşti, P. C. Andrei, etc. 
Acest amendament a fost admis de comisiune şi de guvern. 
— Se pune la vot amendamentul şi se admite, 
D-l Pompiliu Ionifescu, vicepreşedinte; Al doilea amendament: „La art. 6, ali- niatul a şi b rândul 5 şi 7 se adaugă cuvântul „religiune“. 
G. Zane, raportor. 
Acest amendament a fost primit de guvern şi. de comisiune. 
— Se pune la vot amendamentul şi se primeşte. 

Art. 2.— Ministerul Muncii va putea prescrie un formular 
tip de contract de ucenicie. - 

„_ Contractul de ucenicie se va încheia în trei exemplare, cari 
vor fi semnate de patron şi de reprezentantul legal al ucenicului, 
sau numai de ucenic, în caz când e mai mare de 18 ani împliniți. 

Câte un exemplar va fi dat părților contractante, iar al 
treilea exemplar va fi înaintat Camerei de muncă din circum- 
seripția unde domiciliază patronul spre a fi înregistrat după ce 
a fost cercetat dacă îndeplineşte condiţiile legii. 

" DESBATERILE - ADUNĂRII DEPUTAȚILOR. — D-1 Pompiliu  loniţescu, 
vicepreşedinte: D-lor Deputaţi, d-l deputat Augustin Popa a propus un amendament 

"însuşit de guvern şi de comisiune, anume: „la alin. II, rândul 4, cuvintele: „acesta din 
urmă”, se înlocueşte prin: „ucenic”, chestiune de redacţie. 

Pun la vot acest amendament. 
S'a admis, 
Al doilea amendament tot la acest articol, a fost propus de d-l deputat Jileriu. 
D-l deputat Jileriu are cuvântul. a 
D-l G. Jileriu: D-lor Deputaţi, vă rog să admiteţi ca în fraza ultimă, unde se 

scrie: „Câte un exemplar va fi dat părților contractante, iar al treilea exemplar va fi 
înaintat Camerei de muncă din circumscripțiunea unde domiciliază patronul, spre a fi 
înregistrat, după -ce a fost cercetat, dacă îndeplineşte condiţiunile legii“, să admiteţi 
să se adauge: „după ce a fost cercetat de jurisdicţia profesională, pentrucă dacă dăm 
această interpretare, care este de natură juridică, în seama Camerelor de muncă, ele pot 
să interpreteze într'un fel sau altul. Ă 

D-l G. Zane, raportor: D-lor Deputaţi, cred că acest amendament trebue respins, 
pentrucă ar însemna o încălcare de atribuţiuni a Camerelor de muncă, asupra jurisdic- 
ţiei profesionale. | 

D-l Pompiliu Ioniţescu, vicepreşedinte: Pun la vot acest amendament respins 
de guvern şi de comisiune: 

“La art. 7, aliniatul ultim, rândul ultim. a o N 
Alin. ultim: „după ce a fost cercetat de jurisdicţia profesională, dacă a îndeplinit 

ndiţiile legii“. , 
i :G Țileriu, Pantelimon - V. Chirilă, 1. Brăfulescu, ]. Isac, etc. | 

respi - a 
Sa pese 7 se votează în textul comisiunii cu amendamentul admis.
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$ II. Durata contractului 

Ari. 8. — Durata maximă a contractului. de ucenicie este 
de 4 ani. | | 

In lipsa stipulaţiunii duratei sau în caz când s'a stipulat o 
durată mai mare de 4 ani, contractul se va considera încheiat 
pentru durata maximă prevăzută mai sus, părțile neputând cere 
în acest caz desfiinţarea contractului. 

Notă. — In legea franceză nu este prevăzut un maximum sau minimum, 

EXPUNEREA DE MOTIVE. — Cât priveşte durata uceniciei, am văzut mai sus, legiuirile existente diferă: toate fixează un maximum care variază între 4 şi 5 ani, iar unele din ele — cea din Ardeal şi cea din Buco- vina — fixează un maximum. 
In proectul nostru se fixează numai un maximum — patru ani __ lăsând minimul la libera convenţie a părţilor, căci numai în primul caz e nevoie 

un caz, 

DESBATERILE SENATULUI. — D-1 Romulus Georoceanu: D-le Preşedinte, în art, 8 se zice: „Durata maximă a contractului de ucenicie este de 4 ani“. Aşi propune ca prin acelaşi articol, să se fixeze şi o durată minimă, de un an cel puţin. 
D-l Romulus Boilă, vicepreşedinte: Vă rog să redactaţi amendamentul d-voastră în scris, semnat de numărul reglementar de senatori şi să-l depuneţi la birou, -I ]. Răducanu, ministeul muncii, Cooperaţiei şi asigurărilor sociale; i dori să ştiu dacă d-l Georoceanu cere acest lucru pentru folosul clasei muncitoreşti, pentru folosul clasei patronale, sau numai pentru dorința de a propune un amendament nou? D-l C. R. Mircea: Noi, ca patroni, respingem propunerea. D-l Romulus Georoceanu: Nu mă aşteptam să supăr într'atâta pe d-l Ministru, prin amendamentul pe care l-am făcut. Tin însă să spun, că nu l-am făcut ca să-l turbur pe d-sa, ci pentrucă eu cred că această dispoziţiune este în interesul claselor muncitoreşti, pentrucă socotesc că este bine ca atunci când e vorba de edu- caţia ucenicilor, să se fixeze şi.un termen minim pentru completarea ei, ca nu cumva un patron să spună că educaţia i-a fost făcută într'o lună si în acest sens să-i dea un certificat. 

Iată, în scurte vorbe, pentruce cred eu că este necesar, pentru educația uceni- cului, ca atunci când se fixează un maximum, să se fixeze şi un minimum de durată, mecesar pentru completarea cunoştinţelor profesionale ale ucenicului, In acest sens, eu am redactat următorul amendament: A „La art. 8, alin. 1, să se adauge cuvintele: iar durata minimă va fi de cel puţin 1 an“. 
D-l Romulus Boilă, vicepreşedinte: Este semnat de numărul reglementar de se- natori? 

D-l Romulus: Georoceanu: D-le Preşedinte, -l Romulus Boilă, vicepreşedinte: Atunci, d-voastră nu poate fi ţinut în seamă Şi el n 
tetul delegaților. 

— Ne mai cerând nimeni cuvântul, iar amendamentul propus nefiind semnat de numărul reglementar de d-nii Senatori, se pune la vot articolul 8, şi se admite nemodificat. - : 

eu fac personal această propunere. 
cu “părere de rău, amendamentul u poate nici să! fie trimis la comi-



— 
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DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — D-1 1. 1. Mizescu: D-lor, în 
cuvântarea mea, la discuţiunea generală, am arătat că durata maximă de patru ani de 
ucenicie, care se propune aici, este, în epoca actuală de maşinism, în epoca desvoltării 
mecanicii şi în epoca şcolilor profesionale, organizate de Ministerul Muncii, excesivă. 
Eu cred, că prin aceasta s'a dat posibilitatea de a se exploata munca nelimitată şi ne- 
plătită a ucenicului în dauna lucrătorilor. De aceea aşi ruga pe di Ministru să pri- 
mească amendamentul nostru, care propune să se reducă la trei ani acest termen maxim 
şi totdeauna în profesiunile respective să fie consultate şi sindicatele profesionale asupra 
duratei uceniciei. 

D-l G. Zane, raportor: D-lor, la această obiecţiune a d-lui deputat Mirescu, am 
făcut observaţiunile necesare încă de ieri când am arătat că această limită nu este 

obligatorie, este numai maximală. 
In al doilea rând, prin legea de organizare a meseriilor, care va veni în curând, 

se va prevedea, pe ramuri de industrii, limita maximală a contractelor de ucenicie res- 

pectivă. - 
Aşa încât această obiecţiune făcută de d-l deputat Mirescu se înlătură prin 

aceste două contraobiecţiuni, făcute de mine. 
D-1 1. 1. Mirescu: In faţa acestor declaraţiuni ale d-lui raportor, declar că retrag 

amendamentul propus. 
D-l Pompiliu loniţescu, vicepreşedinte: Se ia act. Pun la vot art. 8, aşa cum 

este redactat. 
S'a admis. 

Ari. 9. — Contractul de ucenicie se socoteşte definitiv în- 

cheiat numai după trecerea unui termen de încercare de maxi- 

mum 4 luni, socotite dela data înregistrării contractului, părțile 

având facultatea de a stipula termene mai scurte. In acest timp, 

fiecare parte poate denunţă contractul de ucenicie, comunicând 

aceasta celeilalte părți şi Camerei de muncă, în scris şi reco- 

mandat. 

Termenul de încercare se va socoti totdeauna în durata 

uceniciei. 

Textul francez. — Les deuz premiers mois de V'apprentissage sont ' 

considerâs comme um temps d'essai pendant lequel le contrat peut ître 
annule par la seule volontt de Lune des parties. Dans ce cas, aucune 1 

demnite ne sera alloute â Pune ou Vautre partie, ă moins de convention 

expresse. (Art. 13 C. du travail). 

EXPUNEREA DE MOTIVE. — Am căutat să unificăm şi perioada de 

încercare din legile existente, fixând-o la două luni cel mult (art. 9). 

DESBATERILE SENATULUI. -— D-1 C. R. Mircea; Aşi dori să se modifice 
acest ărticol în sensul, ca durata termenului de încercare să fie de 4 luni. Este un termen 

pe care îl socotesc necesar şi cred că d-l Ministru va binevoi să-i admită. 

In acest sens, am redactat următorul amendament: 

La art. 9 se adaugă: „Durata termenului de încercare va fi de 4 luni. 

C. R. Mircea, A. Popa,. N. C, Gheorghian, 1, Negruţiu, N, C. Teodorescu, 

D. 1. Vâlcănescu: D-lor Senatori, eu a-şi propune ca la acest articol să se şteargă 

dispoziţia prin care părţile au facultatea de a stipula termene mai scurte, căci 

dacă această dispoziţiune rămâne, atunci micşorările de termen vor deveni de stil, 

D- 1. Răducanu, ministrul: muncii, cooperației şi asigurărilor sociale: Formulaţi 
în scris dorinţa d-voastră. ! 

D- 1. Vâlcănescui: Mi-am exprimat doar un deziderat, dacă a-şi ști că va fi 

admis, aş formula un amendament în acest sens. 
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Art: 10 > LEGEA ASUPRA CONTRACTELOR DE MUNCA: ADNOFAT 3 : 82 
ÎN an 

  

  

  

D-A Romulus Boilă, vicepreşedinte: Conform regulăinentului orice amendament trebue să fie scris şi semnat de 5 domnii Senatori. Nu merge după aprecierea perso- nală a preşedintelui. : . „ : - D-l N. P. Romanesceu, raportor: Comitetul delegaților: a admis amendamentul d-lui: Mircea. : : : 
— Se pune la vot amendamentul propus de d-l :senator Mircea şi se admite. 
DESBATFRILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. —D-l Toader Roznovan: „lor, eu propun la acest -articol următoarea modificare: să se înlocuiască cuvintele „patru luni”, cu „pătru săptămâni“. Intr'adevăr prin acest articol se stabileşte timpul de probă pentru ucenici la patru luni. Or, "pentru a încerca o învăţătură într'o meserie, timpul de patru luni, cred că este prea mare. La noi.în: Bucovina, acest timp este de 2 săptămâni, Chiar ante-proectul acestei legi a prevăzut numai un timp de două luni, şi deodată ne vedem astăzi în faţa termenului de. patru luni, aşa că propunem să fia numai o lună. Este destul timp de încercare pentru ucenici. Dar să lăsaţi patru luni, termenul este prea: mare, . . . 

- D-l G. Zane, raportor: Acest termen de :patru luni nu este obligator, este un termen-maximal, peste care nu se poate trece, dar se poate cobori sub el oricând. D-i Pompiliu Ioniţescu, vicepreşedinte: Este lăsată libertatea convenţiunii până lă maximum patru luni, + a - - Pun la vot amendamentul d-lui Roznovan, La art. 9, alin. 1, rândul 3: 
Se vor înlocui cuvintele „4 luni“ cu „4 săptămâni“. “Toader Roznovan, Iosif Jumanca, Lotar Rădăceanu, I. lacoban, Dan Romulus, 

respins de guvern şi de comisiune: 

etc, : 
"Sa respins, 

„— Art. 9 se votează în textul comisiunii, nemodificat, 

„Art. 10.— Contractul de ucenicie se prelungeşte de drept cu o durată egală cu îndoitul timpului de absentare nejustificată dela serviciu a ucenicului, când acesta a lipsit cel puţin o lună de zile pe an şi când lipsa este constatată în urma reclamaţiunii 

scripția sa. 

Notă. — Dacă ucenicul absentează dela serviciu mai. mult de 2 luni nemotivat, contractul de ucenicie se desfiinţează dacă pa- tronul face opoziţie sau cerere de daune, conf. art. 19 din prezenta lege, în termen de două luni. 
e asemenea dacă ucenicul părăseşte serviciul Şi nu se reîn- toarce timp de o lună, e] pierde dreptul la timpul servit în uce- nicie, conf. art. 33 din prezenta lege, De unde rezultă că termenul de o lună prevăzut în art. 10 € mai sus are a se înţelege pentru o lipsă cu intermitențe de o lună pe an, adică necontinuă, căci în caz contrar se aplică textele dela art. 19 şi 35. 

DESBATERILE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR. — Dy ÎI. 1. Mirescu: D-le 
Ministru, în legea d-voastră prevedeţi că timpul de absentare al ucenicului să fie com= 
pletat la expirarea termenului cu îndoitul absenței. - E is aer I. Răducanu,. ministrul marcii, copperaţiei şi. asigurărilor sociale stificată“, ? spe Deju- 

D-.1. 1; Micescu: Da, nejustificată şi tocmai. în acest sens Vreau. să propun 
următorul amendament:
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„Ulcenicul este obligat a completa, după expirarea contractului. timpul ce l-a 
absentat din vina sa. Nu poate fi obligat ucenicul la completarea timpului absentat 
dacă absentarea sa a urmat în afară de vina sa, cel mult 6 săptămâni pe an,:sau dacă 
absentarea din vina sa na trecut peste două săptămâni. 

Vreau:să capăt o explicaţie. Acest amendament a fost făcut după propunerea pa- 
tronilor din Cluj, întrun proect de lege, pe care ei au voit să-l :prezinte Ministerului 
Muncii şi Ministerului de Industrie. Este dar o propunere a patronilor. | 

| D- 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Resping 
propunerea patronilor făcută prin reprezentantul muncitorilor. E 

D-le Mirescu, acum vreau să vă dau o lămurire prietenească: eu am înţeles să 
fac o declaraţie: prin absentarea nejustificată, nu pot înţelege absentarea, care are loc 
nu din vina ucenicului, cum se întâmplă în caz de boală. In caz de boală absentarea 
este justificată şi atunci numai absentarea făcută din vina ucenicului intră în prevede- 
rile art. 10. | . . 

D-l 1. 1. Micescu: D-le Ministru, d-voastră trebue să luaţi în considerare acest 
amendament, pentrucă .noi nu. l-am; făcut în- mod tendenţios şi. nici ca să apărăm pe 
patroni aci... , IE 

D-l 1. Rang: Cer cuvântul. | Ă Ă 
D-l Pompiliu loniţescu, vicepreşedinte: Aveţi cuvântul. : E 
D-l 1. Rang: Eu aşi întreba, d-le Ministru, în afară de acest caz de boală, nu 

s'ar putea da câteva exemple, ca să nu fie controversă asupra absentării? i . 
: D- 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Acest 

lucru se va face prin regulament. . | BE 
D-l G. Zane, raportor: Alt exemplu ar fi forţa majoră şi tot ceea ce nu este 

din vina ucenicului. , 
D-l Pompiliu loniţescu, vicepreşedinte: Pun la vot amendamentul d-lui deputat 

Mirescu, respins de guvern şi de comisiune: - : 
Art. 10 se va schimba în următorul mod: 
„Ucenicul este obligat de a completa după expirarea contractului timpul ce l-a 

absentat din vina sa. Nu poate fi obligat ucenicul la completarea timpului absentat, dacă 
absentarea a urmat în afară de vina sa, cel mult 6 săptămâni pe an, sau dacă absen- 

tarea a provenit din vina sa, însă aceasta nu a întrecut anual două săptămâni . : 

1. 1. Mirescu, Lotar Rădăceanu, I. Flueraş, Toader Roznovan, etc. 

S'a respins. . 
Art. 10 se votează în textul. comisiunii nemodificat. 

CAPU 
Efectele contractului de ucenicie 

A. Obligaţiile patronului N 

“Art: 11.— Patronul este obligat să înveţe pe ucenic, îie el 

însuşi, fie prin personalul anume desemnat al stabilimentului 

său, profesiunea prevăzută în contract. , | 
De asemenea este obligat să se poarte față de ucenic ca un 

bun părinte de familie, îngrijindu-se de educația sa, supraveghin- 

du-i neîntrerupt purtarea, atât în stabiliment, cât şi în măsura 

posibilului în afară şi să-l apere de maltratările salariaţilor în- 

treprinderii sau ale membrilor familiei sale. 

EXPUNEREA DE MOTIVE. — Odată precizate condiţiile cerute pentru 

formarea contractului :de ucenicie, era logic să ne întrebăm: dar cari sunt 

efectele ce va produce? Răspunsul îl găsim în cap. ÎL art. 11—47. Fiind up 

contract bilateral, contractul 'de ucenicie - este izvorul de obligaţiuni ată 

pentru patron cât și pentru ucenic. N IE A Ia
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Patronului îi impune în primul rând, sarcina instruirii, fie personal, fie prin specialistul angajat în întreprindere; apoi sarcina eaucativă egală în răspundere cu aceea a unui bun părinte de familie (art, 11). 
Art. 12. — Ucenicul nu poate fi pus să exercite decât acele munci sau servicii cari sunt în directă legătură cu profesiunea și cari trebue să fie proporţionate cu puterea sa fizică sau intelee- tuală. Munca sau serviciile nu vor putea îi prestate decât în timpul orelor legale de muncă. - 
Ucenicul nu va putea fi întrebuințat la munci casnice în folosul patronului sau al familiei acestuia. 
Textul francez. — 77 m'employera lapprenti, sauf conventions con- îraires, qwauz travauzx et services qui se ratiachent ă Vezercice de sa profession. (Art. 3 al. 11] C. du travail). 

"Notă. — După cum se vede din textul francez de mai sus, în Franţa patronul poate — pe bază de convenţii — să întrebiiin- ţeze pe ucenic în afară de exercițiul profesiunii şi chiar în folosul casnie. | 
Legiuitorul mostru s'a inspirat de legiuirile mai nOui, au- siriace şi germane, pentru a stăvili abuzul ce se face cu ucenicii. 
EXPUNEREA DE MOTIVE. — Dar cum instruirea nu poate avea loc decât atunci când ucenicul este folosit numai în munci în legătură directă cu profesiunea, proporţionale şi acestea cu desvoltarea sa fizică şi intelec- tuală, cum pe de altă parte se cunose în deobşte abuzurile ce se. practică de către micii patroni, cari întrebuinţează pe ucenici la munci casnice, înlocuind de multe ori personalul de serviciu, am. socotit util de a limita caracterul muncilor la cari poate fi folosit ucenicul (art, 12), 
DESBATERILE SENATULUI. —D- 1. Negeuţiu: D-lor Senatori, la art, 12 se precizează că ucenicii nu vor munci mai mult decât lucrează echipa ae luczu. Ori, eu vaşi ruga, d-le Ministru, să vedeţi că fie într'un atelier, fie întrun şantier, după ce munca se încheie, rămân resfirate sculele şi uneltele. Această muncă adu- narea şi aşezarea la loc a unelteloz, se face întotdeauna de ucenici; după aceea, se face tot de către ucenici curățenie. Eu cred că această tradițiune este bine să se menţină şi vă rog să-mi admiteţi în acest scop un amendament pe care l-am redactat în modul următor: 

La art. 12, după cuvintele: . - „Munca sau serviciile nn vor putea fi prestate decât în timpul orelor legale de muncă“, — să se completeze cu cuvintele: „excepţiune făcând curățirea atelie- rului, ordonarea sculelor, — care însă trebue astfel organizate încât să nu reclame un serviciu mai îndelungat de o oră la zi“; Nemeş Alexandrescu, L Negruţiu, Gheorghian, A. Popa, C. R. Mircea. D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Mai întâiu este chestiunea de regulament. In a] doilea rând îmi permi n t să vă spun, d-le Senator, că formularea art. 12 este clară. Ucenicii nu pot_ fi puşi să execute decât muncile , în directă legătură cu profesiunea. Ori, „în directă legătură cu pro- 
fesiunea“, sunt acele servicii pe cari le enumerați d-voastră. Eu vă rog să luaţi lă- 
muririle mele drept lămuririle date de art. 12, privind chestiunea: ce înţeleg prin 
servicii în legătură cu profesiunea. In această privință sunt de acord cu cele ce ie ca să punem în lege lucrările enume-
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D-l 1. Negruţiu: Da, d-le Ministru, dar în acest articol stă scris „în timpul 
orelor legale de muncă”. Relativ la aceasta propun eu amendamentul. Nu se pot 
aduna sculele atâta vreme cât se munceşte cu ele. Eu cer ca după ce munca se 
termină, ucenicii să adune uneltele şi să facă curăţenie. 

D- 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Mă iertaţi, 
dar nu pot să pun pe ucenic să muncească mai mult decât lucrătorii. 

D-1 Romulus Boilă, vicepreşedinte: D-le Senator, conform art. 86 din regula- 
mentul Senatului, amendamentul de îndată ce este semnat de 5 domni Senatori, este 
trimis la comitetul delegaţilo» şi după ce comitetul delegaților îşi spune cuvântul său, 
este adus în discuţiunea publică, prin urmare, conform regulamentului, înainte de a 
merge mai departe, eu trimit amendamentul d-lui senator Negruţiu, la comitetul 
delegaților. 

— Se consultă comitetul delegaților. . . 
D-l N. P. Romanescu, raportor: D-lor Senatori, comitetul delegaților a respins 

amendamentul propus de d-l Negruţiu. - 
— Se pune la vot amendamentul d-lui Negruţiu, respins de comitetul delega- 

ţilor şi se respinge şi de Senat. ' 
— Se pune la vot art. 12 şi se admite nemodificat. 

Ar. 15.— Patronul este obligat să acorde ucenicului, în 

vederea completării instrucției şi a cunoştinţelor teoretice ale 

profesiunii, timpul necesar urmării cursurilor unei şcoli de 

adulți, de ucenici sau de pregătire profesională autorizată de 

Stat. Acest timp va îi socotit în numărul orelor de muncă zilnică 

pe care ucenicul este obligat să le presteze. 

Notă. — Im caz de nerespectarea celor de mai sus, patronul 
va fi pedepsit cu amenda prevăzută în art. 29 din această lege. 

EXPUNEREA DE MOTIVE. — Şi tot în vederea instruirii, de astădată 
teoretice însă, am prevăzut pentru patron şi obligaţiunea de a acorda uceni- 

cului timpul necesar frecventării unei şcoli de adulţi, de ucenici sau de pre- 

gătire profesională (art. 15), , , 
Ş pentru a evita neplăcerile avute până în prezent, când unii patroni 

refuzau a trimite pe ucenici la şcolile de ucenici, pretextând că nu-i vor lăsa 

liberi decât seara după terminarea lucrului, am specificat în lege că timpul 

de frecvenţă la şcoală va fi socotită în orele zilnice de lucru. În felul acesta 

ucenicul nu va mai sosi la şcoală istovit şi obosii, după o zi întreagă de lucru, 

incapabil de a mai asimila ceva. 

DESBATERILE SENATULUI. — Sf. Sa, Vicarul Moise Brumboiu: D-le Pre- 

şedinte, d-lor Senatori, în discuţiunea generală la proectul de lege care ne este 

înainte, s'a accentuat din partea a doi domni Senatori, că de fapt articolul acesta are 

o lacună, lacuna este următoarea: pe câtă vreme art. 13 prevede că patronii sunt 

obligaţi să acorde ucenicilor în vederea completării instrucției şi a cunoştinţelor teo- 

retice ale profesiunii, timpul necesar urmării cursurilor unei şcoli de adulţi, de ucenici 

sau de pregătire profesională autorizată de Stat, aci nu este vorba nicăeri ca ucenicul 

să fie dator a cerceta şi orele de caticheză şi duminica, Sfânta liturghie. Ori să-mi 

fie iertat, d-le Ministru şi d-lor Senatori, să spun, din propria mea experienţă de: 
33 de ani pe care am avut-o în vieața mea pastorală, că patronii totdeauna stau 

cu acest lucru înainte, că nu există o lege care să-i oblige să lase pe băieţi să 

meargă la caticheză şi la biserică şi este foarte dureros că nu există o lege. Mi-aduc 

aminte, sunt 25 de ani de atunci, când se făcuse şcoala de meserii şi de comerţ 

din Braşov, eu eram pastorul sufletesc al copiilor acestora cari ţineau de biserica 

mea şi atuncea directorul mi-a spus că nu există nicio lege care să-l oblige pe 

el să lase pe băieți să meargă la biserică. şi la caticheză. "Totuși a făcut-o dar a făcut-o 

în afară de lege. , , , |
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Eu sunt de părere, d-lor şi rog pe d-l: Ministru. să binevofască a îngădui, ca să se adauge la acest articol încă două frâze sau mai bine zis o propuziţiune, care să determine acest lucru. Aceasta nu va fi rău, pentrucă dacă noi vrem să creăm .0 clasă de meseriaşi şi de industriaşi conştienţi, nu-i vom putea crea fără ajutorul iui Dumnezeu şi' fără educaţiunea „care poate - veni: dela biserică. Nu există mai mare durere sufletească, pentru noi pastorii ' sufleteşti, -decât atincea când copilaşii aceştia nu au putinţa să-şi 'îndeplinească datoria lor. religioasă - şi. când noi nu putem avea niciun contact cu dânşii şi peste tot, vă mărturisesc, este aşa. Sunt preot în Făgăraş şi ca atare am ocaziunea să fac experienţa aceasta, mai ales acuma în timpul acesta după războiu, şi să nu vă fie cu supărare dacă vă spun că aşa se poartă 'mai toţi patronii, fie că sunt patroni români, fie că sunt patroni neromâni; .se pun pe baza aceasta, că nu există o lege şi că prin urmare, ei nu sunt obligaţi să lase pe copii la biserică, ne spun că nu au de gând să facă. popi din ucenicii lor şi nu-i-lasă nici la biserică nici la caticheză regulat. : : , Da De aceea, cu toate că d-l Ministru a binevoit. a-mi spune că este în vederea d-sale de a face un articol: de lege, în care 'să se prevadă lucrul acesta, eu vă 20, d-lor Senatori, să binevoiţi a îngădui să se adauge. aici o propoziţiune, pentrucă nu va păţi stricăciuni legea din pricina aceasta şi: noi, pe de altă parte, vom putea dovedi că ne îngrijim de ucenici, în toate direcţiunile, astfel ca ei să capete creşterea care le este necesară pentru ca ei să ajungă adevăraţi cetăţeni ai acestei ţări. Amendamentul ce. am: onoarea să propun la acest articol, are următorul cuprins: „Amendament la art. 13: ! 
" „Precum şi cercetarea bisericii, duminicile şi sărbătorile şi a cursului de cate- chizaţie“. . . | - August Maghiar, Nicola Andrei, dr. Blaga, V. Branisce, Moise Brumboiu, R. Ancuşa, loan lenea. 
D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperației şi asigurărilor .sociale: Vă măr- turisesc, că şi eu susțin amendamentul d-voastră, dar ştiţi unde? In legea învăță- mântului muncitoresc pe care o voiu aduce. Nu pot să pun acest amendament aci, într'o lege unde se fixează raporturile dintre ucenici şi patroni. Ca să vă arăt cât de binevoitor am fost pentru învăţământul religios, repet cele ce ani spus şi ieri, că fătă să fiu provocat, fără să fiu îndrumat de nimeni, am Srganizat conferinţe de morală religioasă în toate şcolile de ucenici. Vă asigur, că amendamentul d-voastre va constitui un aliniat în legea . învăţământului muncitoresc. Până atuncea, eu fac acest lucru practic: fac învăţământ religios în şcoli, fără ca să fie prevedere legală. Dar vă rog să nu-mi cereţi ca în loc să pun ua lucru la locul lui, să-] pun acolo unde nu:i este locul. . 
P. S. S. Episcopul Vartolomei al Râmnicului şi Noului Severin: D-lor, la che- Stiunea aceasta sa gândit şi Sfântul nostru Sinod, şi am adus un amendament sem. nat de membrii Sfântului Sinod. Am prins însă contact cu d-] Ministru, pe. chestiunea aceasta şi ne-a liniştit tot cu vorbele de acum, că de chestiunea aceasta se va ţine seama într'o lege generală. legea de față fiind o lege specială. Şi atuncea, din moment ce avem asigurarea aceasta, ne mulțumim cu declaraţiunea - d-lui Ministru, pentrucă este mai bine ca această dispozițiune să fie generală, privind toate „aşezămintele noastre de muncă. 
Voci: Foarte bine! 

| , S. 5. Vicarul Moise Brumboiu: Dacă d-] Ministru ne spune lucrul acesta, eu îmi retrag amendamentul. | 
' — Nemaicezând Bimeni cuvântul, se pune la vot art. 13, astfel cum a fost 

prezentat, şi se admite: . ” i 
Art. 14. — Patronul este obligat să acorde ucenicului un concediu anual de odihnă de cel puțin 15 zile în afară de sărbă- torile legale. | | 
Notă. — La capitolul contractului de ucenicie, legiuitorul nu a prevăzut nicio sancțiune. contra patronului care nu acordă con- cediu de odihnă ucenicului. astfel cum a făcut-o pentru salariaţii
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su contract individual, prin art. 50 din această lege. Faptul se ex- 
plică prin aceea că, potrivit art. 6 din lege, contractul de ucenicie 
iu trebue să conţină neapărat o remuneraţie, după cum se constată 
şi din expunerea de motive care însoţeşte legea. Ce se întâmplă 
totuşi dacă un ucenic, care primeşte şi remuneraţie, nu obține con- 
cediu dela patron? Poate cere aplicarea sancţiunii din art. 507. Cre- 
dem că da, pentru motivul că şi contractul de ucenicie este un con- 
tract individual de muncă şi omisiunea sancțiunii din art. 50 a fost 
dictată numai pentru rațiunea mai sus arătată. 

Art. 15.— Salariul stipulat în contractul de ucenicie se va 
plăti ucenicului, dacă acesta este mai mare de 18 ani, la liecare 

15 zile. o i 
Salariul ucenicului sub această vârstă se va plăti asemenea 

la fiecare 15 zile, contorm art. 64 de mai jos. 

EXPUNEREA DE MOTIVE. — Dacă în contractul de ucenicie s'a stipulat 
şi plata unui salariu, patronul. va avea oblizaţiunea de a-l plăti în mâinile 
minorului dacă e mai mare de 18 ani, sau în acelea ale reprezentantului legal 
dacă ucenicul e sub 18 ani. Totuşi, pentru a evita abuzurile, ca reprezentantul 
legal să folosească în interesul său personal aceste sume, sau prevăzut şi 
modalităţi de plată excepţionale (art. 15 şi art. 64): 7 

DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — DA. G. Zane, raportor: 
D-lor Deputaţi, la acest articol este următorul amendament: 

„La art. 15, alin. 1, rândul 2, se. suprimă cuvintele: „dacă acesta este mai mare de 
18 ani“. | ! 

„Aliniatul 2 se va suprima integral. ” 
Iuliu Coroianu, ete. - NI _ 
Acest amendament este respins pentrucă nu aduce niciun serviciu legii. 
— Se pune la vot amendamentul şi se respinge. 
D-l Pompiliu Ioniţescu, vicepreşedinte; D-lor Deputaţi, tot la art. 15 avem un 

alt amendament, care nu poate fi luat în consideraţie, pentrucă nu are numărul re- 

glementar de semnături, ” 
— Art,.15 se votează în textul comisiunii nemodificat. | , 

Ari. 16.— Timpul servit ca ucenic, la un alt patron, se va 
ține întotdeauna în seamă şi se va adăuga aceluia întrebuințat 
la noul patron de aceeaşi branşă, cu excepția prevăzută la art. 23 

“alin. III şi art. 55. 
B. Obligaţiile ucenicului 

Art. 17. — Faţă de patron şi îaţă de persoană care este în- 

săreinată cu pregătirea sa profesională, ucenicul este obligat: 

a) Să se poarte cu respect şi cu cuviinţă atât în stabiliment 

cât şi în afară; 

'b) Să execute conştiincios şi cu bună credinţă lucrările sau 

însărcinările ce i se dau; : a 

„„...€) Să îndeplinească, toate îndatoririle prevăzute în contract, 

regulamente de muncă sau leşi. SN
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De asemenea este obligat să-şi completeze instrucţiunea, 
întrebuințând în acest scop orele ce i se acordă de patron pen- 
tru învăţătură. 

Textul francez. — /'apprenti doit & son maitre fidelite, obeissance 
et respect; îl doit Vaider, par son travail, dans la mesure de son aptitude 
et de ses forces. | 

II est tenu de remplacer, â la fin de lapprentissage, le temps quil n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence avant dure plus 
de guinee jours (art. 11 Code du travail). | 

EXPUNEREA DE MOTIVE. — Obligaţiile ucenicului se rezumă în ati- tudine respectuoasă şi cuviincioasă faţă de patron, în executarea conştiincioasă a lucrărilor încredințate şi în frecventarea cursurilor de perfecjionare teo- retică (art. 17). 

DESBATERILE SENATULUI. — D-l Apostol Popa; D-lor Senatori, am onoare să propun la acest articol următorul amendament: Să se adauge după cu- vântul „patron“, cuvintele: „şi familia sa“. 
Astfel că art. 17, alin. 1, va fi redactat astfel: Art. 17, alin. 1, — Faţă de patron şi familia sa şi faţă de persoana care este însărcinată cu pregătirea sa profesională, ucenicul este obligat să, etc. 
A. Popa, C. R. Mircea. 
— Se consultă comitetul delegaților. , D-l N. P. Romanescu, raportor: D-lor Senatori, amendamentul d-lui senator Apostol Popa, cu toate că nu e semnat de numărul de 5 senatori, conform regula- mentului, el a fost totuşi discutat de comitetul delegaților, însă respins. — Se pune la vot amendamentul d-lui senator Apostol Popa, respins de comitetul delegaților, şi se respinge şi de Senat. 
— Se pune la vot azt, 17, astfel cum a fost prezentat, şi se admite, nemodificat, 

CAP. III 

Desființarea contractului de ucenicie . 
- Art. 18. — Contractul de ucenicie este desființat de plin drept în cazurile următoare: 

a) Decesul patronului sau al ucenicului; 
b) Chemarea sub drapel a uneia din părți pentru serviciul militar activ sau pentru mobilizare: 
C) Incapacitatea patronului în cazurile prevăzute în art. 3 şi 4 din acest titlu; 
d) Lichidarea sau falimentul patronului. 
Desființarea contractului în cazurile prevăzute de alin. a sau b nu se va produce, dacă, după Survenirea acestui fapt, în- treprinderea continuă a funcționa şi pregătirea profesională a ucenicului este asigurată, 

Notă. — Textul francez, art. 14 Code de travail, este aproape identic. | | o
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"EXPUNEREA DE MOTIVE. — Desființarea va avea loc de plin drept 
în cazurile prevăzute de art. 18 (deces al uneia din părţi, chemare sub drapel, 
incapacitatea patronului de a ţine ucenici, lichidare sau faliment). 

Art. 19. — Contractul de ucenicie se va considera desfiinţat 

prin consimţimântul tacit al ambelor părţi, când absenţa nemo- 

tivată peste termenul de 2 luni a ucenicului nu este urmată de 

opoziţiunea sau cererea de daune interese din partea patronului, 

făcută în timpul de două luni dela expirarea acestui termen. 

Vezi nota de sub art. 10. 

DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR.—D-l G. Zane, raportor: 

La acest articol sa propus următorul amendament: | 
La rândul 5 să se suprime cuvintele: „sau cererea de daune interese“. 

Iacob Pistiner, |. lacoban, Lotar Rădăceanu, 1. Flueraş, Toader Roznovan, losiț 

Jumanca, etc, 
Acest amendament a fost respins de către guvern şi comisiune. 
— Se pune la vot amendamentul şi se respinge. - 
— Art. 19 se votează în textul comisiunii, nemodificat. 

Art. 20. — Contractul de ucenicie poate îi desfiinţat de ju- 

risdicțiunea profesională de pe lângă Camera de muncă, în ca- 

zurile următoare: 

a) Neexecutarea dispoziţiunilor contractuale sau legale din 

partea vreuneia din părți sau a amândorura; 

b) Injurii grave, calomnii, violențe sau maltratări execu- 

tate de o parte asupra celeilalte; 
c) Strămutarea domiciliului patronului în altă localitate 

sau a reprezentantului legal al ucenicului care îl adăposteşte; 

d) Schimbarea profesiunii uneia din părțile contractante; 

e) Vânzarea, arendarea sau concesionarea stabilimentului; 

| f) Existenţa unui contract de ucenicie anterior, neexpirat 

şi nedesfiinţat;, 

8) Imcetarea de plăți a patronuluiz 

h) Boala cronică sau orice împiedecare îizică sau morală 

a executării obligaţiunilor a uneia din părți. 

Notă. — Observăm o contrazicere între art. 18 lit. d şi ari. 20 

lit, g şi anume: la amândouă se vorbeşte de încetarea de plăţi, dai 

fiind că falimentul este tocmai o încetare de plăţi, dar pe când în 

art. 18 contractul se desfiinţează de drept, în art. 20 se desfiinţează 

prin judecată. Mai logică este dispoziţia care desfiinţează contrac- 

tul prin judecată, dar pentru cazul de faliment, legiuitorul s'a gân- 

dit că patronul nemaiavând administraţia comerțului, nu ar mai 

avea rațiune menţinerea contractului și de aceea îl consideră des- 

fiinţat de plin drept.



Art. 21-22 "LEGEA “ASUPRA CONTRĂCIELOR DE :MUNCA ADNOTAT : -: 90: 
  

Mai observăm că textul francez corespunzător (art. 15) con- 
ține încă un caz de desființare a contrăctului şi anume căsătoria 
ucenicului, dispoziţie care nu e prevăzută în legea noastră. 

EXPUNEREA DE MOTIVE. — Prin judecată, desfiinţarea va avea loc 
în cazurile prevăzute de art. 20 (culpa, injurii, schimbarea domiciliului sau 
a profesiunii, boală cronică, etc,). . : 

DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. —D-l Toader Roznovan: 
Cerem suprimarea. literii e, anume, vânzarea, arendarea sau concesionarea stabilimen- 
tului să nu poată desfiinţa contractul de ucenicie, 

voce de pe băncile majorităţii: Cine îl continuă? 
D-1 Toader Roznovan: Acela care arendează sau concesionează mai departe. 
D-l I. Răducanu, ministrul muncii, cooperației şi asigurărilor sociale: D-nealor 

propun că dacă ucenicul vrea să devină liber şi să nu treacă la alt patron, să fie 
obligat să treacă, | -. 

D-l Toader Roznovan: Ce se întâmplă cu ucenicul care nu poate să-şi. termine 
acolo învăţătura mai departe? Cine îngrijeşte de dânsul? Unde se duce? 

» DHG. Zane, raportor: Contractul de ucenicie presupune un raport personal între 
patron şi salariat. Nu poţi obliga un ucenic să continue o muncă la un patron cara 
nu ştie de el. - ă . . 

D-l Toader Roznovan: Dar atunci timpul este pierdut. 
D- 1. Răducanu, ministrul muncii cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Cetiţi alin. 

1 din articol. Este în atribuţiunea jurisdicției - profesionale de pe lângă Camera de 
muncă de a desfiinţa contractul de ucenicie în anumite cazuri, . 

D-l Gr. Popescu: Să se prevadă că noul patron, care angajează, să fie obligat să 
ţină cont de trecut. : : 

D-l Pompiliu Ionifescu, vicepreşedinte: D-lor Deputaţi, fac apel la d-voastră să 
binevbiţi a desvolta mai clar amendamentele. Aliniatul 1 al articolului spune: „Con- 
tractul de ucenicie poate fi” desființat“, Prin urmare, d-lor, într'un asemenea caz, în- 
şelepciunea va aprecia dacă este cazul să se desființeze sau nu contractul de ucenicie. 

- — Se pune la vot amendamentul şi se respinge. - 
— Art. 20 se votează în textul comisiunii nemodificat, 

Art. 21. — Im cazurile prevăzute la lit. b şi c de sub arti- 
colul precedent, patronul poate concedia pe ucenic sau acesta 
din urmă poate părăsi serviciul sub rezerva acţiunii de daune in- 
terese, când concedierea sau părăsirea serviciului nu au fost în- 
dreptăţite. Desființarea contractului pentru cauza prevăzută sub 
acelaşi articol, lit. c nu poate fi cerută decât cel mult în termen 
de 3 luni dela strămutare. i 

Notă. — Daunele interese menţionate mai sus, sunt lăsate co totul la aprecierea instanţelor de judecată, spre deosebire de prea- vizele arătate la capitolul contractelor individuale de muncă, . Rațiunea este aceea arătată de noi în nota de sub art. 14. Ucenicul putând fi angajat fără rerauneraţie, nu se poate prevede o indemnizaţie egală cu un preaviz. a 
| Art. 22. — Culpa părților şi faptele cari dau loc la rezilierea : în cazurile art. 20 se vor stabili sumar prin orice probe obişnuite, cu derogare dela regulele de. drept comun pentru admisibilitatea probei şi stabilirea culpei. Ea
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Notă.-— De altfel, litigiile dintre un salariat şi patron fiind 
obişnuit de natură comercială, toate probatoriile sunt admisibile. 
Totuşi legiuitorul a făcut foarte bine că a precizat aceasta în lege, 
pentru a se evita orice discuţiuni. 

Art. 23. — Schimbarea profesiunii de către patron nu poate 
fi invocată ca motiv de desființare, decât dacă patronul a încetat 
profesiunea sa, sau nu se mai găseşte în putinţă să pregătească 
pe ucenic în profesiunea pentru care s'a obligat. 

Schimbarea profesiunii ce urmează să învețe ucenicul nu 
poate da loc la desfiinţarea contractului de ucenicie, decât dacă 
reprezentantul legal al ucenicului sau acesta din urmă, fiind 
mai mare de 18 ani, dă patronului declaraţiune scrisă în acest 
sens. 

Nieio nouă angajare a ucenicului la un alt patron pentru 
o profesie identică şi în aceeaşi calitate nu mai poate avea loc 
fără consimţimântul vechiului patron. 

Notă. — In cazul când un ucenic se angajează la alt patron 
fără consimţimântul vechiului patron, el pierde timpul servit mai 
înainte. Aceasta rezultă din textul art. 16. 

DESBATERILE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR. — D- 1. ]. Mirescu: D-le 
Preşedinte, aşi ruga pe d-l Ministru să binevoiască să suprime, ultimul aliniat din art. 
23, pentru: consideraţiunea următoare: cred că fiecare din noi este convins că nu mai 
trăim epoca patriarhalismului - cooperativ de acum 80 de ani, când ucenicul nu mai 
putea să se angajeze la alt patron. In adevăr, acest aliniat sună: „nicio nouă angajare 

a ucenicului la un alt patron pentru 6 profesiune identică şi în aceeaşi calitate nu mai 
poate avea loc fără consimţimântul vechiului patron“. 

: Aşa încât rog stăruitor pe d-l Ministru să nu dea un caracter prea cazon con- 

tractului de ucenicie. 
D+4 I. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor soaiale: Eu vă 

rog să respingeţi amendamentul d-lui Mirescu, pentrucă acest aliniat are de scop să 

înlăture momeala patronilor față de ucenici. Este vorba de schimbarea profesiunii, iar 

nu de angajarea în aceeaşi profesiune, . 
” D-l Pompiliu Ioniţescu, vicepreşedinte; D-l deputat Jileriu are cuvântul. 

, D- G. Jileriu: Aşi ruga pe d-l Ministru să binevoiască a-mi da o lămurire. Mi 
se pare că art. 23 nu are o redacţiune clară. Acest articol spune: „Schimbarea profe- 
siunii de către patron nu poate fi invocată ca motiv de desființare decât dacă patronul 
a încetat sau nu se mai găseşte în putinţă să pregătească pe ucenic în profesiunea 
pentru care s'a obligat“. Ce a încetat? A încetat să exercite profesiunea sau a încetat 
din vieaţă? 

D-l G. Zane, raportor: A, încetat să exercite profesiubea. 
D-l G. Jileriu: Dar nu este clar. 
D- 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Observa- 

ţiunea d-lui Jileriu este justă şi e bine să se completeze adăugându-se cuvântul pro- 
fesiunea. : - ! 

. — Se pune la vot amendamentul :propus ide d-l deputat Mirescu, petru supri- 
marea ahniatului 3 din art. 23 şi se respinge. : -
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— Se pune la vot amendamentul 'd-lui deputat Jileriu, însuşit de guvem şi de 
comisiune în cuprinderea: - 

La aliniatul 1, rândul 3, după cuvântul „încetat“ se intercalează: „profesiunea 
sa“, şi se adoptă. - 

— Art. 23 se votează în textul comisiunii, cu amendamentul admis. 

Art, 24. — Vânzarea, arendarea sau concesionarea stabili- 
mentului nu dă loc la desfiinţarea contractului, dacă ucenicul a 
continuat de fapt să lucreze sub îndrumarea şi supravegherea 
cumpărătorului, arendaşului sau concesionarului, cel puţin 3 luni. 
Aceştia sunt considerați ca subrogaţi în drepturile şi obligaţiile 
vechiului patron. 

Art. 25. — Desființarea contractului de ucenicie pentru 
orice cauze va îi adusă de patron la cunoştinţa Camerei de 
muncă unde s'a operat înregistrarea, pentru ca aceasta să facă 
mențiuni de desființare în registrul respectiv. 

EXPUNEREA DE MOTIVE. — Desființarea contractului de ucenicie 
va fi Alu la cunoştinţă aceluiaşi organ care a luat act şi de încheierea sa 
(art. 25). 

CAP. 1V 

Controlul executării contractului de ucenicie 
i şi sancţiuni 

Art. 26. — Organele de inspecţie şi de control sunt în drept 
să facă inspecțiuni asupra modului cum se execută contractul şi 
să indice în scris îndreptările ce trebuesc făcute. 

Dacă organele de inspecţie şi control vor constata abateri 
dela dispoziţiile prezentei legi, vor încheia procese-verbale de 
contravenţie,-pe cari le vor înainta jurisdicției profesionale com- 
petinte de pe lângă Camera de muncă. 

Notă. — Procesele-verbale de contravenţie, -dresate de orga- nele de inspecţie ale Ministerului Muncii nefăcând dovadă până la înscrierea în fals, pot fi combătute prin orice mijloace de probă. Procedura şi căile de atac contra unor asemenea procese-ver- bale, vor fi acelea prevăzute în procedura penală la contraven- țiuni (art. 159 şi urm.). 
Toate acestea până la înființarea jurisdicției profesionale de pe lângă Camerele de muncă, când se vor aplica dispoziţiunile art. 36 din prezenta lege. 

EXPUNEREA DE MOTIVE. — Controlul uceniciei este încredi nelor de inspecţie ale Ministerului Muncii (art. 26); 
DESBATERILE SENATULUI. — D-l C. R. Mircea: D-lor Senatori, la art. 26 am de propus următorul amendament: 

riţat orgâ-
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Art. 26. — Se va adăuga după cuvintele, „organele de inspecţie şi control“, cu- 
vintele: „special pregătite“. - 

A. Popa, C. R. Mircea, D. lorgovici, I. Negruţiu, N. C. Teodorescu, 
D-l Ministru, când mi-am permis să propun acest amendament, a spus că va 

fi greu :să instituie inspectori cari să fie tehnici, însă credem — în dorința de a 
introduce în corpul muncitoresc persoane tehnice — că este bine ca aceste organe 
de inspecţie să fie persoane pregătite, - 

D-l 1. Răducanu, ministrul muncii cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Voiu ține 
seama de aceasta la legea meseriilor. . 

— Se consultă comitetul delegaților. - 
D-l N. P. Romanescu, raportor; D-lor Senatori, comitetul delegaților a respins 

amendamentul propus 'de d-l Mircea. 
— Se pune la vot amendamentul propus de d-i Mircea, respins de comitetul 

delegaților, şi se respinge şi de Senat. - 
: D-l Romulus Boilă, vicepreşedinte: D-l Romulus Georoceanu are cuvântul. 

D-1 Romulus Georoceanu: D-le Preşedinte, iată ce cred eu că s'ar putea adăuga 
la art. 26: Eu cred că este bine ca să se prevadă dispoziţiunea ca organele de ins- 
pecţiune să se ocupe de întreţinerea ucenicului şi din punct de vedere sanitar. 

D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Regret că 
d-l Georoceanu nu cunoaşte toată legislaţia noastră şi regret că sunt obligat ca în 
şedinţă să dau lămuririle pe care aş fi putut să i je dau în particular. 

In legea muncii stă prevăzut că organele noastre sunt obligate să se ocupe şi 
de situaţiunea sanitară, 

D-l N. P. Romanescu, raportor: Comitetul delegaților respinge propunerea d-lui 
senator Georoceanu. De altfel, nici nu s'a propus un amendament, conform cu regu- 
lamentul. 

— Nemaicerând iiimeni cuvântul şi nefiind propus niciun amendament, se 
pune la vot art. 26 şi se admite nemodificat. 

Art. 27. — Jurisdicţia profesională va ţine un registru cu- 
prinzând pe toți patronii cari au pierdut vremelnic sau pentru 
totdeauna dreptul de a ţine ucenici, indicându-se în dreptul fie- 
căruia motivul excluderii dela acest drept. 

Art. 28.— La expirarea contractului de ucenicie patronul 
va elibera ucenicului un certificat de practică profesională, pe 
un formular-tip, fixat de Ministerul Muncii şi va cere Camerei 
de muncă constatarea încetării uceniciei şi confirmarea certifi- 
catului. - 

Textul francez. — 7] lui dekvrera, ă la fin de Vapprentissage, un 
conge d'acquit, ou certificat constatant Vezecution du contrat (art. 10 al. 
II, C. du travail). 

DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — D-l Iosif Jumanca: D-lor 
Deputaţi, acest articol vorbeşte despre certificatul ce se acordă ucenicului după termi- 
narea țimpului de ucenicie şi spune exclusiv atâta: „La expirarea contractului de uce- 
nicie patronul. va elibera ucenicului un certificat de practică profesională pe un for. 
mular tip, fixat de Ministerul Muncii şi va cere Camerei de muncă constatarea încetării 

uceniciei şi confirmarea certificatului“. | 
Este un articol, recunosc, foarte înaintat. Nu prea cadrează cu restul legii, 

care în multe privinţe susţine spiritul corporativ. Acest art. 28, de fapt, este un ar- 
ticol, care se poate asemăna mai mult cu practica din America. N 

D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: V'aşi pune 
o întrebare: până acum, aţi spus că legea aceasta nu este decât o. copiere a legii dela
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1884 şi a celei dela 1907; acuma spiineţi altceva, că legea este retrogradă; mâine o să 
spuneţi că legea este imposibilă. | - 

D-l lasi Jumanca: D-le Ministru, nu trebue să fiţi răutăcios. 
Eu găsesc absolut necesar ca în locul acestui art. 28, în împrejurările în care 

trăim noi acum şi în special pentru mica industrie, să se introducă o altă dispoziţie, rela- 
tivă la eliberarea ucenicului, când îşi termină timpul de ucenicie. Şi anume cer accep- 
tarea următorului amendament: 

„După terminarea timpului de ucenicie, ucenicul este obligat a depune un 
examen de capacitate într'o altă întreprindere similară, indicată de Camera de muncă; 
şi Ministerul Muncii va elabora pentru fiecare profesiune în parte câte un regulament, 
care să prevadă cunoştinţele profesionale asupra cărora urmează să fie examinat“, 

Găsesc că aceasta este necesar şi din punctul de vedere al ridicării cunoştinţelor 
profesionale ale lucrătorilor dela noi; dar este necesar şi pentru ca în felul acesta să 
se pună un frâu în special acelor mici industriaşi, cari angajează câte 5, 6, până la 10 
ucenici pe lângă ei şi nu le;dau instrucţiune suficientă. Le dau un certificat de lucrător, 
şi omul acesta, devenit lucrător, nu poate să-şi câştige pâinea, necunoscându-şi meseria. 

D-l G. Zane, raportor: Obiecţiunea d-lui Jumanca este -în pricipiu valabilă, 
însă introducerea unui asemenea text în legea contractelor de muncă nu are rost; ea 
nu poate să facă parte decât din legea de organizare a meseriilor. Dacă d-l ministru 
Răducanu a promis că va aduce această lege cât de curând rămâne să repetaţi această 
obiecţiune cu prilejul discutării acelei legi, dacă principiul nu va fi, înscris acolo. 

D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, Cooperaţiei şi asigurărilor sociale: In niciun 
caz nu va fi înscris cu formularea pe care i-a dat-o dl Jumanca. 

D-l Iosif Jumanca: Dacă d-i Ministru declară că va trece în. legea -meseriilor 
această dispoziţie, eu retrag amendamentul. | , 

" D-l Pompiliu loniţescu, vicepreşedinte: Se ia act. De altminteri este şi logic să-l 
retrageţi, pentrucă în acest proect se reglementează convenţiunile asupra muncii, iar 
nu asupra capacităţii profesionale. 

— Art. 28 se votează în textul comisiunii nemodificat. 

Art. 29. — Patronul care încheie contractul de ucenicie, cu 
violarea art. 5, 6 şi 7, sau care nu respectă dispoziţiile cuprinse 
în art. 12 şi 15, se va pedepsi cu amendă dela 500—5000 lei şi 
în caz de nu se va conforma legii după aceea, cu maximum de 
amendă, deosebit de aplicarea art. 4. 

Vezi nota de sub art. 26. 
| DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — D-1 Cons. Ignat: D-le Pre- şedinte, d-lor Deputaţi, acest articol 29 găsindu-se în strânsă legătură cu articolele ur- mătoare 30, 31 şi 32 din acest proect de lege, să-mi permiteţi ca observaţia: asupra lui să o fac deodată pentru toate cele 4 articole. i Prin art. 29 şi următoarele se creează o instituţie de judecată şi se prevăd pe- depsele pentru patronii cari. contravin dispoziţiunilor legii, în. ce priveşte contractele ucenicie. Aceste pedepse încep dela art. 29, care spune: N 

„Patronul care încheie contractul de ucenicie, cu violarea art. 5, 6 şi 7, sau care nu respectă dispoziţiunile cuprinse în art. 12 şi 13, se va pedepsi cu amendă dela 500 la 5000 lei şi, în caz de nu se va conforma legii după aceea, cu maximum de amendă, deosebit aplicarea art, 4“. 
In art. 30 se spune: 
„Patronik .atinşi de incapacitate prevăzută de art. 3 sau 4 din acest titlu, cari totuşi vor ţine ucenici, se vor pedepsi cu amendă dela 1000—5000 lei şi în caz de recidivă şi cu închisoare până la o lună“. : lar ast. 31: „Patronul care va ademeni direct 

anterior printr'un contract de ucenicie înregistrat, 
va pedepsi cu o amendă dela 1000—3000 lei, 
patronul lezat. 

„In caz de recidivă, patronul ademenitor va fi: 
n c 

i pedepsit cu o amendă dela 3000— 10.000 lei și cu ridicarea vremelnică a dreptului de a ține ucenici”. o 

sau indirect pe vreun ucenic, legat 
pentru a intra în serviciul său, se 

independent de daunele-interese către
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: D-lor, relativ la -aceste sancţiuni, psoectul de lege prevede că instanţa de ju- 
decată va fi jurisdicţia: profesională, care va funcţiona pe lângă Camerele de muncă. 
Deoarece Camerele de muncă nu sunt înființate, atunci, în dispoziţii tranzitorii, se' 
spune că îi. mod provizoriu sunt competinte instanţele de drept comun, adică judecă 
toriile de ocol. 

Când se vor face Camerele de muncă, evident că va înceta competinţa instan- 
ţelor de drept comun şi vor intra în funcţiune jurisdicţiile profesionale. 

D-lor Deputaţi, îmi înichipui că jurisdicţia profesională nu poate fi decât o co- 
misie compusă din meseriaşi şi din patroni şi, cred, şi din reprezentanţii ucenicilor. Eu 
întreb pe d-l Ministru dacă este posibil ca o astfel de comisie să se transforme în în- 
stanţă de judecată şi să dea hotăriîri? De sigur că jurisdicţiile profesionale nu pot fi 
decât ceea ce erau înainte pe lângă Camerele de meserii. Conform legii de organizare 
a meseriilor, comisiile de arbitri, cari judecau ca instanţe de conciliere între patroni şi 
lucrători, iar nu ca instanță de judecată. 

Deci, urmează a se prevede că instanțele cari vor judeca infracțiunile la această 
lege, să fie cele de drept comun atât ca primă instanţă, cât şi ca instanţă de apel. 

D-l 1. Răducanu: ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Dacă vă 
fac o declaraţie veţi fi mulţumiţi. Prin articolul 120 se 'prevede că până la înfiinţarea 
jurisdicției profesionale toate  pricinile derivând din aplicarea prezentei legi, deci şi 
cele cuprinse în articolele amintite se vor.judeca de instanţele de drept comun. 

Spre liniştea d-voastră şi a meseriașilor pe cari d-voastră îi reprezentaţi la 
Galaţi, vă declar că prin organizarea jurisdicției profesionale nu vom da în compe-. 
tinţa acestei jurisdicții pedepsele pentru închisoare. 

Judecarea infracţiunilor din acele articole nu se spune că vor cădea toate în 
competinţa jurisdicţiilor profesionale, ci se va face-o distincţie, atunci cele cari sunt mai 
grave vor trece toate .la instanţele -de drept comun. 

"D-1 N. Şt. Graur: Penalitatea cu închisoare. 
D-l 1. Răducanu, ministeul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Declaraţia 

mea d-le Ignat, vă este îndestulătoare sau nu? 
: D-i C. Ignat: Trebue pusă în lege. În art. 30 aveţi închisoatea şi recidiva. 

D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Merge. la 
drept comun. ; 

DIC. Ignat: In dispoziţiunile tranzitorii: se “spune însă că până la înfiinţarea 
Camerelor de muncă, pe lângă cari va funcţiona jurisdicţia profesională, instanţele de 
drept comun vor hotărî şi atunci eu am pus întrebarea: rimediat ce se va legifera şi 
înfiinţa Camerele de muncă însemnează că nu mai este competentă judecătoria de ocol? 

D-l Pompiliu. loniţescu, vicepreşedinte: Chestiunea este foarte simplă. Nu este 
cu putință ca infracțiunile să fie prevăzute la articolul trânsitoriu. Infracţunile” le ju- 

decă justiția conform Constituţiei. 
Este o simplă neînțelegere din partea d-voastră. 

DAI. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Eu credeam 
că declaraţia mea v'a mulțumit, d-le Ignat. 
DA C. Ignat. Este suficient ca. în desbateri să se găsească declaraţia d-lui 

Ministru că instanţele judecătoreşti vor tranșa litigiile acestea. 
D-l G. Zane: raportor: „D-lor. Deputaţi, o nică lămurire' complimentară. Asttei 

cum sunt organizate jurisdicţiile profesionale, în. ţările din Apus, ele âu competența l- 
mitată la litigiile civile. 

“Tot ce ar intra în cadrul unor eventuale penalităţi, cade în competenţa instani- 
ţelor” de drept comun. Obiecţiunea. pe care a ridicat-o d-l deputat Ignat este oare cum 
prematură, ea 'nu se poate pune astăzi, ci la organizarea jurisdicției profesionale. Cred 
că textele. de legi sunt destul de clare pentru a înlătura această obiecţiune. 

D-l Pompiliu lonitescu, vicepreşedinte: D-l deputat Rang are cuvântul, 
“D-l 1. Rang: D-lor Deputaţi, chestiunea pe care a ridicat-o colegul nostru d-l 

Ignat este foarte importantă. Nu' se poate concepe ca o altă instanţă decât cele de 
drept comun, , prevăzute de Constituţie, adică tribunăle ordinare. şi judecătoriile de 
ocoale: să aplice pedeapsa . închisorii. :Prestipunem că 'această instanţă profesională va 
da pedeapsa închisorii. Vă întreb: cine emite mandatul de arestare? De aceea -cred €ă 
art. 30 ar trebui să prevadă de ce natură este amenda: fiscală sau corecțională. Căci 
dacă nu se prevede că se aplică art. 28 din procedura penală, care transformă fiecare
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50 de lei amendă într'o zi de închisoare, în caz de neplată, atunci cel amendat este dat 
în debit la fisc care îl urmăreşte, iar dacă cel care este condamnat la 10.000 de lei nu 
are nicio avere, nu se poate zice că legiuitorul şi-a ajuns scopul, pentrucă nici nu plă- 
teşte, nici nu face închisoare, pe câtă vreme dacă se aplică art. 28, amenda se tran- 
sformă în închisoare. Prin urmare, rog pe d-l Ministru să prevadă în acest articol, 
dacă amenda este de natură fiscală sau corecțională. 

D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperației şi asigurărilor sociale; Este vorba 
de caz de recidivă, adică de repetare şi, în caz de recidivă, instanţele ordinare vor ju- 
deca faptul. 

D-l 1. Rang: Declaraţia d-lui Ministru nu este suficientă, deoarece judecătorul 
se va orienta după textul pe care îl votăm aici. , 

D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperației şi asigurărilor sociale: Până când 
va veni jurisdicţia profesională, lucrul este dela sine înţeles: dreptul comun, iar când 
va veni legea jurisdicției profesionale, lucru este limpezit. Prin urmare, vă rog să 
trecem mai departe. 

— Art. 29 se votează în textul comisiunii nemodificat, 

Art. 50. — Patronii atinşi de incapacitatea prevăzută de art. 
3 sau 4 din acest titlu, cari totuşi vor ţine ucenici, se vor pedepsi 
cu amendă dela 1000—5000 lei și în caz de recidivă cu închi- 
soare până la 1 lună. 

Vezi nota de sub art. 26. 
Art. 51. — Patronul care va ademeni direct sau indirect pe 

vreun ucenic legat anterior printr'un contract de ucenicie înre- 
gistrat, pentru a intra în serviciul său, se va pedepsi cu o amendă 

dela 1.000—3.000 lei, independent de daunele-interese către 
patronul lezat. 

În caz de recidivă, patronul ademenitor va îi pedepsit cu o 
amendă dela 5.000—10.000 lei şi cu ridicarea vremelnică a drep- 
tului de a ţine ucenici. 

Vezi nota de sub art. 26. In textul francez corespunzător, pa- 
tronul care ademeneşte ucenicul altuia, se face culpabil numai de 
daune în profitul patronului abandonat (art. 12). 

EXPUNEREA DE MOTIVE. — Din materia sancţiunilor vom scoate 
în evidenţă numai rostul dispoziţiunilor art. 31, 32, 35 şi 34 Un fapt regre- 
tabil se produce adeseori: patronii îşi ademenesc unul altuia ucenicii, după 
ce aceştia au început a prinde meseria şi a produce, Aşa dar, tocmai în 'mo- 
mentul când patronul începe să primească oarecum echivalentul ostenelei lui 
cu ocazia instruirii — căci este ştiut că în prima perioadă ucenicul nu pro- 
duce decât prea puţin — fie ademenit de alt patron, fie determinat de repre- 
zentantul său legal, îie chiar şi din proprie iniţiativă atras de mirajul unui 
câştig, părăseşte pe primul patron, întrerupând astfel şi învăţătura sa. 

Art. 52. — Patronul care fără a fi vinovat de manoperile 
dela art. precedent, angajează cu ştiinţă un ucenic legat anterior 
printr'un contract de ucenicie nedesființat încă, se va pedepsi 
cu o amendă dela 500—1.000 lei, deosebit de daune-interese ce 
Sar cuveni. 

Vezi nota de sub art. 26.
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Art. 53. — Ucenicul care părăseşte serviciul, fără a fi uzat 
de dispozițiile art. 19, nu se reîntoarce la patronul său în inter- 
val de o lună, pierde dreptul la timpul servit în ucenicie. 

EI este răspunzător, fie personal fie când este mai nice de 
18 ani, prin reprezentantul său legal, de toate daunele cauzate 
patronului prin părăsirea serviciului. 

EXPUNEREA DE MOTIVE. — Fuga ucenicului din orice cauze este 
reprobabilă şi de aceea am prevăzut sancţiuni atât pentru ucenic (pierderea 
dreptului la timpul de ucenicie îndeplinit) cât şi pentru patronul ademenitor, 
pentru reprezentantul legal al ucenicului şi, în genere, pentru orice persoană 
care se va dovedi că a îndemnat, provocat sau înlesnit fuga ucenicului. - 

DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — D- 1. 1. Mirescu: Rog pe 
d-l Ministru — l-am mai rugat şi în comisiune, şi îl rog încă odată — să mărească ter- 
menul de o lună de zile pentru întoarcerea ucenicului la 2 luni. Iar în ceea ce priveşte 
aliniatul 2 al art. 33 cred că este nedrept să faci responsabil pe tutorele sau pe părin- 

tele ucenicului, în cazul când a fugit ucenicul, căci de multe ori nici nu au cunotinţă, 
necum să-i mai supui la daune-interese faţă de patron. Intotdeauna ucenicul pleacă cu 
ştiinţa părintelui sau tutorelui? 

D-l Pompiliu Ioniţescu, vicepresedinte: D-l deputat Ignat are cuvântul. 
D-l C. Ignat: D-le Ministru, aliniatul 2 din art. 33 sună astfel: „este răspun- 

zător, fie personal, fie când este mai mic de 18 ani, prin reprezentantul său legal de 
toate daunele cauzate patronului prin fugă”. 

Inchipuiţi-vă un tutore care nidi nu locueşte cu minorii, dar le administrează 
averea, dă pe unul la stăpân, şi ucenicul fuge. Atunci de ce să fie tutorele vinovat şi 
să plătească daune-interese? 

Ştiu, aţi precizat sancţiunile „reprezentantul legal care se va dovedi că cu ştiinţă 
a îndemnat, a provocat sau a înlesnit fuga ucenicului, se va pedepsi...“. 

Aşa dar în caz când tutorele a înlesnit fuga sau a îndemnat la fugă pe ucenic, 
el este pasibil de daune. Dar, întreb: când el n'a stiut nimic ce se întâmplă? 

Există în codul civil un principiu de drept „că părintele răspunde de purtarea 
copilului“ şi se interpretează şi aşa e firesc, că răspunde numai atunci când copilul se 
găseşte sub supravegherea sa; dacă un părinte are un copil pe care îl dă la stăpân 
şi copilul comite o crimă sau un delict, atunci nu mai răspunde părintele, ci stăpânul, 
copilul găsindu-se sub directa lui supraveghere. Şi, prin urmare, atunci de ce faceţi 
d-voastră pe părinte sau pe tutore îni general răspunzător de daune? 

Vă rog a admite să se spună în lege că reprezentantul legal este răspunzător de 
daune numai. atunci când are o vină pentru fuga ucenicului. 

D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: D-lor, pre- 
vederile codului civil, la cari vă referiţi d-voastră sunt clare: când justiţia va constata 
că reprezentantul legal al ucenicului are o vină, numai atunci să fie condamnat la 
daune. 

D-l C. Ignat: D-le Ministru, sexplicaţia d-voastră este suficientă, fiindcă lămureşte 
pe deplin legea. 

D-l 1. 1. Mirescu: Cer cuvântul. 
D-l Pompiliu loniţescu, vicepresedinte: Aveţi cuvântul. „ 
D-1 1. 1. Mirescu: La aliniatul ultim spuneţi categoric că răspunde în orice caz. 
D-l D. Ionescu-Botoşani: Când are cunoştinţă. , 
D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperatiei şi asigurărilor sociale: Aşa e l- 

tera codului civil. 
D-lor, declaraţia mea socotesc că este îndestul de lămurită. Dacă reprezentantul 

legal nu are nicio culpă, cred că justiţia va aprecia cum trebue să aprecieze şi nu-l va 
condamna. j | 

D-l 1. Rang: Sensul este că tutorele răspunde cu averea minorului. 
D-l 1. 1. Mirescu: Legile acestea oare le facem în vederea ca să se intenteze 

procese? 

57087 — 7
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D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: D-lor, 
constat şi sunt încântat că astăseară mai mult decât în alte şedinţe, avem o Cameră 
într'un număr mai impunător şi o discuţiune mai însufleţită la această lege a contrac- 
telor de muncă, 

D-l Pompiliu Ioniţescu, vicepreşedinte: D-l deputat Rang, are cuvântul. 
D-l 1. Rang: D-lor, eu cred că aiin. 2, dela art. 33 este foarte bine redactat, şi 

sensul este acesta: „El este răspunzător fie personal, fie când este mai mic de 18 ani, 
prin reprezentantul său legal, de toate daunele cauzate patronului prin părăsirea ser- 
viciului”'. Vasăzică se referă la averea minorului sau, dacă ucenicul a trecut de 18 ani, 
va răspunde cu averea sa personală. 

D- 1. 1. Mirescu: De unde aţi scos această interpretare? 
D-l Pompiliu loniţescu, vicepreşedinte: D-lor, cu lămuririle date de d-1 Ministru 

al muncii, pun la vot amendamentul d-lui deputat Mirescu, în cuprinderea următoare: 
La art. 33, aliniatul 1, rândul 3, în loc de „o lună“ să se prevadă „2 luni“. 
Iar alin. 2 se suprimă. 

Î. |. Mirescu, Lotar Rădăceanu, ]. Flaeraş, Toader Roznovan, Iosif Jumanca, etc. 
S'a respins. 
— Art. 33.se votează în textul comisiunii nemodificat. 

“Art. 54. — Reprezentantul legal care se va dovedi că cu 
ştiinţă a îndemnat, a provocat sau a înlesnit părăsirea serviciu- 
lui ucenicului, se va pedepsi cu amendă dela 1.000—2.000 lei. 

La îel se vor pedepsi oricari alte persoane cari cu ştiinţă 
au îndemnat, provocat sau înlesnit părăsirea serviciului uceni- 

cului, ele fiind solidar răspunzătoare împreună cu reprezentan- 
tul legal pentru daunele cauzate patronului. 

Vezi nota de sub art. 26. 

Art. 35.— Se exceptează dela dispoziţiile art. 53 şi 54 de 
mai sus cazurile când fuga ucenicului este datorită maltratărilor 
sau violențelor patronului sau prepusșilor lui. 

Vezi art. 20 şi 21 din prezenta lege. 

Art. 36. — Daunele civile şi penalităţile pentru contraven- 
țiuni la lege şi abateri dela contract nu se pot aplica decât pe 
baza deciziunii motivate a jurisdicției profesionale de pe lângă 
Camera de muncă respectivă. 

Toate amenzile sunt în folosul Camerei de muncă. 

DESBATERILE SENATULUI. — D-1 C. R. Mircea: D-lor Senatori, am 
onoare a propune la acest articol următorul amendament: 

La arț. 36 se adaugă: „Dacă organele însărcinate cu executarea hotăririlor 
jurisdicției profesionale, nu vor proceda la îndeplinirea acestor hotărîri în termenul 
prevăzut, se vor pedepsi cu avertismentul şi pierderea salariului pe o lună, iar în 
caz de recidivă cu destituirea. | 

C. R. Mircea, A. Popa, D. lorgovici, 1. Negruţiu, D, Gaicu. - 
Cred că este bine ca acolo unde punem sancţiuni pentru patroni şi lucrători, 

să punem sancțiuni şi pentru acei cari sunt chemaţi pentru jurisdicţia profesională. 
D-I 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Voiu ţine 

seamă despre aceasta la legea despre jurisdicţiunea profesională, care este în studiul 
unei comisiuni.
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— Se consultă comitetul delegaților. . 

D-l N. P. Romanescu, raportor: Comitetul delegaților a respins amendamentul 

propus de d-l senator Mircea. 
— Se pune la vot amendamentul d-lui senator Mircea, respins de comitetul de- 

legaţilor şi se respinge şi de Senat. 

TITLUL UI 

Contractul individual de muncă 

      

CAP. 1 

Natura şi formarea lui 

Art. 37.— Contractul individual de muncă este convențiu- 

nea prin care una din părți, denumită salariat, se obligă să pre- 

steze munca sau serviciile sale pentru un timp determinat, sau 

pentru o lucrare determinată, unei alte părți, denumită patron, 

care la rândul său, se obligă să remunereze pe cea dintâi. 

Faptul că salariatul, odată cu prestarea muncii, furnizează 

şi materia primă ca accesoriu al ei, nu ridică contractului de 

muncă caracterul de mai sus. 
Lege pentru modificarea unor articole din legea asupra contrac- 

telor de muncă, din 11 Octomorie 1932. 

Art. 5. — Dispoziţiile titlurilor II, III şi IV, relative la con- 

tractul individual de muncă, contractul de echipă şi contractul 

colectiv de muncă, se aplică şi în agricultură. 

Textul francez. — Le contrat de travail est sowmis auz râgles du 

droit commun et peut tre constată dans les formes quil convient auz 

parties contractantes d'adopter. 
Le contrat de travail entre les chefs ou directeurs des ctablissements 

industriels ou commerciauz, des ezploitations agricoles ou forestitres, et 

leurs owvriers, est exempt, de timbre et d'enregistrement (art. 19 'Code du 

travail). 

EXPUNEREA DE MOTIVE. — Aceleaşi legiuiri cari se ocupă de con- 

tractul de ucenicie conţin şi dispozițiuni referitoare la coatractul individual 

de muncă. Variaţiunea dispoziţiunilor însă aci este cu mult mai accentuată. 

Legea din 1912, aplicabilă în vechiul Regat, conţine dispoziţiuni cu toiul su- 

mare (art. 55—61). Art. 53 prevede că patronul nu poate sili pe muncitori 

la munci ce trec peste puterile lor, dispoziţie laconică şi fără niciun efect 

practic; articolele 54—58 inclusiv se ocupă de cartea de lucrători şi abia 

art. 59 şi 60 prevăd preavizul de 8 zile cu toate consecințele ce decurg 

din el aiât pentru patron cât şi pentru salariat; în fine, art. 61 şi 62 prevăd 

condiţiile de desfacere ale contractului de muncă, de o parie sau de cealaltă. 

La acestea trebuese încă adăugate dispoziţiile amintite din codul civil. 

Nicio dispoziţie cu privire la obligaţiile patronului, ale salariatului, la 

plata salariului, la reţinerile sau cesiunile din salariu, etc.
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Mai adăugăm că în ce priveşte salariaţii din comerț, legea din 1912 nu 
se aplică, aşa încât situaţia Juridică a acestora este lăsată la domnia bunu- 
lui plac, , i „ 

Mai completă este legea maghiară din 1884. Ea prevede pentru detfi- 
nitivarea contractului de muncă un termen de incercare de $ zile (art. 88), 
iar pentru ruperea lui un termen de preaviz de 15 zile (art. 92), 

Importantă de semnalat este dispoziţia că peniru salariaţii din comerț 
preavizul este de 6 săpiămâni, iar pentru anumite categorii dintre aceştia 
(casieri. conducători de afaceri, voiajori, etc.) preavizul este de 5 luni. 

Concedieri fără preaviz poi avea loc, numai în cazurile prevăzute de 
art, 94 (ofense, incapacitate, boală incurabilă, etc.). In caz de concedieri ne- 
justificate fără respectarea preavizului se va plăti salariatului o indemni- 
zaţie egală cu aceea datorită pe timpul de preaviz. 

Legea mai prevede condiţiile de îndeplinit în caz când patronul este 
obligat a oferi salariatului şi locuinţă (art. 98). , , 

Mai conţine legea şi măsuri de proteguire a salariatului, dintre cari 
menţionăm cele ce urmează: Salariul se va plăti în numerar (art, 115) şi la 
fiecare săptămână, dacă convenţia nu prevede alifel, şi este interzis patro- 
nului de a face reţineri din salariu pâniru mărfuri de băuiuri spirtoase, De 
asemenea sunt .nule clauzele prin care salariatul sar obliga a-și procura 
unele articole necesare din anumite stabilimente comerciale (art. 120). 

Şi mai bogată în dispoziţiuni este legea din 1907 aplicabilă în Bucovina. 
Ea prevede în mod amănunţit obligaţiunile salariatului: să se poarte cu res- 
pect față de patron, să execute cuviineios lucrările, să păstreze secretul con- 
dițiilor de exploatare, etc. (art. 76). 

Şi această lege fixează un preaviz de 14 zile ca şi legea ungară. 
Cu privire la remunerarea și la protecţia salariului, legea prevede: 
Plata salariului se va face în numerar și în fiecare săptămână. cei 

plătiţi cu bucata vor fi achitați la terminarea lucrării, Reţineri din salariu 
sc pot face pentru procurare de locuinţă sau de combustibil și peniru ariicolele 
alimentare, în cazul din urmă însă numai cu preţul de cost. 

Nicio reţinere pentru alte obiecte sau mărfuri nu poate avea ioc. Ca 
și legea ungară, ari. 78 prevede că salariaţii nu pot fi obligaţi a se apro- viziona din. anumite stabilimente comerciale (art. 120). 

Este interzisă facerea plăţilor în cârciumi. 
În cazul când patronul nu a făcut, contrar prevederilor legii, plaia în numerar, el va fi obligat a plăti din nou salariul în îurniturile prumiie de salariat, sau valoarea lor vărsate casei de boală (art. 78). Plata obiectelor şi mărfurilor procurate pe credit, contrar prevederilor legii, nu pot fi urmă- rite nici pe cale judiciară (ari. 78). Art. 82 şi 82 a şi 85 prevăd în amănunt condi- țiile de, desfacere a contractului de muncă. In caz de concediere uejusti- ficată şi fără preaviz, salariatul are dreptul la o despăgubire egală cu sala- riul datorit pe timpul preavizului (art. 84), 
O dispoziţie interesantă este următoarea: în caz când lucrătorul pleacă cu nerespectarea preavizului, el poate fi readus la lucru cu forţa, fiind tot- odată şi contravenient la codul industrial. In fine, legea în cauză regiemen- tează şi chestiunea amenzilor percepute de patroni. impunând acestora ţinerea unui registru în care vor fi notate toate amenzile încasate, registru ce va fi pus oricând la dispoziţia organelor de control (art. 90). 

Contractul individual de muncă face obiectul titlului II. An văziil mai sus cari suni legiuirile care ne guvernează actualmente în această materie şi cât sunt de imeomplete acestea. Urmând aceeaşi metodă ca şi la contractul de ucenicie. am căutat în primul rând să definim contractul individual de muncă penţru a-i delimita sfera şi conţinutul, Contractul de muncă este conceput atât de legislaţia străină cât şi de doctrină, în două chipuri distincte. Pentru unele legiuiri şi pentru unii autori contractul de muncă se confundă cu vechea şi clasica noţiune a locaţiunii de servicii (locatio operarum), pentru
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alţii din contra, el ar încorpora şi contractele intrând în categoria locajiunilor! 
de lucrări (locatio operis) sau ce] puţin o bună parte -din acestea. : 

Distineţiunea din aceste două categorii de contracte este :aceasta, pe. 
când în locaţia de serviciu, salariatul se angajează cu munca sa,-indiferent: 
de lucrarea ce o va executa, în. specialitatea lui, bine înţeles, în locaţia de 
lucrări angajamentul se face în vederea executării unei lucrări determinate, 
In prima ipoteză salariatul va fi plătit pe unitatea de îimp (cu ora, cu ziua;; 
cu luna, etc.) pe când în-a doua plată se va face in raport cu lucrarea :saw: 
cu bucata. Aşa dar deosebirea dintre cele două forme de contracte locaţia .de 
servicii şi locaţia de lucrări — porneşte dela modalitatea ue caicui şi: deci: 
de plata a salariului. | 

_ Dacă examinăm, din contra; caracterele comune ale acestor contacte, 
găsim că ambele reclamă aj o prestare de serviciu din partea unuia dintre . 
<ontractanţi, şi b) o remunerare a acestor servicii din partea celuilali, Faptul 
dacă “serviciul prestat se incorporează unei: lucrări determinate sau nu, precum 
şi faptul dacă remunerarea se face pe unitate de timp sau cu bucata; constitue 
elemente de a doua categorie în formarea celor două categorii de contracte 

incorporând în noţiunea contractului. de muncă locaţia de servicii nu 
vedem, pentru motivele arăiate, de ce am exclude locaţia de lucrari. Con- 
secvenţi acestui punct de 'vedere am incorporat în definiţia noastră ambele 
categorii de contracte. Ceiirea atentă a art. 37, care sună astfel: „Contractul 
de muncă este convențiunea prin care una din părţi, denumită salariat, 
se obligă să presteze munca sau serviciile sale pentru un timp determinat sau 
pentru o lucrare determinată unei alte părţi numită patron, cafe la rândul 
său se obligă să remuncreze pe cea dintâi“, confirmă susţinerile noastre. 

Dar, încă o preciziune este necesară. [Există o categorie de contracte, 
cari obligă pe o parte la prestarea unei munci și pe alta la remunerarea celei 
dintâi şi cari 'totuşi nu pot fi” incorpotate la categoria contractelor de muncă 
(art. 37 combinat cu 58) pentrucă; înire cel ce prestează muncă și cei ce o 
remunerează nu este un raport de continuitate. Astfel, de exemplu: chelnerul 

în “raporturile sale cu publicul prestează o muncă şi primește o remunerare, 

dar raporiurile contractuale dintre ei nu sunt continue; clieniul nu îmbracă 

calitatea de patron, iar chelnerul nu este. salariatul celui dintâiu. Acelaşi 

raport contractual discontinuu există între hamal și public, sau între mese- 
riaşul câte lucrează pe cont propriu și clienţii săi. Aceste contracte, şi altele 
asemănătoare, deşi au de obiect prestarea unei munci şi remunerarea ei. nu 
stabilesc raporturi de continuitate între un patron şi salariatul său şi de 
aceea nu sunt cuprinse în definiţiunea noastră. 

Caracterele fundamentale aie cotractului de muncă sunt așa dar: 

1. Prestarea unei munci, - 
2. Remunerarea acestei munci. , 
5. O continuitate de raporturi juridice între cel ce prestează munca 

şi cel ce o remunerează. 

RAPORTUL DELA SENAT. — În proectul de lege din i'ranța pentru 

contractul de muncă în cari diverse cazuri de nulitate erau admise și con- 

sacrate, d-l Doumergue, în 1906. se rostea astfel: „Trebue să fie considerată 

ca ilicită orice clauză din contractul de muncă prin care una dia părți a 

abuzat de nevoile, de ușurința, de. inexperienţa celeilalte părți pentru a-i 

impune condițiuni în flagrani desacord fie cu condițiunile obișnuite ale pro- 

fesiunii, fie cu valoarea şi importanţa serviciilor angajate . 
Nu vor putea, însă, intra în cadrul contractului de muncă acele con- 

venţiuni cari, deşi au de obiect prestarea unei munci ŞI remunerarea ei, nu 

statornicesc relațiuni de continuitate între un patron şi un salariat. 

RAPORTUL DELA CAMERĂ. — Proectul de lege alăturat. privit sub 

acest aspect, creează cadrul de drept al salariaților particulari, „dela ultimul 

lucrător dintrun atelier până la cel mai bine plătit inginer de uzină sau mare 

funcţionar de bancă. Extrem de importantă clasa socială a salariaților parti- 

culari; de orice categorie ar fi, găseşte astfel în această lege sistemul de garanții
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legale, pentru a se putea folosi în întregime de rodul muncii sale, iar cate- 
goria antreprenorilor găseşte şi ea garanţiile legale necesare utilizării muncii 
şi capacităţii profesionale a salariatului prin aplicarea sirictă a condiţiilor 
contractuale. , 

Din punct de vedere juridic, raporturile dintre salariați şi antreprenori 
se incorporează în formula generală a contractelor. Nu poate fi vorba aci, 
însă, de unul din vechile contracte cunoscute codului civil, ci de o formă 
nouă de contract, denumită contract de muncă. Acest contract de muncă, 
după obiectul, forma şi scopul său, îmbracă în societatea actuală două forme 
caracteristice: individual şi colectiv, la care se pot adăuga două variante a 
celui individual: contractul de echipă şi contractul de ucenicie. 

Contractul individual de muncă, prinir'o definiţie riguroasă, sar putea 
defini ca acordul scris sau verbal, intervenit, între o parte denumită salariat, 
şi o altă numită antreprenor, prin care cea dintâi se obligă a presta celei 
de a doua, forţa sa de muncă, ori a-i pune la dispoziţie capacitatea sa profe- 
sională, pe timp determinat sau pentru o anume lucrare, în schimbul unei 
sume de bani, numită salariu. Legiuitorul însă, ţinând seama de evoluţia sala- 
riatului tinde către o lărgire din ce în ce mai mare a cuvântului salar, căreia 
i se alătură în niarea industrie o serie întreagă de alte avantaje ca locuinţă, 
încălzit, etc, a înlocuit în definițiunea sa noţiunea de salar, de salarizare, 
cu aceea de remunerare. Prin această definițiune şi prin completarea pe 
care o capătă prin art. 85 referitor la salariaţii din birouri, bănci, maga- 
zine, etc. şi care se numesc în mod curent. funcţionari particulari, proectul 
de lege incofporează în regimul său pe toți cei ce trăiesc din venitul unei 
munci remunerate, în afară de cei ce beneficiază de statutul funcţionarilor 
publici, independent de natura muncii prestate, de vârstă sau de sex, cu 
uşoarele excepţii dela art. 58, care cu drept cuvânt nu extinde legea şi la 
acele convenţiuni exprese sau tacite prin care munca sau serviciile nu sunt 
oferite unuia sau mai multor întreprinzători determinaţi, şi când nu există 
continuitate în raporturile juridice dintre acei ce prestează munca şi acer 
ce o plătesc. 

DOCTRINĂ. — Cadrul deiaplicare a legii contractelor de muncă. O 
chestiune de importanţă hotăritoare pentru aplicarea legii este aceea de 
a. se şti, dacă câmpul său de aplicare este limitat la industrie şi comerţ sau 
se întinde şi dincolo de aceste două ramuri economice, orice raport de loca- 
țiune de serviciu intrând a fortiori sub imperiul legii din 5 Aprilie 1929, care 
în această ipoteză, ar îi dreptul comun în materie. Chestiunea a fost dedusă înaintea Inaltei 'Curţi de Casaţie s. 1, care a fost chemată, să se pronunţe dacă dispoziţiile legii privitoare la cotractul individual de muncă se aplică şi contractelor intervenite între un proprietar agricol şi arendaşul său. Inalta Curte prin decizia No. 1079/931 (dosar No. 1031/931), sa pronunțat în sensul limitării câmpului de aplicare a, legii la industrie şi comerţ. 

„Având în vedere — spune Inalta Curie — că prin motivul 1 de casare se pretinde că prin soluţiunea dată, 'tribunalul a violat art. 37 din legea, contracielor de muncă, deoarece deşi acest, text de lege defineşte în termeni generali contractul ge muncă, tribunalul a restrâns înţelesul acestui țext arătând că se aplică numai salariaţi i i, fie i i din in- 
duse și core s iaților fie manuali, fie intelectuali din in- 

„Că prin motivul II şi III "de casare recurenţ. i ă ă de lege invocate de tribunal şi pasagiile din expunerea di o ci dacă, textele referă la salariaţii industriali şi comerciali. de aci nu rezultă că celelalte categorii de salariați trebue să fie excluşi din lege şi că există alte părţi din rea de motive care justifică tocmai i ă iui . ferit a toate categoriile de Selariaţi. oemai, concluzia că legiuitorul sa re „__„Âvând în vedere că acest text de lege indică i i tutive ale contractului de muncă, fără însă a arăta ca etate nato, CONSTĂ aplicaţia legii, este suficient ca un contract să cuprindă aceste elemente, indi- ferent de categoria din care ar face parte salariatul. Ne
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„Că necuprinzând această precizare, privitoare nu la definiţia. contrac- 
tului de muncă, ci la, întinderea de aplicare a legii. 

„Având în vedere că ori de câte ori în cuprinsul legii citate ca şi în 
expunerea de motive, legiuitorul a, trebuit, pentru necesităţi de lămurirea 
dispoziţiunilor sale, să indice categoria căreia aparține salariaţii pentru care 
a legiferat, în mod constant nu a indicat şi nu s'a referit, decât numai la 
ramura, industriei şi comerţului. 

„Că astfel, în afară de art. 1, care se referă la contractul de ucenicie, 
deci la, contractul care priveşte începutul unei activități de muncă, şi cari 
în termeni clari şi exclusivi delimitează obiectul legiferării numai la, cele două 
ramuri amintite, dar mai departe, o întreagă serie de art. 51 litera e, 55, 60, 
Ti, 120, alin. 3 cuprind dispoziţiuni ce presupun în mod necesar o aplicaţiune 
restrânsă numai asupra contractelor privitoare la muncitorii din industrie şi 
comerţ. 

„Că atunci când legiuitorul a voit să extindă aplicaţiunea dispoziţiunilor 
sale asupra unei alte categorii decât aceea a muncitorilor din industrie şi 
comerţ şi anume asupra funcţionarilor, a făcut-o tot numai asupra funeţio- 
narilor din industrie şi comerţ şi pentru această extindere a consacrat în. 
planul legii un capitol distinct, Cap. 1V art. 85—96, deci era, vorba de o cate- 
gorie care diferențiată în unele privinţe, aparţinea totuşi aceloraşi ramuri 
economice. 

„Având în vedere că contractele de muncă din agricultură, încheiate 
cu administratorii agricoli de moşie, privind o categorie de salariaţi ce este 
şi mai mult diferențiată de aceea a muncitorilor din industrie şi comerţ, 
urmează, că dacă legiuitorul 'din 1929 ar îi voit întradevăr să reglementeze 
şi contractele privitoare la această categorie, ar fi arătat-o prin un text ca- 
tegoric, cel puţin aşa .cum a arătat-o pentru contractele privitoare la func- 

ționarii din industrie şi comerţ. 
„Că însă nicăeri legea nu prevede vreo dispoziţiune specială pentru 

această, categorie şi nici măcar nu se referă la, ea, referire, ice lipseşte şi din 
expunerea, de motive alegii. ! 

„Că această omisiune nu poate fi interpretată decât în sensul că legiui- 
torul din 1929 nu a avut intenţia să legifereze şi cu privire la aceste contracte, 
mai ales că problema, contractelor de muncă din agricultură, prezintă în 
rapori cu aceea, a contractelor de muncă din industrie şi comerţ, anume con- 
diţiuni deosebite şi un caracter specific, determinat la noi în ţară de împre- 
jurări economice şi politice cu totul particulare aşa că şi din acest punct de 
vedere, că în adevăr legiuitorul din 1929 ar fi voit, să legifereze şi în această 
materie, ar fi trebuit să-i consacre unele dispoziţiuni speciale“. 

Decizia Inaltei Curți respinge teza că din art. 37 combinat cu art. 120 
din lege ar rezulta că orice raport juridic de locaţie de servicii este supus 
legii din 5 Aprilie 1929, pe considerentul că art. 37 nu face decât să enumere 
elementele contractului individual de muncă, tără a-i preciza întinderea de 
aplicare, ” 

O 'cetire atentă a art. 37, permit însă, concluzia — fără dubiu de în- 
doială — că caracterul acestei dispoziţii este general. , Ă 

Intr'adevur, caracterul general al art. 37, are o dublă justificare: isto- 
rică şi juridică. . - 

Istoriceşte, sfera, de aplicare generală a titlului privitor la contractul 

individual de muncă se poate explica prin raţiunea care a dictat elaborarea 

legii. Faţă de complexitatea din ce în ce mai accentuată a raporturilor între 

capital şi muncă, legiuitorul a, găsit că cele două articole ale codului civil 

care reglementau contractul de muncă nu numai că erau insuficiente de a 
soluţiona dificultăţile în reglementarea raporturilor de locaţiune de serviciu, 

dar erau — cum era cazul art. 14%, care în privinţa probaţiunii: stabilea un 

privilegiu în favoarea patronului — şi contrarii spiritului de egalitate între 

toţi cetăţenii. De aceea în 1929, legiuitorul reproducând dispoziţia art. 1411 c. 

civ., că nimeni nu-şi poate angaja, serviciile pe vieaţă (art. 41 din legea con- 

tracteior de muncă) a declarat expres că art. 1472, nu se mai aplică.
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Scoţând deci din cadrul codului civil capitolul privitor la contraciul de 
muncă legiuitorul a înţeles să facă din regulamentarea contractului de muncă 
obiectul] unei legiferări, speciale, unui cod nou, codul muncii. 

Această legiferare nu puteaiti fragmentară, ea privea orice fel de pre- 
staţiune de; serviciu făcut în mod continuu în schimbul unei remuneraţiuni. 
Aceasta trezultă atât din textul legii cât şi din expunerea de motive, din ra- 
portu! d-lui deputat Zane şi din desbaterile parlamentare, etc., etc. 

Considerentul Inaltei Curți că art. 37, detinind contractul de muncă fără 
să-i. precizeze sfera de aplicare, este desminţit nu numai de textele indicate 
mai sus, dar şi de expunerea de motive şi de raportul deputatului Zane. In expunerea! de motive („Monitorul Oficial“ No. 50 din 24 Mai 1929, pag. 1695), 
legiuitorul o spune categoric, vorbind de art. 37 „am căutat în primul rânâ 
să definim contractul individual de muncă, pentru a-i. delimita sfera, şi con- 
ținutul“, iar în raportul prezentat Adunării Deputaţilor, d-l prof. G. Zane. accentuiază că este supusă dispoziţiunilor titlului LI orice muncă, salariată, 
înţelegându-se prin „munca salariată“, orice muncă prestată fără mijloace de producţiune, în schimbul unei compensajiuni pe care acesta o Gă celui care efectuează munca“. Vorbind de definiţia dată în art. 37 raportul spune mai departe: „prin această definiţie şi prin completarea pe care o capătă prin art. 85 referitor la salariaţii din birouri, bănci, magazine, etc., şi care se numese în mod curent funcţionari particulari, proectul de lege încorporează, în regi- mul său pe toți cei ce trăiesc din venitul unei munci remunerate, în afară de cei. ce beneficiază de statutul funcţionarilor publici, independent de natura. muncii prestată, de vârstă: sau sex, cu uşoare excepţii dela art. 38, care cu drept cuvânt nu extinde legea, şi la acele convenţiuni exprese sau tacite prin care munca, sau serviciile nu sunt oferite unuia sau mai multor întreprinză- tori determinaţi şi când nu există continuitate, în raporturile juridice aintre acei ce prestează munca şi acei ce o plătesc. . 

„Proectul de lege împarte salariaţii aflaţi sub regimul contractului in- dividua] în două mari categorii, de o parte, cei ce prestează munca, şi capa- citatea, lor profesională în condițiuni şi pentru servicii cari reclamă 'o 'pregă- tire măcar parţială prealabilă şi o cheltuială de energie de natură dominantă intelectuală, prestată în birouri, magazine, anexele stabilimentelor industriale ori comerciale, iar de altă parte toţi ceilalţi salariaţi cari nu intră în această categorie”. („Monitorul Oficial: No. 50 din 24 Mai 1929, pag. 1655). 
Dacă la toate aceste lămuriri adăugăm, spiritul care se desprinde din desbaterile cari au avut loc cu ocazia votării legii. (vezi în special discursul deputatului Jacobescu „Monitorul Oficial“ No. 53 din 50 Mai 1929, pag. 1936) şi răspunsul precis afirmativ al d-lui Ministru 1. Răducanu, la întrebarea d-lui 1. Mirescu, dacă legea se aplică şi. muncitorilor agricoli (vezi legea contractelor de muncă comentată de âmboviceanu şi [, Mirescu) , intenţia legiuitorului de a da titlului 11 0 aplicaţiune generală şi nu limitată la industrie şi comerţ, nu mai poate suferi discuţie. Insăşi textul articolului 120 pune capăt oricărei controverse posibile, edictând că „se abrogă toate 

) L n materie de locaţiune de serviciu. (Vezi „Reglementarea Jurisprudenţială a contractului individual qe muncă. în dreptul românesc“, de Marco 1. Barasch, 1932). ; 

Notă. — Chestiunea de mai sus a fost definitiv tranșată prin legea modificatoare din 11 Octomvrie 1952 care în art. 5 edictează că contractul de muncă se aplică şi în agricultură. A se vedea această lege modificatoare în acest volum. 

JURISPRUDENŢAĂ. — 3, Legea contractelor de muncă. (: ii contractelor de muncă din 1929. Cine beneficiază, Raporhă aaa cerul legii particular. Discontinuitatea raportului juridice. Legea contractelor de run
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publicată în „Monitorul Oficial“: No. 74 din 5 Aprilie 1929, resulamentează 
raporturile contractuale dintre patron şi salarial. Deci în vederea consolidării 
juridice a contractului ce există între aceste două categorii de persoane şi pentru 
aplanarea eventualelor conflicte ce derivă din el, era necesar crearea unor norme 
cu sancțiunile respeclive. In niciun caz un particular nu poate beneficia de dis- 
pozițiunile acestei legi faţă de un lucrător. 

Cu atât mai mult art. 124 din această lege abrogă toate dispoziţiile con- 
trare din legea meseriilor şi deci pentru ca litigiul să fie susceptibil de normele 
jegii muncii, se cere: 1) prestarea unei munci; 2) remunerarea acestei munci; 
3) statornicirea unei continuități de raporturi juridice înire cel ce o remunerează. 

Constatându-se că în speță raportul juridic între meseriaşul ce lucrează 
pe cont propriu şi clientul său, este un rapori contractual discontinuu, şi deci 
un atare contract neîntrunind al ireilea caracter fundamental, adică continui- 
tatea, reclamantul nu poate beneficia de această lege. Având în vedere că acest 
ultim element de continuitate este imperios cerut de legea muncii şi reclamantul 
neintrunind această condițiune, urmeazi ca acţiunea să fie respinsă. (Jud. Oc. 
IL, Urb. lași, judecător Emil Sterie. cartea de judecată No. 5644 din 27 şi 30 
Octomvrie 1930). 

Nota d-lui av. Elias Griimbers, lași. — Legea contractelor 
de muncă din 1929 este legată de numele și personalitatea unui dre- 
sător al Muncii şi Cooperaţiilor Sociale putând fi cunoscută sub 
legea Răducanu, 

„Cu toate că afare cam târziu în legislaţia românească, totuşi 
importanţa ei este covârşitoare. E suficient'să enunțăm viduitatea 
textelor din codul civil care dirijau raporturile dintre patron şi 
salariat şi mai ales celebrul articol 1472, care ne evocă, acea tristă 
epocă. când munca omului a fost depreciată... Şi nici nu putea fi 
obiectul unei analize mai serioase, pentrucă: Robia a fost o insti- 
tuţie consacrată în dreptul roman, Senatorii marelui Imperiu, cu 
codex-ul strâns la piept fulminau de mânie, contra aceluia care ar 
fi cutezat, să sdruncine sau să știrbească din această faimoasă or- 
ganizaţie socială, 

Patronul se crede pe cuvânt?! Concepţie revoltătoare!! Sau 
cum afirmă Matei Cantacuzino „o regulă de dovadă nedreaptă 
care acordă o preferinţă nejustificată cuvântului patronului, vio- 
lează principiile de egalitate între părţile contractante“. (Pag. 661). 

Cea mai vizibilă neexactitate a Proclamaţiei drepturilor omu- 
lui (1789). Sfidarea modului sângeros al unei revoluţii: egalitatea 
socială![... O himeră... Dreptatea frățească!!... O utopie... 

După spiritul acestui text, individul este un corp vacant... şi 
lesne de exploatat. Pleiada jurisconsulţilor şi a marilor comenta- 
tori cari filtrau morala codului civil vidând controversele prin cu- 
setările lor filosofice, au ignorat aspectul anti-social şi deprimant 
ce se desprinde din aforismul ...„Le maître est cru sur son afir- 
mation “... De ce se preocupau dânşii cu scrutarea și analiza textelor 
prin latura materială şi pecuniară??... Indiferent de jignirea ce 
se aducea individului!!... De ce această nepăsare n'ar întări con- 
vingerea cu caracter clasic că codul civil este codul Burgheziei??... 

Ce distanță dela concepţia Bonapartistă a acelor 4 redactori 
prezidați de Cambacârâres până la indignarea lui Jeusserand... 
„Cetait un sisteme simple, mais d'un brutalit€ ei d'une injustice
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flagrantes“... Sau până la doctrina, lui Duguit care doboară teza individualistă guvernată de codul civil. 
Spiritul legii Răducanu se fondează pe sistemul de gândire a lui Duguit care putem zice că a produs o profundă sguduitură în ştiinţa dreptului. 
Interdependenţa socială!!... este caracterul transformărilor economice. Îndividualismul dispare în fața colectivităţii organi- zate şi legislaţia care regulamentează contractul de muncă, con- struită după ideologia ilustrului Duguit, este pusă în corcordanţă cu regimul contractual care domină raporturile dintre salâriat şi patron... „Les homimes d'une mâme sociâtă sont unis les uns aux autres, d'abord parcequi'ils ont des besoins communs, dont ils ne peuvent assurer la satisfaction que par la vie commune; c'est la solidarit€ ou interdependence, par similitude"... (Les transf. genâr. du droit privâ, pag. 27). 
Și cu drept cuvânt legiuitorul în expunerea de motive, de- nunţă anacronismul din art. 1472 codul civil, ca cea mai gravă nconsecvenţă față de principiile egalitare şi de libertate, incrimi- nând individualismul legislaţiei actuale, dar în schimb preconizând interdependenţa, ca unica garanţie a cohesiunii sociale. Aspectul contractului de muncă, sub forma sa nouă. nu mai poate fi considerată ca o „locatio operarum“ — termen absolut impropriu și desagreabil. Cum să închiriezi munca omului?? Ener- gia şi eforturile omenești nu pot fi asimilate oricărui corp neînsu- fleţit şi devalorizat care să formeze obiectul unei locațiuni; evi- dent că null... „V'esclavage predisposait les Romains â assimiler ă une chose, le travail de l'homme...“* (Colin et Capitant, Contrat de Travail, pag. 587). Şi cu atât mai uţin nu reprezintă astăzi o le- gislaţie de clasă cum se pretinde de unii reacționari, pentrucă va- loarea ei este remarcabilă, tinzând a restabili un prestigiu, ȘI în- deplinirea unui rol social]... „la cooperation quitable, harmonieuse, du travail et du capital“... (Louis Josserand, Vol. II, pag. 601). Complexitatea. şi ansamblul legii cuprinde o tehnică inge- nioasă, care sub aspectul ei particular, e abia o ramiticaţie a drep- tului ouvrier. 

Și persistăm că e o ramificaţie, pentrucă regulamentarea muncii într'un organism industrial se fondează pe o egalizare în toate domeniile, unica garanţie a păcii sociale. (George Scelle, le dr. ouvrier). 
„Unul din desideratele im ortante ale legii Răducanu este: fixarea persoanelor, ce au să beneficieze de aceste dispoziţiuni, bine înțeles luându-se ea bază durata raportului contractual. , Şi aci ne permitem să remarcăm considerentele hotărârii d-lui judecător Emil Sterie care printr'o aplicare logică a principiilor in legea muncii a înlăturat pe reclamant dela această juris icţie 

Raporturile contractuale dintre patron şi salariat trebuiau modelate şi chiar moderate. Acest nucleu generator de conflicte
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interminabile degenerau, fie în grevă sau în lockout; şi cum se 
putea rezolva sau aplana aceste revendicări pe morala debilă ce se 
degaja din cele două texte codul civil??... Sistematizarea preten- 
țiunilor dintre aceste două tabere antagoniste este idealul acestei 
legi și criteriul îl găsim în art. 37 şi 58. 

Maniera, juridică a contractului de muncă ne-o indică aceste 
texte, şi aplicarea lor practică, o găsim în expunerea de motive. 
Trei condițiuni esenţiale dirijează raporturile: şi conflictele dintre 
patron și salariat: a) prestarea unei munci; b) remunerarea acestei 
munci; c) continuarea raporturilor juridice dintre cel ce o prestează 
şi cel ce o remunerează. | 

Ca o consecinţă firească a condiţiunilor de mai sus, conven- 
țiunile, fie exprese sau tacite, nu sunt aplicabile: a) particularilor 
şi b) atunci când nu există continuitate de lucru. Pentru ca ra- 
portul juridic să, fie sancţionat sau ocrotit de legea muncii, pe 
ângă că trebue să existe acea firească legătură între patron şi sa- 
lariaţi, dar se mai cere şi continuitate. 

Și cu drept cuvânt instanța dela Iaşi, a respins acţiunea ca 
inadmisibilă, pentrucă nu exista între reclamant şi părît elemen- 
tul continuității consacrat de art. 38 din legea muncii. 

Acea amplă expunere de motive care însoţeşte legea se înalță 
la valoarea morală a unui comentar. Legiuitorul deschide o paran- 
teză şi se ocupă de acea categorie de persoane care cu toate că 
unul prestează o muncă şi altul i-o remunerează, totuşi nu întru- 
neşte a treia condițiune care este continuitatea. Și un exemplu 
foarte expresiv ilustrează ipoteza autorului: remuneraţia pe care 
o primește chelnerul dela client constitue un raport discontinuu şi 
efemer, nu poate fi caracterizată în drept, pentrucă această pre- 
staţiune benevolă este un echivalent al modestiei... sau în definitiv 
o atenţiune... o gratificaţie. Dar, între persoana care serveşte şi 
stăpânul stabilimentului se creeâză un raport contractual de muncă 
continuă. Faptul că comanda clientului este executată imediat, 
această subordonaţiune nu implică şi existența contractului de 
muncă faţă de el, ci numai faţă de patron, care, desăvârşindu-se 
prin elementul continuității, este ocrotită de legea muncii. 

Evoluţia acestor gratificaţii — pourboire — pe care le pri- 
meşte personalul stabilimentelor au început să fie obiectul unor 
discuţiuni mai interesante în Franţa şi Germania; unde psihologia 
clientului se pretează la toate inovațiile şi astfel, a: determinat studii 
mai amănunțite care probabil că vor fi înglobate în contractele de 

" muncă. (Pierre Voirin, Etude jur. du pourboire, Revue Trim. de 
Dr. civil 1929, 2, 307. — Fr. Geny, Mâthode d'inter. et sur en. dr. 
positif. fr. col. [, pag. 361 Nota 7. Grenoble, Sirey 1901, 2. 209, 
Montpellier Sirey 1915, 2290, Douai 1911, I, 585, D. 1904, [, 556. 

Legea contractului de muncă, îndepărtează intenţionat dela 
prescripțiile sale acţiunea particularului contra uvrierului care se 
poate vida pe calea dreptului comun. Numai conflictele dintre pa- 
tron și salariaţi sunt compatibile cu dispoziţiile legii, şi aceasta
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“pentru â înlesni educaţia profesională — care e de ordine publică. 
“(George Scella, le droit ouvrier, pag. 197). (Jurispr. Generală 
1950, speța 1595). 

5. Birourile notariale nu pot fi asimilate cu întreprinderile comerciale sau 
industriale prevăzute de art. 85 din legea contractelor de muncă, care îşi are aplicațiunea numai în raporturile dintre patroni şi salariaţii lor, în zisele în- treprinderi. Prin urmare, raporiurile juridice dinire notarii publici şi funcțio- narii lor de birou, se vor regula în conformitate cu principiile generale pre- Dăzute de codul civil la locaţiunea de serviciu, (Cas. [II deciziunea No. 1414, din 24 Octomvrie 1930). | . ! . Considerentele deciziunii: 

Având în vedere că prin motivul 1 de casare, recurentul susține să sa ” violat și sa interpretat greşit ari. 85 din legea asupra contractelor individuale de muncă, prin faptul că instanța de fond a înlăturat birourile notarilor publici ” din numărul celor prevăzute în art, 85, iar prin motivul III de casare se susține că sa făcut o greşită aplicare în speță a arl. 17 din legea notarială rusă şi? 10 din legea pentru extinderea în Basarabia a legislației din vechiul Regal, ca fiind străină în speță. 
i Se Având în vedere că, prin legea nolarială rusă (art. 17), notarii publici sunt consideraţi în slujba Statului, iar după legea extinderii '(art. 10); care enumără alribuţiunile notarilor publici, din faptul că ei sunt puşi conform legii de extindere, sub controlul Preşedintelui de Tribunal, Tribunalul judecându-t in căzul unei acțiuni disciplinare, rezultă în mod neîndoelnic, că notarii publici sunt şi astăzi consideraţi ca funcționari publici „sui generis“, îndeplinind func- fiunile oficiale ce exercită pe lângă “instanțele judecătoreşti, în limitele com- petinței lor. 

. , Considerând că, la lumina acestor principii, judecând Tribunalul cu drept cuvânt a hotărit că birourile notariale în, niciun caz nu pot fi asimilate cu întrepriderile comerciale sau industriale prevăzute de art. 85 din legea asupra contractelor de muncă, care își are aplicațiunea numai în raporturile “dintre patroni și salariaţii lor din întreprinderile comerciale şi industriale (art: 1 şi 37 din lege), de unde rezuliă că raporturile dintre notarii publici şi funcționarii din biroul lor nu sunt reglementate de dispozițiunile zisei legi, ci de principiile generale prevăzute de codul civil relativ la locațiunea de serviciu. Că deci motivele 1 și II] de casare sunt nefondate. 
Având în vedere că prin motivul II de casare, recurentul susține că sa săvârșit o omisiune esențială şi exces de putere prin faptul că instanța de fond n'a discutat şi nu s'a pronunțat asupra depoziției martorei Elena Grinevici. Având în vedere că, Tribunalul a stabilit că Mihail Grosu încă din luna Maiu 1928, cu ocazia punerii în aplicare a legii pentru extinderea în Basarabia a legislaţiei din dechiul Regat, a prevenit pe toţi funcţionatii din biroul său că va fi nevoit să reducă personalul, și le-a pus în vedere încă de atunci să. se îngrijească să-şi caule alt serviciu, bazându-se pe depozițiile martorilor: Ștefan Pagu, Grigore Beszmerthai şi Israel Munder. ” Că, procedând astfel, Tribunalul a uzat de dreptul său de apreciere lăsat de lege la facultatea sa, şi întrucât a motivat hotărtrea ce a dat, arătând pe ce anume elemente de fapt se bazează în constatarea că recurentul a fosf din timp avizat, că va fi concediat, astfel că, chiar dacă n'a discutat depoziția martorei Elena Grinevici, nu se poate pretinde că a comis un exces de putere sau omisiune esențială, p ” „că deci şi motivul II de casare devine nefondat, iar a fi respins ca atare, 

Perifru aceste motive Curtea respinge recursul. (Jurispr.-Română No. 1-2 din 195| speța 11). 
4. Legea contractelor de muncă. Remiza c Chelnerul e salariat, după legea contracte numai remiză. Potrivit art. 57 şi 58 leg 

recursul urmează 

onstitue salariul, Aplicație or de muncă 1929 chiar când primeşte ea contractelor de muncă pentru a exista
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un contract de locaţie de serviciu este necesar să fie îndeplinite trei condiţii şi anume: 1) prestarea unei munci; 2) remunerarea acestei munci; 3) continui- tatea de raporturi juridice între cel ce prestează munca şi cel ce remunerează. Este indiferentă forma sub care se face remuneraţia, fiind lăsată la li- berul acord al părților fixarea modului și al prețului retribuţiei; şi este necon- 
testat că clienții nu achită chelnerului remiza obligatorie, decât spre a răspunde unei îndatoriri pe care le-o pune patronul de a face o plată în numele său. 

Aşa că, stabilindu-se acest element necesar existenții contractului de 
muncă, iar prestarea muncii de către chelner în restaurantul patronului fiind ne- 
cunoscută, rămâne de văzul dacă ultimul element şi anume continuiiatea de 
raporturi juridice între cel ce prestează munca şi cel ce o remunerează, este şi 
el îndeplinit. Ori, nu se poate susține că chelnerul se găseşte în raporturi ju- 
ridice continue cu clientul al cărui rol efemer în restaurant se află în: contra- 
dicție cu noțiunea de continuitate; este însă evident că chelnerul prestează pa- 
tronului servicii cu titlu oneros şi cu caracter de permanență. 

In sensul concluziei trase din regulamentele expuse conchid şi desbate- 
rile parlamentare, care au avut loc cu ocazia votării legii contractelor de muncă, 
şi unde se precizează că între restaurator şi chelner există raporturi dela patron 
la salariat, pe care le reglementează legea contractelor de muncă. 

In speța judecată, admițându-se în parte de către Judecătoria de Ocol 
acțiunea introdusă după legea contractelor de muncă de chelnerul ]. 1., patro- 
nului său M. C, a formulat apelul său de faţă susținând: a) că legea contrac- 
felor de muncă nu e aplicabilă în acest litigiu: b) că în orice caz reclamantul 
I. Î., a fost preavizat de concediere în termenul prescris'-de lege. 

Primul motiv de -apel a fost respins pentru consideraţii arătate mai 
sus, însă ]. [., care a fost reclamant la prima instanță nedovedind că nu a fost 
preavizat de concediere, cel de al doilea motiv din apelul lui M. C,, a devenit 
întemeiat şi apelui, a fost admis ca atare, reformându-se acțiunea lui 1. [. 
(Trib. Ilfov, s. |. com., sent. com. No. 1661 din 23 August 1951, Preş, d-l Al. 
Vasilescu, jude-preşedinte, redactor, d-l O. A. Sachelarie, jude-supleant). 

Nota d-lui jud. H. Udrea.— Bacşişul este intrai în mora- 
vuri. Faţă de această situaţie s'a căutat să se facă o reglementare 
a lui. Mai multe propuneri de legi au fost făcute în acest scop în 
Franţa. (v. Rev. trim. de droit civ. 1920, pag. 556). 

Oamenii de drept, faţă de numeroase probleme ce ridică bac- 
şişul, şi-au îndreptat atenţia asupra lui. De cea mai mare impor 
tanță asupra acestor chestiuni ridicate de bacşiş este monografia 
d-lui Pierre Voirin, „Etude juridique du pourboire“, publicată în 
Rev. trim. de droit civ., pe anul 1929. 

Bacşişul a început să preocupe şi instanţele judecătorești. 
Printre chestiunile ridicate este şi aceia, dacă bacşișul trebue con- 
siderat ca un salariu în raporturile dintre patron şi persoanele de 
serviciu. 

Chestiunea aceasta s'a pus şi în faţa Trib. Ilfov s. I. com. 
în sentința publicată mai sus. Aci persoana de serviciu nu primea 
vreun salariu fix. Ea era angajată numai .cu remiză. Tribunalul a 
hotărît că ne găsim în faţa unui salariat. Legea contractului de 
muncă îi era aplicabilă deci. 

Socotim soluţia Tribunalului justă. 
În relaţiunile cu clientela, servită de personalul angajat de 

patron, există un raport juridic între patron și această clientelă. 
Patronul procură anumite lucruri sau bucurare de ele. Clientela 
plăteşte, lucrurile sau satisfacția ce i se procură. Raportul acesta:
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juridic este numai cu patronul. Cu personalul de serviciu clientul 
nu are niciun raport juridic. 

Personalul de serviciu dacă nu se găseşte întrun raport ju- 
ridic cu clientul, se găseşte însă cu patronul. În contractul făcut 
cu. patronul, acest personal sa angajat să presteze munca sa. 
Munca aceasta va fi remunerată. Fste indiferent dacă persoana de 
serviciu primește o remunerație fixă. sau una diminuată din cauza 
remizei sau nu primeşte nicio remunerare dela patron, însă pri- 
miește o remizie dela clientelă. Ceea ce primeşte „persoana de 
serviciu, fie dela patron, fie dela clientelă, este preţul muncii 
sale, rezultat din contractul intervenit între patron şi personalul 
de serviciu. Acest preţ al muncii constitue salariul. Persoanele 
acestea sunt deci salariate. Lor li se aplică legea contractelor de muncă, dacă se găsesc față de patron în raporturi de continuitate 
de serviciu. 

“In Franţa, în raportul făcut la Senai, asupra propoziției de lege pentru reglementarea bacşişului, d-l Godard şi-a depus ra- portul său, în care printre altele propunea ca chestiunea bacșișului să fie încorporată în Codul munaii. (Vezi Rev. trim. de droit civ. 1929, pag. 1199). : 
La noi legea contractelor de muncă nu vorbeşte nimic de bacșşiș. Din desbaterile parlamentare se vede însă că el a fost con- siderat salariu. La aceeaşi concluzie ne duce şi principiile de drept, după cum sa văzut mai înainte. (Jurisprudența Generală: 1951, 

speța 1125). 

5. Legea contractelor de muncă. Competința judelui de ocol. Există şi când pe lângă muncă salariatul se mai angajează să vândă produsele fabricate de el. In fapt: Reclamantul a fost angajat la pârita ca şef al secțiunii de bom- bonerie-engleză pe termen de trei ani, cu retribuție fixă de 12.900 lei lunar. Pe lângă această retribuție reclamantul mai avea 6% provizion asupra vânză- rilor obținute prin el şi încasate. La acțiunea reclamantului, bazată pe anga- jamentul arătat, pârita a ridicat incidentul de incompetență, cerând ca pricina să fie judecată de judecătoria de ocol, conform legii contractelor de muncă, Admis incidentul. 
In drept: După art. 57 din legea contractelor de muncă, faptul că sala- riatul odată cu prestarea muncii furnizează şi materia primă nu ridică con- tractului de muncă, caracterul lui. 

Prin analogie cu aceste dispozițiuni după cum furnizarea de materii prime nu schimbă caracterul contractului, nici vânzarea produselor fabricate, cum este în speță, nu va putea schimba acest caracier, scopul legiuitorului din 1929, fiind de a supune la aceleaşi reguli toate litigiile dintre patron şi salariat ” După art+ 120 din legea contractelor de muncă, asemenea litigii fiind de competența judecătoriei de ocol, incidentul ridicat se găseşte fondat și în con secinţă se declină competinte. (Trib. Ilfov, s. II, com., sent. com 4449 di "19 Oc. tomyrie 1951, Preşedinte Ghinea Constantinescu, jude-consilier: redactorul se NI N. Nedelcu, jude-supleant. Admis incidentul S, An, Berindei. Vezi Juri mu dența generală 1931, speța 1365). ” 1 Jurispru- 
6. Contractul individual de muncă Legea di: ili 
„C i u | . 1 5 April . manuală. punea infelectuală. Funcţionarii particulari. Sfera de picta inca conirăctului individual de muncă. Art. 57 83 «i i , 

muncă din 5 poli 1073 rt. 5€, 85 şi 120 din legea contractelor de
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Î. Intră în sfera de aplicabilitate a contractului individual de muncă 
reglementat de legea din 5 Aprilie 1929, contractele încheiate între patroni şi muncitorii manuali şi intelectuali nu numai din stabilimentele industriale sau 
comerciale, dar şi din celelalte stabilimente sau instituții particulare, cari nu se ocupă nici cu comerțul nici cu industria, ci îşi exercilă activitatea întrun domeniu fără scop lucrativ, călăuzite de binele marelui public, nefiind excluşi din marea masă a muncitorilor manuali şi intelectuali, cărora li se aplică dis- 
pozițiunile acestei legi, decât funcţionarii publici, cari au o lege de favorizare 
a lor, statutul funcționarilor publici cum şi funcționarii din instituțiile ale 
căror bugete sunt supuse aprobării parlamentului, guvernului sau consiliilor 
județene şi comunale, pe care articolul 1 din legea statulului funcționarilor 
publici îi consideră ca funcționari publici. 

Il. Instanța: competentă să judece diferendele ivite cu ocazia executării 
unui contract individual de muncă, reglementat de legea contractelor de muncă 
din 5 Aprilie 1929, este judecătoria de ocol. | 

Curtea, 
Asupra apelului făcut prin petiția înreg. la No. 7566 din 25 Mai 1951, 

de către Epitropia Aşezămintelor Brâncovenești, în contra sentinţei civile cu 
No. 601 din 1931 a Trib. Ilfov, sec. Ill-a civ. cor., prin care Tribunalul şi-a 
declinat competența de a judeca acțiunea intentată de intimatul Ion Herţa în 
contra apelantei, trimițând afacerea spre a fi judecată, de Jud. Ocol 7 Urban 
Bucureşti. y 

Având în vedere actele şi lucrările din dosar, cum şi concluziunile orale 
şi scrise ale părților. 

Având în vedere că apelanta Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti sus- 
ține că greşit sa declinat de către Tribunal competența de a judeca acțiunea 
intimatului, prin care acesta cere ca apelanta Epitropia Aşezămintelor Brânco- 
veneşti să fie obligată să-i plătească cu titlu de daune suma de 7.000.000 lei, 
pentrucă a fost concediat fără motiv din funcțiunea de inspector-şef ce o în» 
deplinea în cancelariile apelantei, pe motiv că, fiind vorba de rezolvarea unui 
conflict ivit cu ocazia executării unui contract individual de muncă, încheiat 
pe baza legii contractelor de muncă din 5 Aprilie 1929, este de competența ju- 
decătoriei de ocol pentru a fi judecat, principiile de drept comun, consemnate 
în codul civil, reglementând acest contract, care, astfel fiind, face ca diferendul 
ivii cu ocazia. executării lui, să fie de competența Tribunalului, a fi rezolvat. 

Considerând, că potrivit art. 37 din legea contractelor de muncă din 
5 Aprilie 1929, contractul individual de muncă este convențiunea prin care una 
din părți, denumită salariat, se obligă să presteze munca sau serviciile sala 
pentru un timp determinat, sau pentru o lucrare determinată, unei alte părți, 
denumită patron, care, la rândul său, se obligă să remunereze pe cea dintâi, 
potrivit art. 51 din aceeaşi lege, între cel ce prestează munca şi cel ce o re- 
munerează, existând o continuitate în raporturile lor juridice. N 

Că această fiind definiția pe care legiuitorul o dă contractului individual 
de muncă, rezultă că în cadrul lui intră orice raport de drept în care unul 
dintre contractanți se comportă ca patron, iar celălalt ca salariat, obiectul obli- 
gatiunii celui din urmă fiind prestarea muncii sau serviciilor sale, iar al celui 
dintâi salarizarea acestei munci, nefiind excluse din categoria acestor feluri 
de contracte decât acelea în care munca sau serviciile nu se prestează unuia 
sau mai multor întreprinzători determinaţi, ci publicului când nu există 
deci, continuitate în raporturile juridice dintre cei ce prestează munca şi cei ce 
o plătesc. _ , 

Că, în ce priveşte felul muncii sau serviciile prestate, în cadrul contrac- 
tului individual de muncă, definit şi reglementat de legea din 5 Aprilie 1929, 
întră nu numai munca sau serviciile manuale dar și cele intelectuale, în cazul 
acesta, cei ce prestează munca, după cum se prevede în dispozițiunile art. 85 
din lege, fiind considerați ca funcționari particulari şi edictându-se în favoarea 
lor, o serie de alte dispozițiuni, neaplicabile celorlalți salariaţi, _ _ 

Că, deşi art. 83 din lege, ocupându-se de salariaţii cari prestează o muncă 
sau serviciu intelectual, enunță pe cei din birouri, magazine, sau anexele sta-
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bilimentelor industriale sau coinerciale, aceasta nu înseamnă că dacă este vorba de un salariat din birouri, nu ale unui stabiliment industrial sau com ercial, 

de binele marelui Public, salariaţii din aceste instituțiuni nu sar mai bucura de dispoziţiunile acestui text de lege, scopul urmărit de legiuitor prin aceşt. articol nefiind acela de a enumera în mod limitativ :stabilimentele cărora ur- mează să li se aplice dispozițiunile acestui text de lege, ci de a crea dispozifiuni de favoare muncitorilor intelectuali aplicabile tuturor acelora cari prestând o astfel de muncă, intră în cadrul contractului de muncă individual, referirea la cei din industrie sau comerţ fiind făcută întrucât acolo se întâlnesc cei mai mulţi. 
Ori, cum dispozițiunile contractului individual de muncă, după cum rezultă, nu numai din termenii generici: ai art. 57 din lege, dar și în expunerea - de motive, şi cuvintele raportorilor dela Cameră şi Senat, cari nu exclud din marea masă a muncitorilor manuali şi intelectuali, cărora li se aplică dispozi- fiunile acestei legi, decât pe funcționarii publici, cari au o lege de favorizare a lor, statutul funcționarilor publici şi cărora şi fără aceste explicafiuni ale ex- punerii de motive şi al raporturilor, nu li se puteau aplica dispozifiunile acestui articol, ei nefuncționând în baza unui contract intervenit între ei şi Stat, ci în baza legii care determină condițiunile de numire, cum și drepturile şi îndatori- rile fiecăruia, dintre dânșii, condițiuni la care ei, prin faptul numirii lor într'o 

1925, îi consideră ca funcționari Publici, — cuprind în sfera lor de aplicabili- tale, toale celelalte raporturi juridice încheiate între un patron şi un salariat, cu privire la munca sau serviciile celui din urmă, în schimbul unei remune- rațiuni primită din partea celui dintâi, indiferent că patronul este o persoană fizică sau juridică de drept privat sau de drept public, cum bunăoară Sfatul, care şi el, în anumite raporiuri juridice, faţă de unii salariați ai săi se com- portă ca patron şi indiferent că aceste persoane juridice urmăresc sau nu un scop lucrativ, urmează ca şi raportul de drept ce se invoacă prin acțiunea sa de către reclamant, că există între dânsul, în calitate de salariat şi Epitropia Așezămintelor Brâncovenești, o persoană juridică de drept privat, în calitate de patron, privitoare. la munca şi serviciile sale intelectuale prestate Epitropiei în schimbul unei remuneraţiuni, intră în categoria contractului individual de muncă, reglementat prin dispozițiunile acestei legi. Că astfel fiind, bine Tribunalul şi-a declinaţ competența de a judeca diferendul ivit cu ocaziunea executării acestui contract, el, potrivit art. 120 din lege fiind de competența jud. de ocol spre a fi rezolvat în, prima instanță, iar apelul urmează să fie respins ca nefondat. i Pentru aceste motive redactate de d-i consilier Ștefan P. pinge, etc. 
(ss) W. Racoviceanu, (ss) Ştefan P. Mihăilescu, M. Georgian. (Vezi Curierul Judiciar din 24 lanuarie 1952, pag. 63) 

Mihăilescu res- 

7. Acţiune conform leşii contractelor de muncă, Salariatul nu îndepli- neşte condițiunea continuității în angajamentul său cu patronul. Respingerea acțiunii. 
In fapt: Reclamantul N, B., intentează proces contra Soc. G. conform legii 

contractelor de muncă, pentru a-i plăti diferite lucrări de sudură autogenă efectuate la instalația sa de gazmetan. 
Pentru dovedirea acțiunii cere dovada cu martori, expertize Pârtta ridică incidentul de inadmisibilitate a acțiunii confor fractelor de muncă. 

i În drept: Singura chestiune discutată este dacă contractul clamant, are o continuitate, sau este p 

etc. 

m legii con- 

făcut de ra- entru o lucrare determinată şi dacă .
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pârita care l-a angajat este un patron în sensul art. 37 din legea contractelor 
de muncă. N : 

Dispozițiunile legii contractelor de muncă nu se pot aplica atunci când 
nu există continuitate de lucrări şi nici atunci când cineva chiamă pe un me- 
seriaş, care lucrează pe cont propriu ca să execute o anumită lucrare. In fapt, 
se dovedește că reclamantul este un adevărat patron, că are atelier propriu în 
oraș, că are lucrători şi că execuţia lucrărilor la pârita nu avea caracterul de 
continuitate. Aşa fiind, pârîta nu poate fi privită ca patron în sensul art, 37 
din lege și ca atare actiunea urmează a se respinge, elc. (Jud. Ocol II Ploeşti, 
cart. de jud. No. 152 din 1925 redactată de d-l consilier Ath. Popescu). 

Nota d-lui advocat G. Nicodinescu. — Hotărirea ce adnotăm 
rezolvă un interesant conflict de muncă şi ilustrat printr'o carte 
de judecată excelent motivată, etc., etc. 

Din examinarea acestei definițiuni constatăm că legiuitorul 
a voit să încadreze în categoria celor ce beneficiază de legea con- 
tractelor de muncă, numai pe anumiţi salariaţi, şi anume pe aceia 
ale căror contracte suni caracterizate prin trei elemente: 

1) prestarea unei munci; 
2) remunerarea acestei munci; şi 

5) continuitatea acestor raporturi. 
Această definiţie are darul de a cuprinde elementele comune 

ale celor două noţiuni: a locaţiunii de servicii, locatio operarum. şi 
a locaţiunii de lucrări — locatio operis. 

In adevăr, pe legiuitorul” din 1929 nu l-a interesat în primul 
rând dacă salariatul este plătit pe unitate de timp şi nici dacă este 
plătit cu bucata. ci l-a interesat dacă salariatul oferă serviciile în 
mod continuu patronului. 

In' speța ce adnotăm, redactorul hotăririi constată că recla- 
mantul nu îndeplinea această ultimă condiţie, deoarece el avea un 
atelier propriu acasă la el, astfel că în același timp el putea să 
execute lucrări la mai multe persoane şi că chiar la pârită a exe: 
cutat încontinuu lucrările, pentrucă a fost acţionat în judecată, 
în diferite epoci în mod discontinuu, etc., etc. 

Din examinarea tuturor principiilor ce se degajă din această 
lege, se constată că contractul de muncă este prin excelenţă in- 
tuitu personae. Salariatul este angajat personal şi munca trebue 
să o presteze personal, ceea ce înseamnă că îndată ce munca pre- 
stată se efectuiază prin alte persoane, avem de-a face cu un antre- 
prenor de lucrări sau un acordant, căruia legiuitorul nu i-a permis 
a se folosi de avantajul acestei legi speciale. 

Trebue să recunoaştem cu întreagă satisfacţie că legea din 
1929 nu numai că împlineşte un gol simţit puternic în vieaţa eco- 
nomică a acestei țări, mai ales după războiu, de când în ţara noa- 
stră industria capătă importanţă deosebită. Era nedrept ca pentru 
ocrotirea capitalului să se făurească de sute de ani legi de protecţie, 
începând cu codul civil, comercial, procedură. etc., pe câtă vreme 
pentru muncă, factor tot atât de important de producţie ca şi capi- 
talul, să nu se facă decât slabe încercări de protecţie, rezumate 

37087—8
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“în minuscule avantagii strecurate parcimonios în câteva articole de lege. 
(Vezi Jurisprudenţa - Generală No. 16 din 21. IV. 19%, speța 507). 

8. Legea din 5 Aprilie 1929. Administrator de moşie. Dacă intră în cate- goria salariaților protejați de această lege. Soluţiune negativă. In fapt: F. P., administratorul moşiei păritei E. N., chiamă în judecată pe aceasta din urmă conf. legii contrăctelor de muncă din 1929, şi cere ca odată cu desființarea contractului să fie pârita obligată a-i achita salariul cuvenit până la desființarea contractului şi alte cheltueli de deplasare, împrumut, etc, Se ridică de pârită un fine de neprimire rezultând din neaplicacarea. în speță a legii contractelor de muncă, incident care este primit. In drept: Din expunerea de motive a legii cât şi din raportul dela Senat şi Cameră, se vede că ceea ce a determinat pe legiuitor să facă această lege, 

prindeau numai dispozițiuni relative la ucenici şi raporturile dintre calfă şi patron fără a cuprinde pe salariaţii din comerţ, pentru Ardeal şi Banat legea ungară din 1884, ce determină condițiile de muncă ale lucrătorilor din fabrici și pentru Bucovina, Codul Industrial Austriac din 1907 şi legea din 1910, privi. toare la funcționarii comerciali, 
Cu această intenție legiuitorul din 1929, menţinând ceea ce mai corespun- dea timpului din acele legiuiri şi inspirându-se mai departe din alte legiuri moderne, a întocmit legea contractelor de muncă care în titlul 1 se ocupă de 

Din definiția dată de art. 1 al legii, rezultă că ea se referă numai la munca industrială sau comercială, ceea ce rezultă şi din expunerea de motive 

E drept, că după definiția din art. 37, sar părea că e suficient ca să se angajeze cineva în scop de a presta cuiva munca sa, fie manuală, fie intelec- tuală, în schimbul unei remuneraţii, pentru a fi loc de aplicarea legii, dar totuşi din art. 51 litera c, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61 şi 62 de sub titlul II şi art. 120 de sub dispoziţiile tranzitorii, cum şi expunerea de motive, rezultă că legea se aplică exclusiv muncitorilor manuali sau intelectuali din întreprinderile indu- striale şi comerciale. 
Faptul că în expunerea de motive, ce însoțește legea, nu sa arătat că 

titlul II dela cap. 1—4 se aplică numai salariaților din întreprinderile indua 
striale şi comerciale, nu implică că sar aplica aceste texte tuturor salariaţilor deci şi celor agricoli; căci dacă nu sa adăugat cuvântul „humai” a fost pen- irucă aceste dispoziții se aplică deopotrivă şi funcționarilor din industrie şi 

Dar că fiind vorba de un contract ce nu intră în cate oria ă 

i ] 
acel - 

tate de legea din 192, acțiunea urmează a se face conform. drepipeloră, ară- 
(Trib. Roman, sent. No. 115 din 25.1 V.1924, Preş. şi redactor Fugen Săndulescu 
jude preşedinte; asesor: V, Crivăţ, judecător-preşedinte. Urmează o notă a
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d-lui Jude-Preş. Emil Bădărău. Jurispr. Generală 1952 din 10 Martie, speța 
316). 

9. Director de uzină electrică proprietatea unei comuni, nu beneficiază de 
legea contractelor de muncă. Art. 37, 85 din legea contractelor de muncă. 

In principiu, potrivit art. 37 din legea contractelor de muncă, contractul 
individual de muncă este convenţiunea prin .care una din părți, denumită sa- 
lariat, se obligă să-şi presteze munca sau serviciile sale pentru un timp deter- 
minat, sau pentru o lucrare determinată, unei alte părți, denumită patron, care 
la rândul său se obligă să-l remunereze. 

Că generalitatea termenilor utilizați de legiuitor în acest text pare să 
impună, de altfel. în acord cu însăşi declaraţiunea autorului legii înserată în 
expunerea de motive, concluziunea, că orice salariat îşi prestează serviciile sale 
în condiţiunile indicate de textul amintit, va beneficia de dispoziţiunile legii 
contractelor de muncă. : 

Cu toate acestea, instanțele de fond a căror părere a fost consfințită şi 
de Inalta Curte de Casaţie, bazată pe întreaga economie a legii, cât şi pe di» 
ferite dispoziţiuni de text, au ajuns la concluziunea că aplicațiunea acestei legi 
trebue limitată numai la salariaţii din ramura industriei şi a comerțului, restul 
de salariaţi, din celelalte ramuri de producțiune, urmând să fie guvernați, şi 
mai departe de dispozițiunile dreptului comun. 

Că acesta este adevărul şi deci în limitarea câmpului de aplicaţiune a 
legii, nu trebue să ne călăuzim nuimai de definiția generică prevăzută în art. 
37 enunțat, ne-o evidențiază acelaşi legiuitor, prin textele următoare, atunci, 
când deşi avea la dispoziţie termenii generali ai textului amintit, care de sigur 
pot cuprinde în definiția dată şi pe funcționarii din birourile comerciale şi in- 
dustriale, cu toate acestea s'a simțit dator ca să le prevadă dispozițiuni speciale 
în titlul IV al legii, art. 85 şi urm. 

Că la aceasta dacă se adaugă și scopul urmărit de legiuitor prin votarea 
legii şi anume reglementarea raporturilor dintre muncă şi capital şi totodată 
unificarea diferitelor norme ce sporadic şi diferențiat existau în această materie, 
pe diferite părți din teritoriul ţării, pentru ca acesta două ramuri de: produc- 
fiune cum spune raportorul legii, să-şi poată da prinir'o strânsă cooperare re- 
zultatul dorit, adică propăşirea individuală şi cu ea propăşirea naţională, ajun- 
gem la concluziunea implicită, că în determinarea câmpului de aplicațiune a 
legii, va trebui să ținem seama pe lângă restricțiunile amintite şi de ambii fac- 
tori pentru care sa legiferat, adică atât de salariat cât şi de patron, care şi 
unul şi altul în virtutea legii, au drepturi şi obligaţiuni. o 

Ori s'a simțit nevoia, de sigur, de a se impune prin lege obligația patro- 
nului și deci respectiv crea avantagii şi drepturi salariatului, acolo unde nor- 
mele de organizație şi conducere a patronului în activitatea sa industrială sau 
comercială, nu le garantau suficient şi aceasta nu putea fi decât numai în în- 
treprinderile particulare, unde un trecut ce a excelat prin abuzuri a impus in- 
tervenția legiuitorului şi nicidecum la instituţiunile publice ca stat, județ sau 
comună, unde prin organizația lor, legile pe baza cărora există şi se conduc, 
garantează suficienţ toată proteguirea salariaților săi. 5 

Că aceasta este concluziunea ce se impune, ne-o indică pe lângă argu- 
mentele de rațiune amintite, şi argumente de text, căci în toate textele se Dor- 
beşte de patron şi stabilimente industriale sau comerciale, şi totodată se impun 
obligaţiuni de control şi tutelă, exemplu art. 71 şi 72, compatibile numai cu 
patronul sau instiiuțiile particulare şi nicidecum cu o comună, județ sau stat, 
care chiar dacă izolat, pot face un act de comerț, sau avea în patrimoniul lor 
o întreprindere industrială, nu devin prin aceasta ele însăşi întreprinderi co- 
merciale sau industriale, cu consecința de a putea încheia cu salariaţii lor, un 
contract de muncă, FIVES - 

Ori în speță apelantul fiind un salariat al primăriei pe baza contrac- 
tului încheiat cu durată determinată, indiferent de locul unde i sa destinat 
să-şi presteze munca, nu poate fi privit potrivit principiilor expuse, decât ca 
un locator de serviciu urmând să-şi valorifice drepturile pretinse lezate pe baza
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principiilor de. drept comun şi nicidecum pe baza legii contractelor de muncă. (Trib. Dorohoiu, sent. din 19 Mai 1952. Complet de divergență sub preşedinţia d-lui O. Pienescu, preşedinte redactor; asesor O. Vasiliu, jude-preşedinte, opinie separată |. 1. Gavrilescu, judecător de ședință; părţi: Dumitru Moraschi cu advocat Al. A. Răutu şi Carol Segal; primăria Dorohoiu cu advocatul G. G. Ioanescu. Juzrisprudenţa Generală, No. 25/1932, speța 741. - (A se vedea şi Jurisprudenţa No. 23 de sub art. 76). 

Art. 38. — Nu sunt supuse dispoziţiilor de sub acest titlu convențiile exprese sau tacite prin care munca sau serviciile nu sunt oferite unuia sau mai multor întreprinzători determinaţi, ci publicului şi când nu există continuitate în raporturile juridice, dintre acei ce prestează munca şi acei ce o plătesc. 
Notă. — A vedea Jurisprudenţa No. 2 de sub art. 37 cu nota d-lui advocat Elias Grinberg din Iaşi. 
Idem, Jurisprudenţa No: 4 de sub art. 57 cu notele d-lui jude- cător Hariton Udrea, dela Tri. 1fov. 
dem, No. 7 de sub art. 57 cu nota d-lui advocat G. Nico- dinescu. 

Art. 39. — Mimorii sub vârsta de 18 ani împliniţi nu pot în- cheia contracte individuale de muncă, decât cu autorizarea pă- rinților, tutorilor sau a persoanelor cari au răspunderea legală a protecţiunii lor. 
In lipsa tuturor persoanelor enumărate mai sus, minorul mai mic de 18 ani va putea dobândi autorizare de contractare dela Camera de muncă şi până la înfiinţarea ei, dela Judecătoria de ocol. 
Minorii trecuţi de 18 ani, fie că sunt emancipaţi sau nu, se bucură de deplină libertate de a contracta fără a mai avea ne- voie de asistenţa protectorilor legali, cerută de dreptul comun. 
EXPUNEREA DE MOTIVE. — Cu privire la capacitatea părţilor con- tractante proectul nostru derogă dela dispoziţiile codului civil în două direc- ţii, Fixează majoratul industrial la 18 ani: dând minorului, având această 

vârstă, depline puteri de contractare. Justificarea acestei măsuri o găsim în 
precocitatea acelor ce din frageda vârstă intră în câmpul muncii, precum şi în datoria de a-i face să beneficieze nestânjeniţi de rodul muncii lor, S'au 
menţinut dispoziţiile tutelare numai pentru acei sub 18 ani. 

mul rezultând din contractul de căsătorie. 
„Text francez. — Les droits de la Femme 

Î « înarice sur les produits de son travail personnel et les economies en prov enani sont determints par
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„le l6i du 13 Juillet 1907 relative au libre salaire de la femme marie et 
a la contribution des €pouz auz charges du mariage (art. 78 Code du 
travail). 

EXPUNEREA DE MOTIVE. — Tot prin derogare dela codul civil, proec- 
tul nostru acordă completă capacitate de contractare femeii măritate, ori- 
care ar fi regimul rezultând din contractul de căsătorie (art. 35). Socotim de 
prisos a mai insista asupra justificării acestei măsuri, 

Art. 41. — Nimeni nu poate angaja munca sau serviciile 
„sale decât pentru o. durată sau întreprindere determinată. 

Dacă părțile nu au fixat durata contractului individual de 
muncă, ea se stabileşte după. obiceiul locului. 

Textul francez. — Ou ne peul engager ses services qwă temps ou 
pour une entreprise determine (art. 20). 

Le durce du louage de services est, sauf preuvre d'une convenlion 
contraire, reglte suivant lusage des lieuz (art. 21 Code du tavail). 

Art. 42. — Contractul individual de muncă este considerat 
definitiv încheiat afară de cazul când părţile au convenit la un 
termen de încercare a cărui durată nu poate depăşi opt zile pen- 
tru salariatul plătit cu ziua şi 15 zile pentru orice altă categorie 
de salariaţi. 

DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — D-i Pompiliu lonifescu, vi- 
cepreşedinte: D-lor Deputaţi, la acest articol este un amendament care a fost 'admis 
de .guvern şi de comisiune. 

D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: D-lor, 
amendamentul propus de d-i Roznovan este în sensul urinător: art. 42 va fi astfel re- 
dactat: „Contractul lindividual de muncă este considerat definitiv încheiat, afară de 
cazul când părţile au convenit la un termen de încercare, a cărui durată nu poate de- 
păşi 8 zile pentru salariatul plătit cu ziua şi 15 zile pentru orice altă categorie de sa- 
lariaţi î. Acest amendament a fost admis. 

— Se pune la vot amendamentul admis de comisiune şi de guvern şi se adoptă. 
D-l Pompiliu loniţescu, vicepreşedinte: La acest articol sa mai propus un amen- 

dament respins de guvern şi de comisiune în această cuprindere: 
La art. 42, rândul 3 şi 4: 
„„Tiecerea unui termen de încercare stabilit de comun acord de către ambele 

părţi, a cărui durată este maximum de 8“. 
Iacob Pistiner, Lotar Rădăceanu, Al. Lucian, 1. Flueraş, 7. 1. Mirescu, etc. 

— Se pune la vot amendamentul şi se respinge. 
— Art. 42 se votează în textul comisiunii cu amendamentul admis. 

Art. 45. — Contractul individual de muncă poate fi făcut 
verbal sau scris. 

La cererea uneia sau ambelor părți, contractul scris va fi 
înregistrat la Camera de muncă respectivă. 

Contractele individuale de muncă până la valoarea de 10.000 

lei lunar sunt scutite de orice taxe de timbru şi înregistrare. 

In lipsa unui act scris; proba cu martori pentru dovedirea
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contractului individual de muncă este totdeauna admisă, oricare ar îi valoarea litigiului. 
Articolul 1472 din codul civil nu se aplică, 
EXPUNEREA DE MOTIVE. — Forma contraciului de muncă este lăsată la alegerea părților (verbal sau scris). Dar tocmai fiindcă în cele mai multe cazuri contractele de muncă se încheie verbal, astfel că dovada scrisă este greu de cerut, prin derogare dela dreptul comun, în art. 45 alin. III, proectul dispune că proba cu martori este totdeauna admisă în lipsa unui act scris, oricare ar fi valoarea litigiului, | Pentru a aprecia cum se cuvine valoarea practică a acestei dispoziţiuni este suficient să ne amintim de dispoziția art. 1472 din codul civil, care dis- pune: „patronul se crede pe cuvânt“ în litigiile ce survin cu salariaţii săi pentru neplata salariului. 

DESBATERILE SENATULUI. — D-1 C. R. Mircea: D-lor Senatori, propun la acest articol următorul amendament: 
Art. 43 se va modifica astfel: | „Contractele individuale de muncă, până la valoarea de 10.000 lei lunar, sunt scutite de orice taxe de timbru şi înregistrare“, 
Pompiliu Ionescu, Al, Mihăilescu, N. C. Teodorescu, C. R. Mircea, D. Iorgovici. — Se consultă comitetul delegaților. 
D-l N. P. Romanescu, vicepreşedinte: D.lor Senatori, amendamentul d-lui se- nator Mircea a fost admis de comitetul delegaților. 
— Se pune la vot amendamentul d-lui senator Mircea, admis de comitetul delegaților, şi se admite şi de Senat, 
— Se pune la vot art. 43 astfel amendat, şi se admite. 
DESBATERILE ADUNARII DEPUTAȚILOR. — D-/ G. Zane, raportor: D-lor Deputaţi, la acest articol s'a propus un amendament în cuprinsul următor: La art. 43, după aliniatul ultim se adaugă următorul aliniat nou: „Art. 1472 din codul civil se abrogă”. Este vorba de acel articol care consacră obligaţiunea pentru justiţie de a crede pe cuvânt pe patron. 
D-l 1. Popescu-Zorica: Cum? Se abrogă un articol din codul civil? D-l D. Ionescu: D-le Preşedinte, nu se poate redacta amendamentul în felul acesta, ca să se abroge acel articol, Trebue pus: nu este aplicabil. : D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: «De sigur, nu se aplică, acesta este sensul, 
D-l G. Zane, raportor: Eu am cetit amendamentul aşa cum a fost propus. Dacă 

cei cari l-au propus nu-l susţin, nu poate fi culpa noastră, Recunosc că într'adevăr ter- 
minologia nu este bună şi că trebue să se spună: nu se aplică. D-l Pompiliu loniţescu, Dicepreşedinte, D-lor Deputaţi, acest amendament este 
Primit de guvern, însă nu este propus de numărul reglementar de deputaţi. Insă, pen- 
trucă d-l Ministru la primit, evident că este admisibil. Dar daţi-mi voie să pun o chestiune: este inutil acest amendament, pentrucă în 
dispoziţiunea finală se spune: „Toate dispoziţiunile legale, regulamentare sau de alt 
ordin reteritoare la contractele de muncă se abrogă“. DA ÎI. Răducanu, ministrul muncii, Cooperaţiei şi asigurărilor sociale: D-le Preşe- 
dinte, într'adevăr amendamentul este inutil, însă vă rog să mă lăsaţi să fac plăcerea 
d-lor Deputaţi, cari vor să propună amendamente. D-l Pompiliu Ioniţescu, vicepreşedinte: D-Jor Deputaţi, cu această explicaţiune a 
d-lui Ministru, pun la vot acest amendament primit de guvern. — Se admite. 

D-l Pompiliu Ionifescu, v | D-l G. Zane raportor: Acest amendamenţ este înlocuit prin celălalt care a fost 
primit, d-l deputat Paleologu, care l-a propus, l-a retras. -l Pompiliu Ioniţescu, vicepreşedinte: Se ia act. — Art. 43 se votează în textul comisiunii cu amendamentul primit, 

„
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Art. 44. — Condiţiile contractului individual de muncă pot 
fi dinainte fixate prin regulamente de muncă sau prin contracte 
colective. 

In lipsa lor, sau a unor stipulaţiuni exprese din contractul 
individual de muncă, se consideră că părţile s'au referit la obi- 
ceiul profesiunii sau al locului. 

Numai în lipsa oricăror elemente aci arătate se vor aplica 
regulele de drept comun. 

Notă.— lată ce spune C. Chaussy despre regulamentele de 
muncă: „Le reglement d'atelier, comme son nom lindigue, est le 
r6glement particulier des conditions du travail pour un atelier, une 
usine. un 6tablissement. 

Le reglement d'atelier est, en effet, le contrat de travail offeri 
par le patron ă l'ouvrier; le gonirat de travail propos6 ainsi con- 
stitue, en principe, un tout intangible. Aussi a-t-on pu dire que 
ce contrat est un contrat d'adhâsion; l'ouviier adhâre, en effet, au 
reglement de Latelier, en accepte toutes les clauses en bloc sans les 
„discuter, par le seul fait qu'il consent ă travailler dans une usine 
dans lequelle un reglement d'atelier est affiche, si laffichage est 
fait dans les conditions telles que cet ouvrier ne peut pas soutenir 
n'en avoir pas en connaissance“. 

Mai jos publicăm şi o judicioasă .comentare a acestei che- 
stiuni de către distinsul notru jurist în materie, d-l advocat Marco 
1. Barasch. 

DOCTRINĂ. — Caracterul juridic al regulamentului de muncă. 
Aceeaşi instanţă prin sentinţa menţionată mai sus, a statuat şi asupra 0po- 

E zabilităţii faţă de patron sau salariat a unui regulament de muncă, de ale 
cărui condițiuni părţile au avut cunoştinţă. In primul rând naşte întreba- 
rea ce este regulamentul de muncă a cărui existenţă de muncă juridică o 
consfinţeşte legea din 5 Aprilie 1929, în art. 44? 

Regulamentul de muncă este legea internă a întreprinderii. Scopul 
regulamentului este determinarea obligaţiunilor reciproce ale părţilor, con- 
diţiilor de admitere a salariaţilor, modalităţilor de plată a salariilor, amen- 
zilor ce se vor percepe in caz de violare a regulamentului, termenelor de 
preaviz, etc. Are acest regulament valoarea, unei convenţiuni între părţi? 
Răspunsul nu poate fi decât afirmativ. 

Intr'adevăr, regulamentul de muncă în cele mai frecvente cazuri, este 
opera exclusivă a voinţii patronului, şi aparţine prin natura sa, categoriei 
contractelor de adeziune. . 

Forţa legală a regulamentului decurge din consimţimântul pe care 
salariatul este presupus că şi l-a dat la intrarea lui în serviciu, fie că a, 
luat cunoştinţă. de clauzele sale în mod expres, fie că a început activitatea 

sa supunându-se tuturor dispoziţiilor regulamentului. , 

In actualul stadiu a1 legislaţiei noastre devine deci obligatoriu orice 
regulament de muncă edictat de patronul întreprinderii, prin aplicarea prin- 

cipiului că convenţia este legea părţilor. Instanţele judecătoreşti vor avea 
numai să verifice dacă acest regulament a fost cunoscut şi acceptat de 

salariat şi dacă clauzele sale nu contravin dispoziţiilor de ordine publică 

ale legilor contractelor de muncă. Tribunalul Iifov S. I com. a soluţionat
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cestiunea în cadrul acestor principii. (Reglementarea jurisprudenţială a contractului individual de muncă în dreptul românesc, Marco 1. barascl, 1932, pag. 28). 

JURISPRUDENȚĂ. — 10. Prima Casă de Păstrare din Timişoara are un 

a chemat în judecată pe patron, pretinzând că i se cuvine o îndemnizare egală cu restul de 12 ani, până la împlinirea a 55 ani de serviciu, dat fiind -că regu- lamentul prevedea îndepărtarea din serviciu numai pentru cazuri de abaferi disciplinare bine stabilite. Cu alte cuvinte, reclamantul susține că a fost anga- jat, în virtutea regulamentului cu putere de convenţie între părți, pe o durată determinată de 35 ani. Judecătoria a respins acțiunea ca nefondată, iar Trib. Timişoara sec. III, prin sentința dată la 17 Septemvrie 1932 în dos. 16701959, admite apelul şi acțiunea reclamantului, stabilind că ascmenea regulamente au caracter de convenţie între părți. 

CAP. II 

Etectele contractului de muncă 

A. Obligaţiile patronului 

Art. 45. — Patronul este obligat la plata remuneraţiei stipulate. 
EI este obligat de asemenea să pună la dispoziţia salariatu- lui, în lipsa unor convențiuni sau obiceiuri contrare mijloacele necesare pentru prestarea muncii sau serviciilor angajate, asi- gurându-i putinţa de a lucra în mod normal, 
Notă. — Legiuitorul nostru a omis să prevadă în legea de faţă una din obligaţiile patronului foarte uzitată şi anume elibe- rarea unui certificat la plecarea din serviciu a salariatului, In Franţa, art. 24 Code du travail, reglementează această obli- gaţie în sensul că salariatul poate cere, la expirarea contractului, 

EXPUNEREA DE MOTIVE. — Obligaţia primordială a patronului este vemunerarea muncii. Condiţiile în cari trebue. să se facă această remunerare le vom examina mai Jos. 
„Patronul mai este obligat de a pune pe salariat în atare condiţie de 

muncă! încât acesta să poată produce normal (art. 45 alin. 3); şi în bune condiţii igienice şi de siguranţă (art. 48).
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Art. 46. — Reţinerea de către patron a materialelor sau a 
instrumentelor de muncă a salariatului, afară de cazul când a- 

cesta este debitor al celui dintâiu pentru preţul lor, dă salaria- 
tului drept de daune, pe lângă restituirea materialelor şi instru- 
mentelor în natură sau înlocuirea lor cu altele de aceeaşi natură 
şi calitate. 

Art. 47. — Patronul nu răspunde de conservarea materiale- 
lor sau instrumentelor de muncă aparţinând salariatului, decât 
numai când se dovedeşte că pierderea, deteriorarea sau distru- 

gerea lor provin din culpa personală a patronului sau a persoa- 

nelor însărcinate de acesta cu păstrarea lor. 
Art. 48. — Patronul este obligat să îngrijească ca executa- 

rea muncii să nu aducă vreo vătămare sănătăţii, siguranței sau 

moralității salariatului. 
Aceeaşi obligaţiune o are patronul şi în cazul când sa obli- 

gat să procure salariatului locuinţă şi hrană. 
In ambele cazuri patronul este obligat să se conformeze pre- 

scripțiunilor de siguranţă și de igienă. 

Notă. — Care este sancţiunea atunci când patronul nu se con- 
formează dispoziţiunilor de mai sus? 

Salariatul poate cere fie desființarea contractului din culpa 
patronului cu desdăunarea prevăzută de această lege, fie obligarea 
patronului la executarea acestor dispozițiuni. In privința daunelor, 
salariatul poate cere remuneraţia cuvenită pe timpul preavizului, 

conf. art. 78 şi 92 dacă este salariat neintelectual sau conf. art. 95 
şi 95 dacă este intelectual în categoria celor prevăzuţi în art. 85. 
Este bine înţeles că i se cuvine şi daune-morale sau materiale în 
cazul când din neexecutarea dispoziţiilor art. 48 de către patron, 
salariatul a suferit vreo vătămare a sănătăţii sau moralității. 

DESBATERILE SENATULUI. — D-1 C. R. Mircea: D-lor Senatori, la acest 

articol propun următorul amendament: 
Cuvântul „industrială“, dela finele articolului, să fie şters. 
Art. 48, alin. 3, va fi astfel redactat: 
„In ambele cazuri, patronul este obligat să se conforme prescripțiilor de si- 

guranţă şi de igienă”. 
A. Popa, C. R. Mircea, G. Gheorghian, 1, Negruţiu, D. Iorgovici. 
D- 1. Răducanu, ministerul muncii, cooperației şi asigurărilor sociale: Admit. 

— Se consultă comitetul delegaților, 
D-l N. P. Romanescu, raportor: Comitetul delegaților a admis amendamentul pro- 

pus de d-l senator Mircea, | Ă Ă 

— Se pune la vot amendamentul propus de d-l senator Mizcea, admis de 

comitetul delegaților, «şi se admite şi de Senat. 
— Se pune la vot art. 48, astfel amendat, şi se admite. 

Art. 49. — Patronul mai este obligât a acorda salariatului 

un concediu anual de odihnă după normele ce urmează:
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Salariatul cu o vechime neîntreruptă la aceeaşi întreprin- 
dere dela 1—5 ani, va beneficia de un concediu de 7 zile. 

Cu o vechime de 3—5 ani, de un concediu de zece zile, 
Cu o vechime de 5—10 ani, de un concediu de 14 zile. 
Peste această vechime pentru fiecare an în plus, concediul va fi sporit cu o zi, el neputând depăşi totuşi în niciun caz, 50 de zile. 
Concediile fixate mai sus nu vor putea fi reduse sau su- primate prin acordul părților. 
Aceste termene de concedii sunţ socotite minimale. 
Concediile se vor acorda de întreprinderile industriale sau comerciale cari întrebuințează cel puțin 10 salariaţi, pe serii, în aşa fel ca funcționarea normală a întreprinderii să nu sufere. Pe tot timpul concediului salariatul va primi o indemnizare egală cu salariul mediu încasat pe ultimele trei luni, cu toată accesoriile raportate la zilele de concediu, 
EXPUNEREA DE MOTIVE. — Articolul 49 introduce o dispoziţie cu totul nouă în legislaţia noastră socială şi anume obligaţia pentru patron de a acorda concedii anuale de odihnă salariaţilor săi, Dar dacă sub raportul reptului măsura e cu ţotul nouă, sub raportul stării de fapt o găsim intro- dusă pe baza convențiilor dintre părţi şi mai ales a convențiilor colective, pe o scară ce merită atenţia legiuitorului. 
Extragem din statistica convențiilor colective pe 1927, publicată de Ministerul Muncii, următoarele relaţiuni cu privire la concedii: 
„In regulă generală concediile sunt în legătură cu vechimea salariaiu- lui, cu pregătirea sa profesională şi cu frecvența regulată la lucru; ele sunt plătite fie cu salariu normal, fie uneori şi cu salariu suplimentar. Unele con- venţii cuprind şi clauza că salariatul nu poate răscumpăra concediul şi nici nu are voie a lucra în acest timp. 
Ne găsim, aşa dar, în faţa unei stări de fapt :pe care proectul nostru o consacră legalmente generalizând-o. Am reprodus înadins limitele între care 

odihnă pentru salariat, am prevăzut pe de o parte dreptul la plata pe timpul concediului şi pe de altă parte imposibilitatea pentru părţile coniractante de a reduce sau suprima această odihnă, adăugând și sancțiuni în caz de călcare a legii (art. 49, 50). 

Notă. — A. Iată o chestiune foarte controversată: a) trebue să dovedească salariatul că a cerut concediu și a fost refuzat sau b) trebue patronul să facă dovada că salariatul a renunțat la con- cediul de odihnă care i se cuvine de drept? „ Instanţele noastre de judecată Sau pronunțat în mod deo- sebit, dar cele mai multe în sensul arătat Ja b, cu motivarea ce se poate vedea în Jurisprudenţa No. 19 de mai jos, pe care o socotim Justă şi judicioasă.
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In adevăr, în practică se întâmplă foarte rar ca un salariat 
să renunţe la concediu, când primeşte pe acest timp întreaga re- 
muneraţie şi dacă totuşi s'ar întâmpla un asemenea caz, de sigur 
că patronul va fi obligat să facă o asemenea probă afirmativă. 

Ipoteza cealaltă, ca să probeze salariatul că a cerut concediu 
şi i s'a refuzat, poate fi susţinută numai de aceia cari nu cunosc ac- 
tuala situaţie de inferioritate faţă de patron, când salariatul nu în- 
drăzneşte să ceară un drept al său, de frică să nu displacă patro- 
nului, care îl poate îndepărta din serviciu, cu formele legale, dar 
fără putinţă pentru salariat de a mai găsi alt serviciu. În această 
situaţie şi pentru considerentele desvoltate în sentinţa Trib. Ilfov, 
s. Il com. 2820/951 de mai jos, suntem de părere că patronul trebue 
să fie obligat a proba că salariatul său a renunţai la concediul de 
odihnă cuvenit. 

B. O altă chestiune este aceia de a se şti ce se întâmplă cu 
un salariat concediat înainte de luna lunie a anului, când încep 
în mod obişnuit concediile. Din hotărîrea pe care o redăm mai jos 
şi pe care nu o putem împărtăși, se vede că Trib. lifov a decis că 
unui asemenea salariat nu i se cuvine indemnizaţie de concediu. 
Noi credem că în asemenea caz, patronul trebue să fie obligat a 
plăti indemnizaţia cuvenită pro rata temporis, cum, de altfel s'a 
pronunţat Judecătoria Industrială Cernăuţi la 4 August 1932. 

C. Se susţine de unii jurişti că un concediu de odihnă nu mai 
poate fi.cerut după expirarea anului în care era datorat, deoarece 
continuarea serviciului peste această dată, implică renunţarea sala- 
riatului la dreptul de concediu sau la echivalentul în bani. 
Se pare că Jud. Ocol. 1 şi Trib. Ilfov sec. Î com. în dosar 
2351/9532, prin sentinţa No. 1925 din 1 Octomvrie 1952, au împăr- 
tăşit acest mod de vedere. Eroarea este vizibilă: Salariatul nu re- 
nunţă implicit, pentrucă renunţarea la drepturi nu se poate înţe- 
lege când ne gândim la slăbiciunea salariatului față de patron. 
Pentru ca să nu piardă serviciul, este obligat să tacă şi să renunțe 
în mod silit, cu consimțimânt viciat şi nu reclamă acest drept decât - 
atunci când este concediat şi când prin urmare nu mai are nimic 
de pierdut, în ce priveşte serviciul avut. 

De altfel, în drept, renunţarea la concediu nu se poate pre- 
supune, fiindcă legiuitorul a făcut din dispoziţia dreptului de con- 
cediu, o dispoziţie de ordine publică, ceea ge rezultă atât din ter- 
menii imperativi ai textului ari. 49, cât şi din faptul că astfel de 
concedii nu pot fi reduse sau suprimate prin acordul părţilor, po- 
trivit al. 6 din art. 49. 

D. O chestiune importantă este aceia de a se ști dacă părţile 
— cari nu pot reduce sau suprima concediul înainte de angajarea 
în serviciu — o pot face în timpul sau după desființarea contrac- 
tului de muncă. Înalta Curte de Casaţie decisese — în materie de 

preaviz — că asemenea renunţări sunt valabile după desfiinţarea 
contractului (vezi jurispr. de sub ari. 93) şi de sigur că acelaşi 

principiu are a se aplica şi la concedii. Dar iată că intervine le-
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giuitorul prin legea moditicatoare din 11 Ociomvrie 1932 şi ho- tărăşte că termenele de preaviz nu se pot reduce sau desfiinţa de părţi nici după desființarea contractului. Se va aplica acest nou principiu şi la concedii? Prin analogie, deşi legea nouă vorbeşte precis de textele art. 78 şi 95, credem că se aplică şi la concedii, adică la echivalentul lor în bani, pentrucă rațiunea le- giuitorului care a edictat art. 3 din legea din 1i „Octomvrie 1932 este aceeași pentru ambele cazuri, preavize şi concedii, întocmite pentru proteguirea salariatului. - 
JURISPRUDENŢĂ. — 171. Având în, Dedere că apelanta reclamantă a cerut să i se dea şi suma de 7500 lei cu titlu de gratificaţie anual obişnuită. În privința acestui capăt de cerere, nefăcându-se nicio dovadă că recla- - manta avea această obligație, urmează să se respingă acest capăt de cerere, Având în vedere că reclamanta mai cere 7500 lei echivalentul salariului pe o lună, pentru luna de concediu ce sar fi convenit pe anul 1930. Având în vedere că în conformitate cu art. 49 legea contractelor de 

cediu anual de odihnă plătit, de o lună de zile, iar în caz de refuz va fi obligat a plăti pe acel timp dublul salariului. 
Că însă acest concediu de odihnă acordându-se pe anul calendaristic şi cu începere din luna Iunie până în Septemvrie al fiecărui an, în caz că recla- manta ar fi fost în serviciul pâritei în timpul când trebuia să se acorde con- 

' Mai 1950, deci înainte de timpul când începea să se acorde concedii de odihnă, cererea sa de a-i plăti salariul de odihnă pe anul 1950, se privește nefondată și caulă a se respinge, (Sentința comercială No. 3586 audiența din 9 Iulie 1951, dosar No. 140/1934). 
12. Când se poate renunța la concediul de odihnă? Cui incumbă dovada renunțării? Art. 49 legea contractelor de muncă. 
Legea contractelor de muncă, față de importanţa pe care o are munca în diferitele :ramuri de activitate, a căutat să reglementeze acest contract, ce nu-şi găsise în codul civil decât o reglementare cu totul insufientă. Printre aceste dispoziții reglementare este şi aceea a dreptului la odihnă anuală al sa- lariatului. Pentru a se face eficace această dispoziţie legea arată că aceste con- cedii de odihnă nu vor putea fi reduse sau suprimate prin acordul părților, iar 

ritafe, să nu se poată ca acesta să convină la suprimarea sau reducerea conce- 

contractelor de muncă, arată că concediile de odihnă nu se pot reduce sau su- prima prin comunul acord al părților, această dispoziţie îşi are aplicația numai când se încheie contractul de muncă, iar nu în cursul contractului de muncă, când salariatul poate renunța la întreg concediul sau la parie din el. Concediul de odihnă intră între obligaţiile, pe care legea le pune în sar-



  

425 EXPUNERE DE MOTIVE. NOTE. COCTRINA. JURISPRUDENŢA O Art,.50 

daltă parte contractantă nu şi-a îndeplinit obligaţia sa, pentru ca responsabili- 
tatea să apese asupra acestei părți. Patronul pentru a fi exonerat de această 
responsabilitate, trebue să facă el dovadă, că salariatul a renunțat la concediul 
de odihnă. , 

Expresia legii, că patronul este oblisal „a acorda salariatului concediul“, 
nu arată că salariatul trebue să ceară el concediul şi după această cerere, pa- 
tronul acordă concediul. In această interpretare, că salariatul să ceară conce- 
diul, salariatul ar trebui să facă el dovada că a cerut concediu, şi această cerere 
i-a fost refuzată. Expresia de „acordare“ de concediu, precedată în lege de ter- 
menii „este obligat“, arată însă că obligaţia de a acorda un concediu, impusă 
le lege patronului şi de care acesta nu poate fi exonerat decât dovedind că sa- 
lariatul a renunţat la concediu. 

In speță de faţă nu sa constatat renunţarea din partea salariatului la 
concediul de odihnă. Apelul şi acțiunea sau admis în parte. (Trib. Ilfov, s. Il 
com. sent. com. No. 2820 din 15 lunie 4931, preş. şi redactor d-l Hariton Udrea, 
jud. Admis în parte apelul făcut de Gh. Stroescu cu soc. „Sentis“. Jurispru- 
denţa Generală 1951, pag. 910 No. 1089). 

15. In sens contrar, Trib. Ilfov s. II com. sentința 2625 din 20 Mai 1931, 
(dosar 11912/950), a hotărit că salariatul este obligat a dovedi că a cerut un con- 
cediu şi a fost refuzat din partea patronului, pentrucă numai atunci i se des- 
chide dreptul la o indemnizare dublă pe acest termen, conf. art. 50 din lese. 

Art. 50. — Patronul care nu va acorda salariatului concediul 

legal prevăzut mai sus, va îi obligat să plătească acestuia o des- 

păgubire legală cu dublul sumei ce îi sar îi cuvenit pe tot 

timpul concediului. 
Salariatul care în timpul concediului legal se va angaja la 

un alt întreprinzător, se va considera decăzut din drepturile sale, 

fiind obligat a restitui patronului sumele primite pe tot timpul 
concediului; el va pierde dreptul la concediu şi pentru anul 

viitor. 
Notă. — Nu mai încape îndoială că pentru timpul de concediu 

neacordat, salariatul are drept la o indemnizare egală cu dublul 
remuneraţiei, în afară de salariul primit pe timpul servit al con- 
cediului neacordat şi aceasta pentru Sinapilu motiv că această in- 
demnizare reprezintă o pedeapsă pentru patronul care nu şi-a exe- 
cutat obligatia şi o desdăunare pentru salariatul lezat care a fost. 
privat de odihna necesară. N 

Tot pedeapsă primeşte şi salariatul care se angajează pe 
timpul concediului acordat la alt patron, pentrucă atunci când 
el nu are și nu simte nevoia unei odihne, este mai just şi mai logic 
să continue a servi pe propriul său patron şi nu pe altul. 

DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — D-i Jacob Pistiner: D-lor 
Deputaţi, în art. 50 se prevede următorul lucru: , 

Salariatul care în timpui concediului legal se va angaja la alt întreprinzător, se va 
considera decăzut din drepturile sale, fiind obligat a restitui patronului sumele primite 
pe tot timpul concediului. 

Până aci este foarte bine. Dar mai departe iată ce se spune: 
„El va pierde dreptul la concediu şi pentru anul următor “. , 
El deci va fi pedepsit de două ori: nu numai că pierde concediul anul acesta, 

dar pierde şi concediul pe anul viitor, şi deci patronul are un câştig. Cred că acest lucru 
nu este admisibil.
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D-l N. Popescu-Zorica: Nu se pot da două pedepse pentru aceeaşi faptă. D-l Iacob Pistiner; De aceea cer ca ultimele cuvinte: „Va pierde dreptul la concediu şi pentru anul următor“ să fie suprimate, D- 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Eu sunt pentru respingerea amendamentului, 
Ţin să fac o stăruitoare rugăminte către d-nii Deputaţi din majoritate: această „lege nu e decât un compromis între Senat şi Cameră. Noi trebue să fim la linia de mijloc. Am putut să obțin ce am obţinut dela Senat şi acum cred că voi obţine, ceea ce trebue să obţin şi dela Cameră, Dar, dacă d-voastră veţi introduce modificări adânci în lege, ceea ce cred că nu se va întâmpla, atunci proectul de lege va trebui să fie trimis din nou la Senat, pentru ca Senatul apoi să o trimită la dosar. Ori, nu aceasta este dorinţa mea. 
D-l N. Popescu-Zorica: Cer cuvântul, D-l Pompiliu Ionifescu, vicepreşedinte: Aveţi cuvântul, D- N. Popescu-Zorica: D-lor Deputaţi, este incontestabil că d-l Ministru se pune într'o situaţie de fapt... 
D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Puteţi fi siguri, d-lor Deputaţi, că am avut de luptat şi acolo. , D-l N. Popescu-Zorica: Dar nu e mai puţin adevăr că acolo unde se con- stată lacune, excese de zel, în alcătuirea textelor de lege, această consideraţiune tre- bue să treacă pe al doilea plan, pentrucă nai nu putem să votăm un articol care este un non-sens, în lege. ! ' | D-lor, principiul de drept este că o pedeapsă nu se aplică decât o singură data. pentru aceeaşi faptă. 
Pentru aceeaşi faptă nu poţi să dai şi a doua pedeapsă. Este imposibil ca în această materie, ca în toate celelalte să derogăm dela principiile de drept comun, Care ar fi situaţia acestei legi, dacă am da o primă pedeapsă cu pierderea salariului şi concediului pe un an, şi i-am mai da si a doua pedeapsă: pierderea concediului şi în al doilea an. 

D-l Pompiliu Ionifescu, vicepreşedinte: D._] deputat Polizu-Micşuneşti are cu- vântul. 
D-l N. Polizu-Micşuneşti: Imi pare că dispoziţiunile acestei legi, nu pot fi ana- lizate din punctul de vedere al penalităţilor dreptului comun, De ce? Pentrucă la baza acestui proect de lege rezidă două idei; o fdee de “educaţie profesională şi o idee de educaţie morală. Acesta este rolul patronului, faţă de ucenic. 
D-l N. Popescu-Zorica: Atunci luaţi-i concediu pe 10 ani. 
D- N. Polizu-Micşuneşti: Să nu cădem în exces. Vreau să arât că nu s'a creat un non-sens atunci când s'a pus această dispoziţie. Această luare a concediului este de natură educativă, un avertisment care se dă salariatului să nu mai cadă în a doua gre- 

D-i Nestor Badea: D-le Ministru, în acest articol se spune: Salariatul care în timpal concediului legal se va angaja la alt întreprinzător, se va considera decăzut din drepturile sale... Ce se înţelege „din drepturile sale“? D- 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurănilor sociale: Din drep- turile sale de concediu, fiindcă este inadmisibil să fie în concediu, să lucreze la altă întreprindere şi să primească salariu şi dela acela care a căpătat concediu şi dela acela la care lucrează. Dacă citeaţi mai departe, se înţelegea fără lămurirea mea, fiindcă se spune: va fi obligat a restitui patronului sumele primite pe tot timpul concediului. D-1 Pompiliu Ioniţescu, vicepreşedinte: D-lor Deputaţi, pun la vot amenda» mentul d-lui deputat Pistiner, prin care se cere suprimarea părții finale a aliniatului 2, — Sa respins. 
— Art. 50 se votează în textul comisiunii, nemodificat. 

JURISPRUDENŢĂ. — 44, Considerând că legiuitorul voind pe de o parie să despăgubească munca salariatului pe timpul concediului legal, iar pe de alță Parte să nu lase fără sancțiune pe patronii cari împing exigența şi dorința de câştig, profitând de pe urma muncii salariatului în timpul concediului legal-
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mente datorii, a prevăzut obligaţiunea în sarcina patronului de a plăti o des- 
păgubire egală cu dublul sumei ce i sar fi cuvenit pe timpul concediului... 

Concediul de odihnă fiind o lună, pe anul 1929 corespunde cu salariul de 
7000 lei, care socotit la dublul sumei face 14.000 lei; 1ar pe anul 1930, tot 14.000 
lei face în total suma de 28.000 lei. 

Luând în vedere că pârita pretinde că aceste sume să se calculeze o sin- 
gură dată, întrucă! salariatul şi-a primit salariul pe limpul servit cât n'a bene- 
ficiat de concediu. : . 

Că această interpretare este eronată deoarece suma reprezintă o despă- 
gubire cu totul distinctă de salariul lunar, de pildă: la un salariat cu vechime 
de 3—5 ani, concediul va fi de 10 zile deci despăgubirea din art. 50 din lege la 
un salariu de 6000 lei lunar va fi de 4000 lei (dublul sumei de 2000 lei cuvenit 
pe cele 10 zile). | 

Că astfel fiind judecată, urmează a admite şi acest capăt de cerere pen- 
tru suma de 25.000 lei. (Judecătoria Ocolului II Bucureşti, cartea de judecată 
dela 26 Martie 1951). . 

B. Obligaţiile salariatului 

Art. 51. — Salariatul este obligat: 
a) De a executa cu îngrijire lucrul ce i-a fost încredințat, 

conformându-se contractului, dispoziţiunilor și instrucţiilor pa- 

tronului sau a reprezentanţilor acestuia; 
b) De a se conforma dispoziţiilor de ordine şi de disciplină 

stabilite de întreprindere; 
c) De a nu face nimic din ceea ce ar putea pune în primej- 

die siguranţa întreprinderii, a personalului şi a materialului şi 
de a păstra secretul de fabricaţie, de aprovizionare sau de clien- 
telă a întreprinzătorului. 

EXPUNEREA DE MOTIVE. — Obligaţiunile salariatului suni fixate în 
art. 51—57, Ele se rezumă în bună executare a lucrului, respectarea dispoziţiilor 
de disciplină, de ordine şi de siguranţă a întreprinderii. Salariatul este obligat 
personal la prestarea serviciilor şi numai în cazuri excepţionale şi cu anumite 
condiţii poate fi înlocuit de un altul. In caz de indisciplină sau de desordine, 
patronul are dreptul de a aplica amenzi, dar acestea nu pot întrece o zecime 
din fiecare plată şi nu pot fi percepute în interesul propriu al patronului. 
Amenzile vor putea fi întrebuințate numai în scopuri sociale, educative sau de 
igienă, în profitul salariaţilor. Pentru a puiea exercita un control serios asupra 
amenzilor, s'a prevăzut obligația peniru patron, de a ține un registru special 
de amenzi, pus oricând la dispoziţia organelor de control. 

Art. 52. — Salariatul va presta personal munca sau servi- 
ciile la cari s'a obligat, afară numai dacă contractul, nu ar în- 

gădui ca munca să fie prestată în alte condiţii. 
In acest din urmă caz, acela care înlocueşte pe salariat, 

trebue să fie admis la lucru tacit sau expres de. patron. 
"Im lipsa unei convenţii contrare, înlocuitorul astfel admis 

se 'iubtitue celui înlocuit în toate drepturile şi obligaţiile rezul- 

tând din contractul individual de muncă, pe tot timpul înlocuirii.
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D-l N. Popescu-Zorica: Nu se pot da două pedepse pentru aceeaşi faptă, 
„Il Iacob Pistiner: De aceea cer ca ultimele cuvinte: 

„Va pierde dreptul la concediu şi pentru anul următor“ să fie suprimate. 
D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Eu sunt 

pentru respingerea amendamentului. 
Ţin să fac o stăruitoare rugăminte către d-nii Deputaţi din majoritate: această „lege nu e decât un compromis între Senat şi Cameră. Noi trebue să fim la linia de 

mijloc. Am putut să obţin ce am obţinut dela Senat şi acum cred că. voi obţine, ceea 
ce trebue să obţin şi dela Cameră. Dar, dacă d-voastră veţi introduce modificări adânci în lege, ceea ce cred că nu se va întâmpla, atunci proectul de lege va trebui să fie trimis din nou la Senat, pentru ca Senatul apoi să o trimită la dosar. 

Ori, nu aceasta este dorința mea. 
D-l N. Popescu-Zorica: Cer cuvântul, 
D-l Pompiliu lonifescu, vicepreşedinte: Aveţi cuvântul. 
D-l N. Popescu-Zorica: D-lor Deputaţi, este incontestabil că d-l Ministru se 

pune într'o situaţie de fapt... 
D- 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor .sociale: Puteţi fi siguri, d-lor Deputaţi, că am avut de luptat şi acolo. | 
D-l N. Popescu-Zorica: Dar nu e mai puţin adevăr că acolo unde se con- 

stată lacune, excese de zel, în alcătuirea textelor de lege, această consideraţiune tre- 
bue să treacă pe al doilea plan, pentrucă nai nu putem să votăm un articol care este un 
non-sens, în lege. | - 

D-lor, principiul de drept este că o pedeapsă nu se aplidă decât o singură data. 
pentru aceeaşi faptă. 

Pentru aceeaşi faptă nu poţi să dai şi a doua pedeapsă. Este imposibil ca în 
această materie, ca în toate celelalte să derogăm dela principiile de drept comun. Care 
ar fi situaţia acestei legi, dacă am da o primă pedeapsă cu pierderea salariului şi 
concediului pe un an, şi i-am mai da şi a doua pedeapsă: pierderea concediului şi în al 
doilea an. 

D-l Pompiliu Ioniţescu, vicepreşedinte: D-l deputat Polizu-Micşuneşti are cu- 
vântul. 

D-l N. Polizu-Micşuneşti: Imi pare că dispoziţiunile acestei legi, nu pot fi ana- 
lizate din punctul de vedere al penalităţilor dreptului comun. De ce? Pentrucă la baza 
acestui proect de lege rezidă două idei; o fdee de educaţie profesională şi o idee de 
educaţie morală. Acesta este rolul patronului, faţă de ucenic. 

D-l N. Popescu-Zorica: Atunci luaţi-i concediu pe 10 ani. 
D-l N. Polizu-Micşuneşti: Să nu cădem în exces. Vreau să arăt că nu s'a creat 

un non-sens atunci când sa pus această dispoziţie. Această luare a concediului este de 
natură educativă, un avertisment care se dă salariatului să nu mai cadă în a doua gre- 
şeală. Este o pedeapsă de altă natură decât pedeapsa aceea a restituirii salariului. Acea 
stă pedeapsă e cu două aspecte, 

D-l Nestor Badea: D-le Ministru, în acest articol se spune: Salariatul care în 
timpal concediului legal se va angaja la alt întreprinzător, se va considera decăzut 
din drepturile sale... Ce se înţelege „din drepturile sale':? 

D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Din drep- 
turile sale de concediu, fiindcă este inadmisibil să fie în concediu, să lucreze la altă 
întreprindere şi să primească salariu şi dela acela care a căpătat concediu şi dela acela 
la care lucrează. Dacă citeaţi mai departe, se înţelegea fără lămurirea mea, fiindcă se 
spune: va fi obligat a restitui patronului sumele primite pe tot timpul concediului. 

D-l Pompiliu loniţescu, vicepreşedinte: D-lor Deputaţi, pun la vot amenda» 
mentul d-lui deputat Pistiner, prin care se cere suprimarea părţii finale a aliniatului 2, 

— Sa respins. 
— Art. 50 se votează în textul comisiunii, nemodificat, 

JURISPRUDENŢAĂ. — 14. Considerând că legiuitorul voind pe de o parie să despăgubească munca salariatului pe timpul concediului legal, iar pe de altă parte să nu lase fără sancțiune pe patronii cari împing exigența şi dorinia de câştig, profitând de pe urma muncii salariatului în timpul concediului lesal-
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mente datorit, a prevăzut oblisațiunea în sarcina patronului de a plăti o des- 
păgubire egală cu dublul sumei ce i sar fi cuvenit pe timpul concediului... 

Concediul de odihnă fiind o lună, pe anul 1929 corespunde cu salariul de 
7000 lei, care socotit la dublul sumei face 14.000 lei; 1ar pe anul 1930, tot 14.000 
lei face în total suma de 28.000 lei. 

Luând în vedere că pârita pretinde că aceste sume să se calculeze o sin- 
gură dată, întrucă! salariatul şi-a primit salariul pe timpul servit cât n'a bene- 
ficiat de concediu. : . 

Că această interpretare este eronată deoarece suma reprezintă o despă- 
gubire cu totul distinctă de salariul lunar, de pildă: la un salariat cu vechime 
de 3—5 ani, concediul va fi de 10 zile deci despăgubirea din art. 50 din lege la 
un salariu de 6000 lei lunar va fi de 4000 lei (dublul sumei de 2000 lei cuvenit 
pe cele 10 zile). | 

Că astfel fiind judecată, urmează a admite şi acest capăt de cerere pen- 
tru suma de 25.000 lei. (Judecătoria Ocolului II Bucureşti, cartea de judecată 
dela 26 Martie 1931). | 

B. Obligaţiile salariatului 

Art. 51.— Salariatul este obligat: 
a) De a executa cu îngrijire lucrul ce i-a fost încredințat, 

conformându-se contractului, dispoziţiunilor şi instrucţiilor pa- 
tronului sau a reprezentanţilor acestuia; 

b) De a se conforma dispoziţiilor de ordine şi de disciplină 
stabilite de întreprindere; 

c) De a nu îace nimic din ceea ce ar putea pune în primej- 
die siguranța întreprinderii, a personalului şi a materialului și 
de a păstra secretul de fabricaţie, de aprovizionare sau de clien- 
telă a întreprinzătorului. 

| EXPUNEREA DE MOTIVE. — Obligaţiunile salariatului suni fixate în 
art. 51—57. Ele se rezumă în bună executare a lucrului, respectarea dispoziţiilor 
de disciplină, de ordine şi de siguranţă a întreprinderii. Salariatul este obligat 
personal la prestarea serviciilor şi numai în cazuri excepţionale şi cu anumite 
condiţii poate fi înlocuit de un altul. In caz de indisciplină sau de desordine, 
patronul are dreptul de a aplica amenzi, dar acestea nu pot întrece o zecime 
din fiecare plată şi nu poi fi percepute în interesul propriu al patronului. 
Amenzile vor putea fi întrebuințate numai în scopuri sociale, educative sau de 
igienă, în profitul salariaţilor. Pentru a putea exercita un control serios asupra 
amenzilor, sa prevăzut obligaţia pentru patron, de a ţine un registru special 
de amenzi, pus oricând la dispoziţia organelor de control. 

Art. 52. — Salariatul va presta personal munca sau servi- 
ciile la cari s'a obligat, afară numai dacă contractul, nu ar în- 
gădui ca munca să fie prestată în alte condiţii. 

In acest din urmă caz, acela care înlocueşte pe salariat, 

trebue să fie admis la lucru tacit sau expres de. patron. 
"In lipsa unei convenţii contrare, înlocuitorul astiel admis 

se subtitue celui înlocuit în toate drepturile şi obligaţiile rezul- 

tând din contractul individual de muncă, pe tot timpul înlocuirii.
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Art. 55. — Salariatul este răspunzător: 
a) De deteriorările, pierderile sau distrugerea de material 

sau unelte ce ar proveni din culpa sau proveniența sa; 
b) De întârzierile voite în executarea lucrului; 

„€) De reaua confecţionare voită sau pierderea din vina sa; 
d) De restituirea în bună stare a materiei prime neîntre- 

buinţate şi a obiectelor ce i-au fost încredințate. 

DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. —D- 7.], Mirescu: D-le Pre- sedinte, la acest articol cer următoarea modificare: la aliniatul a să se suprime cuvin- tele: „sau neglijența sa”, iar aliniatele b şi c să fie suprimate în întregime. Justificarea 
este că oricând patronul va putea să motiveze că a fost heglijenţă din partea lucră- 
torului în serviciul său, că a avut întârziere în executarea lucrului. Aceasta se poate întâmpla din cauza patronului, adică patronul să fie în culpă, nepunând la dispoziţie 
materia primă şi sculele necesare. Această chestiune. cred că ar trebui s'o prevadă con- tractul colectiv de muncă sau contractul individual, iar nu proectul de lege. 
| -l N. Polizu-Micşuneşti: Se va prevede aceasta în contractul de uzine şi ate- iere. 

D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperației şi asigurărilor sociale: D-le Mi- rescu, oare patronul să nu aibă acest drept, dacă lucrătorul nu execută bine o lucrare 
sau dacă o execută cu neglijență sau cu rea voinţă? In orice caz cum spune d-l Polizu- Micşuneşti, regulamentul intern al atelieruiui poate prevedea acest lucru. 

— Se pune la vot amendamentul respins de guvern şi de comisiune şi se res- 
pinge. 

— Art. 53 se votează în textul comisiunii nemodificat. 

Art. 54. — Prin prestarea lucrării executate, salariatul este 
liberat de orice obligațiune din momentul în care patronul a pri- 
mit sau a recepționat acea lucrare fără rezerve. 

Se exceptează cazul când se dovedeşte mai târziu existenţa 
unor vicii ascunse sau când salariatul, prin o manoperă îraudu- 
loasă, a împiedecat verificarea. 

DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — D-] lacob Pistiner; D-le Ministru, aşi dori să vă întreb dacă frizerii şi chelnerii sunt consideraţi în afară de această lege? 
D-I Î. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: De sigur că d-voastră care aţi cetit expunerea de motive, aţi putut vedea că, în ce priveşte pe chelneri, între ei şi patroni există un raport dela salariat la patron. — Art. 54 se votează în textul comisiunii nemodificat. 

Art. 55. — Pierderile ce ar suferi materia fabricată nu pot 
fi puse, în afară de convenţii contrare, în socoteală salariatului, 
decât dacă depăşesc mijlocia pierderilor ordinare, constatate 
după modul obişnuit în ramura de producţie corespunzătoare. 

DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — D. Toader  Roznovan: Vreau să cer o lămurire. Dacă este vorba de calitate, sau cantitate? -I I. Răducanu, ministrul muncii, Cooperaţiei şi asigurărilor sociale; . Priveşte cantitatea, iar nu calitatea. 
D-l G. Zane, raportor: La acest articol d-l deputat Roznovan a prezentat un amendament.
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D-l Toader Roznovan: Il retrag. 
D-l Pompiliu loniţescu, vicepreşedinte: Se ia act. 
— Art, 55 se votează în textul comisiunii nemodificat. 

Art. 56. — Contractul individual de muncă nu poate cu- 
prinde clauza penală pentru neexecutarea obligaţiunilor con- 
tractuale. | 

In caz de neexecutarea obligaţiunilor de disciplină şi de 
ordine în executarea muncii, stabilite prin regulamentul de 
muncă, patronul poate aplica salariatului în culpă o amendă care 
nu poate întrece o zecime din salariul zilnic, iar totalul amen- 
zilor nu poate trece de o zecime din fiecare plată, 

Aceste amenzi nu pot profita niciodată patronului, produ- 
sul lor trebuind să fie întrebuințat pentru scopuri sociale, edu-_ 
cative sau de igienă, în profitul salariaţilor întreprinderii, după 
normele fixate în regulamentul de muncă. 

Orice convenție contrară este nulă. 
DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — D-1 1. 1. Mirescu: D-lor 

Deputaţi, în expunerea de motive, d-l Ministru spune că a avut intenţiunea de a pune 
complet pe picior de egalitate pe muncitor cu patzonul. Să-mi daţi voie să constat că din 
acest articol se vede tocmai contrariul. Se lasă absolut la dispoziţia patronului de a 
aplica amenzi asupra salariatului aşa cum crede el de cuviinţă. Cred că este locul de a 
se modifica articolul şi anume să se adauge că poate să ceară salariatului, în culpă, o 
amendă, dar stabilită de jurisdicţia profesională, şi care amendă, în orice caz, să nu 
poată trece de o zecime a salariului săptămânal. 

D-l Pompiliu oniţescu, vicepreşedinte: Amendamentul propus de d-l deputat 
Mirescu are cuprinsul următor: 

La art. 56, aliniatul 2, rândul 4—7, se scrie: 
„Cere salariatului în culpă o amendă stabilită de jurisdicţia profesională, care 

însă nu poate trece de o zecime a salariului săptămânal”. 
re 7. 1. Mirescu, 1. Flueraş, Lotar Rădăceanu, Toader Roznovan, Iosif Jumanca 

şi alţii. 
— Se pune la vot amendamentul şi se respinge. 
— Art. 56 se votează în textul comisiunii nemodificat. 

Art. 57. — Fiecare, întreprindere trebue să aibă un registru 
special în care se vor trece amenzile pronunţate şi întrebuințarea 
dată sumelor provenite din ele. 

Acest registru va fi ținut oricând la dispoziţia organelor de 
control ale Ministerului Muncii. | 

Remunerarea muncii 

Art. 58. — Oricine prestează munca sau serviciile sale în 
baza unui contract individual de muncă are dreptul la o remu- 
nerare. 

Această poate fi determinată pe unitatea de timp sau în ra- 
port cu lucrarea, calitatea sau cantitatea lucrului efectuăt, sau 
în orice alt mod convenit între părți. 

37087. — 9
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EXPUNEREA DE MOTIVE. — Una din condiţiile esenţiale ale contrac- tului de muncă; după cum am mai amintit-o, este remunerarea muncii. Măsurile de proteguire ale salariului erau însă, după legile în ființă, cu totul insufi- ciente. Salariul constitue în marea majoriiate a cazurilor singurul mijloc de existentă pentru salariat şi familia sa. A permite reducerea lui sub diferite forme, exploatându-i nevoile sau slăbiciunile, uneori chiar viciile, înseamnă a reduce pe muncitor şi pe ai:'săi la mizerie, . 
DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — DA Iosif Jumanca: D-lor, am cerut cuvântul pentru a propune să se adauge un articol nou şi cred că locul acestui articol este după art. 58 unde este vorba de remunerarea muncii. Am amintit-o şi în discuţiunea generală că, eu găsesc că este absolut necesar ca şi în România, prin această lege, să se întroducă principiul minimului de salariu. După ce am avut onoare să vorbesc la discuţiunea generală, am cetit într'un ziar fireşte din străinătate, fiindcă ziarele noastre nu se ocupă cu lucruri de o aşa mică importanţă, am cetit că şi guvernul naţional chinez din Nanking a întocmit un cod al muncii, care prevede deja şi acolo principiul m?nimului de salariu. D-l N. Polizu-Micşuneşti: Au legiferat chinejii şi asupra minimului de muncă? Nu a fost totdeauna o corelaţie între minimum de salariu şi minimum de muncă? D-l Iosif Jumanca: Este un cod al muncii, care prevede 8 ore de muncă şi ml- nimum de salar, În orice caz, ştiu că muncitorul Chinez este întrucâtva mai modest decât 

nistru. În acest scop eu sunt şi mai modest şi nu cer ca în lege, aşa cum o face guvernul chinez, să se specifice cu preciziune cât are să fie tariful acesta al minimului de salariu, ci să se spună numai atât: „0 comisiune specială constituită din reprezen- tanţi ai asociaţiunilor profesionale patronale şi muncitoreşti, precum şi reprezentanţi ai Ministerului Muncii — cari deci totdeauna vor avea majoritatea — va stabili mi- nimum de salariu pe regiuni ce se va acorda muncitorului. salarțat. Regulamentul de aplicare al legii prezente va fixa normele de constituire şi de activitate ale acestei co- misiuni“, | 
Vă rog, d-lor Deputaţi şi în special rog pe d-l Ministru să admită acest prin- cpiu rămănând ca regulamentul să precizeze modalitatea lui de aplicare. D-l G. Zane, raportor: După discuţiunile cari au avut loc aseară, după discursul d-lui Ministru şi al meu, socotim că noui discuţiuni nu mai pot avea loc. Pentru consi- deraţiunile acestea respingem amendamentul. 
— Se pune la vot amendamentul şi se respinge. 
— Art. 58 se votează în textul comisiunii nemodificat. 

JURISPRUDENȚŢA. — 45. Că peniru a ajunge la această soluție, Tribu- nalul motivează că, gratificaţia de bilanţ, ce se acordă funcționarilor unor in- sfituții, în lipsă de alte clauze, expres convenite de părți, nu este obligatorie pentru instituție sau patron, ci se acordă numai în cazul când din bilanțul anu- lui încheiat a rezullat un profit, ori în speță, din actele aflate la dosar, se con- stală că intimata, în 'anii 1928 şi 1929, şi-a încheiat bilanțul cu o însemnată pierdere şi deci, recurentul nu mai poate pretinde gratificaţii pe aceşti doi ani, aşa că acest capăt de cerere urmează a fi respins, Având în vedere că Tribunalul constată în fapt că recurentul, cu nimic nu a făcut dovada că ar fi convenit, fie chiar şi verbal, cu societatea intimată, ca să-i plătească pe fiecare an şi gratificaţii de bilanț, indiferent de faptul că bilanțul societăţii intimate, la care funcționa, arată profit sau pierdere, că de asemenea constată că societatea intimată, în anii 1928 şi 1929, a avut pierderi însemnate. 
Asifel fiind, Tribunalul nu a violat art. 969 şi 970 cod. civ., referitoare la convenții şi nici art, 58 şi 95 legea 'contractelor de muncă, referitoare la plata salariului convenit, când a respins capătul de cerere referitor la gratificaţii, deoarece în speţă, este constant în fapt că între părți nu a existat nicio con. venție, referitoare la plala gratificațiilor chiar şi în cazul când bilanțul se în- cheie cu pierderi; ori, în lipsa unei asemenea convenții sau uz, intimata nu poate fi obligată să-i plătească gratificații şi pe anii 1928 şi 1929, când Socie- tatea a avut pierderi. a .
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Considerând că din simplul fapt că societatea inlimată până in anul 1927, 
a plătit gratificajii funcţioniarilor săi, nu se poate deduce, în lipsa vreunei con- 
venţii contrare, că asemenea sgralificaţii ar- fi obligatorii şi pentru anii urmălori, 
adică 1928, 1929, când Societatea şi-a încheiat bilanţul cu pierderi. 

Că deci, Tribunalul nu a violat niciun text de lege şi nu a-săvârşil niciun 
exces de pulere sau nemotivare, deoarece şi-a molivat suficient soluția sa, așa 
că molivul 1 de casare este nefondat. 

Având în vedere că deşi este adevărat că Tribunalul nu sa pronunțat 
asupra dispoziţiilor iuturor maitorilor audiaţi în cauză, săvărșind aslfel o 
omisiune, loluşi, această omisiune nu este esenţială, deoarece chiar şi în cazul 
când ar fi examinat şi acesle dispoziţiuni, soluția procesului ar fi fost aceeași, 
întrucăt în afară de martorul Efiatopol, a cărei depoziţie a fost înlăturată pe 
considerațiunile sus arătate, niciun martor nu a afirmat că gratificaţiile ar fi 
obligatorii, ci, din contră, marlorii Gh. Vasilescu, D. Brahu şi S. Spilzer au 
depus că, gratificaţiile erau benevole, iar nu obligatorii penlru Societate. (Inalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie see. III-a, deciz. 1146 din 6 lulie 1951). 

Art. 59. — Remunerarea muncii exclusiv în natură este in- 

terzisă. 
Inlesnirile în natură trebuesc să fie deosebit stipulate şi spe- 

cificate. Ele nu pot fi înglobate în salariul normal care va fi în- 
totdeauna plălit în monetă metalică sau fiduciară, având curs 

legal. 
Se pot prevedea în contractul individual de muncă şi even- 

tualele participări la beneficii. 

EXPUNEREA DE MOTIVE. —- Permiţând ca remunerarea să poată fi 
determinată, fie pe unitatea de timp sau în raport cu lucrarea, calitatea sau 
cantitatea lucrului efectuati, proeciul nostru precizează apoi, că remunerarea 
exclusiv în natură este interzisă, cerând ca îulesnirile în natură să fie 

stipulate deosebit, iar salariul normal să fie plătit în monetă. De ce această 
obligaţie? Pentrucă remunerarea exclusiv în natură răpeşte salariatului liber- 
tatea de a dispune după voie de rodul muncii sale, făcându-l sclavul între- 
prinderilor şi al economatelor, creațe pe lângă acestea, apoi, pentrucă calculul 
remunerării în asemenea cazuri devine atât de complex, încât chiar în ipoteza 
când cea mai desăvârşită bună credinţă nu ar lipsi, totuşi motive de conflicte 
şi de suspiciuni vor exista în permanenţă. 

Interzicând remunerarea exclusivă în natură, n'am căzut însă în cca- 
laltă extremă de a cere nuimai remunerarea în bani. 

Inlesnirile în natură sunt azi curente în modul de remunerare a muncii 
şi sunt uneori chiar şi indispensabile. 

Mai bine de jumătate din convențiile încheiate din 197, prevăd acor- 
darea unor avantaje în natură, sau echivalentul lor în bani, salariaţilor parti- 
cipaţi., Dintre acestea: : 

24 convenţii, interesând 8995 salariaţi, precizează condiţiile, cantitățile, 
natura, preţul, cete. articolelor alimentare ce întreprinderile se obligă a furniza 
salariaţilor lor. 

15 convenţii, interesând 8565 salariaţi, se ocupă de condiţiile privind 
procurarea articolelor de îmbrăcăminte şi încălțăminte necesare salariaţilor 
și familiilor lgr, , 

16 convenţii, interesând 11.784 salariaţi conţin clauze relative la obli- 
gația patronilor de a pune la îndemâna salariaţilor lor locuinţe în natură, sau 
de a le plăti o indemnizaţie în bani. 

25 convenţii, interesând 15.971 salariaţi, cuprind dispoziţii privind ilu- 
minatul şi încălzitul locuinţelor angajaţilor şi
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6 convenţii, interesând 5.312 salariaţi, se ocupă de avantaje de altă na- 
tură ce patronii se obligă a da lucrătorilor, ca: mijloace de transport, unelte 
de lucru, material explozibil, etc. 

Este deajuns să ne gândim la criza actuală de locuinţe şi de avantajele 
create în această direcție de multe întreprinderi, construind locuinţe spe- 
ciale pentru salariaţi, oferite în condițiuni lesnicioase şi ca preţ'şi ca confort, 
pentru a ne da seamă că suprimarea lor completă ar fi în defavoarea salaria- 
ților. De aceea, admițând înlesnirile în natură, am cerut numai ca acestea 
să fie stipulate în mod special şi deosebit de salariu, care va forma totdeauna 
baza şi va trebui plătit în bani. Dar cum se face această plată? La ce termene. 
în ce Joc şi în ce zile? 

Text francez. — Les salaires des ouvriers et employ&s doivent tre 
payes en monnaie metallique ou fiduciaire -azant cours legal, non obstant 
toute stipulation contraire ă peine de nullite (art. 43 Code du travail). 

Il est înterdit ă tout employer: 
1. Dannezer ă son ctablissement un 6conomat od îl vende, direc- 

tement ou indirectement, ă ses ouvriers et employăs ou ă leurs familles, 
des denrees et marchandises de quelque nature que ce soit; 

2. D'imposer & ses ouvriers et employes V'obligation de depenser. 
leur salaire, en totalite ou en partie, dans les magasins îndiques par lui. 

Cette interdiction ne s'6tend pas au contrat de travail, si ce contrat 
stipule que louwrier sera logt ei nourri, et vecevra, en outre, un saldire 
determine en argent ou si, pour lexeculion de ce contrat, l'employeur 
cede ă Vowwrier des fournitures & priz cântant (art. 75). 

DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — D-1 7. 1. Mirescu: Eu v'aşt 
propune ca după aliniatul 2 să se introducă: „acordarea de mărfuri în credit nu poate 
trece peste 50 la sută din salariu. Şi în al doilea aliniat: este strict interzis a se acorda 
salariaţilor băuturi spirtoase în credit“. 

Î. |. Mirescu, 1. Flueraş, Lotar Rădăceanu, Toader Rosnovan, Iosif Jumanca, etc. 
D- 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Lucrul 

acesta este prevăzut la protecţunea salariilor, 
Pentru acest cuvânt noi respingem amendamentul. 
— Se pune la vot amendamentul şi se respinge. 
Art, 59 se votează în textul comisiunii nemodificat. 

Art. 60. — Plata salariului se va face la termenele prevă- 
zute în convenţiune, cu observarea celor stipulate mai jos. 

“Plata salariului stipulat pe unitate de timp trebue efec- 
tuată: a) pentru salariaţii plătiţi cu ziua, cel puţin de două ori pe 
lună, în interval de cel mult 15 zile şi b) pentru salariaţii de orice 
altă categorie, cel puţin odată pe lună. 

Plata lucrului cu bucata pentru a cărui executare se cere 
timp mai mare de două săptămâni se va face la datele fixate prin 
acordul părților; totuşi salariatul trebue să primească avansuri 
la fiecare chenzină şi să fie plătit integral în timpul chenzinei 
care urmează predării lucrului. 

Absentarea dela serviciu a salariatului cu o vechime de cel 
puțin şase săptămâni în aceeaşi întreprindere, cauzată de forță
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majoră ca: boală concentrare, accidente, dă drept salariatului la 
plata integrală a salariului pentru primele 7 zile ale absentării. 

Text; francez. — Les salaires des ouvriers du commerce et de Vindu- 
strie doivent &tre payes au moins deuz fois par mois, ă seize jours au 
plus d'intervalle; ceuz des employes doivent &tre pass au moins une fois 
par mois. | 

Pour tout travail auz pitces dont Vezecution doit durer plus qwume 
quineaine, les dates de payement peuvent €tre fixces de gre ă gre; mais 
V'ouorier doit recevoir des acomptes chague quinzaine et tre îmtegrale- 
ment pay dans la quinzaine qui suit la livraison de Vouvrage (art. 44 
C. de travaţl). 

DESBATERILE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR. — D- Toader Roznovan: 
D-le Preşedinte, d-lor Deputaţi, eu rog pe d-l Ministru ca plata în loc să fie făcută pe 
<henzină să fie săptămânală. Aşa este obiceiul la noi şi rog pe d-l Ministru să-mi ad- 
mită amendamentul. 

D-l Pompiliu Ioniţescu, vicepreşedinte: Amendamentul propus de d-l deputat Roz- 
novan are cuprinsul următor: 

La art. 60, aliniatul 2, rândul 3—4, va suna: 
„Ziua sau cu săptămâna se va plăti săptămânal“ şi etc. 
Alin. 3, rândul 2, să prevadă | săptămână, iar rândul 5 şi 6, în loc de chen- 

zină să prevadă săptămână. 
Toader Roznovan, 1. Flueraş, ]. lacoban, Iosif Jumanca, Eftimie Ghermani, etc. 
— Se pune la vot amendamentul şi se respinge. 
D-l Pompiliu loniţescu, vicepreşdinte: D-l deputat Roznovan are cuvântul. 
D-l Toader Roznovan: D-lor, aceasta este o chestiune mai importantă şi de un 

interes mai mare şi vă rog să fiţi cât se poate de .concilianţi în această privinţă şi să 
votaţi acest amendament sau mai bine zis, acest articol nou, pentrucă această dispo- 
ziţiune este şi în legislăţia austriacă, care în Bucovina se aplică de 10 ani. | 

Este vorba de muncitorii cari după ce au trecut termenul de încercare într'o în- 
treprindere şi cari din cauză de forţă majoră, ca boală sau au îndurat un accident, sau 
au fost chemaţi la concentrări, ca aceşti muncitori timp de 7 zile să fie retribuiţi de 
patron. Această lege se aplică la noi şi ar fi un regres colosal de mare, dacă şi dreptul 
acesta, pe care l-au avut, li s'ar lua. În acest scop propun să se adauge un articol nou 
în următorul cuprins: 

La art. 60, ca aliniat ultim se adaugă la finele art. 60: 
„Absentarea dela serviciu a salariatului cu o vechime de cel puţin 6 săptămâni 

în aceeaşi întreprindere cauzată de forță „majoră ca boală, concentrare, accident, dă 
drept salariatului la plata integrală a salariului pentru primele 7 zile ale absentării”. 

Toader Roznovan, Lotar Rădăceanu, ]. Flueraş. _ 
Eu mai adaug la aceasta că patronul are dreptul ca pentru acest termen, cât 

a fost bolnav, 3, 4, 5 zile, să aibă dreptul să sustragă cota-parte din asigurarea so- 

cială, pe care o plăteşte patronul, aşa ca să nu fie îndatorat să plătească totul. Aşa este 
şi în vechea lege. Dacă d-l Ministru crede că termenul acesta de 14 zile este prea 
scurt, să se ridice la o lună sau maximum 6 săptămâni. În orice caz să se asigure 
muncitorului oarecare drepturi, deoarece s'a bucurat de acest drept şi mai înainte. Am 
adi „Monitorul Oficial“ din 1916, din Austria, când această lege a intrat în vigoare, și 
de atunci se aplică încontinuu. 

D-1 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Pentrucă 
amendamentul d-voastră e aşa de mult susţinut de d-voastră, şi pentrucă eu nu pot fi 
de acord cu el, daţi-mi voie să vă dau o lămurire. Salariaţii sunt sau nu sub regimul 
asigurărilor sociale? , a _ - 

- D-. Toader Roznovan: Timp de trei zile ei nu primesc nimic. Dacă boala însă 
durează mai mult, abia în a pătra zi capătă 40—50 lei ajutor pe zi.



  

Art. 61 LEGEA ASUPRA CONTRACTELOR DE MUNCA ADNOTAT 154 A ADNOTAT 
  

D- 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperației şi asigurărilor sociale; Atunci eu sunt dispus să primesc amendamentul d-voastră în felul următor: ca termenul să fie de o lună în loc de 15 zile şi plata să fie pe trei zile. D-voastră aţi spus 6 săptămâni, eu spun numai o lună, D-l Toader Roznovan: Să acordaţi o săptămână întreagă de plată, D-l Pompiliu Ioniţescu, vicepreşedinte: D-l deputat Jeleriu are cuvântul, D-l G. Jeleriu: Susţin şi eu punctul de vedere al d-lai Roznovan şi iată de ce, d-le Ministru. Pentru ca să poată căpăta ajutor dela institutul de asigurare socială, e O procedură întreagă, care durează, de multe ori, 3-4 săptămâni şi în acest timp este lăsat fără niciun sprijin, fără niciun ajutor, Cu atât mai mult trebue să se admită acest lucru cu cât s'a constatat că patronul îşi recuperează suma deia institutul de asi- gurare muncitorească, aşa că el nu plăteşte din punga lui, ci numai îi dă un avans pe timp de o săptămână ca să aibă din ce să trăiască. D-l Pompiliu Ioniţescu, vicepreşedinte: D-l deputat Rang are cuvântul, D-l 1. Rang: Cred că d-l Roznovan a adus în discuţie un amendament foarte interesant, cuprinzând o dispoziţie care se aplică în Bucovina, şi care dă rezultate foarte mulţumitoare. 
D- 1. Răducanu, ministeul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Este vorba de o lege de unificare a raporturilor dintre patron şi muncitor şi, în această lege, nu putem să luăm numai ceeace este absolut înaintat în unele părţi, căci acelea sunt dispoziţii, uneori, în legătură cu un întreg complex de legislaţiune a ținutului căruia îi este special. 'Trebue să punem ceva, care să poată fi adoptat în toată țara. D-lor primesc amendamentul aşa cum a fost formulat de d] Roznovan, adică şase săptămâni vechime şi 7 zile. 
D-l Pompiliu Ioniţescu, vicepreşedinte: D-lor Deputaţi, s'a primit amendamentul d-lui deputat Roznovan. Iată redacţiunea dată de guvern acestui amendament: Se adaugă următorul nou aliniat: „absentarca la serviciu a salariatului cu o vechime de cel puţin 6 săptămâni, în aceeaşi întreprindere, cauzată de forţă majoră, ca boală, concentrare, accidente, dă dreptul salariatului la plata integrală a salariului pentru primele: 7 zile ale absentării”“, 
— Se pune la vot amendamentul primit de guvern şi de comisiune şi se ad- mite. 
— Art. 60 se votează în textul comisiunii cu amendamentul primit, 

Art. 61. — Plata nu poate fi efectuată în ziua în care sala- riatul, fie după lege ori regulament, fie după convenţie ori obi- ceiul locului, are drept la repaus, 
Plata trebue să se facă chiar în localul sau la locul între- prinderii. 
Se interzice plata în localurile de băuturi spirtoase, maga- zine de consum sau alte localuri similare, exceptându-se dela a- ceasta plata salariului personalului unor astfel de localuri. Abaterile dela dispoziţiile de mai sus se vor pedepsi cu amendă dela 2.000—5.000 lei. 

| Textul francez. — Le pazement ne peut €lre effectut un jour oi V'ouvrier ou lemployt a droit au repos, soit en .vertu dela loi, soit en vertu de la convention. [1 ne peut avoir lieu dans les debits de boissons 0u magasins de vente, sauf pour les personnes ui y sont occu ces (a 45 Code du travail). du y Dees (art. 
DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — p. 

3 
I 1. 1. Mirescu: D- - 

tru, aci se spune că plata nu poate fi efectuată în ziua în 1 le Mi 
care salariatul are drept
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la repaus. Sunt de părere să se înlocuiască „ziua“ cu „timpul“. În cele mai multe ca- 
Zuri, patronii fac plata în timpul repausului, la ora prânzului, astfel că se răpeşte sa- 
lariatului din timpul său de repaus, 

D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Nu pot 
să primesc acest amendament. 

D-l Pompiliu loniţescu, vicepreşedinte: D-l deputat Candin David are cuvântul. 
D-l Candin David: Eu cred că nu este bine să fie pedepsit patronul care efec- 

tuează plata, de exemplu, duminica, printr'o întâmplare. Se poate întâmpla ca pa- 
tronul de comun acord cu muncitorii, nedispunând în Zua de sâmbătă, să plătească du- 
minică. Cel mult, poate ca sancţiune să se întroducă măsura ca să-i plătească pierderea 
de vreme, dar ca să-l pedepseşti pe patron pentru acest lucru, eu cred că această mă- 
zură duce la. anormal. . 

D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Lăsaţi că 
este bine să fie aşa, ca să nu piardă duminica toată ziua timpul la „canţelărie“ sau 
în alte părţi, ca să-i facă plata. : 

— Se pune la vot amendamentul d-lui deputat Mirescu şi se respinge. 
D-L Pompiliu loniţescu, vicepreşedinte: D-l deputat Rang are cuvântul. 
D-l 1. Rang: Cred că acest articol trebue să fie însoţit de o sancţiune. Dispoziţia 

legală nesancţionată este ca şi când nu ar exista. Ce faci cu patronul care nu se con- 
formează acestor dispoziţiuni? _ — 

D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: In prin- 
cipiu, aveţi dreptate, dar vă asigur că, prin inspecţiile cari i se vor face la întreprinde- 
le industriale, voiu lua măsuri; sancţiuni nu se pot lua, dar se va face o supraveghere 
mai deaproape, 

D-l I. Rang: Să se ştie că prin discuţiunile, cari au avut loc în Parlament, în 
jurul acestei legi s'a hotărît că atunci când se calcă art. 61, să sufere consecinţele pa- 
tronul, cu toate că era bine ca în legi să se prevadă sancţiunile. 

D-l G. Jeleriu: D-le Ministru, sunt de părerea d-lui Rang şi din alte considera- 

iuni, 
5 D- 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei. şi asigurărilor sociale: D-le Je- 
leriu, am căzut de acord cu d-l Rang. 

D-l 1. Rang: D-le Ministru, la sfârşitul legii, mâine cred, fiindcă nu se poate 
termina acum, să se pună un text redactat în sensul acesta: „Abaterile dela dispozl- 
ţiunile de mai sus, se vor pedepsi cu amendă dela 2000 până la 5000 de lei“. 

- DH G. Jeleriu: D-le Ministru i se dă patronului dreptul să aplice amendă munci- 
torilor când constată că muncitorii nu-şi îndeplinesc obiigaţiunile şi de ce să nu se 
aplice o amendă de către organele de control şi patronului, atunci când el ar înfrânge 
legea? . 

4 Ar fi'o deosebire prea mare între tratamentul care se dă patronilor şi acela 
care se impune muncitorilor. 

D- 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Eu aşi pre- 
fera să se formuleze mai bine o sancţiune pentru art. 61, decât o sancţiune cu un ca- 

racter general, şi vă rog, d-le Rang, să formulaţi d-voastră un amendament. 
D-l Pompiliu loniţescu, vicepreşedinte: Pun la vot amendamentul d-lui deputat 

Rang în următorul cuprins: „La art. 6l, ca aliniat ultim, se adaugă: Abaterile dela 
dispoziţiunile de mai sus se vor pedepsi cu amendă dela 2000 până la 5000 lei". 

— Sa admis. 
— Art. 61 se votează în textul comisiunii cu amendamentul primit. 

Art. 62. — Salariaţii au dreptul de a controla personal, san 
prin delegaţii lor, calculul salariului, când acesta depinde de 
măsurarea, cântărirea sau de orice altă verificare stipulată în 
scopul de a stabili cantitatea sau calitatea muncii prestate. 

Art. 63. — Femeile măritate, oricare ar fi regimul patrimo- 
mial sub care sunt căsătorite, precum şi minorii dela vârsta de
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18 ani împliniți, au dreptul a dispune asupra salariilor, benefi- 
ciilor sau achiziţiilor, provenite din remunerarea de orice fel a 
muncii sau a serviciilor prestate fără a avea nevoie de autoriza- 
ţia soțului sau a reprezentanţilor legali. 

Art. 64.— Plata cuvenită minorului sub 18 ani se face în 
mâinile acestuia. Când însă protectorul lui legal nu consimte la 
plata salariului în mâinile minorului, sau îşi retrage consimţi- 
mântul dat minorului, inspectorul muncii, patronul sau orice alt 
membru din familia minorului, poate deduce cazul înaintea ju- 
risdicției profesionale de pe lângă Camera de muncă. 

Jurisdicţia profesională, după ascultarea părţilor, poate au- 
toriza pe patron să plătească salariul direct minorului. 

In niciun caz protectorul legal nu are asupra salariului 
provenit din munca minorului un drept de dispoziţie, ci numai 
de administrație. 

Notă. — Până la înființarea jurisdicției profesionale vorbită 
mai sus, cazurile se vor deduce în fața Judecătoriilor de Ocol, 
conf. art. 120 din această lege, sau în faţa Tribunalelor de tutelă? 

Credem că nu se pot aplica dispoziţiunile art. 120 din lege, 
ci va trebui să se deducă cazul în fata secției de tutele după nor- : 
mele prevăzute în codul şi proc. civilă. 

Art. 65. — Salariile minorilor plătite instituţiilor cari şi-au 
luat asupra lor sarcina asistenței acelor minori, se pot depune 
pe numele minorului integral ori cel puțin până la 2/5 din fie- 
care plată, la acea instituţie. 

Salariaţii minori pot face la orice vârstă depuneri de eco- 
nomii de salarii, fără asistenţa protectorilor legali, având aceeaşi 
capacitate legală pentru retragerea, ca şi pentru plata salariilor, 
conform celor cuprinse în acest articol. 

Art. 66. — Jurisdicţia profesională de. pe lângă Camera de 
muncă, la cererea inspectorului muncii sau a uneia din părţile 
interesate, poate obliga pe patron să plătească oricărei persoane 
care procură minorului adăpost şi întreţinere, o parte sau întreg 
salariul cuvenit acestuia. 

Notă.— Până la înființarea jurisdicției profesionale, aseme- 
nea cereri vor fi înaintate Judecătoriei de Ocol competente. 

Art. 67. — Salariile nu pot fi urmărite decât până la con- 
curența a două zecimi dintr'însul şi nu pot fi cedate decât până 
la concurența unei alte două zecimi.



157 EXPUNERE DE MOTIVE. NOTE. DOCTRINA. JURISPRUDENȚ A Art. 67 

Salariile nu vor putea îi urmărite pentru vreo ereanță de- 
rivând din procurarea de băuturi alcoolice. E 

-Nolă.— Până la apariţia legii contractelor de muncă, sala- 
riile se puteau urmări şi cesiona în întregime, ceea ce făcea ca exi- 
stența familiei salariatului să fie totdeauna perielitată. Numai sa- 
lariaţii de Stat se bucurau de favoarea art. 409 proc. civ., astfel că 
măsura edictată prin dispoziţia acestui text este bine yenită şi cu- 
drepti cuvânt spune expunerea de motive că se va tempera zelul 
furnisorilor de tot felul. 

In Franţa, este sesizabilă numai o zecime din salariu, pentru 
acei cu remuneraţia până la 6000 franci anual. Această zecime 
poate fi cedată cu anumite forme. Pentru salariaţii cu peste 6000 
franci anual, nu se aplică dispoziţia de mai sus şi salariile pot fi 
urmărite în condiţiunile şi cu formele prescrise în amănunt în art. 
62 şi urm.. Code du travail. 

EXPUNEREA DE MOTIVE, — Dar toate măsurile amintite până în 
prezent peniru asigurarea plăţii salariului ar fi fost insuficiente dacă nu limi- 
iam reducerea salariilor pe calea reţinerilor sub diverse forne. a 

De .multe ori salariatul, fie din-cauza insuficienţei salariuiui, lie din 
alte cauze, îşi angajează salariul pe săptămâni şi luni înainte prin aconturi 
luate dela întreprindere sau prin credite obţinute dela diverşi furnizori, între 
<ari câreciumarii nu ocupă tocmai locul din urmă. Pentru a evita specula prac- 
ficată pe această cale de acești furnizori, peniru a asigura existența familiei 
muncitorului şi a desvolia şi spiritul de prevedere al acestuia, am dispus că 
salariile nu vor putea fi urmărite decât până la concurenţa unei zecimi şi nu 
pot fi cedate decât până la concurenţa unei alte zecimi din fiecare plată. 
Cu această dispoziţie sperăm să calmăm entuziasmul furnizorilor de a apro- 
viziona cu afâta generozitate pe muncitori, 

DESBATERILE SENATULUI. — D-1 Apostol Popa: D-lor Senatori, la art. 67 
propun următorul amendament: 

„Salariile nu pot fi urmărite decât până la concurența a două zecimi dintr însul 
şi nu pot fi cedate decât până la concurenţa unei alte două zecimi. 

C. R. Mircea, A. Popa. 
-— Se consultă comitetul delegaților. 
D-l N. P. Romanescu, raportor: D-lor Senatori, comitetul delegaților a admis 

amendamentul d-lui senator Apostol Popa. - ” 
— Nemai cerând nimeni cuvântul, se pune la vot amendamentul d-lui senator 

Apostol Popa, admis de comitetul delegaților, şi se admite şi de Senat. 
— Se pune la vot art. 67, astfel amendat, şi se admite. 

DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — D-l Iacob Pistiner: D-le 
Ministru, cred că s'ar putea adăuga că este strict interzis a se acorda salariaţilor bău- 
uri spirtoase. - 

Cred că nu e nevoie de nicio motivare, 
D-l Î. Răducanu, ministrul muncii cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Pnia ur» 

“mare, amendamentul să fie redactat aşa: „Salariile nu vor putea fi urmărite pentru vreo 
«creanţă derivând din procurarea de băuturi alcoolice“. 

D-l Pompiliu loniţescu, vicepreşedinte: D- deputat Jeleriu are cuvântul. 
D-l G. Jeleriu: D-le Preşedinte, d-lor Deputaţi, la . întreprinderile forestiere în 

special, cum sunt la noi în Bucovina patronul are, în păduri şi magazii şi crâşme, şi 
atunci nu dă lucrătorilor băuturi pe credit, dar le dă să bea în acele crâşme şi când le 
plăteşte salariile, le sustrage din salarii datoria. Aşa că nu vine cazul să-i urinărească 
prin justiţie.
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D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Este alt- 
ceva. „Ulrmărit”, însemnează prin justiţie. 

D-l G. Jeleriu: Trebue să nu se acorde, în contul salariului, băuturi spirtoase. 
D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei -şi asigurărilor sociale: Voiu 

ţine seamă la regulament de lucrul acesta, dar eu am înţeles în acest articol, că nu 

se poate urmări salariul pentru o creanţă derivând din procurarea de băuturi spirtoase, 
D-l Pompiliu loniţescu, vicepreşedinte: D-lor Deputaţi, la acest articol s'a admis 

următorul amendament acceptat de guvern: Se adaugă ca nou aliniat: „Salarile nu 
vor putea fi urmărite pentru vreo creanţă derivând din procurarea de băuturi alcoolice“. 

— Se pune la vot amendamentul şi se admite. 
— Art. 67 se votează în textul comidiunii cu amendamentul primit. 

Art. 68. — Nieio compensație nu poate avea loc între sa- 
larii sau partea de beneficii datorită şi o creanţă oarecare a 
patronului. | 

La avansurile în bani compensaţia nu poate avea loc decât 
până la concurența unei zecimi, cu excepția avansurilor ce vor 
Îi fost făcute pentru lucrări în curs de execuţie şi cari pot fi re- 
ţinute în întregime. 

Se exceptează creanţele lichide şi exigibile din furnizarea 
instrumentelor de muncă sau a materiei prime necesară lucrului, 
cari vor putea îi compensate în proporție de 15 din fiecare plată. 

Notă. — În practică, salariaţii primesc avansuri cari se rețin 
în întregime la plata remuneraţiei. Ei nu protestează, pentrucă a 
doua oară patronii nu le vor mai da avansuri, deşi reținerea este 
câteodată egală cu salariul. | 

Art. 69. — Reţinerile asupra salariului, făcute cu titlu de 
cauțiune sau garanţie, nu pot întrece o zecime din fiecare plată, 
până la acoperirea sumei prevăzută prin convenţia părților. 

Reţinerile vor fi depuse pe răspunderea patronului, la o 
Casă de economie a Statului din circumscripţia Camerei de 
muncă respectivă. i 

Art. 270. — Cumulul de reţineri făcute sub orice: titlu în li- 
mitele arătate mai sus, nu va putea reduce salariul sub 1/5 din 
fiecare plată. 

Compensaţiile şi reținerile sunt privilegiate şi trec înaintea 
celorlalte creanţe chiar privilegiate, afară de impozitele către 
Stat, judeţ şi comună. 

DESBATERILE SENATULUI. — DI C. R. Mircea: La art. 70 un amendament, pe care lam redactat astfel: - ca aa de propus Art 70, alin. 1 va fi astfel redactat: - 
„Cumulul de reţineri făcute sub orice titlu, în limite] ătat i su putea reduce salariul sub 1/3 din fiecare plată“, “e arate mai sus, nu va A. Popa, C. R. Mircea, G. Gheorghian, 1. Negruţiu, D, Iorgovici,
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D- 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Admit. — Se consultă comitețul delegaților. : __DAIN. P. Romanescu, vicepreşedinte: D-lor Senatori, comitetul delegaților a admis amendamentul d-lui senator Mircea. 
— Se pune la vot amendamentul d-lui senator Mircea, admis de comitetul de- legaţilor, şi se admite. 
— Se pune la vot art. 70, astfel amendat, şi se admite. 

Art. 71. — Creanţa salariului contra patronului, fie el anga- jat cu ziua, săptămâna, luna sau anul, cu lucrul sau cu bucata, pentru neplata salariului şi partea de beneficii, este garantată; - integral cu un privilegiu general în rang imediat înaintea ori- cărei creanţe chirografare. 

DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — D-1 De. Al, Ceuşian: D-lor, eu vreau să întreb: art. 1729 din codul civil este extins şi în Transilvania prin dispo- ziţiunea aceasta sau nu? Ă 
D-1 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperafiei şi asigurărilor sociale: Nu, d-le Doctor. - 
D-l Dr. Al. Ceuşian: Vedeţi, d-le Ministru, este chestiunea următoare: dacă nu este extins, atunci nu este aplicabil privilegiul acesta, juridiceşte, în teritoriile alipite. Aşa încât, întrucât credeţi de cuviinţă, să nu se facă această referire la un articol care este în vigoare numai într'o singură parte & ţării, Nu se poate ca printr'o lege spe- <ială să se invoace un articol de drept comun, pentrucă prin această apiicare sar putea produce între provincii conflicte, cari nu sunt în interesul legii. 
D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Binevoiţi să redactați şi să ne arătaţi articolul din legile în vigoare la d-voastră. 
D-l De. Al. Ceuşian: Atunci, dacă binevoiţi, vă rog să suspendaţi această votare. D- G. Jeleria: Eu aşi propune modificarea în alt sens, anume, să se scrie: „sau articolul respectiv din codul civil din teritoriile alipite“. Ă _ * DH 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: D-lor, se poate pune aşa: „este garantată întegral cu privilegiu, potrivit legiuirilor. respective, în averea mobiliară sau imobiliară a patronului", 

-D-4 Pompiliu lonifescu, vicepreşedinte: Eu cred că este mai bine să se spună: 
«conform legiuirilor din Ardeal sau Bucovina, căci numai acestea sunt, 

D-l N. Popescu-Zorica: D-lor, eu cred că cea mai bună redactare ar fi să se 
precizeze în text, privilegiul de care înţelege să se bucure, fără să se spună cari anume, 
din ce legiuire, 

D-1 Pompiliu Ionifescu, vicepreşedinte; D-le deputat Ceuşian vă rog, prezentaţi 
amendamentul în scris, 

D-l G. Zane, raportor: La art, 71 s'a propus un amendament care a fost primit 
şi de d-l Ministru şi de comisiune în această cuprindere; art. 71| primeşte următoarea 
redactare: „Creanţa salariatului contra patronului, fie el angajat cu ziua, săptămâna, 
luna sau anul, cu lucrul sau cu bucata, pentru neplata salariului şi partea de beneficiu, 
este garantată integral cu un privilegiu general în rang imediat înaintea oricărei creanţe 
chirografare“. 

Al. Ceusian, G. Zane, raportor. 
D-l deputat Iosif Jumanca şi-a retras amendamentul propus. 
D-l C. Angelescu, vicepreşedinte: Se ia act. 
— Se pune la vot amendamentul şi se admite. N 
— Art. 7] se votează în textul comisiunii cu amendamentul primit. 

Art. 72. — Salariatul mai are şi un privilegiu special în pri- 
mul rang asupra obiectelor la cari s'a încorpărat munca sa pen- 

tru salariul corespunzător acestei munci.
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DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — DA G. Zane, raportor: La acest articol este un amendament admis de către d-l Ministru şi de comisiune. Amenda- mentul are cuprinsul următor: „Salariatul mai are „şi un privilegiu special în primul rang asupra obiectelor la cari s'a încorporat munca sa, .pentru salariul corespunzător acestei munci“. 
Al, Ceusian, G. Zane, raportor. 
— Se pune la vot amendamentul şi se admite. 
— Art. 72 se votează în textul comisiunii cu amendamentul primit. 

Art. 73. — Acţiunea pentru neplata salariului sau a părții de beneficii în favoarea salariaților majori sau a salariăţilor mi- nori, având dreptul de a-şi primi personal salariile, se prescrie 
după 3 ani dela termenul de plată. 

Aceeaşi prescripţie se aplică acțiunii patronului pentru su- mele datorate de salariat. 
Pentru minorii rămaşi sub protecţiunea legală, prescripţiu- nea de mai sus va curge dela împlinirea vârstei de 18 ani. 
Pentru succesorii salariaţilor, termenul de prescripţie va curge dela data deschiderii succesiunii. 

Notă. — In Franţa prescripţia acţiunii de plata salariului este de şase luni pentru lucrătorii şi salariaţii plătiţi cu ziua (art. 2271 codul civil francez), în timp ce prescripția acțiunilor pentru plata remuneraţiei celorlalţi salariaţi plătiţi lunar, este de 5 ani (ari. 2277 codul civil francez). 
După cum se vede în art. 73 din legea noastră, numai acţiu- nea pentru plata salariului sau a părții de beneficii se prescrie prin trei ani. 
Acţiunea de daune pentru timpul preavizului, de daune-mo- rale pentru concedierea intempestivă cu rea credință, acţiunea pentru pensie, ore suplimentare, etc., se prescriu prin termenii pre văzuţi în dreptul comun. 

DESBATERILE SENATULUI. — D-1 C, R. Mircea: D-lor Senatori, la art. 73 am următorul amendament: 
Art. 73 va fi astfel redactat: 

. „Acţiunea pentru neplata salariului sau a părţii de beneficiu în favoazea sa- lariaţilor majori şi a salariaţilor minori, având d 
1 şi a sala reptul de a-şi primi personal salariile, se prescrie după trei ani dela termenul de plată. | „Această prescripţie se aplică şi acţiunii patronului pentru sumele datorate de saiariat, 

i „Pentru minorii rămaşi sub protecţiunea legală, curge dela împlinirea vârstei de 18 ani, „tentru succesorii salariaţilor, termenul de prescriptie zl: chiderii succesiunii“, 
P pe va eurge dela data des- A. Popa, G. Gheorghian, C. R. M ircea, ]. Negruţiu, D. Iorgovici, 3 Fu copsultă comitetul delegaților. . 5 amar: jNOManescu, vicepreşedinte: D-lor i i i 

admis amendamentul d-lui senator Mircea. Senatori, comitetul delegaților a 
— De pune la vot amendamentul Propus de d-] -l sen: mitetul delegaților, şi se admite şi de Senat, - — Se pune la vot art. 73, astfe] modificat şi se admite. 

prescripţiunea de mai sus va 

ator Mircea, admis de co-
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CAP. II 

Destiinţarea contractului individual de muncă 

Art. 74. — Contractul individual de muncă se desfiinţează 
pentru una din următoarele cauze: 

a) Expirarea termenului convenit sau terminarea lucrării; 

b) Voința ambelor părți sau a uneia din ele în acest din 
urmă caz cu respectarea celor prevăzute mai jos la art. 78; 

c) Culpa uneia din părți pentru executarea obligaţiunilor 
legale sau contractuale; 

d) Injurii grave, acte imorale, calomnii, violenţe, maltra- 
tări comise de una din părțile contractante: sau de cei însărcinaţi 
de ei cu conducerea întreprinderii. = 

e) Forţa majoră; 

f) Decesul salariatului. 

Lipsa salariatului în zilele de votare la alegerile pentru 

care neparticiparea atrage o sancţiune egală nu constitue un mo- 
tiv de rupere a contractului de muncă. 

Notă.— In Franţa. prin legea din 22 Noemwrie 1918, adică 
după încheierea armistiţiului general, s'a hotărît că toţi patronii 
de orice natură, publici sau privaţi, vor trebui să garanteze per- , 
sonalului mobilizat, reluarea în serviciu a acestora, dacă va fi; 
posibil, după demobilizarea lor. Legea conţine o serie de indica- ! 
țiuni şi sancţiuni, pentru a-și putea produce efectele. E 

Nu cunoaştem să existe la noi o asemenea lege, inspirată de! 
echitate şi de un interes social necontestat. : 

A se vedea şi nota de sub art. 88. 

DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — D-l G. Zane, raportor: La 
acest articol s'a propus un amendament admis de d-]l Ministru şi de comisiune, în 

această cuprindere: 
Se adaugă ca aliniat nou final: „Lipsa salariatului în zilele de votare la alege- 

rile pentru cari neparticiparea atrage o sancţiune legală, nu constitue un motiv de ru- 
pere a contractului de muncă“. - 

— Se pune la vot amendamentul şi se admite. 
— Art. 74 se votează în textul comisiunii cu amendamentul primit. 

JURISPRUDENŢĂ. — 16. Având în vedere că dacă este neconlesiată că 
o lipsă nemotivată dela serviciu poate constitui o culpă când se constată că 
este imputabilă funcţionarului — cu alte cuvinte când lipsa ar fi fost mai în- 
delungată când sar fi repetat în mod obişnuit, când în sfârşit ar fi cauzat pre- 
judicii patronului.



Art. 74 LEGEA ASUPRA CONTRACTELOR DE MUNCA ADNOTAT 142 

Că însă, în cazul cum este în speță, când un funcționar cu o vechime de 28 ani şi 7 luni, deci la o vârstă când, o oarecare doză de seriozitale este pre- zumată, întârzie odată două zile, fiind obligat a se întoarce la serviciu pe jos, prin munți, distanță de 20__3Q km., iar a doua seară simțindu-se bolnav. şi ne- pulând consulta un medic, nici chiar particular, cu atât mai puțin oficial, de- oarece făcând serviciul în pădure — la tăierea parchetelor de arbori _— la mare depărtare, nu putea lua prealabil avizul medicului, este nevoit a lipsi patru zile dela serviciu, judecata este suverană în a aprecia lipsa totală de culpă a reclamantului. 
Inir'adevăr, pentru ca faptul arătat să fie imputabil reclamantului, ju- decata are a examina ce ar [i putut face cel mai conştiincios funcționar în şi- tuația reclamantului. 

, Considerând că din inferogatoriul luat reclamantului și necombătut de societatea pârită prin nicio altă dovadă, rămâne stabilit pentru judecală că reclamantul a fost bolnav la 25 Septemorie 1939, motiv pentru care a lipsit patru zile dela serviciu, Că oricare alt funcționar în locul său cu serviciul în pădure şi departe de Ad-ţia dela Gura Milei de unde ar fi putut solicita per- misia — de circa 20—30 km., — ar fi procedat în aceleaşi condițiuni, adică ne- putând prezenta un certificat medical, ar fi anunțat pur și simplu, că fiind bolnav este nevoit a lipsi dela serviciu spre a se îngriji acasă — cu atât ma. mult cu cât concediul legalmente datorit conf. art. 49 din lege i s'a refuzat. Că deci, situațiunea specială în care se găsea reclamantul nu-i permitea a se 

vada motivului justificat care i-ar fi permis să :absenteze 4 zile dela serviciu, ă în aceste condițiuni faptul imputat reclamantului de pârilă, este de- parte de a constilui o culpă cât de uşoară, cu atât mai mult una gravă. (Jud. 

17. Având în vedere că prin aceste motive, recurențul Brad Gheorghe susține în rezumat, că Tribunalul a violat o serie de texte din legea contracte. 
vare şi exces de putere şi denaturare de acte prin aceea că, deși din actele şi probele dela dosar, reiese că el recurentul, depune o muncă intelectuală şi a fost concediat, fără preaviz, toluși Tribunalul îl consideră ca simplu lucrător 
cerută în subsidiar spre a dovedi aiât calitatea de funcționar intelectual, cât şi faptul că a fost voncediat fără vreo culpă în care i sar fi cuvenil un prea- Diz de 3 luni, precum şi daune morale şi materiale. , Având în vedere că precum s'a arătat mai sus — Tribunalul consiată 

în fapt din depozițiunile martorilor audiaţi, la prima insfanlă, că recurentul 
azi era în culpă pentru faplul că a tamponat maşina ce conducea cu un 
iramvai. 

” Considerând că făcând această stabilire în fapt Tribunalul n'a denalurat 
prin nimic depozițiunile martorilor, ci a uzat de dreplul său suveran de inter- 
prelare şi apreciere asupra acelor probe, cari constituesc elemente suficiente 
din cari Tribunalul și-a pulut face deplina sa convingere despre culpa recuren- 
tului, în care situația Tribunalului era în drept să respinsă subsidiarul de 
probă cerut în dovedirea peontrariului convingerii ce şi-a făcut-o din probele 
administrate la prima ins ă, i in « £ , is nici 

acminist carți anță, iar prin această Procedare nu s'a Comis nicio Considerând că, Țiind stabilită culpa recureniului faţă de intimat, 
sta putea conform art. 24 din legea contractelor de muncă să conce 
recureniul din serviciu, fără a putea fi obligat ia plata de daune față 

pi 
„uică Cut . 7 

No. coissoț malta Curte de Casaţie și Justiţie sec. Tll-a, deciz. 795/9532, dosar 
18. Cauzele desființării contractului, 

ili i i 
fafea acordării daunelor. Art. 24 şi 78 legea GiaP da Responsabilitate și modali- 

a acea-



» 
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De fapt: Reclamanta a fost angajată prin contract cu durată nedetermi- .* nătă şi a lucrat la pârita socielate timp de doi ani, după care timp a conce- 
diat-o fără vreun preaviz. 

-In drept: Toate conflictele dintre patroni şi salariaţi, ce fuseseră ahga- jați prin contracte fie individuale, fie colective, se judecă polrivit legii contrac- felor de muncă. In art. 74 al. c al legii, vorbind de cauzele care pot da loc la desființarea cnntraciului individual de muncă, se arată că una din aceste cauze este culpa uneia din părţi în executarea obligațiunilor luate, iar la art, 75 se 
arată că culpa gravă a unei părți dă loc la desființare, fără a fi nevoie de preaviz. Faplul că pârita aduce în sarcina reclamantei imputarea că absența 
dela serviciu în continuu fără a face vreo dovadă puternică, nu se poate socoti 
culpă gravă în sensul legii şi care de sigur ar fi numai alunci când menţinerea 
în serviciu mai departe a reclamaniei ar prejudicia srav interesele păritei, 
ceea ce i-ar cauza daune însemnate pâritei. Numai în acest caz patronul este 
îndreptățit după lege să îndeplinească pe angajatul din serviciul său, chiar fără 
preaviz. i 

Paptul de a absenta în două rânduri dela serviciu în decurs de doi ani, 
nu constitue nici chiar o culpă ușoară din partea reclamantei care ar îndrep- 
tăți pe pârită să o îndepărteze din serviciu, potrivit art. 74 al citatei legi, şi 
aceasla cu atât mai mult cu cât nu se stabileşte că i-a atras atențiunea în acest 
scop, deci culpa revine pârilei, care urmează a suporta consecințe. 

Deci legea contractelor de muncă nu defineşte, totuşi din examinarea 
legii se vede că cuprinde două categorii de contracte cu durată determinată 
despre care se face aluziune în art. 76 al legii şi contractelor cu durată nedeter- 
minate precizate de art. 78. Ă 

Fiind vorba de un contract cu durată nedeterminată. (art. 78), desfiin- 
farea contractului ar fi urmat să!'se facă conform aliniatului II al art. 78 cu 
respectarea preavizului făcut cu cel puțin 14 zile înainie de data fixării în- 
cetării contractului. . 

Culpa fiind stabilită în sarcina pâritei, pentru motivul de a fi izgonit 
din serviciu pe reclamantă, fără preaviz în termenul legal, urmează ca pârita 
să sufere consecințele, acordând daune reclamantei şi anume plata salariului 
ce sar fi cuvenit reclamaniei pentru 14 zile, iar nu cele solicitate de recla- 
mantă, cu mult superioare, fiindcă legea însăşi a-fixat cvoantumul daunelor şi peste care instanța nu poate trece, în lipsă de convențiune a părților. (Jud. Î urbană Timişoara, sent. civ..din 18 Decemvrie 1931, în dosarul 13975. Re- 
clamanta E. S. prin d-l advocat Vasile Roşu, iar pârîta Prima Fabrică de ciorapi 
din Timişoara, prin advocatul Armin Berger. Preş. d-l Alex. St. Constantinescu, 
jude-preş., care a redactat şi sentinţa. Jurisprudenţa Generală No. 4 din 28 
Januarie 1932, speța 109). 

Art. 75. — Decesul patronului nu constitue o cauză de des- 
ființarea contractului individual de muncă, afară dacă nu are ca 
efect încetarea exploatării. 

JURISPRUDENŢĂ. — 19. Dacă asociatul în participaţie continuând 
exploatarea întreprinderii după decesul patronului titular răspunde faţă de func- 
ționarii întreprinderii. Soluţie afirmativă. 

Este constant în legislaţiile străine că, contractul de muncă se leagă între 
lucrător și întreprindere, care capătă în acest raport o personalitate juridică 
proprie, independentă de persoanele fizice ce se succed la conducerea sa. (Cpr. 
C. Ap. Veneţia 50 Dee. 1924. Prob. Milano 28 Ian. 1925 şi Prob. Genova 27 Mar- 
tie 1925, R. îi. j. Tu pag. 259, 232 şi 235, Genova 1926). Ă , 

Din însuşi spiritul legii contractelor de muncă din 1929 şi în special din 
redactarea art. 25 şi 26 reiese în mod necontestabil că legiuitorul nostru şi-a în- 
sușit același fel de a vedea. o 

Deci peniru aceste considerațiuni şi încă în baza art, 79 c.'com. pâritul 
M. B., intrând în asociaţia amintită, era legat de contractul încheiat cu func-
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ționarul întreprinderii C. S., răspunzând de toate obligaţiile decurgând din el 
pe care trebue să le respecte, 

În urma decesului lui h. B, întreprinderea continuând să -existe sub! 
conducerea celuilalt asociat astăzi nu se poate prevala acesta nici de dispoziţi- 
unile art. 75 din legea contractelor de muncă. Chiar în afară de orice asociaţie, dacă s'ar presupune că ea nu a existat 
şi că nu sar putea dovedi existența ei cu martori impolriva art. 99 e. com. 
încă faţă de faptul că pâritul şi-a însuşit contractul de locaţie, materialul 7na- 
gazinului, firma de care a uzat un timp şi prin consecință vadul comercial, l că însăşi întreprinderea, fondul de comerţ, caracterizat prin As 
aceste elemente componente, a trecut în mâinile sale împreună cu funcționarii 
cari prin excelenţă fac parte din aceeași entitate juridică şi față de care trebuia 
să respecte termenele de preaviz. 

Având în vedere că fiind câştigate cauzei faptul că reclamantul avea 
un salariu lunar mediu 5.500 lei, o vechime în serviciu de 4 ani și că a fost 
concediat fără niciun „preaviz, urmează că în baza art. 93 și 95 din legea sus 
menționată să i se acorde o despăgubire egală cu salariul integral pe 5 luni, 
(Jad. Ocol I Bucureşti, cartea de judecată din 25 Decemvrie 1929). 

Notă. — Cartea de judecată inspirându-se dela jurisprudența și doctrina străină, pune la punct o chestiune încă neclară în drep- tul nostru cu privire la legea contractelor de muncă şi anume: dacă convențiunea de muncă se leagă între lucrători şi întreprindere, in- dependent de persoanele fizice care succed la conducerea între. prinderii, întreprindere care capătă în acest raport o. personalitate juridică proprie. 
In Franţa, această chestiune a fost legiferată prin legea din 19 Iulie 1928 care a modificat art. 23 lit, II. cap. IL. din Codul mun- cii francez, şi care art. spune în paragraful 7: „S'i survient une modifications dans la situation juridique de l'employeur, notam- „ment par succesion, vente, fusion, transformation du fond mise en socicte, tous les contrats de travail en cours au Jour dela modifica. tion subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de len- treprise“. In această situaţiune Jurisprudenţa franceză (Curtea de Apel Paris, e-e ch. 5 Martie 1935, Rev. Patron et Artisans 1932, pag. 236) a hotărît că în cazul cedării întreprinderii funcţionarii vor continua serviciul la cesionar fiind obligaţi la aceasta şi operân- du-se astfel o novaţiune în persoana patronului. În Italia, de asemenea există lege în această privinţă, art. (1 din decretul din 13 Noemvrie 1924, No. 1825 care spune: „Dans les 

enireprises â travail continu, le transfert de lentreprise ne resout 
pas le contrat de travail, et le personnel attachâ ă Lentreprise con- 
serve ces droits vis-ă-vis du Nouveau propritaire“, iar Jurispru- 
denţa italiană întotdeauna a dat drept funcţionarilor întreprinde- 
rii a-şi continua serviciul la cesionar. (C. de Cas. ș. 2-a, 1 Mai 1929, 

“Jurisprudenţa Italiană 1929. pag. 217; C. Cas.s. civ. 2 Juillet 1929, 
Jurisprudenza Italiana 1929, 1, pag. 184; C. Ap. Florenţa 2-e s. 13 
Februarie 197. R. D. Travail 1929, pag. 324).
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contractelor de muncă. Ori, acest mod de a vedea vine în flagrantă contrazicere cu dispoziţiunile legii şi cu cel mai elementar spirit de echitate. În stadiul cel mai modern al doctrinei şi jurisprudenţei 
fondul de comerţ este o adunare de valori grupate în jurul clien- telei în vederea realizării unui scop comun. (Lyon-Caen et Renault, 
vol. III: Boutaud et Chabrol, Trait6 gânâral de fondes de com- 
merce, pag. 76: M. A. Dumitrescu I, pag. 17; art. 6 legea, firmelor), 
funcţionarii făcând parte prin excelență din această adunare de 
valori, insigna, clientela şi funcţionarii Jucând rolul preponderent. mobilierul și mărfurile fiind instrumentele exploatării. Din acest 
„punct de vedere, cedarea fondului de comeri presupune implicit 
și cedarea contractelor de muncă cu funcţionarii ei, la fel ca şi 
contractul de închiriere, etc. 

Munca funcţionarului deşi remunerată de patronul întreprin- 
derii căreia i se prestează, însă se încorporează elementelor prin- 
cipale ale întreprinderii: emblemă şi clientela și ar fi inechitabil 
ca cesionarul să profite de clientela şi emblema cedată şi în care 
s'a încorporat prin excelenţă, munca funcţionarilor, fiind exone- 
raţi în același timp de orice obligaţiune faţă de aceşiia. 

In niciun caz însă cedarea întreprinderii nu poate fi echi- 
valentă cu încetarea: existenţei ei (din forță majoră, conf. art. 76) 
fiindcă o întreprindere cedată indiscutabil că, continuă să existe. 
Şi că acesta a fost şi modul de a vedea al legiuitorului nostru, re- 
zultă din art. 76 al legii care arată că moartea patronului. nu des- 
ființează contractele de muncă. dacă întreprinderea continuă mai 
departe, ceea ce denotă că, convenţiunea de muncă n'a fost privită 
de legiuitor ca un contract „intuitu personae“ şi art. 89 din legea 
contractelor de muncă care acordă salariaților dreptul la timpul de 
concediu în rapori cu timpul servit în întreprindere şi nu la pa- 
tron, ceea ce denotă de asemenea că, convenţiunea de muncă se 
leagă cu „întreprinderea“, care are în raport cu funcţionarii ei o 
personaliiate juridică proprie, independent de persoanele fizice ce 
se succed la conducerea ei. 

În acest sens la noi Trib. Ilfov s. I com. sent. No. 1262 din 2 
Mai 1932, Contra Trib. Ilfov s. Il com. dosar No. 7445 din 1931. 
S. L. lacobsohn, advocat. 

(Jurisprudenţa Generală No. 56 din 10 Noemvrie 1952, pag. 
1159, speța 1152). 

Art. 76. — Când contractul individual de muncă se desfiin- 
țează din cauza închiderii stabilimentului, a încetării plăţii sau 
a falimentului întreprinzătorului, sau din orice alte cauze cari 

fac să înceteze întreprinderea, salariatul îşi conservă dreptul 
asupra salariilor şi tuturor sumelor datorate pe luna în curs şi 
pe luna următoare, bucurându-se de privilegiul acordat de legile 

comerciale. 

52087 — 10
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Art. 1 din lege pentru modificarea unor articole din legea asupra contractelor de muncă din 11 Octomvrie 1932, Dispozi- țiunile art. 26 din legea asupra contractelor de muncă nu ating drepturile câştigate pe cari le avea salariatul faţă de întreprin- dere, în momentul încețării întreprinderii, cum ar fi pensiile sau indemnităţile datorate în baza anilor serviţi. 
EXPUNEREA DE MOTIVE, — O menţiune specială merită art. „76, care acordă salariaţilor firmei falite dreptul de salariu pe luna următoare îalimen- tului, dispoziţie pe deplin justificată, 

“DESBATERILE SENATULUI. — D-1 Romulus Georoceanu: D-lor Senatori, eu cred că articolul 76. ar trebui să aibe o redacţiune care să corespundă mai bine sco- pului legii. In acest sens, am onoarea să propun următorul amendament: „Când contractul individual de muncă se desfiinţează din cauza de forţă maâjoră (încetare de plăţi, faliment, incendiu, -decesul patronului care aduce lichidarea întreprinderii) în aceste cazuri salariatul îşi conservă dreptul, asupra salariilor şi celorlalte drepturi rezultate din ccniract, pe luna în curs şi pe încă trei luni; toate acestea fiind privilegiate conform legilor come:ciale. „In toate celelajte' cazuri de lichidare a firmei, drepturile salariatului vor fi stabilite prin ar. 93“, 
D-l Romulus Boilă, vicepreşedinte; D-lor Senatori, amendamentul d-lui senator Georoceanu, nejiind semnat de 5 domni senatori, nu poate să fie trimis în studiul comitetului delegaților. Nefiind dar propus la acest articol niciun amendament, pun la vot articolul 76. 
— Se pune la vot art. 76 şi se admite nemodificat. 
DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — D+ G. Zane, raportor: D.-lor la acest art. s'au propus două amendamente: Primul amendament, al d-lui deputat Iacob Pistiner; Art. 76 al. ], rândul 7 va începe: „sumelor datorate pe luna în curs şi pe trei luni următoare“. Iacob Pistiner, Al. Lucian, I. lakoban, Lotar Rădăceanu, ], Flueraş, etc. Al doilea amendament propune ca rândul 7 să fie redactat în modul următor: „Sumelor datorate pe luna în curs şi pe urinătoarele două luni“, | D. G. Jeleriu, 1. Brătulescu, G. G. Popescu, I. Corodianu, etc. Ambele amendamente au fost respinse de d-l Ministru şi de comisiune. D-l C. Angelescu, vicepreşedinte: D-l deputat Pistiner are cuvântul. . D-l Iacob Pistiner: D-le Preşedinte, d-lor Deputaţi, este vorba de despăgubirile acordate funcţionarului în cazul când contractul se desființează sau când întreprinderea încetează. 

. Sunt multe cazuri însă când întreprinderile nu încetează din cauza falimentului ci de multe ori din cauza fuziunilor între le. Şi atunci, s'a întâmplat în ultimul timn de foarte multe ori, că funcţionari de bancă cu o vechime de 10 până la 15 ani au fost daţi afară. In aceste cazuri, legea prevede că ei vor primi ca despăgubire numai sa- lariul pe o lună, fără niciun fel de preaviz. Noi am propus, prin acest amendament, că în loc de salariu pe o lună, să primească salariul pe _tref luni, în aceste cazuri. Mie 
mi se pare că se procedează mai just în felul acesta fiindcă atunci când acţionarii în- treprinderilor fac o mare afacere prin acea fuziune, prin care însă unii funcţionari sunt daţi afară, este drept ca şi aceşti funcţionari să primească o despăgubire mai mare. D-l C. Angelescu, vicepreşedinte: D-l deputat Jeleriu are cuvântul, D-i C. Jeleriu: D-ie Ministru şi eu vă fac rugămintea să reveniţi la această che- stiune. | 

In Bucovina există acest principiu stabilit prin legile în vigoare acolo că dacă se reziliază contractul de muncă se desfitnţează întreprinderea: fie din vina patro- nului, fie din altă cauză care face ca funcţionarea ei să înceteze, funcţionarii au dreptul 
la salariul pe trei luni, 'De aceea eu am propus, că acest articol să se modifice în sensul ca rândul 7 să fie redactat: „datorate pe luna în curs şi pe următoarele două 
luni” ceea ce ar face în total salariul pe trei luni, De ce domnilor să nu admitem acest principiu, mai ales că el este infiltrat adâne
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în rândurile salariaţilor din Bucovina şi mai ales s'a dovedit, prin aplicarea lui de până acum că patronii se împacă cu acest principiu? . 
D- C. Angelescu, vicepreşedinte: Pun la vot amendamentul d-lui deputat Iacob Pistiner, respins de d-l Ministru şi de comistune. 
— Sa respins. 

, Pun la vot al doilea amendament, de asemenea respins de d-l Ministru şi de comisiune. 
— S'a respins. : 
Art. 76 se votează în textul comisiunii nemodificat. 

DOCTRINĂ. — Prima lege care reglementează în România contractul 
de muncă este acea din 5 Aprilie 1929. Până atunci se aplicau în această 
materie principiile generale de drept (art. 998, 1412 e. civ.). 

Această lege — venită destul de târziu — cuprinde în genere toate 
dispoziţiunile şi ipotezele cari privesc un astfel de contract şi în cele 4 tit- 
luri, legiuitorul a căutat să fie cât mai complet în reglementarea contrac- 
telor de ucenicie, individual, de echipă şi colectiv. 

Nu putem însă, înţelege raţiunea unor dispoziţiuni şi anume acele 
cuprinse în art. 76 şi 28. ! 

Din textul art. 78 rezultă că un contract de muncă individual care 
are o durată nedeterminată, poate fi denunţat oricând cu un preaviz de 
14 zile. Este prin urmare lămurit că atunci când unui patron îi merge 
bine sau chiar comerțul îi progresează, el poate concedia un salariat al 
său cu singura obligaţie de a-i face preavizul sus arătat. 

Dacă însă unui patron îi merge rău şi se vede nevoit să închidă stu- 
bilimentul sau să, înceteze comerţul din orice cauze, atunci se întâmplă un 
fapt bizar: art. 76 prevede că întrun astfel de. caz, salariatul îşi păstrează 
dreptul asupra salariului pe luna în curs și pe luna următoare. o 

Care e raţiunea şi unde echitatea? Dacă îti merge bine şi doresti să 
concediezi un salariat, îi plăteşti salariul pe 14 zile, dacă îţi merge rău şi 
trebue să încetezi comerțul la mijlocul unei luni, trebue să plăteşti salariul 
pe 45 zile. Logic era să fie invers, dar cum nici alte legiuiri din cari sa 
inspirat legiuitorul nostru nu prevăd un termen mai mare de 1% zile, era 
logic şi echitabil ca în cazul încetării unui comerţ preavizul să fie tot de 
14 zile. . 

Nici din expunerea de motive, nici din rapoartele dela Cameră și 
Senat nu se vede vreo justificare a dispoziţiunilor din art. 76. O modificare 
a acestui text se impune. (Jacques Moscovici, advocat, Curierul Judiciar 
No. 15 din 19/1V 1931). 

JURISPRUDENȚĂ. -— 20. Concediere. Cazul în care lucrătorul are drept 
la salariu pe luna în curs şi pe luna următoare. Art. 76 din lege. Intre- 
prindere industrială cu activitate întinsă, având mai multe stabilimente dis- 
tincte unul de altul. Dacă desființarea unuia din aceste stabilimente poate echi- 
vala cu cazul închiderii sfabilimentului prevăzut de arl. 76. Soluție afirmativă. 
Dreptul lucrătorului la salariu conform art. 76. a _ , 

In fapt: Socielatea „Unirea“ înțelegând să restrângă activitatea întreprin- 
derii, desființează unul din stabilimenteie importante ale acestei întreprinderi, 
numit secțiunea „Orion Maşini“ şi, concediind pe toți lucrătorii secțiunii le 
plătește salariul pe timp de 14 zile, durata perioadei de preaviz. Reclamantul 
pretinde salariul pe luna în curs şi pe luna următoare, conform art. 46 din legea 
contractelor de muncă, iar prima instanță admite acțiunea. 

Societatea făcând apel, susține că reclamantul nu poate cere să i se plă- 
fească salariul în conformitate cu art. 76 din lege, deoarece în speţă desființarea 
secțiunii „Orion Maşini“, care reprezintă numai o parte a întreprinderii indu- 
striale, nu echivalează cu cazul prevăzut de acest text al desființării totale a 
slabilimentului. Tribunalul respinse aceaslă susținere şi consideră ca şi prima în- 
stanță că reclamantul are drept la salariu, potrivit art. 76 din lege,
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In drept: După art. 76 din legea asupra contractelor de muncă, salariatul 
îşi conservă dreptul asupra salariilor şi tuturor sumelor datorate pe luna în curs 
şi pe luna următoare şi se bucură de privilegiul acordat de legile comerciale în 
cazul când contraciul individual de muncă se desființează din cauza închiderii 
stabilimentului, a încetării plății sau a falimentului întreprinzătorului sau din 
orice alte cauze, care fac să înceleze întreprinderea, In celelalte cazuri, când se 
denunță contractul, lucrătorul are drepl la salariul pe 14 zile, durata preavizului 
conform art. 78 din lege. | 

In speță, fiind vorba de desființarea unei secțiuni importante a întreprin- 
derii industriale — survenită ca o consecință a restrângerii activității — şi deci 
de-o concediere în masă a lucrătorilor angajați ca specialişti în acest serviciu, 
acest caz echivalează cu acela al închiderii stabilimentului prevăzut de art. 76 
și dă drept lucrătorului la salariul prevăzut de acest lex, întrucât enumerarea 
cazurilor de încetarea stabiliinentului este numai enunciativă, legea lăsând in- 
stanței o largă putere de apreciere care o îndreptățește să considere că un sta- 
biliment, deşi nu este decât o parte din întreaga întreprindere, poate fi socotit 
ca un stabiliment în sensul art. 76, când activitatea pe care o desfășură este diferită şi independentă de acea a întreprinderii şi necesită angajarea unui mare 
număr de lucrători specialişti. 

Susținerea pe care o Ţace socielaiea apelantă că art. 76 se aplică numai în cazul când desființarea stabilimentului ar atrage din cauza unei prea strânse lesături, încetarea activității întregei întreprinderi, nu poate fi primilă intrucâl legiuitorul, ocupându-se de toate categoriile de înireprinderi deci şi de indusiriile mari cu o activitate întinsă, nu a condiţionat încetarea slabilimentului desființat de un raport de dependenţă dinire el şi întreaga întreprindere, fiind suficient ca stabilimenlul desființat să se prezinte ca de sine stătător şi cu o activitate proprie destul de întinsă pentru a putea fi consiierat, la rândul lui, luat izolat, ca o întreprindere aparte. | 
Pe de altă parte, interpretarea pe care o dă societatea apelantă când susține neaplicarea în speță a art. 76, ar lovi în interesele muncitorilor pe care legea a înțeles să-i protejeze prin această dispozițiune de favoare și ar da asfel patronilor posibilitatea ca, desființând treptat fiecare din stabilimentele care compun întreprinderea, să ajungă la desființarea completă a acesteia şi la concedierea tuturor lucrătorilor, Plătindu-le salariul numai pe timpul prea- Dizului, ceea ce ar însemna 9 eludare, în dauna lucrătorilor, a dispozițiunilor art. 26. 

„__ Aşa fiind, întrucât în speță desființarea secțiunii „Orion Maşini: a socie- tății apelante intră în cazurile prevăzute de art. 76 din lege, tribunalul consideră că prima instanță a făcut o justă aplicaţie a acestui text, obligând pe apelantă la plata salariului pe luna în curs şi pe luna următoare, aşa că apelul este nefondat din acest punct de vedere. (Trib. Prahova s. INI. sent. 414 din 28 Noem- vrie 1930, Apelant societatea ..Unirea“ prin advocatul D. Dumitrescu, întimat Petre Văcărescu, prin advocatul P. Andronescu, Preş. Barbu Scondăcescu, ju- decător N. Căplescu. judecător, redactor al sentinte: i îi = No. 3, Anul 1954, speţă (0: r al sentinței. Jurisprudenţa Generală 

„21. Legea asupra contractelor de muncă. Preaviz Art. 76 şi 78. Caz de forță majoră. 
a Articolul 78 din legea asupra contractelor de muncă, stabilește condițiu- nile în cari se desființează contractul încheiat între patron şi muncitor, acest contract putând fi denunţat prin voința unuia sau altuia, însă cu îndatorirea de a preveni de data încetării obligațiunilor stipulate. Denunţarea de care ratează citatul text, Irebue făcută cu 14 zile înainte de data fixată pentru încetarea obli- gatiunilor cuprinse în coniractele cu durată nedeterminată. În art. 76, însă, legiuitorul se referă la contractele cu durata limitată prin clauzele lor, nu la cele cu durata nedeterminată căci de sar fi referii la a Z ta ar fi declarat-o expres, cum a făcut-o în art. 78. coasta, In speță, contractul desființat este cu durata nedeter aa Se a desjii e minată. Soci pârită datorită unor împrejurări neprevăzute în cari, fără vp ” Societatea oia, ei sa văzut si-
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tuată, ca-urmare de neinlăturat a unei rele stări economice, a făcut să inceteze 
întreprinderea ei, concediind pe reclamant după ce i-a achitat suma cuvenită 
pentru zilele de muncă prestată. Aşa fiind, ea nu cade în prevederile art. 76, 
dreptul pe care acest articol îl rezervă muncitorului concediat de a incasa alât 
salariile, cât şi sumele datorate pe luna în curs şi pe luna următoare, izvorând 
numai din contractele cu durata limitată. 

Aceasta fiind situaţia juridică a părților şi stările de fapt în care ea sa 
produs, pârita societate nu era nici obligată la preavizul pe care nu-l prevede 
arî. 76, text al unei legi de strictă interpretare, nepermițând deci, pe cale de 
raționament, analogii şi completări. In lipsa unor dispoziții exprese, care să 
deroge dela ele, rămâne să se aplice, precum e în speţă, principiile generale de 
drept comun, care guvernează raporturile dintre contractanți în caz de forţă 
majoră. (Jud. oc. mixt Câmpina, cart. de jud. civ. din 14 Martie 1951, Judecător 
aj. Horia Bottea. Jurisprudenţa Generală 1951, pag. 464 No. 573). 

22. Contract pe timp determinat. Incetarea comerțului. Desființarea con- 
tractului. Drepturile salariaților. Aplicarea art. 76 din legea contractelor de 
muncă. 

(Respins recursul făcut de A. Cioboată, prin d-l advoocat Jacobsohn, în 
proces cu societafea Leon Weissenbluth, etc. prin d-l adoocat M. 1. Barasch). 

Arf. 76 din legea contractelor de muncă se aplică tuturor contractelor indi- 
viduale de muncă, chiar şi celor pe durata determinată, legea nefăcând vreo 
distincțiune, nici în ce priveşte determinarea duratei, nici cu privire la catego- 
riile ide salariați, dacă adică, este vorba de muncitori manuali sau de func- 
ționari comerciali şi nici cu privire la chestiunea dacă e vorba de încetarea în- 
tregii întreprinderi comerciale sau numai în parle. : 

Această interpretare nu este în contradicție nici cu art. 96; acesta se ocupă 
de desființarea contractelor pe timp determinat, desființare care însă provine din 
alte cauze decât cele prevăzute de art. 76. (Cas. III deciz. No. 575, din 16 Mar- 
tie 1932), 

Considerentele deciziunii: Asupra recursului făcut de d-l Andrei Cioboată 
contra sentinței Tribunalului Ilfov secția II-a com. No. 3635 din 12 August 1921, 
în proces cu societatea „Exploatarea Fabricelor Unite“ de oțet „Vultur“ și 
„Cocoş * Dr. A. Urbeanu, Leon Weissenbluth şi Victor Minculescu: 

Având în vedere că din sentința atacată cu recurs rezultă, că recurentul a 
chemat în judecată pe intimata socielale pentru plata sumei de 130.000 lei, ce 
reprezintă salariul cuvenit pe intervalul dela 1 lunie 1930 până la 1 Octomvrie 
1921, şi Judecătoria III Urbană Bucureşti prin cartea de judecată No. 1614 din 
7 Aprilie 1951, a admis actiunea pentru suma de 88.000 Lei. 

Că în urma apelului făcut de societate, Tribunalul Ilfov prin sentința 
supusă recursului a admis în parte apelul şi prin consecință admite acliunea 
numai pentru 8.000 lei. . 

Având în vedere că Tribunalul interpretând dispoziliunile art. 26 din 
legea contractelor de muncă argumentează, că acest text se aplică, atât la munci- 
tori manuali cât şi la celelalte categorii de salariaţi şi pe considerațiunea, că ma- 
sazinul intimatei unde recurentul funcționar ca conducător, a încetat de a func- 
iona la 30 Mai 1930, ajunse la cooncluzia, că recurentul are dreptul numai la 
salariul cuvenit pe timp de o lună de zile, pe care în baza contractului inter- 
venit între părți îl fixează la suma de 8.000 lei. 

Având în vedere motivul 1 de casare astfel formulat: 
] „Violarea art. 76, 84 şi 96 din legea contractelor de muncă din 5 Apri-- 
ie 1929. 

„Am avut onoare a arăta înaintea instanței de apel că arl. 76 din legea 
contractelor de muncă nu se aplică nici contractelor de muncă pe durata determi- 
nată, pe de altă parte art. 76 din legea contractelor de muncă nu se aplică nici 
funcționarilor din comerț şi muncitorilor manuali. 

„Onoratul Tribunal ca instanță de apel a trecut peste considerațiunile ară- 
tate de mine staluând că art. 76 se aplică chiar în contractele cu termen fix 
şi chiar funcţionarilor comerciali. Credem că rău a admis Tribunalul apelul
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părții adverse deoarece: înainte de legea conflictelor de muncă, contractele pe 
durata determinată nu se desființează decât sau din nerespectarea oblisajiunilor 
contractuale, sau prin expirarea termenului convenit, Și esfe indiscutabil că 
înainte de punerea în aplicare a legii coniracielor de muncă aceste contracte nu 
se reziliau prin voința unilaterală a patronului, ca de exemplu prin închiderea 
magazinului, ci ca în orice contract, părțile erau obligate toată durata lui 
dacă era pe termen fix ca în speță şi patronul rămânea obligat la desdăunări legale şi echitabile dacă ar fi rupt contractul înainte de termen, fie chiar prin 
închiderea magazinului sau alt mod prin care sau putut lipsi de funcţionari. 
Nu suferă discuţie că legea contractelor de muncă este o lege de favoare a salaria- 
ților lege care dintr'un înalt spirit democratic pune pe picior de egalitule pe 
acești contractanţi patroni şi salariaţi. Acest lucru rezultă din expunerea de 
motive făcut la Cameră şi Senat cu ocazia volării legii. 

„Ori o astfel de lege de favoare e indiscutabil că n'a modificat în rău 
soaria funcționarilor şi niciun moment nu s'a Sândit legiuitorul să răpească din drepturile ce le aveau salariaţii, sub regimul codului civil. Ca atare art. 76 din 
legea contractelor de muncă nu se poate interpreta decât ca o dispozițiune de favoare pentru salariaţi şi nu ca una de o presiune. Ca atare art. 76 nu se poate interpreta decât ca un drept pe care îl acordă legiuitorul inovator salariaților, cu contracte de muncă verbaie pe durata nedeterminată de a primi salariul în curs şi luna următoare în cazul în care contractul de muncă pe durata nedeter- minată se reziliază de drept din cauza falimentului sau încetării întreprinderii. Acest articol nu se poate interpreta niciun moment ca aplicându-se contractelor de durata determinată ca în speță deoarece legiuitorul nu s'ar fi putut gândi niciun moment să răsplătească drepturile câştigate ale muncilorilor. Dacă am trece însă peste intenţiile legiuitorului şi ne-am opri la terminologia întrebuințată de acesta, am observa că în art. 74 din legea contractelor de muncă care arată în linii generale aplicabile oricărui soiu de contract de muncă când se sting aceste convențiuni, nu enumără între cazurile de desființare a contractelor de muncă încetarea întreprinderii, ci numai mai târziu când începe să sludieze diverse cazuri speciale se opreşte şi la desființarea contractelor de muncă din cauza închiderii stabilimentelor. 

„Cuvântul cu care începe aces artcol este „când“ şi continuă „când con- tractul individual de muncă se desființează din cauza închiderii stabilimente- lor, etc., elc.“. Deci legiuitorul a prevăzul în caz când aceste contracte se des- ființează din cauza închiderii întreprinderii. A priori sunt alte cazuri când nu se desființează, contractul de muncă din această cauză. Ori când se desființează con- tractul de muncă din această cauză? Atunci când sunt pe durate nedelerminate, fiindcă pe cele cu durata determinată nu. se pot desființa prin voința unilaterală a unuia din contractanţi. care vrea să închidă magazinul scăpându-se de un contract care nu-i convine. 
„Deci rău a judecat onoralul Tribunal când a hotărît că tuturor contrac- telor chiar celor pe durata determinată se aplică art. 26 din legea coritractelor de muncă“, 

, Având în vedere că prin acest motiv de casare recurentul susține, că Tri- bunalul prin, soluția dată a violat art. 26, 84 și 96 din legea asupra coniracte- lor de muncă, deoarece contractul intervenit între dânsul şi Societatea intimată, fiind un contract pe durata determinată, dispozițiunile art. 26 nu pot avea apli- cațiunea, întrucât acestea se raporiă numai la muncitorii manuali, iar nu şi la funcționarii comerciali. 
_ Considerând, că potrivit art. 76 din legea asupra contractelor de muncă, cuprins în capitolul ]1] sub titulatura „desființarea contractului individual de muncă când contractul individual de muncă se desfiintează din cauza închi- derii stabilimentului, a încetării plății sau:a falimentului întreprinzătorului sau din orice alte cauze cari fac să înceteze întreprinderea, salariatul îşi corn.. servă dreptul asupra salariilor şi tuturor sumelor datorate pe lună în curs şi pe luna următoare, bucurându-se de privilegiul acordat de lesile comerciale: Considerând, că aceste dispoziliuni sunt dictate de legiuitor în îndoitul scop pentru a apăra interesele salariaţilor față de patron cât ale acestuia față
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de salariați, nu se face nicio distincție între contractele de muncă cu durata 
determinată şi între cele cu durata nedeterminată şi întrucât textul. voorbeşte 
de contracte individuale de muncă în general, urmează de aci că ele se aplică 
la toate contractele de muncă indiferent de faplul, că atari contracte au inter- 
venit între muncitori manuali sau funcţionari comerciali şi patroni. 

Având în vedere că o asemenea interpretare nu este în contrazicere 
nici cu art. 96 din aceeaşi lege, care vorbeşte despre contractele cu durată deler- 
minală, recunoscând părții lezate dreptul, în caz de denunțarea contractului 
fără just motiv din partea patronului, la o îndemnizaţie egală eu salariul și 
toate accesoriile datorite până la expirarea termenului, deoarece cum sa arătat 
în art. 76 citat are o aplicațiune generală, iar pe de altă parte prescripțiunile 
art. 96 în lipsa unei dispozitiuni formale nu put anihila efectele pricipiului gene- 
ral stabilit de art. 76 cu privire la desființarea de drept a contractelor de muncă 
pentru cauzele anume prevăzute de lege. 

Că pe de altă parte, nici din împrejurarea, că art. 96 este cuprins în 
capitolul IV sub titulatura „Dispoziţii speciale privind contractele individuale 
de muncă ale funcţionarilor din induslrie şi comerţ“, nu se poate deduce, că 
legiuitorul ar fi intenționat că pentru contractele cu durata determinală să in- 
stitue un regim aparte de cele cu durata nedeterminată, deoarece aceasta ar fi 
spus-o în mod expres, ceea ce însă nu a făcut; că o asemenea soluție se impune cu 
atât mai mult cu cât art. 86 din același capitol (IV) asimilând salariaţii din 
magazii cu funcționarii parliculari, prevede în mod neîndoios că dispozițiile 
cuprinse în acest articol se aplică față de dânşii numai în măsura în care 
înlocuesc sau completează pe cele din capitolul III; : 

Că de altă parte, la interpretarea pretinsă de recurent se opune chiar şi 
conținutul art. 96, pentrucă acest text vorbeşte numai de denunțarea contrac- 
tului fără just motiv din partea patronului, pe când art. 76 citat prevede des- 
ființarea de drept a contractului de muncă pentru cauzele determinate exprese 
de lege printre cari, pe lângă încetarea întreprinderii mai e şi acea a închiderii 
sfabilimentului; 

Că astfel fiind, motivul 1 de casare este neînlemeiat: 
Având în vedere motivul II de recurs astfel formulat: 
„Violarea articolului 76 din lesea contractelor de muncă şi omisiune 

esențială. 
„Am arătat Onor. Tribunal că chiar în cazul când Sar trece peste sus- 

ținerile de mai sus, în speță ar fi inaplicabil art. 76 deoarece întreprinderea 
continuă să funcționeze, prin celelalte. stabilimente ale sale, fabrici şi maga- 
zine, Societatea contractantă existând mai departe, după cum rezultă din actele 
dela dosar, apelul făcut, etc. Onor, Tribunal se vede că a trecut şi peste această 
considerațiune. . 

| „Ori dacă s'ar trece peste toate susținerile noastre și sar primi chiar ale 
adversarului în celelalte puncte, nu sar putea interpreta art. 76 decât în sensul 
că în contractele de durată determinată spre a putea fi rupte prin voința pa- 
tronului, închiderea masazinului, e necesar ca întreprinderea însăși cu toate 
stabilimentele sale să înceteze, şi nu 'să lrăiască cu toate celelalle fabrici şi 
magazine unde ar fi putut prea bine întrebuința mai departe pe salariatul cu 
contract existent. 

„Dacă sar interpreta voința legiuitorului în sensul cel mai favorabil 

pentru palron şi nu pentru salariați, nu sar putea trece peste sensul articolu- 

lui care priveşte încetarea întreprinderii. Legiuitorul chiar dacă ar fi acordat 

o astfel de măsură de Javoare, na înțeles să acorde decâl acolo unde este 

vorba de încetarea completă a unei întreprinderi şi nu acolo unde este vorba 

de o încetare parţială, de o lichidare sau de inchiderea unuia din mai multe 

magazine ale întreprinderii că în acest din urmă caz ca în speță, înlreprin- 

zătorii pot foarte bine înirebuința pe funcţionarul cu contract pe termen fix 
la celelalte magazine sau fatriri ale lor care rămân în picioare. Ca atare rău 

a aplicat în speţă Tribunalui ari. 75 şi a comis şi o omisiune esențială nepronun- 

fându-se asupra acestei apărări şi proba cu martori derută în completare.
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Având în vedere că prin acest motiv de casare recurentul mai susține, 
că Tribunalul prin faptul că nu sa pronunțat asupra mijlocului de apărara invocat în apel — că aplicarea art. 76 este condiționată de încetarea completă a întreprinderii, nefiind îndeajuns numai o încetare parțială prin lichidarea uneia din aceste stabilimente, — a săvârșit o emisiune esențială şi a violat dis- 
pozițiunile acestui text de lege; 

Având în vedere că este cert, că ari. 76 mai sus reprodus în combaterea motivului I de casare, prevede între cazurile, desființării coniractului de muncă şi pe acel al încetării întreprinderii fără a arăta însă că sub termenul „între- prindere” trebue să se înțeleagă întreagă „întreprindere“ a patronului sau nu- mai a unor magazine sau stabilimente ale aceleiaşi întreprinderi; 
Că în lipsa unei atari precizări din partea legiuitorului, urmează a se stabili, că sub expresiunea „întreprindere“ este a se înțelege orice stabiliment sau magazie aparținând patronului prin. care îşi desface produsele întreprinderii sale şi la care a fost angajat salariatul; 

| Considerând însă, că sensul art. 76 citat pretins de recurent și anume, că desființarea contractului nu poate avea loc decât în cazul înceiării com. plete a întreprinderii, ar fi o contrazicere chiar şi cu spiritul şi întreaga eco- nomie a legii contractelor de muncă, 
Că prin dispoziția referitoare la încetarea întreprinderii legiuitorul n'a putut să înțeleagă, decâi încetarea stabilimentului unde salariatul funcționa. deoarece prin plasarea tuturor salariaților dela stabilimentul sau dela mai multe sfabilimente desființat la stabilimentul rămas nedesființat, patronul pe lângă o activitate redusă având de a împlini obligațiunile sale şi față de sala- riații dela stabilimentele desființate,. în mod forţat ar ajunge la ruină şi ca alare la desființarea de drept a contractului, ceea ce ar fi contrariu intenţiunii legiuitorului; 
Că în asemenea condițiuni Tribunalul deşi omite să se pronunle asupra apărării recurentului invocată în apel bazată pe art. 76 din lese, întrucâl această omisiune priveşte interpretarea textului şi pentru considerațiunile mai sus ară- tate, nu este esențială astfel că şi motivul II este neîntemeiat. (Motivul III, de asemenea Tespins, nu prezintă vreun interes sau importanță de principiu pentru a fi reprodus). 

Peniru aceste motive Curtea respinge recursul. (Jurisprudenţa Română No. 9—10, 1—15 Mai 1932, pag. 195 No. 87). 

23. Participarea la beneficii acordată de patron conducătorului magazi- nului nu ridică convenţiunii caracterul de contract de muncă, chiar când e singurul mod de remunerare. Inchiderea unuia din magazinele pâritului nu echivalează cu încetarea întreprinderii în spiritul legii. In fapt: Patronul prin convențiunea scrisă aflată la dosar acordase re- clamantului 20% din beneficii drept remunerare a muncii sale în magazin, cu drept pentru reclamant ce se obligase să conducă magazinul de a ridica 8000 lei lunar în contul acestor beneficii, urmând însă ca la finele anului, dacă beneficiile vor fi mai mici decât prelevările lunare ridicate de reclamant re- clamantul să nu fie obligat a restitui patronului diferența. ” Patronul pârit susține că rău sa îndreptat acțiunea la judecătorie după legea contractelor de muncă, deoarece în speță, angajamentul aflat la dosar întitulat „convențiune“ nu e un contract de muncă, ci o asociaţie în participaţie. În plus, susține că acțiunea urmează a fi respinsă, deoarece contractul a 

persoană ia parte la afacerile comerciale, ale unei alteia care anticipiază fon- «lurile, aducând ca aport contribuția sa de muncă pentru a împărți îm
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câştigurile şi pierderile afacerilor făcute în comiun, participarea atât la beneficii 
cât şi la pierderi fiind de esența asociaţiei în participaţie. 

Că deci, contractul de asociaţie în participaţie se distinge de locațiunea 
de servicii prin aceea, că în primul rând îoii comercianții împart în proporție 
cuvenită rezultatele speculațiunii, pe când în secundul contractanții salariați 
nu i-au parte la pierderile suferite de patron. ' 

Funcţionarii cari participă la beneficii nu pot fi consideraţi numai prin 
această ca asociaţi, întrucât singura participare la beneficii nu invederează 
prin sine însuşi acel animus contrabaende societatis. 

In sprijinul unei astfel de interpretări militează şi faplul că exonerarea: 
de orice pierdere şi participare numai la câştig atrage nulitatea contractului 
de asociaţie în participaţie, astfel de clauze fiind leonine conform art. 1513 c. civ., 
anulare ce nu se poate presupune că a fost urmărită de părți, aşa încât con- 
tractul nu poate rămâne decât un contract de muncă. 

Contractele însă se desființează prin voința ambelor contractanți nu a 
unuia singur fiindcă desființarea prin voința unilaterală nu este juridică şi nici 
echitabilă. : 

Dispozițiunea art. 76 legea contractelor de muncă fiind aşezale sub 
cap. II], „Desființarea contractului individual de muncă“ în contradicţie cu dis- 
poziţiile ari. 98, care găsindu-se sub cap. IV, „dispoziţii speciale privind conirac- 
fele individuale ale funcționarilor din industrie şi comerț“. 

In speţă, patronul este o societate comercială, iar reclamantul funcționar 
conducător al magazinului ei, urmează a se aplica art. 96 şi nu art. 76 din 
legea contractelor de muncă. 

Peniru aceste motive admite în parte acțiunea. (Jud: Ocolului III Buc., car- 
tea jud. civ. No. 1614 din 1932, preş. jud. lonescu). : 

Notă. — Chestiunea pusă în discuţie şi tranşată în acelaşi sens 
de către jud. de ocol şi de instanţele superioare a fost. dacă este un 
coniract între proprietarul magazinului şi o persoană angajată să 
conducă acel magazin şi care nu aduce ca aport niciun capital, ci 
numai muncă, iar drept remunerare i se recunoaşte de către patron 
o cotă parte din beneficii. S'a hotărît ca modul reiribuirii nu are 
a se avea în vedere, căci pe de o parte: art. 87 cod. comercial arată 
categoric că participarea la beneficii acordată împiegaţilor şi altor . 
agenţi ai societăţii, ca plată totală sau pariială a muncii lor nu le 
atribue numai prin această calitate de asociaţi, iar pe de altă parte 
art. 59 al. 3 din legea contractelor de muncă prevede posibilitatea 
unei| remuneraţii consistând în parte de beneficii, interzicând 
numai plata totală a salariului în natură. 

Odată eliminat modul retribuirii ca determinat în stabilirea 
caracterului convenţiunii, chestiunea s'a simplificat complet. 

Diferenţa capitală între contractul de muncă şi asociaţia în 
participaţie constă în aceea că în asociaţia în participaţie. parti- 
cipantul trebue neapărat să ia parte şi la beneficii, însă și la pier- 
deri (art. 251 c. com. Vivante Inst. de drept comercial trad. Petro- 
vici, pag. 134; E. Antonescu, soc. com. î, pag. 5), pe când în con- 
tractul de muncă indiferent de modul retribuirii, salariatul pri- 
meşte remunerarea muncii, participarea la pierderile patronului 
reducând de drept convenţiunii caracterul de contract de muncă. 

În speţă, conducătorul magazinului neluând parte decât la 
beneficii ca mod de retribuire a aporiului său de muncă cred că 
bine s'a hotărît că ne aflăm în faţa unui contract de muncă şi nu
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al unei asociaţii în participaţie, independent de terminologia între- 
buinţată de părţi în convenţiune. S. [. Iacobsohn, advocat. (Ju- risprudența Generală No. 31, 6 Octomvrie 1932, pag. 980 No. 993). 

Art. 72. — Timp de trei luni dela data decesului salariatu- 
lui, urmaşii săi, văduva şi copiii, ascendenţii sau membrii fami- 
liei cari locuiau obişnuit cu salariatul, vor beneficia gratuit de 
locuinţa ce fusese dată de întreprindere, în folosinţa acestuia. 

Deosebit de aceasta, urmaşii salariatului decedat, văduva 
sau copiii minori sub vârsta de 18 ani, au dreptul împreună la o 
îndemnizare egală cu salariul pe o lună, dacă salariatul va avea 
o vechime de cel puţin un an în întreprindere, pe două luni pen- 
tru acel cu o vechime variind între 1—35 ani şi pe trei luni pentru 
acel cu o vechime mai mare. 

DESBATERILE SENATULUI. — D-1 Joan Negruţiu: D-lor Senatori, la art. 77 am propus un amendament. Sunt cazuri când în industrii izolate, care se găsesc departe în pădure, locuinţe ocupate de familiile lucrătorilor decedați, sunt necesare industziei, Aceste locuinţe, dacă ar continua să fie ocupate mai departe timp de trei luni, ar fi o lipsă de locuinţă pentru lucrătorii noui angajaţi. 
De aceea propun ca patronul să aibă dreptul de a răscumpăra această locuinţă printr'o sumă stabilită de cemun acord sau, în caz de divergență, stabileşte juris- . . dicţia profesională. ă 

- lată textul amendamentului ce propun: 
Art. 77, alin. 1 din textul original! care prevede că: . „Timp de trei luni dela data decesului salariatului, urmaşii săi, văduva şi copiii, ascendenți sau membrii familiei, cari locuiau obişnuit cu salariatul, vor beneficia gratuit de locuinţa ce fusese dată de întreprindere, în folosința acestuia“, Aliniat nou: 
„Patronul ave însă dreptul de a răscumpăra această locuinţă, chiar imediat după deces, prin o sumă stabilită de comun acord sau, în caz de divergență, prin jurisdicţia profesională, care are obligaţiunea de a se. pronunța cu precădere în cauză“, loan F. Negruţiu, Dr. Justin Pop, Al. Nemeşiu, N. Rogneanu, Adrian Otoiu. D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asgurărilor sociale: D-lor senatori, să vă dau o lămurire: dacă este vorba de comun acord, eu sunt de pă- rezea d-voastre. Dacă înțelegerea dintre patron şi succesorii lucrătorilor decedati se poate face, atunci cazul intră în art. 77. Nu aşi dori însă ca, în orice caz, să oblig pe succesori să părăsească locuinţa. - 
D-l colonel D. Gaicu, D-le Ministru, dacă nu este obligaţiune, atunci textul este în avantajul numai a uneia dintre părţi şi în detrimentul celeilalte. Legea trebue făcută cu echitate. 

In acest chip eu nu mai pot angaja un meseriaş nou. Eu prefer ca patronul să-i poată da contra-valoarea în bani, decât să-l ţină în locuinţă, unde poate are nevoie să pună pe altul. Vă rog să aprobaţi aceasta, d-le Ministru. -l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: D-le Gaicu, este primejdioasă măsura propusă de d-voastră, pentrucă dacă spuneţi că are dreptul patronul 'să dea contra valoarea pe trei luni, înseamnă că această valoare urmează să fie fixată de jurisdicția profesională în trei luni. 
D-l colonel D. Gaicu: Fixaţi d-voastră o comisiune de arbitri care imediat să fixeze această sumă. 

” D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale; Vorbiţi de Spiritul, de echitate şi vă întreb pe d-voastră, câte cazuri de acestea pot să fie într'o întreprindere mare, ca să dăm drept patronului să dea contra valoare? Foarte rare. Atunci tot în numele spiritului de echitate eu vă rog să respingem propunerea.
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— Se consultă comitetul delegaților. 
D-l N. P. Romanescu, raportor: D-lor Senatori, comitetul delegaților a respins 

amendamentul d-lui senator Negruţiu. _ 
— Se pune la vot amendamentul d-lui senator Negruţiu, respins de comitetul 

delegaților, şi se respinge şi de Senat. 
— Se pune la vot art. 77 şi se admite nemodificat. 

Art. 78. — Contractul individual de muncă cu durata nede- 
terminată poate îi denunţat prin voința oricăreia din părți, cu 
îndatorirea de a preveni pe cealaltă de data încetării obligaţiuni- 
lor contractuale. , 

Această denunţâre se va face în scris sau verbal cu cel pu- 
țin 14 zile înainte de data fixată pentru încetarea obligațiunilor 
contractuale, exceptându-se cazurile când legea de faţă dispune 
altfel. “ 

Notă.— Legea tranceză nu cunoaşte preavize pentru denun- 
țarea contractului de muncă. Acolo se aplică textele codului civil, 
cum se făcea şi la noi până la apariţia legii de faţă. Aceste texte ale 
codului civil sunt însă reproduse şi completate în art. 25 code du 
travail, care prevede în al. III următoarele: „Pour la fixation de 
lindemnite ă allouer, le cas 6châant, il est tenu comple des usages, 
de la nature des services engag€s, du temps 6coule, des retenues 
opârces et des versements effectuces en vue d'une pension de re- 
traite, et, en gensral, de toutes les circonstances qui peuvent justi- 
fier lexistance et dâterminer Pâtendue du prjudice cause“. 

Doctrina a comentat suficient modul cum trebue să se facă 
denunţarea unui contract de muncă. E deajuns să ciiăm un singur 
autor, deoarece chestiunea aceasta e tratată pe larg de d-l advocat 
Marco Barasch şi reprodusă parţial de noi sub art. 95. Iată ce 
spune C. Chaussy la pag. 139: „L/'6xercice intempestit ou abus d'un 
droit constitue une faute“ şi mai departe: „Il y a abus du droit 
toutes les fois, par exemple, que le patron sous pretexte qu'il a lou€ 
activit de ouvrier employera cette activit d'une maniere 
manifestement contraire ă la pensâe qui a presid& au contrat“. 
Apoi, „Flles ont voulu faire un contrat loyal et se tenir pour ob- 
lisces ă fournir leurs prestations tant qu'il n'y aurait pas une 
cause raisonable de cassation du contrat“. 

EXPUNEREA DE MOTIVE. — Dispoziţiile de până acum de sub iitlul Il 
se aplică deopotrivă tuturor salariaţilor, atât din întreprinderile industriale 
cât şi din comerciale, indiferent dacă acestea au caracter public sau particular. 
Se exceptează numai salariaţii publici, cari deţin o parte din suveranitatea 
Statului şi al căror regim este fixat de Statutul funcţionarilor publici. Aşa 
dar, fie că vom avea de a face cu simpli muncitori industriali, fie că vom avea 
de a face cu muncitori calificaţi de toate gradele, fie că vom avea de a lace 
cu aşa numiții funcţionari din industrie sau din comerţ (vânzători, agenţi, 
funcţionari de bancă, etc.) dispoziţiile titlului II le vor fi aplicabile, ” 

LOCTRINĂ. — O a doua dispoziţie nejustificată o conţine însuși art. 
18 care prevede un preaviz de 14 zile, unic şi invariabil, indiferent de ve- 
chime şi timpul cât a prestat serviciul.
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Când e vorba de funcţionari din industrie și comerţ, — aşa zişii func- 
ționari intelectuali — legiuitorul a prevăzut în art. 93 un preaviz care 
creşte în raport cu anii de serviciu şi cu drept cuvânt, expunerea de mo- 
tive spune: având în vedere caracterul de stabilitate mai accentuat... con- 
siderând că este neomenos de a concedia. pur şi simplu un salariat care a 
servit ani dearândul în aceeași întreprindere, care sa legat poate şi sufle- 
teşte de ea, s'a fixat termene variabile în raport cu vechimea, etc. 

Dar pentru cealaltă categorie de salariaţi (neintelectuali) nu se pun 
aceleaşi consideraţii? Aceştia nu se leagă şi ei sufleteşte de întreprindere 
după o vechime de 20 ani? Pentru ei nu esie tot atât de neomenoasă o concediere pură şi simplă şi nu există nicio justificare. 

S'ar părea că art. 57 care defineşte contractul individual de muncă. ne lămurește. Din definiţie rezultă că un astfel de contract trebue să aibă o durată determinată. In acest caz preavizul de 14 zile nu este numai ju- stificat, dar chiar inutil, pentrucă, expirarea termenului desfiinţează şi contractul. Această definiție nu este însă cea exactă, pentrucă un astlel de contract poate avea şi durata nedeterminată şi dovada este art. 78 care spune: „Contractul individual de muncă cu durata, nedeterminată, poate fi denunţat cu un preaviz de 14 zile“. 
Hotărit că legiuitorul a fost nedrept. El trebuia să, acorde şi salariaţi- lor neintelectuali termene de: preaviz variabile în raport cu vehimea, că unde este echitatea ca unuia cu 20 ani vechime să-i acorzi aceeași despă- gubire sau preaviz ca, altuia cu trei luni vechime. 
Este adevărat, că nici alte legiuiri nu prevăd termene variabile pentru această, categorie de salariaţi (ungară, 15 zile, austriacă 14 zile) dar aceasta nu este motiv ca să se creieze inechităţi, numai pentru a copia pe alţii. Se poate că o astfel de discuţie nu ar trebui de loc să se pună, dacă legiuitorul ar fi făcut o demarcaţie între funcţionarii intelectuali şi nein- telectuali. Astăzi nu se ştie dacă un supraveghetor, un mecanic sau un maşinist, sunt salariaţi intelectuali sau nu. Chestiunea este lăsată Ja apre- cierea patronului şi a instanțelor de judecată. Am văzut. un caz când o judecată a spus că un focar, care nu face decât să pună lemne în cuptor, are serviciu intelectual şi nu cade în categoria celor cu preaviz de 14% zile, altă judecată a decis că un tâmplar nu tace serviciu intelectuaţ şi prin ur- mare i se cuvine preaviz de 14 zile. Ambele cazuri au fost bine judecate, fiindcă legea nu numai că nu face demarcaţie, dar nu face nici vreo definiţie, chestiunile trebuind să se judece dela caz şi după apreciere. 
Nu mai discută abuzul unor patroni cari fixează ca, heintelecţuali pe majoritate din salariaţi, pentru a le Plăti despăgubiri mai mici. 
De aceea socotim că la viitoarea, modificare a legii va trebui să se țină seamă de aceste consideraţii, făcându-se în primul rând o demarcaţie între salariaţii intelectuali şi neintelectuali, iar în a] doilea, rând să se ţină seamă că și aceştia din urmă au „Suilet” cu care se leagă de întreprinde- rile în cari servesc zeci de ani. (Jacques Moscovici advocat, Curierul Judiciar No. 15 din 19.1 V.1951). 

JURISPRUDENŢĂ. — 24. Având în vedere că din această sentinți, se constată că, Brad Gheorghe șofer. la societatea „Taxico“ fiind concediat din 

clamant ca simplu lucrător îi recunoaşte dreptul de preaviz la 13 zile şi în consecință obligă pe pârita la 3.027.50 lei, salariul pe timpul de preaviz plus 2000 lei cheltueli de judecată; că, făcându-se apel de ambele părți, Trib. Ilfov s. L-a com, prin sentința atacată cu recurs, respinge ambele apeluri stabilind în fapt că reclamantul nu este un salariat care a prestat o muncă intelectuală ci, este un simplu lucrător; mai constată Trib. din depoziţiile martorilor au- diați la prima instanță că ruperea contractului a fost determinată de faptul
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că reclamantul a tamponat maşina ce conducea, cu un tramvai şi conchide că 
reclamantul n'are dreptul la daune materiale şi morale. (Inalta Curte de Ca- 
saţie sect. [II-a Deciz. 793 dosar No. 79/932). . 

Art. 79. — Termenele de preaviz, de sub art. 78, devin obli- 

gatorii după trecerea timpului de încercare prevăzut de art. 42. 
Convenţiile pentru reducerea sau desființarea termenelor 

de preaviz sunt nule. 
In caz de culpă gravă din partea uneia din părţi faţă de cea- 

laltă, denunţarea contractului fără preaviz este îngăduită. In ase- 
menea caz însă partea denunţătoare rămâne răspunzătoare civil- 
mente faţă de cealaltă, dacă jurisdicțiunea profesională nu con- 
stată legitimitatea denunţării. 

Notă.— I. Prin legea modificatoare din 11 Octomvrie 1952 se 
prevede în art. 3 că termenele de preaviz din art. 78 şi 95 nu pot fi 
reduse sau desființate prin voința părţilor, nici înainte şi nici după 

” desființarea contractului de muncă. 
Aceasta, în urma deciziunii inaltei Curţi care a siabilit că 

după desființarea contractului de muncă, preavizele poi fi reduse 
sau suprimate. Această deciziune este pe larg comentată de di- 
stinsul jurist d-l Marco Barasch în „Regulameniarea Jurispruden- 
ţială a contractului de muncă, 1952“ şi nu o mai reproducem aici, 
fiindcă şi-a pierdut interesul prin apariţia legii modificatoare sus 
amintită. . 

Legea franceză este mai clară, pentrucă în ari. 25 al. 4 Code 
de travail, precizează: „Les parties ne peuvent renoncer â lavance 
au droit 6ventuel de demander des domages-ihtârâts en vertu des 
dispositions ci-dessus“, de unde rezultă indiscutabil că după des- 
ființarea contractului, părţile pot suprima sau reduce preavizele. 
De altfel, cum am arătat sub art. 78, asemenea preavize sunt necu- 
noscute de legislaţia franceză, unde se aplică dispoziţiile codului 
civil. Totuşi, pentru a nu se eluda legea, părţile putând fixa an- 
ticipat o sumă derizorie drept indemnizare de concediere, doctrină 
şi jurisprudenţa franceză au stabilit că „une convention entre em- 
ploy€ et patron qui stipule une somme dârisoire pour indemnite de 
cong€ r&ciproque prâvu â lavance est nulle“ şi „les juges ne sont 
li€s par la convention qui fixerait le montant de Lindemnit€” (Gu- 
stave Naquet, pag. 15 şi 15). 

II. În ceea ce priveşte culpa gravă care îngădue concedierea 
fără preaviz, stabilirea ei este lăsată la aprecierea, instanţelor de 
fond. lată câteva exemple din jurisprudenţa franceză culese din 
Gustave Naquet: 

a) Poate fi concediat fără preaviz un salariat care se lasă 
sedus de promisiunea unui terț ca să-i amelioreze situaţia şi con- 
simte să-şi dea concursul pentru organizarea unei firme concu- 

rente patronului;
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b) Idem, salariatul care se face vinovat de indisciplină gravă 
şi indelicaieţă; | 

* c) ldem, epitetele de arogant şi parvenit adresată într'o seri- 
soare către patron; 

d) dem insuficienţa notorie a unui salariat, după împreju- 
rări şi mai ales după prejudiciile ce ar suferi patronul; 

e) Salariatul care a încurajat pe lucrători să declare grevă; 
f) Salariatul care, fără a participa la acte imorale comise de 

soția sa condamnată de Tribunalul corecţional, pentru conrupere 
de minore, n'a putut să nu cunoască şi prin urmare a tolerat astfel 
de acte în casa sa, concediere justificată în vederea demnităţii 
patronului; 

8) Lipsa de respect a unui salariat faţă de patron, manifestată - 
în prezenţa altor funcţionari sau lucrători; 

h) Refuzul unui lucrător de a relua serviciul cu echipa de 
noapte și părăsirea atelierului, constitue o insubordonanţă şi o in- 
fracțiune la disciplină care justifică concedierea (vezi C. Chaussy, 
pag. 157). 

DOCTRINĂ. — Ruperea contractului de muncă în timpul preavizului. 
Curtea de Casaţie S. 1 prin decizia No. 448 din | Aprilie 1931, a stabilit o 
interesantă jurisprudenţă în privinţa executării obligațiilor contractuale în 
timpul duratei preavizului. Inalte Curte a hotărit că „preavizul dat sala- 
riavwului nu creează acestuia un drept câştigat la salariu pe termenul de 

preaviz, dacă posterior i sa constatat în sarcina salariatului o culpă gravă 

care în conformitate cu art. 79 Qin legea cortractelor de muncă autoriză 
pe patron să denunțe contractul fără preaviz și deci fără a mai îi obligat 

de a mai plăti salariatului vreo retribuţie. 
Cu drept cuvânt, Casaţia a hotărit în speţă că patronul este exonerat 

de orice plată de daune din moment ce salariatul sa tăcut vinovat în timpul 
prcavizului de o culpă gravă. Termenul de preaviz acordat de patron nu 
schimbă cu nimic natura raporturilor juridice existente între pării. Ter 
menul de preaviz este din punct de vedere juridic, intervalul care se scurge 
din momentul denunţării contractului şi acel al încetării efective a lucrului. 

In tot timpul preavizului, obligaţiile reciproce ale păriilor rămân în 
vigoare. Patronul va trebui să continue plata regulată a salariului, nu va, 
putea modifica natura serviciului, nu va putea cere salariatului o muncă 
diferită de acea prestată până atunci. Va trebui, contorm art. 80, să-i acorde 
cel puţin 4 ore libere în zilele de Jucru spre a-şi căuta o altă funcţie. Sa- 
lariatul la rândul său, trebue să-i îndeplinească riguros toate obligaţiunile. Pen- 
tru orice abatere, considerată culpă gravă, poate fi licenţiat imediat, fără 
nicio indemnizare, art. 9 operând în acest caz. 

„_ Imstituţia „Preavizului“ a fost creată în scop de a se „umaniza“ cât 
mai mult raporturile dintre patron şi salariat: „C'est mettre dans les rap- 
ports de la vie un peu d'humanit€ et montrer que Von a conscience de la 
dienite humaine“. A preveni pe alariat câtva timp înainte de încetarea 
contractului înseamnă a, înlesni acestui posibilitatea de a nu se găsi în ziua 
expirării duratei contractului fără altă ocupaţie. Acestui drept corespunde 
însă abligatiunea, de a se respecta întocmai condiţiile contractuale până în 
ziua încetării raportului juridie ee 
SEE sau când s'a absentat chiar nemotivat dela ser- 

viciu câteva, zile. absenta aceasta neputând constitui o culni gravă coniră 
salariatului, în sensul prevăzut de art. 79 din legea contractelor de muncă, 
căci deşi acest text nu arată în mod expres asemenea, sitnaţiuni grave, totuşi
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uzanţa în cazuri profesionale similare prevede o gradaţiune de penalităţi, 

iar nu 0 denuntare imediată, (Trib. Ilfov s. I, com. sentinţa No. 993 din 2 
Mai 1931). In această ultimă speţă instanţa de fond substitue noţiunii de 

motiv nejustificat acea de motiv insuficient. Chiar dacă concedierea, sala- 

viatului ar fi justificată de un motiv profesional, culpa sa însă nu este de 

natură să atragă o sancţiune atât de gravă ca punerea sa în disponibi- 

litate. Abuzul, în acest caz constă într'o disproporţie între culpa comisă şi 

sancțiune. , 

Abuzivă de asemenea este concedierea, salariatului pe motiv de culpă 

gravă, când patronul în momentul concedierii îi face oferta unei indem- 

nizaţiuni. Prin această ofertă implicit a recunoscut lipsa unui motiv legi- 

tim de concediere, căci sau salariatul sa făcut vinovat de o culpă gravă 

şi în acest caz art. 79 scuteşte pe patron de darea vreunei indemnizaţii, sau 

“îi oferă o indemnizaţie şi atunci implicit a, recunoscut că, învinuirea ce-i 

aduce este nefondată sau în orice caz nu este de natură să justifice o 

sancţiune atât de gravă ca concedierea. (Trib. Ilfov s. IL com. sentinta No. 

2516 din 23 Decemvrie 193. V. Reglementarea jurisprudenţială a contractului 

individual de muncă în dreptul românesc de Marco Barasch, 1932). 

JURISPRUDENȚŢĂ. — 25. Având în vedere că din sentința atacală cu 

recurs se constată că Cesar Săvescu, în urma încunoştiinţării ce i sa făcut ia 

28 Octomvrie 1930 de către Socielatea de Gaz Metan, că din cauza reducerilor 

de personal este concediat pe ziua de 1 Mai 1951 a părăsil serviciul pe data 

înștiințării şi a chemat în judecată pe numita Societate prelinzăind suma de 

300.678 lei, drept salariu și accesorii pentru servicii efective îndeplinite în lunile 

Septemorie şi Octomorie 1930, precum şi salariul pe 6 luni cu accesoriile afe- 

rente, cu începere dela 1 Noemorie 1930, că prin cartea de judecată No. 1174/9351, 

Jud. Ocol. 1] Urban Bucureşti, a admis în parte acțiunea oblisând pe pârita 

la 73.047.50 lei salariul şi accesorii; că reclamantul făcând apel, Trib. Ilfov 

s. 1 com. prin sentința supusă recursului de față a respins apelul ca nefondat, 

în lipsa apelantei. 
Că. pentru a da această soluțiune, Trib. motivează că bine a respins 

prima instanţă cererea reclamantului peniru plata salariului şi a accesoriilor pe 

timpul preavizului, întrucât reclamantul apelant a părăsit serviciul fără just 

motiv pe ziua de 1 Noemorie 1930; că faptul că i sa atras atenţia a veni la 

birou, nu este de nalură a jigni amorul propriu al unui funcționar în aşa mă- 

sură încât să se considere ofensat şi pe patron în gravă culpă. (Inalia Curte de 

Casaţie şi Justiţie sect. III deciz. 794/9532 dosar No. 2629/931). 

26. Preaviz. Constatarea posterioară a unei culpe în sarcina salariatului. 

“Autoriză pe patron să denunțe contraclul. | 

Preavizul dat salariatului nu creează acestuia un drept câştigat la salariu 

pe termenul de preaviz dacă posterior lui s'a constaiat în sarcina salariatului 

o culpă gravă care în conformitate cu dispoziţiunile art. 29 din legea contracie- 

lor de muncă, autoriză pe patron să denunțe contractul fără preaviz şi deci 

fără a mai fi obligat de a mai plăti salariatului vreo retribuție. 

Așa fiind numai cu violarea art. 79 din legea contractelor de muncă, a 

putut Tribunalul să respingă proba prin martori invocată de recurenta patroană 

pe molivul că darea preavizului din 15 lulie 1929 nu poate schimba situația 

creală intimatului prin acel preaviz. (Cas. | dec. 448 din 1 Aprilie 1951. Admis 

recursul făcut de Soe. Generală a funcţionarilor publici, prin advocatul Iaco- 

vescu, contra sent. 836 din 1930 Trib. I Ilfov în proces cu Gh. Psinachy, prin 

advocatul Mihailescu. Preşedinte T. Magheru, consilier. Jurisprudenţa Gene- 

rală No. 53/22 Oct. 1951, pag. 104% No. 1220), 

27, A vedea jurisprudența No. 16 de sub art. 74. 

28, A vedea jurisprudența No. 17 şi 18 de sub art. 74.
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28 bis. Cauzele desființării contractului. Culpa. Responsabilitatea şi mmo- dalitatea acordării! daunelor. Art. 74 şi 78 din legea din 1929. (V. Jurisprudenţa Generală No. 4/28 Ianuarie 1952, pag. 110 No. 109). 
29. Articolul 79 din legea contractelor de muncă, limitează condițiunile convențiunii, la data angajamentului, nui se întinde asupra renunțărilor poste. rioare lui. 
Pentru dovedirea acțiunii sale, reclamantul a uzat de interogatorul păritei şi de proba testimonială, ca şi de scrisorile aflate în dosar. Societatea pâriîtă prin procuratorul ei, în iapărare, a depus o misivă iscălită de reclamant, o misivă-chitanță şi a cerut chemarea acestuia la interogator, pentru recunoa- şterea ei. 
Din cuprinsul acestei Chitanțe, se constată că reclamantul face, după patru zile dela denunţarea formală a contractului, declarația că a primit suma de 37.000 lei cuprinzând salariul şi accesoriile, afirmând că prin aceasta, a fost în mod definitiv achitat şi că „renunță la toate pretenţiile eventuale“ contra păritei, 
Orice convențiune, în conformitate cu ari. 79 din legea contractelor de muncă, relativ la reducerea sau la desființarea termenelor de preaviz, este nulă. Acest articol însă, tinde la proteguirea salariatului, pe care prin asemenea dispoziție, îl pune la adăpost de abuzurile patronului. O astfel de măsură îşi are folosul numai la data ansajamentului, când muncitorul, nevoit de starea precară în care se găseşte, este, poate dispus, în dauna celor mai naturale interese ale lui, să primească oricât de grele condiții oricât de impovărătoare şi nedrepte, în avantagiul, uşor pregătit, al unui capitalist speculanti. Această prescriere legală, de prudență, prevede şi protecție, numai are după denunțarea contractului, rațiune de a fi, libertatea oricărei convenţiuni între părți, nemai având motive, de ordinul 'celor amintite, să fie îngrădită. In consecință, respinge acțiunea, ca nefondată. (Jud. Oe. Câmpina, cartea de jud. civ. dela 9 lulie 1952. Judecător-aj. Lloria Bottea. Vezi Jurisprudenţa Generală. No. 32 din 45 Octomvpie 1932, pag. 1002, speța -1020. 

Art. 80. — In cursul termenelor de preaviz salariaţii, în ve- derea plasării lor, vor beneficia în afară de orele de repaus, de cel puțin patru ore libere în zilele: de lucru. 
Totalul acestor ore nu va putea depăşi 2 zile de lucru. 
DESBATERILE SENATULUI. — D-4 Apostol Popa: D-lor Senatori, la acest articol am onoare să propun următorul amendament la alin I: Să se înlocuiască cuvintele „două ore“, prin cuvintele: „Patru ore”. La art. 2 se vor suprima cuvintele: „o zi de lucru în cazul preavizului de & zile şi de“, cum şi cuvintele „în cazul preavizului de 15 zile” şi deci va fi redactat: „“Fotalul acestor ore nu va depăşi două zile de lucru”, C. R. Mircea, A, Popa, D. Gaicu, D. Iorgovici, Indescifrabil. — Se consultă comitetul delegaților. ! D-I N. p. Romanescu, raportor: D-lor Senatori, amendamentul d-lui senator Apostol Popa, a fost admis de comitetul delegaților. _ — Se pune la vot, amendamentul d-lui senator Apostol Popa, admis de COmMi- tetul delegaților, şi se admite şi de Senat. — Se pune la vot art. 80, astfel amendat şi se admite. 

Art. 81. — Patronul nu poate socoti chemarea unui salariat pentru o perioadă de concentrare militară sau peniru gărzi, ca un just motiv de desființare a contractului individual de muncă.
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Textul francez. — En matire de louage de services, si un patron, 
un employă ou un ouvrier est appelă sous les drapeauz comme reserviste 
ou territorial pour une periode obligatoire d'instruction militaire, le con- 
trai d, travail ne peut &tre rompu ă cause de ce fait (art: 25 Code du 
travail). 

Notă. — Ce are a se decide în cazul când una din părți este 
chemată sub drapel pentru efectuarea serviciului militar obliga- 
toriu? 

In art. 18 al prezentei legi, unde se arată cauzele de desfiin- 
iare a contractului de muncă, se prevede la litera b „chemarea sub 
drapel a uneia din părţi pentru serviciul militar activ sau peniru 
mobilizare“. 

În ari. 74 acest text nu mai este reprodus, ceea ce ar putea da 
naştere la interpretări, în sensul că contractul de muncă este sus- 
pendat sau desfiinţat. | 

Credem însă că cauza de forţă majoră arătată la litera e din 
art. 74 cuprinde şi această situaţie şi nu greşim să spunem că che- 
marea sub drapel pentru satisfacerea serviciului militar formează 
una din cauzele desființării contractului de muncă. 

Art. 82. — Neobservarea timpului de preaviz dă loc la 
daune-interese echivalente cu salariul datorit pe acest termen, 
fără a mai îi nevoie de dovada vreunui prejudiciu. 

De asemenea, dacă contractul individual de muncă, cu du- 
rata determinată este desființat prin actul vreuneia din părţi, din 
violarea legii, a contractului, a obiceiului locului sau a profe- 
siunii, partea prejudiciată are dreptul la daune-interese, cari în 
principiu trebue să fie egale cu salariul şi accesoriile sale cuve- 
nite pe tot timpul până la împlinirea termenului. 

DESBATERILE SENATULUI. — D-1 Apostol Popa: D-lor Senatori, la acest 
articol propun următorul amendament: 

Art. 82, alin. 2, să se completeze cu cuvintele: , 
„Cari nu pot fi mai mari decât salariul celor 14 zile ale preavizului“. 
C. R. Mircea, A. Popa, D. lorgovici, I, Negruţiu, D. Gaicu, 
— Se consultă comitetul delegaților. 
D-l N. P. Romanescu, vicepresedinte: D-lor Senatori, comitetul delegaților a 

admis amendamentul propus de d-i Apostol Popa. 
— Se pune la vot amendamentul d-lui senator Apostol Popa, admis de comi- 

tetul delegaților, şi se admite. 
— Se pune la vot articolul 82, astfel amendat, şi se admite. 

JURISPRUDENŢĂ. — 29 his. Contract cu durata limilată. La expirarea 
lui poate fi reînoit, sau nu, modificat, fără preaviz. , , , 

Deşi este exact în drept, că reducerea salariului unui muncitor salariat, 
în conformilate cu legea conlractelor de muncă, fără preaviz legal, echiva- 
lează în adevăr cu o denunțare intlempestivă a contractului, prin faptul că 
dacă sar admite, ipoteza contrarie, dispoziţiunile legii de protecție peniru 
salariaţi ar putea fi cu ușurință eludate de patroni, iar salariatul prin acesi pro- 
cedeu arbitrar ar fi expus în mod brusc şi indirect în sifuațiunea de a-și părăsi 

37087 — 11
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postul, ceea ce desigur nu a fost intenţiunea legiuitorului, -totuşi nu este mai 
puțin adevărat că, această obligațiune. există numai atunci, când durata con- 
tractului ar fi nedeterminată, întrucât în cazul când durata lui este limitată, 
ambele părți sunt ţinute sub sancţiunea daunelor interese consfințile atât de 
dreptul comun cât şi de art; 82 alin. Il--al legii contractelor de muncă, a-și 
respecta oblisațiunile contractuale până la împlinirea termenului convenit. 

Astfel fiind şi întrucât în speță, Tribunalul constată că contractul sala- 
„riatului recurent era anual şi expirase, în asemenea situațiune de fapt, modi- 
ficarea condițiunilor de salarizare a noului angajament în momentul împlinirii 
termenului, prin reducerea salariului pe care recurentul îl avusese. fixat și îl 
primise până la acea dată, nu poate fi privit ca o-concediere sau rupere de 
contract intempestivă, subordonată preavizului edietat de art. 95 din legea 
contractelor de muncă, și această întrucât condițiunile contractului au jost 
respectate de către patron în tot timpul duratei lui, iar legătura juridică între 
patron şi salariat nemai existând în momentul expirării termenului acehui con- 
tract, părțile erau libere pentru a încheia un alt contract, să-și modifice stipula- 
țiunile anterioare sau să renunțe cu desăvârşire la reinoirea unui asemenea con- tract, fără ca prin această partie nemulțumită să fie îndreptățită a reclama 
reînoirea contractului în condițiunile anterioare sau darea unui preaviz pentru ca rezilierea să opereze, contractul fiind de drept desființat prin ajungerea termenului de durata a lui. (Cas. ITI Dec. 175 din 12 Februarie 1952. Respins 
recursul făcut de I. Limann, contra sent. 204 din 19531. Trib Tighina, Preşed, D. G. Lupu. Jurisprudența Generală No. 17 din (2 Mai 1952, pag. 5925). A vedea şi jurisprudența de sub arț. 74 şi 28. 

Art. 85. — Prin tacită recondueţiune, contractul individual 
de muncă se prelungeşte conform dreptului comun în aceleaşi 
condiții și pe o durată egală aceleia pentru care a fost încheiat. 

Notă.— lată speța ce s'a judecat de Inalta Curte de Casaţie sec. III la 17 Octomvrie 1932, a cărei decizie nu este încă redactată. Primăria a încheiat un contract colectiv de muncă cu lucră- torii atelierului. La expirarea lui, contractul n'a fost reînoit, dar lucrătorii au continuat serviciul. După 5 luni sunt concediaţi fără preaviz, ca fiind contractul expirat. 
Lucrătorii chiamă în judecată Primăria Capitalei, pretin- zând că contractul a fost reînoit pe încă un an prin tacită recon- dicţiune. 
Prima instanţă admite acţiunea. A doua instanță dă o soluţie contrară, pornind dela raționamentul că după expirarea contrac- tului cu durată limitată, s'a sabilit între părţi un contract cu du- rata nedeterminată și în consecință obligă Primăria să achite sa- lariul pe timp de 14 zile. 
Inalta Curte confirmă sentinţa Tribunalului. Credem că soluţia aceasta — a cărei considerente nu le cu- noaştem — este în flagrantă contrazicere cu textul art. 85 care pre- vede categoric tacita reconducţiune în aceleaşi condiţii şi pe du- rată egală. Dar fiindcă nu cunoaștem speța, așteptăm redactarea deciziei pentru a o putea discuta. | 
Se poate că Inalta Curte s'a inspirat din textul art. 31 h din Codul muncii francez (adăugat prin legea din 25 Martie 1919) care spune textual: „A defaut de stipulation contraire, la convention colective de travail ă durâe determine au arrive ă expiration
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continue ă produire ses effets comme une convention ă dure in- 
dâterminâe“. 

Art. 84. — Greva sau lockout-ul nu constitue un just motiv 
de desființare a contractului individual de muncă. El e însă sus- 
pendat în toate efectele lui pe tot timpul cât durează greva sau 
lockout-ul în afară de avantajele în natură pe cari le are în mod 
curent salariatul. 

Refuzul uneia din părți de a se referi în caz de conflict co- 
lectiv de muncă la procedura de conciliaţiune sau de arbitraj, 
în cazurile când acesta din urmă e obligator, prevăzută în legea 
pentru reglementarea conflictelor colective de muncă, constitue 
un just motiv de desființare a contractului individual de muncă. 

EXPUNEREA DE MOTIVE. —— Noi am adoptat o soluţie intermediară, 
bazaţi pe legea conflictelor colective de muncă care în anumite cazuri de- 
clară greva sau lokout-ul ca legale. Am dispus ca în asemenea cazuri con- 
tractul de muncă este numai suspendat în efectele sale pe timpul cât durează 
greva sau lockout-ul. Dacă însă greva sau lockout-ul sunt declarate cu vio- 
larea legii amintite, numai în acest caz contractul de muncă poate fi considerat 
ca desfiinţat (art 84). 

DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — D-A C. Angelescu, vicepre- 
şedinte: La art. 84 s'a propus un amendament. Rog pe d-l Raportor să dea cetire amen- 
damentului: ” 

D-l G. Zane, raportor: D-lor la art.:84 s'a propus un amendament prin care se 
cere suprimarea ultimului cuvânt „lockout-ul”. 

D- C. Angelescu, vicepreşedinte: D-1 deputat Mirescu are cuvântul. 
D- 1. 1. Mirescu: D-lor Deputaţi, raţiunea pentru .care am propus, noi acest 

amendament este următoarea, cred că dacă se menţine acest cuvânt „lockout-ul“ toate 
convenţiunile efective se desfiinţează şi atunci este inaplicabilă întreaga lege. 

Vedeţi d-voastră, convenţiunea colectivă nu este obligatorie după legiuitor, așa 
încât cu foarte multă greutate vom putea, în unele întreprinderi, să facem o conven- 
ţiune colectivă. Prin introducerea cuvântului „lockout-ul”' lăsăm posibilitatea oricând 
patronului să desființeze contractul aşa cum se prevede, căci se suspendă contractul 
prin facerea unui „lockout“, 

Noi am cerut că numai în timpul grevei să se suspende contractul, fiindcă este 
evident că în timpul grevei lucrătorul nu poate cere salariu. Dar în timpul „lockout- 
ului” când îl fac patronii, nu cred că este bine ca Statul să mai dea şi o a doua 
pedeapsă muncitorilor. 

De aceea rog pe d-l Ministru, dacă în adevăr vrea ca legea să dea rezultatele la 
care a ţintit, să suprime acest cuvânt „lockout-ul' căci dacă se menţine, legea nu poate 
fi aplicabilă. , 

D-l C. Angelescu, vicepreşedinte: D-lor Deputaţi, amendamentul a fost respins de 
d-l Ministru şi de comisiune. “ „ 

— Se pune la vot amendamentul d-lui deputat i. |. Mirescu şi se respinge. 

CAP. IV 

Dispoziţii speciale privind contractele individuale de 
muncă ale funcţionarilor din comerţ şi industrie 

Art. 85. — Salariaţii din birouri, magazine sau anexele sta- 

bilimentelor industriale sau comerciale, cari prestează în între-
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gime ori în parte o muncă sau un serviciu intelectual, sunt con- 
siderați ca funcţionari particulari şi beneficiază de dispoziţiile 
speciale de mai jos, în măsura în care aceştia înlocuesc sau com- 
pletează pe cele din capitolul precedent. 

Art. 2 din legea pentru modificarea unor articole din legea asupra 
contractelor de muncă din 11 Octomovrie 19532: Se introduce un aliniat 
nou la arf, 85, redactat astfel: „Ministerul Muncii va putea stabili 
prin decizii ministeriale, în caz. de contestaţie şi dela caz la caz, 
categoriile de salariaţi cari cad sub prevederile “aliniatului pre- 
cedent. Deciziile odată publicate în Monitorul Oficial devin obli- 
gatorii“, 

Notă. — Pentrucă nu exista nicio demarcaţie între intelec- tuali şi neintelectuali, ceea ce dădea naștere la diferite interpre- tări, legiuitorul s'a văzut silit să intervină cu această lege modi- licatoare, ceea ce noi am semnalat de altfel prin articolul publicat în „Curierul Judiciar“ No. 15 din 19 Aprilie 1931. lată cum defineşte C. Chaussy pe funcţionarul intrând în categoria art. 85 din prezenta lege. „L'employ€ est, si Pon peut dire, le colaborateur administratif, commercial du patron; sa colabora- tion, ă la difference de celle fournie par l'ouvrier, portie moins sur des travaux manuels que sur des travaux de gestion. L'employ€ participe plutât ă administration de l'entreprise qu'ă la fabrica- tion; il appartient aux services commerciaux et non point ă la ma- nufacture du produit exploitâ“. 
Inalta Curte de Casaţie sec. III s'a pronunțat la 21 Octom- vrie 1932, prin decizia No. 1294, în sensul că un mecanic-sondor dela o societate petroliferă (Astra-Română) nu intră în categoria salariaţilor prevăzuţi de art. 85 din lege și prin urmare i se cu- vine un preaviz de 14 zile. 
Aceeași Inaltă Curte, prin decizia No. 1735 din 20 Decem- vie 1932, în procesul dintre Gh. Cojocaru şi soc. an. Goetz, a sta- bilit că un mecanic de locomotivă nu poate fi considerat ca func- fionar intelectual şi prin consecinţă i se cuvine un preaviz de 14 zile, conform art. 78 din lege. Menţionez că ambele instanţe hotă- riseră în sens contrar. 

EXPUNEREA DE MOTIVE. — O excepţie bine motivată de altfel, se face numai cu funcţionarii din industrie şi comerţ, excepțiune cuprinsă în Cap. 1V, cărora pe lângă măsura de protecţiune de ordin general, discutate până acum, li se mai -aplică și acelea înglobate în Cap. IV în măsura în care acestea din urmă derogă dela primele. Motivarea unor asemenea măsuri de ordin special o găsim în faptul că contractele de muncă a acestei categorii de salariaţi au mai multă stabilitate, mai multă siguranţă decât ale munci- torilor în genere şi de aceea, după cum vom vedea, mai toate măsurile luate sunt o consecință a acestei caracteristici, „„ Pentru o justă aplicare a acestui capitol, pentru înlăturarea adică a con- fuziilor şi conflictelor, am socotit necesar să delimităm câmpul de aplicare precizând ce înțelegem prin noţiunea de funcţionar industrial sau comercial,
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RAPORTUL DELA CAMERĂ. — Vezi Raportul dela Cameră al artico- 
ului 37. din Legea Coniractelor de muncă. 

Proectul de lege împarte salariaţii aflaţi sub regimul contractului in- 
dividual în două mari categorii: de o parte cei ce prestează munca şi capa- 
citatea lor profesională în condițiuni şi pentru servicii cari reclamă o pregă- 
tire măcar parţială prealabilă și o cheltuială de energie de natură dominantă 
intelectuală, prestată în birouri, magazine, anexele stabilimentelor industriale 
sau comerciale, iar de altă parie toţi ceilalţi salariaţi cari nu întră în această 
categorie. 

JURISPRUDENŢĂ. — 50. Vezi Jurisprudența Română No. 1—2 din 1—15 
Ianuarie 1931, speța 11, sub articolul 37 din prezenta lege adnotată, la No. 3. 

51. Având în vedere că pârita Societate pretinde că reclamantul nu ar 
intra în categoria funcționarilor de industrie şi comerţ, ci a unui simplu, sala- 
riat pentru care termenul de preaviz în caz de rupere a contractului de muncă 
este de 14 zile, conform art 78 al. Il. 

Considerând că în Cap. Il se prevăd anumite dispozițiuni speciale pri- 
vind contractele individuale de muncă ale funcționarilor din Indusirie şi Comerţ. 

Că art. 85 stabileşte că salariaţii din birouri magazine sau anexele sia- 
bilimentelor industriale sau comerciale, care preslează în întregime ori în 
parte, o muncă sau un serviciu intelectual sunt considerați ca funcționari par- 
ticulari şi beneficiază de dispozițiunile speciale de mai jos, în măsura în care 
aceştia înlocuiesc sau complelează pe cele din capitolul precedent. 

Având în vedere că Societatea Goetz este o Socielate induslrială, iar re- 
clamantul prestează o muncă în anexele stabilimentelor sale industriale. Că 
munca sau serviciul :prestat de reclamant în parte intelectual, presupunând 
oarecare cunoștințe tehnice, deoarece avea însărcinare de a măsura bușleiii ce 
urmau să fie conform cu dispozițiunile ce se luau de organele de conducere, 
că deci nu era o muncă funsibilă pe care orice lucrător o pulea îndeplini. 

Considerând că, în art. 85 legiuitorul care a introdus pe vânzălorul în 
magazine a cărui muncă din punct de vedere intelectual este mult mai redusă, 
nu putea exclude categoria celor în care se găseşle reclamantul. - 

Că astfel fiind rămâne stabilit că dispoziț.unile speciale ale cap. II sunt 
aplicabile reclamantului. (Jud. Ocol. IL Bucureşii, 26 Martie 1951, R. Schmidt 
cu Soc. Goetz), 

32. Vezi Jurisprudența Română No. 4 din 24 lanuarie 1932, pag. 63. 
deciz. 793, dosar No. 791932 la No. 17 de sub art. 74, 

33. Vezi jurisprudența Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie sect. IIl-a 

54. Vezi Jurisprudența Generală No. 23 din 23 lunie 1932, speța 741 la 
No. 9 de sub art. 37, 

54 bis. Contract individual de muncă. Durata nedeterminată. Funcţionar 
sau lucrător. Calificare. Preaoviz. Da , 

D. 1. concediat intempestiv de către Sorietatea P. o chiamă în judecată 
în conformitate cu legea contractelor de muncă, pentru a fi obligată să-i plă- 
tească, prinire altele, şi o sumă reprezentând de palru ori salariul său lunar, 
adică preavizul la care avea dreptul penlru ruperea coniraclului de muncă cu 
durala nedeterminată. , 

Pârîtul obiectează că reclamantul fiind meşter fierar i se aplică legea 
meseriilor, şi că lucrările ce le executase în serviciul său intrau în atribuțiu- 
nile saie de meşter fierar, că deci în niciun caz nu poale beneficia de arl. 85 
din legea contractelor de muncă, text care consideră funcționar pe acela care 
prestează chiar în parte sau un serviciu intelectual. , SR 

Jud. Oc. Câmpina prin carlea de judecată No. 296 din 1952 în urma 
probelor administrate, consideră pe reclamant funcționar şi în consecință îi ad- 
mite printre altele şi capătul de cerere relalio la preaviz. Socielatea părilă 
nemulțumită de hotărîrea primei instanțe o alacă cu apel. Tribunalul respinge



Art. 85 „LEGEA ASUPRA „CONTRACTELOR DE MUNCA ADNOTAT __166 
  

apelul Societăţii privitor la dreptul de preaviz şi conformă cartea de judecată. (Trib. Prahova, s. IIl:a sent. No. 392 din 1932, Preş. D. Cotrutz, Jude-consilier, Judecător AL Boga, Jude-supleant). 

Notă. — Obiecţiunea ridicată de părîta înaintea ambelor in- stanțe au tost pe bună dreptate respinse, pentrucă: 1. Legea contractelor de muncă din 1929 prin art. 124 pre- vede că: „toate dispoziţiunile legale, regulamentare sau de alt ordin referitoare la contractele de muncă, se abrogă“. Cu alte cuvinte, în tot ceea ce priveşte reglementarea rapor- turilor dela patron la salariat legea care urmează să se aplice este această nouă, din 1929; dispozițiunile similare din legea pentru organizarea meseriilor, creditului ŞI asigurărilor muncitoreşti din 1912 în vechiul Regat sau din alte legi în teritoriile alipite, sunt abrogate. 
Deci, calificarea de lucrător sau funcţionar în raporturile sa- s lariatului cu patronul, o stabileşte art. 37 şi urm. şi art. 85 şi urm 

tual, salariatul este considerat funcţionar, cu toate că el posedă carte de meșter fierar și plăteşte cotizaţiile asigurărilor muncito- 
In ceea ce priveşte dispoziţiunile referitoare la organizarea. meseriilor şi asigurărilor muncitorești, prevăzute de legea din 1912, acestea nu au fost abrogate de legea contractelor de muncă, aşa că cel ce exercită o meserie trebue să respecte aceste dispoziţiuni, adică 'să aibă carte de meşter, să plătească cotizaţiile asigurări- lor, etc., fără însă a indritui pe cineva să considere pe un meşie- șugar lucrător, când el, în fapt, prestează patronului Şi servicii intelectuale. 

2. Calificarea muncii sau serviciilor intelectuale în întregime sau în parte, rămân la Suverana apreciere: a instanţelor de fond. Astfel, în speţă, din probele dela dosar, reieşia cu certitudine că reclamantul conducea şi supraveghia lucrările făcute de ceilalți lucrători, adică primea din partea direcţiunii societății comenzile lucrătorilor ce trebuiau efectuate, dădea lucrătorilor bonuri pen- tru a-şi procura materiale dela magazie, distribuia apoi diferite- 

cum trebue executat lucrul, nota orele de lucru ce necesita fie- care comandă și făcea raportul general al personalului şi lucrului din întregul atelier. Dacă ar fi îndeplinit serviciul nunai de me- şter fierar, cum pretinde părita, nu avea niciun sens să suprave- gheze şi să dirijeze întregul atelier cu toate secțiile lui. Ambele instanțe de fond admițând principiul că numai ca- litatea muncii efectiv prestată de salariat îi dă sau nu calitatea de funcţionar. a socotit în speţă, că deşi reclamantul era de profesiune meșter fierar, totuşi pentru munca ce depusese la părîta, urmează
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a fi considerat funcţionar. (Samuel Herşcovici, advocat, Câm- 
pina. Jurisprudenţa. Generală No. 55 din 3 Noemvrie 1932, speța 1125). | | | 

Art. 86. — Im caz că ambele părţi au convenit asupra Îixării 
unui termen de încercare, aceasta nu poate depăşi de 15 zile. 

DESBATERILE SENATULUI, — D-1 Romulus Georoceana: D-lor Senatori, 
la art. 86 propun următorul amendament: | | 

„„Lermenul de încercare va fi maximum de o lună pentru funcţionarii din 
birouri, şi de 15 zile pentru cei din magazine”. | 

„Dl Romulus Boilă, vicepreşedinte: Dacă este seinnat de 5 domni Senatori, 
conform : regulamentului, vă rog să-l depuneţi la birou, ca să poată fi luat în dis- 
cuţiune de comitetul delegaților. - 

Mircea are cuvântul. , 
D-1 C. R. Mircea: D-lor Senatori, la acest articol am de propus următorul amen- 

dament: 

„Termenul de încercare să fie maximum o lună pentru funcţionarii din bi- 
rouri şi 15 zile pentru cei din magazine“. 

Art. 86 va fi.astfel redactat: - 
„In contractele individuale de muncă ale salariaţilor de sub art. 85, termenul 

de încercare nu poate fi mai mic de 15 zile şi nici mai mare de o lună. 
A. Popa. C. R. Mircea, 1, Negruţiu, G. Gheorghian, D. Iorgovici. 
— Se consultă comitetul delegaților. 
D-L N. P. Romanescu, 'raportor: Comitetul delegaților a admis amendamentul, 
— Se pune la vot amendamentul d-lui senator Mircea, admis de comitetul. de- 

legaţilor şi se admite şi de Senat, - 
— Se pune ia vot articolul 86, astfel amendat, şi se admite. 

i DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — DA C. Angelescu, vicepre- şedinfe: D-i deputat Pistiner are cuvântul pentru susţinerea unui amendament. 
D-l Iacob Pistinec: D-le Preşedinte, d-lor Deputaţi, după ce s'a schimbat art. 46, 

în sensul că încercarea nu este obligatorie, art. 86 trebue să fie schimbat în sensul că 
numai atunci când ambele părţi au convenit asupra termenului de încercare. 

Aceasta este numai consecința art. 46 cari eri a primit o nouă formă. 
D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Formu- 

laţi amendamentul, în scris, pe care îl vom admite fiindcă este just, 
D- G. Zane, raportor: D-lor Deputaţi, amendamentul are următoarea redac- 

tare: 
„In caz că ambele părți au convenit asupra fixării unui termen de încercare, 

aceasta nu poate depăşi 15 zile. 
— Se pune la vot amendamentul primit de guvern, şi de comisiune, şi se primeşte. 
— Art. 86 se votează în textul comisiunii cu amendamentul primit. 

Art. 87, — Retribuţiile de orice natură afară de salarii, pre- 
cum tantieme, remize, prime sau altele, vor fi achitate la terme- 
nele stipulate în convenţiune, iar în lipsa de stipulaţiune, în de- 
cursul primei luni dela aprobarea bilanţului de către adunarea 
generală la Societăţile pe acţiuni. 

DESBATERILE SENATULUI. — D-1 C. R. Mircea: D-lor Senatori, la art. 
87 am de propus următorul amendament: _ . 

„Termenul de achitare al retribuţiunilor de orice natură, afară,de salarii, pre- 
cum: fantieme, remize, prime sau altele; să fie de o lună, în lipsă de stipulaţiuni 
convenţionale“.
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Art. 87 va fi astfel redactat, 
„Retribuţiile de orice natură, afară de salarii, precum: tantieme, remize, prime sau altele, vor fi achitate la termenele stipulate în convențiune, iar în lipsă de stipu- laţiune, în decursul Primei luni dela aprobarea bilanţului de către adunarea generală, la societăţile pe acțiuni“, 

. Dr. Gheorghian, C. R. Mircea, A. Popa, D. Iorgovici, 1, Negruţiu, — Se consultă comitetul delegaților. 
-l N. P. Romanescu, vicepreşedinte: D-lor Senatori, comitetul delegaților a amendamentul d-lui Mircea, 

— Se pune la vot amendamentul d-lui senator Mircea, admis de comitetul delega- ților, şi se admite. 
— Se pune la vot art. 87, astfel amendat şi se admite. 
JURISPRUDENȚĂ. — 35. Vezi Jurisprudenţa Generală No. 51 din 6 Octomorie 1932, pag. 993 par. 993, menționată la:No. 25 de sub art. 76 din prezenta. 

Art. 88. — Imposibilitatea de lucru a salariatului din cauză de boală sau accident constatat de medicul asigurărilor sociale, suspendă executarea contractului de muncă. In timpul primelor 30 de zile de incapacitate de lucru, sa- lariatul îşi păstrează dreptul la remuneraţia prevăzută în con- tractul de muncă, 
| Dacă incapacitatea de muncă depăşeşte o lună, patronul poate considera contractul de muncă ca desființat, cu respectarea preavizelor prevăzute la art, 95 de mai jos. Patronul are dreptul de a reţine din salariu sumele ce se cuvin eventual salariaţilor, conform legilor de asigurare pentru timpul corespunzător. 

| 
Notă. — Ce se decide când salariatul suferă un accident care are ca consecinţă o incapacitate permanentă, accidentul fiind su- ferit în afară şi nu din cauza serviciului? Toţi autorii sunt de pă- rere că contractul este desfiinţat fiindcă nu mai există capacitatea profesională care a existat atunci când s'a format contractul. Trib. Lille a decis că un contract de muncă se consideră des- iintat în urma incapacității suferite de un funcţionar, fiindcă este un adevărat caz de forță majoră care face imposibilă conti- nuarea contractului (vezi Recueil de Strauss, annce 1911—1912). Priviiă prin această prismă, chestiunea este rezolvată şi la noi prin textul art. 74 litera e, considerându-se un asemenea fapt ca o lorţă majoră. 

___ DESBATERILE SENATULUI. — D-l Romulus Georoceanu: D-lor Senatori, la 
articolul 88, am ce FrCcrus următcrul amendament, care de asemenea are de scop. 
să dea arucolului o redacțiune mai potrivită cu spiritul legii: . „Dacă după un an de serviciu îndeplinit, salariatul se îmbolnăveşte, 
îşi păstrează dreptul la remune-aţie şi accesoriile prevăzute în contractul de ă 
pentru piimele trei luni de zile de incapacitate de lucru“, 

” 
„Dacă incapacitatea de lucru depăşeşte. 3 luni şi dacă se constată că 

ită în « Rei 
bo 

este provenită în timpul şi din cauza serviciului, patronul va plăti saiariatul a ui, fie
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pentru a-şi continua tratamentul necesar vindecării, fie pentru infirmitatea de care eventual salariatul ar rămâne în urma boalei sale. Deosebit, patronul este dator să asigure, contra accidentelor, pe salariaţii săi, individual, la o asigurare cunoscută, pentu o sumă egală cu de 5 ori salariul anual. In caz contrar, cota de despăgubire va privi direct pe patron“. i 
D-l Romulus Boilă, vicepreşedinte: Amendamentul d-lui senator Georoceanu, ne- fiind semnat de 5 domni senatori, conform regulamentului, nu poate fi trimis la comi- tetul delegaţlor. . 

4 — Nemai cerând nimeni cuvântul, se pune la vot art. 88 şi se admite nemodi- cat. 

DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. —D-1 C. Angelescu, vicepre- şedinte: Este un amendament propus de d-l Pistiner la al. 3 rândul 3, După cuvântul: „desfiinţat“ se suprimă restul, înlocuindu-se cu „respectarea' “preavizelor prevă- Zute la art. 93 de mai jos. Patronul are dreptul de a reţine din salariu sumele ce se cuvih eventual salariaţilor conform legii de asigurare, pentru timpul corespunzător, Ali- 

— Se pune la vot amendamentul şi se admite. 
D-l Dr. Gavril Alvirescu: D-lor Deputaţi în art. 88 se spune următoarele în al. 2: „dacă incapacitatea de muncă depăşeşte o lună, patronul poate considera contractul de muncă ca desfiinţat”. 
Ori, d-lor Deputaţi, eu sunt medic şi nu cunosc o boală mai serioasă care să dureze mai puţin de o lună de zile. 'Toate boalele durează mai puţin de o lună de zile? Toate boalele durează mai mult decât o lună, şase săptămâni, două luni. Prin acest aliniat se dau toţi funcţionarii particulari pe mâna patronului, ca să-i poată da afară oricând voeşte. Noi suntem astăzi înaintea intrării capitalului străin la noi în ţară şi nu putem lăsa ca funcţionarii particulari cari se compun din ingineri, func- ționari de bancă, din diferiţi funcţionari, toţi intelectuali, să fie la discreţia fiecărui patron. Propun un amendament în sensul ca în loc de o lună de zile să se prevadă trei luni de zile. Aceasta ar fi şi corect şi echitabil. Noi suntem un partid democratic şi conform cu principiile partidului nostru, cred că sunteţi datori să primiţi acest amen- dament. 

, Rog pe d-l Ministru 'să-l primească căci este în interesul unei bune legiferări. In afară de aceasta nu s'a prevăzut la acest articol nimic privitor la incapacitatea de muncă provenită în urma unui accident sau boală contractată în timpul serviciului. 
D- G. Zane raportor: Aceasta intră la asigurări. Este o lege specială. 
D-l De. Gavril Alvirescu: Dar este bine ca şi la acest articol să se pună 'dis- poziţiunea ca „incapacitatea de muncă provenită în urma unui accident sau boală, con- tractată în timpul serviciului nu dă dreptul patronului, să se desființeze contractul de 

muncă. - N 
D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Eu vă rog 

să respingeţi acest amendament care a fost respins si de comisiune. - 
Se pune la vot amendamentul şi se respinge. A 
D-l C. Angelescu, vicepreşedinte: D-l deputat Jeleriu are cuvântul. _ 
D- C. Jeleriu: D-le Preşedinte, d-lor Deputaţi am propus un amendament în 

sensul că; „dacă incapacitatea de muncă depăşeşte două luni de zile“ în loc de o lună de zile. Colegul Alvirescu a cerut trei luni de zile. 
Eu cred că are dreptate d-l Ministru al muncii când zice că se va prevedea la 

legea asigurărilor sociale. Dar acolo se va prevedea ce are să primească salariatul ca 
despăgubire pe câtă vreme aci vorbim despre rezilierea contractului. 

D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperației şi asigurărilor sociale: Eu am 
vorbit de al doilea amendament cu privire la accidente. D-ta îmi pui un argument pentru 
"primul amendament şi eu am vorbit despre cel de al doilea amendament. i 

D-l G. Jeleriu: Eu vreau să arăt că amendamentul pe care l-am propus este ju- 
stificat şi din alt motiv. Fără să sufere un accident cineva se poate îmbolnăvi cu oca- 
ziunea îndeplinirii funcţiunii pe care o ocupă şi această boală fără ca să fie de natură 
a-i produce incapacitatea de lucru totală sau parţială, pe toată vieaţa, poate să ţie o 
lună sau două. Şi atunci ce se întâmplă? După o lună de zile, patronul ar avea dreptul 
să ceară rezilierea contractului. Pentru aceste consideraţiuni cred că este bine să nu
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„ dăm patronului, acest drept, ca imediat după prima lună de boală să poată rezilia con- cractul. 
D- Dr. Gavril Alvirescu: Dar se poate întâmpla ca un funcţionar să servească „20 de ani de zile Ja un patron, să se îmbolnăvească o lună de zile şi patronul să-l lase pe drumuri. 

, 
D-l 1. Răducanu, ministrul muncii cooperaţiei şi asigurărilor -sociale: Dar d-l " Pistiner a propus un amendament în urma căruia patronul trebue să-i dea pe 6 luni de 

zile salariul. ! 
| D-l G. Jeleriu: D-lor Deputaţi, dar de ce să nu judecăm lucrurile altfel? Da ce dacă un funcţionar este bolnav 31 de zile, a 31-a zi de boală, după ce a servit 20 de ani la un patron, patronul să zică îţi dau salariul pe 6 luni de zile, şi dute de aci pentrucă rendementul de muncă de sigur că numai poate fi ca al aceluia care întră de curând şi de ce n'am face să prelungim acest termen de două luni? Chestiunea este prea importantă şi vă rog să nu treceţi cu uşurinţă. Noi nu propunem amendamente din dorinţa de a fi satisfăcuţi că ni se primesc, ci pentru faptul că voim să. aducem un „real serviciu muncitorilor şi salariaţilor cari trebuesc să fie puşi la adăpost de orice surprize neplăcute, mai cu seamă când au o activitate în întreprinderi de o serie în- treagă de ani. 

- „DH C. Angelescu, vicepreşedinte: D-A deputat Dr. Butau are cuvântul. 
D-l Dr. Thiers Butau: D-lor Deputaţi mă raliez la părerea colegilor mei, doctor Alvirescu şi Jeleriu întrucât mi se pare că termenul de 30 de zile este insuficient. Se poate întâmpla ca cineva să fie tot bolnav în timp de o lună, dar nu se fine socoteală de' convalescenţa pe care trebue să o aibă pentru a se pune clauza de rezilierea contractului. Daţi omului cel puţin două luni de zile, căci altfel după o lună el va veni la serviciu tot bolnav şi nu se ştie ce consecinţe va avea dacă, nefiind complet vindecat va confinua să-și facă serviciul. 

D-l C. Angelescu, vicepreşedinte: D-l Ministru ul muncii are cuvântul. 
D-l Î. Răducanu, ministrul muncii, cooperației şi asigurărilor sociale: D-lor De- putaţi vă rog să credeţi că în acest timp de criză economică, noi nu putem să acordăm maximum de concesiuni faţă de celelalte legislații. Când propuneţi amendamente -vă rog să vedeţi ce: concesiuni au făcut legislaţiile străine. 
D-l C. Angelescu, vicepreşedinte: D-l deputat Văgăunescu are cuvântul. 
D-l M. Văgăunescu: D-le Preşedinte, d-lor Deputaţi, am asistat în linişte având deplina înţelegere a lucrurilor; la desbaterile ce sau făcut asupra acestui proect de lege, proect care trebue să fie cât mai curând dat publicităţii, care de sigur va fi sorbit cu nesaţiu de către muncitori şi salariaţi, doritori să ştie că situaţiunea lor a fost re- zolvată. : i - In ceea ce priveşte comparaţia cu legislaţiile străine aceasta poate fi obiectul unei conferinţe şi noi nu avem această menire. Noi ştim un lucru că lucrătorii la noi nu sunt bine trataţi şi dacă nici în cazul de accidente nu le vom da posibilitatea să se îngrijească bine. 
D- 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: In caz de accidente se suspendă executarea contractului de muncă. | D- M. Văgăunescu: D-lor noi nu voim să dăm lovituri patronilor. Eu cred că va fi o încurajare pentru salariaţi când vor şti că nu peste o lună de zile vor fi daţi „afară cu preaviz, sau fără preaviz, dar v'aşi ruga să fiţi îngăduitori ca să se găsească o formulă transacţională. S'au propus 90 de zile, altă propunere pentru două luni, în lege este numai o lună, să se admită două luni, şi vă rog să fiţi aşa de buni, pentru . lucrători cum aţi dovedit dela început prezentând acest proect de lege. D- G. Jeleriu: Eu aşi vrea să dau numai un exemplu de ce se va întâmpla. Iată un casier de bancă care zilnic numără atâtea hârtii infectate cu tot felul de bacili se îmbolnăveşte cu ocazia serviciului, este o boală infecțioasă cara nu poate fi conside- rată ca accident, dar care a contractat-o cu ocazia îndeplinirii serviciului. Dacă stă bolnav 30 de zile, iar în a 31 vine la serviciu, poate să fie dat afară! un funcţionar ca acesta care poate avea o vechime de 20—30 ani? Este uman acest lucru? , D- 1. Răducanu, ' ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Situaţia d-voastră este foarte plăcută, Situaţia mea este foarte difidilă. V'aşi ruga pe d-voastră toţi din această Cameră să binevoiţi să înţelegeţi şi situaţia mea care nu este aşa de uşoară ca a d-voastră, D-lor, contractul acesta de muncă cuprinde o sumedenie de
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avantaje reale pentru clasa funcţionarilor. O anumită măsură însă trebue să ţinem în această concepţiune şi să dea Dumnezeu ca să putem da într'o măsură mai mare în viitor . avantagii pentru clasa salariaţilor. Vă rog să binevoiţi a admite şi această măsură în cadrul unui sistem pe care l-am propus. 
Credeţi-mă *că situaţia mea este foarte dificilă — calcul avantagiilor îndreptă- țite ale funcţionarilor — dar vă rog să credeţi că nu pot rupe de aci ceva care să şteargă întreg sistemul. Această lege care este în desbaterile d-voastră a venit dela Senat, de aci va trece iar la Senat. Vă rog foarte mult ajutaţi-mă şi înţelegeţi, şi si» tuaţia mea. 
D-l C. Angelescu, vicepreşedinte: D-lor Deputaţi, art. 88 prevede că se acordă pentru funcţionarii bolnavi o lună de zile, iar dacă după o lună nu vin la serviciu, li se plăteşte leafa pe 3 luni. 
D-l deputat Dr. Alvirescu, a propus un amendament ca termenul să fie de 2 luni. Amendamentul a fost respins de d-l Ministru şi de comitetul delegaților. D-l G. Zane, raportor: Aliniatul ultim 'din art. 88 a fost suprimat de comisiune şi numai din greşeală s'a tipărit. 
Primul amendament al d-lui deputat Pistiner a fost retras. 
Al doilea amendament: In timpul primelor 90 zile de incapacitate de lucru, sa- lariatul îşi păstrează dreptul la remuneraţia prevăzută în contractul de muncă. . Dacă incapacitatea de muncă depăşeşte 3 luni, patronul poate considera con- tractul de muncă desfiinţat, In acest caz, etc. 
Dr. Gavril Alvirescu, Ştefan Lavrinescu, D. Breazu şi alţii. 
— A fost respins de comisiune, 
— Se pune la vot amendamentul şi se respinge. 
D- G. Zane, raportor: Ultimul amendament. 
La art. 88 al. nou. 
Incapacitatea de muncă provenită în urma unui accident sau boale contractate în timpul serviciului nu dă dreptul patronului de a desfiinţa contractul de muncă, 
Dr. Gavril Alvirescu, Dr. Mircea - Botez, Ştefan Lavrinescu, D. Breazu, şi alţii. 
— Şi acest amendament a fost respins de comisiune, 
— Se pune la vot succesiv amendamentele respinse de comisiune şi se resping. 
— Art. 88 se votează în textul comisiunii cu amendamentul primit. 

JURISPRUDENŢĂ. — 35 bis. Reţinerile ce le face patronul în cazul art. 85 alin. 3 din legea contractelor de muncă şi art. 67 alin. ? din regulamentul : acestei legi se pot face şi în cazul arf. 77 alin. 2? Solujie negativă. , : | In fapt: Reclamanta văd. Circu Simion a dat în judecată pe Societatea „Petroşani“ pentru a fi obligată la plata sumei de 5000 lei, conform art. 72 alin. 2 legea contractelor de muncă întrucât soțul său a fost în serviciul pâritei timp de 8 ani şi greşit pârita i-a făcut această reținere. Ă - In drept: Conform art. '88 alin. 5 dacă salariatul este în imposibilitate 
de a lucra din cauză de boală şi dacă aceasta se prelungeşte mai mult de 30 zile, atunci se poate da loc la desființarea contractului individual de muncă 
respectându-se preavizele prevăzute în art. 97 și că numai în acest caz pa- tronul poate să rețină sumele ce se cuvin salariatului conform legilor de asi- gurare şi dacă salariatul primeşte pentru aceste întâmplări ajutoare, patronul 
nu va -plăti decât diferența dintre salariul primit și ajutor pe timp de 7 zile 
absentate şi numai în caz de boală şi accidente. Reclamanta a primit 5000 lei, dela Casa Cercuală ca ajutor de înmormântare şi în acest caz se aplică dis- 
pozițiunile art. 77 alin. 2 când văduva şi copiii minori au drept la indemni- 
zație egală cu salariul pe trei luni şi dreptul de a rămâne în locuință în acest timp. Dacă legiuitorul ar fi vrut să se facă aceste rețineri și în caz de moarte 
ar fi prevăzut aceasta, iar nu prin un arlicol anterior să se prevadă oarecare 
avantajii văduvei şi copiilor minori şi în urmă printr'un alt articol să suprime 
aceste avbantajii. Pentru aceste motive admite acțiunea. (Jud. ;Oec. mixt Pe- 
iroşani-Hunedaară, cartea de jud. No. 26 din 5 Februarie 1952. Reclamanta cu 
advocatul E, Boeriu. pârîta Soc. „Petroşani“, cu advocatul V. Martius. Pre- ședinte Corneliu P. Udrea, judecător. Vezi Jurisprudența Generală No. 534 din 
27 Octomvrie 1932, pag. 1072, speța No. 1091).
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Art. 89. — Dispoziţiile cuprinse la art. 49 şi 50, se aplică sa- 
lariaţilor de sub acest capitol, cu distincţiunea următoare: 

Concediile vor varia precum urmează: | 
Salariaţii cu o vechime neîntreruptă la aceeaşi întreprin- 

dere de 1—3 ani, vor beneficia de un concediu de 10 zile. 
Idem 3—5 ani, vor beneficia de un concediu de 14 zile. 
Idem 5—10 ani, vor beneficia de un concediu de 21 zile. 
Pentru fiecare an în plus, concediul va spori cu o zi, fără 

a depăşi în total 30 de zile. 
Aceste termene de concedii sunt socotite ca minimale. 
A se vedea Nota de sub art. 49. 

DESBATERILE SENATULUI. — PD-l Romulus Georoceanu: D-lor Senatori, şi la acest articol aşi avea de propus următorul amendament: : „Patronul este obligat să acorde salariatului cu o vechime de un an de serviciu, un concediu anual de odihnă, de o lună de zile, plătindu-i-se salariul integral anti- cipat pe acest timp. Perioada de concediu va fi între 1 Mai şi 1 Octomvrie. Dacă patronul nu va avea posibilitatea de a acorda concediul în acest timp, salariatul va putea pleca în concediu şi după acest timp, iar patronul îi va prelungi în acest caz concediul cu încă o săptămână“. - 
D-l Romulus Boilă, vice-preşedinte; Amendamentul d-lui senator Georoceanu, nefiind semnat de 5 domni Senatori, nu poate fi trimis la comitetul delegaților pentru a fi discutat. 
— Nemai cerând nimeni cuvântul, se pune la vot art. 89 şi se admite nemodificat. 
DESBATERILE ADUNARII DEPUTAȚILOR. — D-1 C. Angelescu, vicepre- sedinte: La acest articol s'au propus mai multe amendamente. D-i C. Angelescu, vicepreşedinte: D-l deputat Pistiner are cuvântul. D-l Iacob Pistiner: D-lor Deputaţi am convenit să dăm o altă formulare amen- damentului. Suntem de acord de a se retrage actualul amendament, dacă d-l Ministru va da o altă formulare articolului. 
D-l C. Angelescu, vicepreşedinte: D-l deputat Alvirescu are cuvântul, D-I De. Gr. Alvirescu: D-lor, salariaţii la aceeaşi întreprindere, cu o vechime dela 1—3 ani, beneficiază de un concediu de 10 zile. Amendamentul meu precizează că aceste 10 zile să fie în afară de sărbătorile legale. D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Am înţeles ca aceste 10 zile sunt date în afară de sărbătorile legale. Sunt 10 zile lucrătoare. D-l Dr. Gavril Alvirescu: După declaraţia d-lui Ministru, retrag amendamentul. D-l C. Angelescu, vicepreşedinte: Se ia act, D- Dr. Gavril Alvirescu: Am mai propus un amendament ca vor beneficia de un concediu de 45 de zile după naştere. D- 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperației şi asigurărilor sociale, Aceasta intră în dispoziţiunile legii pentru protecţia muncii, D-l Dr. Gavril Alvirescu: In urma declaraţiunii făcută de d-l Ministru, acest amendament, 
D-! C. Angelescu, vicepreședinte: Se ia act. D- deputat Roznovan are cuvântul. D-l Toader Roznovan: D-lor noi Propunem aci ca termenul să nu fie dela 1 la 3 ani, ci dela 6 luni la 3 ani. După 6 luni lao întreprindere, muncitorul să aibă, dreptul la concediu. 
D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei, şi asigurărilor sociale: - damentul d-lui Roznovan nu pot să-l primesc. Tin însă să înc declarați ei Amen diile prevăzute în art. 89 sunt minimale, legale și nu înţeleg prin aceasta să ştirbesc cu nimic drepturile câştigate în diferitele întreprinderi. Acest lucru să fie bine stabilit. 

salariatele lăuze 

retrag şi
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D-l Toader Roznovan: In urma explicaţiunii d-lui Ministru, îmi retrag amen- 
damentul. 

D- C. Angelescu, vicepreşedinte: Se ia act, 
— Art. 89 se votează în textul comisiunii nemodificat. 

JURISPRUDENŢĂ. .— 36. Vezi Tribunalul Ilfov secția II comercială, 
sentința comercială No. 3386. Audiența din 9 Iulie 1931, la No. 12 de sub art. 
49 din prezenta lege adnotată. 

Art. 90. — Salariatul din industrie sau comerţ nu poate în- 
treprinde nici pe cont propriu nici pe contul unei alte persoane 
un comerț sau o afacere în aceeaşi ramură a întreprinderii ce 
serveşte. 

Nesocotirea acestor dispoziţii dă drept întreprinzătorului la 
desființarea contractului individual de muncă, cu daune interese. 

DESBATERILE SENATULUI. — D-1 1, Negruţiu: Dor Senatori, după art. 
90, rezultă că salariatul din industrie sau comerţ, poate lucra după ce-şi termină cele 
8 ore de luezu, în altă ramură Eu lvcrez la Cluj de mult, în baza unui cemtract 
colectiv şi am experienţa că ar fi bună o interdicţie, ca muncitorul, după ce şi-a ter- 
minat cele opt ceasuri de lucru, să nu mai poată lucra în altă parte, pentrucă in 
acest timp să se recreeze, să se cultive, să-şi vadă de familie, iar nu să se ducă 
în altă ramură şi astfel să facă o concurenţă neleală unor muncitori existenţi. 
Eu sunt antreprenor şi s'a întâmplat, ca zidarii mei să se ducă, după ce şi-au ter- 
minat lucrul, să facă mici „reparaţii, făcând astfel concurenţă micilor meseriaşi, cari 
sunt supuşi şi impozitului proportional, pe câtă vreme aceşti lucrători ai met: nu 
plăteau Statului acest impozit. Aceasta constitue o concurență neleală şi vă rog să 
admiteţi modificarea în aşa fel, ca o altă ocupaţie comercială sau industrială să fie 
cu totul exclusă. 

In sensul acesta am redactat următorul amendament la alin. |: 
Textul original: „Salariatul din industrie. sau comerț, nu poate intreprinde nici 

pe cont propriu, nici pe contul unei alte pezsoane, un comerț sau o afacere în 
aceeaşi ramură a întreprinderii ce serveşte, care să prejudicieze întreprinderea“. 

Să se suprime cuvintele: „în aceeaşi ramură a întreprinderii ce serveşte care 
să prejudicieze întreprinderea“ şi să se înlocuiască cu cuvintele: „fără învoială prea- 
labilă a patronului“. 

]. F. Negruţiu, Dr. Justin Pop, Al. Nemeș, N. Rogneanu, Adrian Oţoiu. 
D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Eu cred 

că am amut grija întreprinderii când am spus: „care să prejudicieze înt*eprinderea'”. 
Eu, însă hu pot să opresc pe un muncitor, ca după 8 ore ce luțru lao între- 
prindere, să mai muncească şi pentru el în orele libere: cred, dimpotrivă, că trebue să-i 
dăm o primă de muncă aceluia care lucrează peste 8 ore de lucru şi nu să-l pedepsim. 
In afară de aceasta, ar fi ideal pent:u muncitori, dacă cu salariul acela ce-l primeşte 
pentru 8 ore de lucru, ar putea să se odihnească, să se recreeze şi :să se cultive. 
Probabil, însă, că nu-i ajung banii daţi ca salariu pentru 8 ore de lucru şi-da 
aceea trebue să muncească şi în altă parte. 

D-l Romulus Boilă, vicepreşedinte: D-l Apostol Popa, are cuvântul. 
D-l Apostol Popa: D-le Ministru, pentru ca să nu se nască discuţie între noi 

şi salariaţii noştri, cred, că ar fi mai bine să se şteargă, din acest articol, ultimele 
cuvinte: „cari să prejudicieze întreprinderea“, pentrucă atunci evităm discuţiunea cu ei, 

lată textul amendamentului meu: . 
Cer să se suprime din acest articol, cuvintele: „Care să prejudicieze întreprin- 

derea'“. 
A. Popa, N. P. Romanescu, D. lorgovici, T.!Pisani, Indescifrabil. 
D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperației şi asigurărilor sociale: Admit. 
D-l Romulus Boilă, vicepreşedinte: Atunci amendamentul d-lui Negruţiu, nu se 

primeşte.



            

Art. 91-92 LEGEA ASUPRA CONTRACTELOR DE MUNCA ADNOTAT 174 

D-l colonel D. Gaicu: In acest caz cer cuvântul la acest articol. D- Romulus Boilă, vicepreşedinte: Aveţi cuvântul. D-l colonel D. Gaicu: Atunci, rog să şteargă și aceste cuvinte: „In aceeaşi ra- mură a întreprinderii ce serveşte“, 
D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, Cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Amenda- “mentul d-lui Popa sa primit. Eu vă rog 'să nu mai cereţi mai mult decât pot să vă dau, şi regret, . 
D-l colonel D. Gaicu: Eu Vreau să vă 'dau un ajutor, petitru ca d-voastră să fiţi în concordanţă cu regulamentul de organizare internaţională a muncii, că munca nu trebue să dureze mai mult de 8 ore; de aceea să se spună că după opt ore de lucru, să nu mai lucreze lucrătorul de loc, pentzu a-şi recâștiga forţele, pentru ca să fie cu ele depline şi să poată lucra satisfăcător a doua zi cele 8 ore. Dacă d-voastră daţi posibilitatea să lucreze 10—12 ore, atunci nu se mai atinge scopul pentru care s'a fixat cele 8 ore de lucru de către organizarea internaţională a muncii. -l ]. Răducanu, ministrul muincii, cooperației şi asigurărilor sociale: Nu suntem la legea duratei muncii. 
D-l colonel D. Gaicu: Dar este în legătură cu aceea şi dacă nu admiteţi pro- punerea mea, urmează că nu vă puneţi în concordanță cu organizarea internaţională a muncii, 

” — Se consultă comitetul delegaților. 
-I N. P. Romanescu, vicepreşedinte: D-lor Senatoși, comitetul delegaților a res- 

pins amendamentul d-lui senator Negruţiu şi a admis pe acela al d-lui senator Apostol opa. 
— Se pune ia vot amendamentul d-lui senator Negruţiu, respins de comitetul delegaților şi se respinge şi de Senat, - — Se pune Ja vot amendamentul d-lui senator Apostol Popa, admis de co- 

mitetul delegaților şi se admite, 
— Se pune la vot art, 90, astfel amendat şi se admite. 

salariatul sar obliga faţă de întreprinzător ca la expirareă con-: tractului de muncă să nu exercite comerțul similar, sau să-] exer. cite, pentru evitarea concurenței în condiţii de inferioritate pre- judiciabile intereselor sale, 

Art. 92. — Salariile funcţionarilor din Industrie şi Comerţ, „intrând în prevederile acestui capitol, nu pot îi cedate sau urmă- rite pentru mai mult de 15, Restul de 2/5 la aceşti funcţionari şi de şase zecimi la salariile muncitorilor (art. 67) nu poate fi cedat sau urmărit decât în cazurile prevăzute de alin. 4 al art. 409 din codul de procedură civilă din vechiul Regat. | 
| DESBATERILE SENATULUI. — D.7 C. R. Mircea: D-lor Senatori, propun 
la art. 92 următorul amendament: | „Salariile funcţionarilor din industrie şi comerţ, nu pot fi cedate sâu urmă- 
rite pentru mai mult de 173". Art, %, va fi astfel redactat: 

II, pentru tot ce nu se derogă Prin acest articol“. C. R. Mircea, A. Popa, Gheorghian, 1. Negruţiu, D. Iorgovici, D-l Î. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: De acord.
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— Se consultă comitetul delegaților. 
D- N. P. Romanescu, raportor: D-lor Senatori, amendamentul d-lui senator Mircea, a fost admis de comitetul delegaților. 
— Se pune la vot amendamentul d-lui senator Mircea, admis de comitetul de- 

legaţilor şi se admite de Senat. 

DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — Dl G. Zane, raportor: La 
acest articol d-l deputat Simionescu a propus un amendament admis de guvern şi de 
comisiune în forma următoare: Fraza: „aceste salarii...“ până la finele articolului se 
suprimă, înlocuindu-se prin următorul aliniat: 

Restul de două treimi la aceşti funcţionari şi de şase zecimi, la salariile munci- 
torilor (art. 68) nu poate fi cedat sau urmărit, decât în cazurile prevăzute de al. 1] al 
art. 409, codul de procedură civilă din vechiul Regat. Ă 

— Se pune la vot amendamentul admis de d-l Ministru şi de comisiune, şi se pri- 
meşte. 

— Art, 92 se votează în textul comisiunii cu amendamentul primit. 

Art. 95. — In cazul când contractul de muncă este încheiat 
pentru o durată nedeterminată, fiecare din părți are dreptul de 
a-l denunța printr'un preaviz. Acest preaviz va fi: 

a) De o lună când salariatul are o vechime de serviciu de 
6 luni până la un an; 

b) De 5 luni când salariatul are o vechime în serviciu de 
un an până la 5 ani; 

c) De 4 luni când salariatul are o vechime în serviciu de 
5 ani până la 10 ani; i 

d) De şase luni când salariatul are o vechime în serviciu de 
10 ani până la 15 ani; 

e) Pentru fiecare an în în plus peste 15 ani, preavizul se va 
spori cu o lună. - | 

Totalul termenului de preaviz nu va putea depăşi însă 12 
luni. 

Termenele de preaviz încep a curge dela 1 ale fiecărei luni.: 
Termenele de preaviz prevăzute mai sus sunt obligatorii. 

Ele nu pot îi reduse prin convenţia. părților. 

Art. 3 legea din 11 Octomorie 1932. „Termenele de preaviz, 
prevăzute de art. 78 şi 95, nu pot fi reduse sau desfiinţate prin 
voința părţilor, nici înainte şi nici după desfiinţarea contractului 
de muncă“, 

Notă. — |. O chestiune foarte importantă este următoarea: 
Este stabilit prin art. 45 din lege că contractul individual de 

muncă poate fi făcut verbal sau în scris, dar nu tot aşa de precis 
este textul art. 93 care prevede dreptul de denunţare cu preaviz al 
unui asemenea contract. Se pune întrebarea dacă o asemenea de- 
nunțare poate fi făcută verbal sau trebue făcută în scris?
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Faţă de principiile de drept şi dat fiind că în legea asupra contractelor de muncă nu există un text precis care să oblige a se face o denunţare scrisă, nu încape discuţie că ea se poate face verbal cu atât mai mult cu cât din desbaterile parlamentare de mai sus se vede că d-] Apostol Popa dela Galaţi, a cerut ca să se prevadă în lege ca preavizul să se facă prin scrisoare reco- mandată, la care d-l ministru Răducanu, a răspuns că aceasta se va trece în regulament, ceea ce însă nu sa făcut, fiindcă nici re- gulamentul nu conţine o asemenea obligaţie. Ori, acest sistem dă naştere la multe inconveniente în defa- 

denunțarea contractului şi momentul încetării prestaţiunii. Incă la 1913 C. Chaussy spunea în lucrarea sa: „Il est prudent de denoncer le contrat soit en presence des tâmoies, soit par 6crit. e dernier mode de denonciation s'impose“, Suntem de părere că la o nouă modificare a legii să se oblige părțile ca să facă denunţarea prin scrisoarea simplă sau recoman- dată, semnată şi de doi martori, sau prin notificare judiciară fără semnătură de martori. 
IL. A doua chestiune importantă: Ce se întâmplă dacă un salariat a primit preavizul legal şi continuă prestarea serviciului după expirarea acestui preaviz, de acord cu patronul? Se consideră ca un nou angajament sau se consideră preavizul dat ca nul si neavenit, când nu sa stipulat nimic de părți? Teza renunţării la denunţare de ambele Părţi, în astfel de ipoteză, ni se pare cea mai juridică şi dacă este admisă, nu mai dă naştere la niciun comentariu. 

Dacă se admite contrariu, că sa format un nou contract de inger ani eumedenie de chestiuni petru viori acacia de i va îm i 3 necesita un studiu mai amplu! și. pe cara enca 1p oteză, care ar gretăm că nu-l] putem 
III. Am arătat sub art. 79, că în F 

i zele le silevate la noi. "onja nu se cunose prea n Elveţia, contractul de muncă poate fi iliat i ij 
cărui trimestru, cu un preaviz de şase Săptăraa e? iat la finele fie- 

În Anglia preavizul este de o lună, indiferent de + 
Şi chiar dacă salariatul este angajat şi plătit cu anul echime,
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In această privinţă, cele mai echitabile sunt legile austriace, 
ungare şi germane, din cari s'a inspirat legiuitorul nostru şi cari 
se pot vedea în expunerea de motive a legii de faţă. 

C. Chaussy propune pentru Franţa preavize de 4 categorii: 
1) funcționari superiori, patru luni din partea patronului şi două 
luni din partea salariatului; 2) funcţionari cu anul, două luni şi o 
lună; 3) salariat cu luna, sase săptămâni şi trei săptămâni şi 4) sa- 
lariaţi nestabili de încercare cinsprezece şi opt zile. Această propu- 
nere este veche şi nu cadrează cu vremurile în care trăim. 

A se vedea şi Nota de sub art. 78 şi 79. 

DOCTRINĂ. — Validitatea declaratiilor de renuntare la orice preten- 
țiune date de salariaţi. Inalta Curte s. Ill-a a avut să se pronunţe recent 
asupra valabilităţii declaraţiilor date în mod obişnuit de către salariaţi. la 
părăsirea, serviciului prin care recunosc că nu mai au faţă de patronul lor 
niciun fel de pretenţiune. Se susține anume că aceste declaraţiuni cuprin- 
zând în fapt o renunțare a salariatului la indemnizaţia ce i se cuvine, în 
conformitate cu art. 93 din lege, dispoziţie de ordine publică era nulă de 
drept, salariatul putând acţiona în judecată pe patron căruia i-a consimţit 
acea renunțare. Inalta Curte de Casaţie s. Ill-a n'a fost însă de această 
părere şi prin decizia No. 1166;931 (dosar 246/931) a declarat perfect valabilă 
asemenea, declaraţiuni. Iată şi considerentele acestei deciziuni: 

„Având. în vedere că legiuitorul prin art. 93 din legea contractelor de 
muncă a prevăzut că o măsură de protecţie a funcţionarilor comerciali, în 
contra concedierilor injuste Ja contractele de muncă încheiate pentru o du- 
rată nedeterminată, denunțarea printr'un preaviz, până la 12 luni, după ve- 
chimea, în serviciu a salariatului“. 

„Că pentru ca această măsură de protecţie să fie eficace s'a prevăzut 
că, termenele de preaviz sunt obligatorii şi nu pot fi reduse prin convenţia 
părților, de unde rezultă că această dispoziţiune este de ordine publică şi 
deci este nulă convenţia care derogă dela, această dispoziţiune“. 

„Că însă această, măsură de protecţie este necesară salariatului, nu- 
mai la încheierea contractului, căci numai atunci se găseste în stare de 
inferioritate economică față de patron şi deci în acel momenţ libera sa voinţă 
trebue asigurată“. . 

„Că după desfiinţarea contractului de muncă, voința salariatului, 
respectându-și întreaga libertate, protecţia legiuitorului n'ar fi avut rațiune 
şi dar convenţia de renunțare sau reducerea preavizului intervenită după 
acel moment nemai aducând atingere ordinei publice, este valabilă“, 

Decizia de mai sus este în perfectă concordanţă cu principiile care stau 
în baza legii contractelor de muncă, într'adevăr art. 93 prevede sancţiunea 
nulităţii pentru orice reducere a termenului de preaviz făcută prin conven- 
ţia părţilor. Cum trebueşte. interpretată această dispoziţiune? Pentru a răs- 
punde la această chestiune — și implicit a justifica decizia Casaţiei — este 
necesar să facem o incursiune foarte sumară în domeniul legislaţiei muncii, 
legislaţia excepţională, a cărei obârşie trebue căutată în lipsa unor dispo- 
zițiuni legale destul de eficace care să facă, posibilă libera exprimare a vo- 
inţii contractuale a salariatului. 

Se ştie din practică cotidiană că contractul de muncă 'nu poate fi liber 
deshătut de către salariat care faţă de patron se află într'o vădită, inferiori- 
tate economică, care-l obligă să accepte pur şi simplu condiţiile contractului 
său. Contractul de muncă — în practica de fiecare zi — a devenit un ade- 
vărat contract de adeziune. Pentru a restabili echilibrul forțelor la încheierea 
acestui contract a intervenit legiuitorul cu dispoziţii de ordine publică, dela 
care contractele de muncă nu pot deroga. Una din aceste dispoziţiuni pri- 
veşte respectarea unui termen de preaviz în cazul denunțării contractului 
încheiat pe o durată nedeterminată. O clauză înscrisă în momentul încheierii
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contractului care ar reduce sau desființa aceste preavize este lovită de mu- litate. Cu alte cuvinte intervenția legiuitorului este circumserisă la măsu- rile menite să asigure libera expresiune a. voinţii părţilor. N Dacă în momentul intrării în serviciu este de presupus că voința sala- riatului nu se poate liber exprima, tocmai din cauza condițiunilor de infe- rioritate economică, în care acesta, se află, când este însă vorba de părăsirea serviciului orice impedimenţ care face ca voinţa salariatului să nu dobân- dească o liberă expresiune dispare. Intervenţia legiuitorului nu-și mai are raţiunea în asemenea cazuri. In acest spirit trebue interpretată, dispozițiunea că termenele de preaviz „nu pot fi reduse prin convenția părţilor“. , A admite teoria că tutela legiuitorului se întinde asupra salariatului în toate manifestările activităţii sale, înseamnă a asimila pe salariat unui minor sau incapabil, ceea ce nu a fost niciodată în intenţia legiuitorului. Aceasta este confirmată şi de disp. art. 74 alin. d după care contractul de muncă se poate desfiinţa şi prin „voinţa ambelor părţi“. Ceea ce a voit să aprobe legiuitorul a fost, renunţarea anticipată la un drept eventual, adică la un drept care nu este încă născut Şi nu renunţarea la un drept câştigat, renunțare care survine în momentul când contractul ia sfârşit. Salariatul, capabil şi stăpân de drepturile sale, poate ca orice persoană, capabilă, să dispună de bunurile sale, deci şi de drepturi câştigate, chiar prin renunțare, căci prin renunţarea la un drept câştigat ordinea publică nu este interesată, prin nimic. 
In lumina acestor consideraţiuni Jurisprudenţa Înaltei. Curți apare conformă cu principiile dominante în materie şi în deosebi cu spiritul care trebue să călăuzeasci pe interpretatorii legii, . -—- Cumulul daunelor în cazul ruperii intempestive şi abuzive a contrac- tului de muncă cu durata, nedeterminată, 

> Chestiunea care se pune cu acest prilej este aceea de a se ști dacă legiuitorul, reglementând prin articolul 93 şi 95 dreptul de a denunța prin voinţa, unilaterală: un contract de Muncă cu durată nedeterminată a dat acestui drept caracterul de drept absolut sau, dimpotrivă, i-a subordonat exerciţiul normelor de relativitate ale tuturor celorlalte drepturi. Cu alte cuvinte, dacă denunțarea se face nu numai ca nerespectarea termenului legal de preaviz, dar în mod cu totul nejustificat, cu intenţia. vădită de a cauza celeilalte părţi un prejudiciu, răspunderea, părții denunţă- toare este limitată prin art. 95 Ia, plata salariului reprezentând lunile ae preaviz sau ea variază după întinderea, prejudiciului cauzat, în coniî. cu art. 998 coa. civ.? 
Daunele rezultând deci din nerespectarea termenului; legal de 'praviz, pot îi cumulate cu daunele rezultâna din ruperea nejustificată sau abuzivă, a contractului? Problema astfel pusă, a fost rezolvată în Mod afirmativ de instanţele noastre de fond. Tribunalul Ilfov. s. 1 com, prin sentinţa. No. 2515 din 25 Decemvrrie 1930, într'o admirabilă, redactare datorită, d-lui judecător Vintilă, Cristescu, a fost pusă pentru prima oară chestiunea şi toate celelalte tribunale au înţeles să-şi însușească pană azi punctul de vedere al Tribuna- lului Ilfov. 

e ara. înger oai cin obligă pe acela. care a cauzat altuia un prejudiciu, a-] para. + vebue Să cuprindă toate elementele prejudiciului. Astfel în drept este perfect admisibil ca victima să poată. reclama alăturea de veparațiunea prejudiciului direct catre i-a fost cauzat prin actul ilicit, şi daunele indirecte care ar putea să rezulte din acelaşi act. Câna deci actul săvârşit este ilicit, din două puncte ae vedere, când sunt două e | diciu distincte, victima, are dreptul să cumuleze cele două cauze i Este tocmai ceea, ce se petrece în ipoteza pusă de noi mai su concediază, salariatul fără motiv şi fără să respecte preavizul lega] El vio- 
lează astfel de două ori obligaţiile sale, cauză i ; fm iei ied 

< 9 i i ând salariatului două prejudicii 
destincte, unul vezultând din pierderea, locului fără just motiv : nerespectarea termenului de preaviz, Dualitatea de prejudicii atreaaa alt dan 
dualitatea de acțiuni. Această teză este confirmată chiar qe lege prin Ce 9, 
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care pune în mod categoric principiul responsabilităţii civile „dacă iurisdic- 
țiunea profesională nu constată legitimitatea denunţării“. 

S'a susținut şi se susţine ca legiuitorul fixând „dauna“ prin art, 95im- 
Plicit a înțeles să puie capăt oricărei discuţiuni în privinţa evaluării daune- 
lor cauzate prin concediere. 'Tribunalele — în această teorie — n'ar avea 
decât să constate actul generator de daune, acordând victimei indemnitatea 
corespunzătoare lunilor de preaviz de care a fost, privat în conformitatțe cu art. 93, 

A admite această teorie înseamnă a atribui legiuitorului intenţiunea 
de a fi voit să consacre arbitrariul în lege. Ar însemna înainte de toate, ca 
legiuitorul să fi voit a răpi clasei salariaţilor ceea ce ea deţine în fapt, graţie 
practicei jurisprudențiale, dreptul la daune oridecâteori concedierea îmbracă 
un caracter abuziv. Ori nimeni nu poate contesta, legii contractelor de muncă 
caracterul unei reforme care în ogorul politicii sociale, înseamnă un vădit 
progres faţă de trecut. 

- Intr'adevăr dacă facem o incursiune în domeniul” juresprudenţial exis- 
tent înainte de promulgarea legii, constatăm că instanţele noastre judecăto 
rești, în frunte cu Inalta Curte de Casaţie, ia recunoscut în mod constant sa. 
lariatului concediat fără just motiv și intempestiv două feluri de daune care 
se pot perfect cumula. Intr'un studiu pe care d-l profesor Sescioreanu i-a 
publicat în Buletin d€ la, Sociste de Lâgislation Compar6 Roumaine în 1930, 
asupra „tendinţelor actuale ale jurisprudenţei române“ distinsul nostru coleg 
sintetiza astfel jurisprudenţa Inaltei Curți de Casaţie în materie: 

„Ayant un solide appui dans le cadre comprehensif de vurt 998 cod. civ. 
roum. (art. 1382 civ. tr), la Cour de Cassation admet la, reparation du dom- 
mage moral, la loi ne faisant aucune distinction entre les intârâts materiels 
et ceux qui dans lordre morale se rapportenţ ă Vhonneur et ă la reputation 
de Lhomme. ! 

„Ainsi par un arrât de la premiere Chambre. No. 411 du 11 mars 1924 
(voir Jurisprudence Genâral 1924, pag. 53) la Cour de Cassation a admis la r6- 
paration du dommage moral 6prouvă, par un fonctionnaire mis abusivement 
ă la retraite et juge incapable de rendre un service utile, ce qui constituant 
en fait une appreciation non conforme 4 la realitâ et prejudiciable ă ce fonc- 
tionnaire. Les juges du fond sont suverains pour levaluation du dommage 
moral et le principe de la reparation ne peut âtre 6ludâ ă raisons des difficul- 
i6s d'apprecier le montant du dommage subi. 

„La, Cour de Cassation, de plus en plus respectuese de la personnalite 
humaine, entend progresser dans cette voie et accorde râpparation aussi au 
fonctionnaire mis regulierement ă la retraite, mais atteint dans son honneur. 
et sa reputation par les termes injurieux de la decision de retraite (voir Cas. 
I-re Ch. 18 Sept. 1925, Râv. Jur. Gânârale 1925, pag. 1929). L'arrât cite -oblige 
le fîonctionnaire ă prouver le dommage moral, dans l'espece le retus d'une 
nouvelle fonction ă cause des termes offensants de la dâcision de mise en 
retraite“. 

Instanţele de fond în mod constant, făcând aplicaţiunea teoriei abuzu. 
lui de drept, au urmat calea trasă de instanța supremă. 

Legea riouă a ţinut evident seamă de această tradiţie jurisprudenţială 
făcând un pas înainte, în reglementarea, termenului de preaviz. De unde până 
eri, salariatul concediat trebuia să dovedească, că în profesiunea sa, există 
uzul preavizului sau că acesta ar rezulta dintr'o convenţie colectivă de 
muncă, legea nouă dispensează pe salariat de această dovadă care de multe 
ori era foarte greu de administrat și stabileşte pentru toate cazurile obligaţia 
părţii care denunţă contractul de a preveni pe cealaltă de data încetării obli- 
gaţiunilor contractuale. Această denunţare se va face cu cel puţin 14 zile 
înainte, când e vorba de un contract încheiat cu un lucrător. Când e vorba 
însă de funcţionarii din comerţ şi industrie, dat fiind caracterul de stabili- 
tate mai accentuat a contractului de muncă în acest caz — după cum 0 con- 
stată d-l |. Răducanu în expunerea de motive — termenul de preaviz sa 
mărit apreciabil variină dela trei luni la un an, nerespectarea, lui dând naș- 
tere la despăgubiri egale cu salariul datorat pe tot timpul până la împlinirea 
preavizului. Aceste dispozițiuni însă. nu ating cu nimic acţiunea în daune pe
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care cel lezat ar putea, s'o intenteze contorm art. 998 cod. civ., pentru preju- diciile morale ce concedierea, i-ar fi putut cauza. Şi este manifest că legiuito- rul nostru n'a înţeles după cum, vom arăta mai jos, în această privinţă să rămână străin de nouile tendinţe jurisprudenţiale înlesnite de teoria abuzu- lui de drept. 
. Aşa dar, a admite teoria „taritării“ daunelor prin art. 93 şi 95 din lege, însemnează a merge în contra spiritului legiuitorului nostru. , , Atunci când legiuitorul a voit să, abroge efectele art. 998 coa. civ., într'o anumită materie, articol care este la baza, acţiunii în daune, a spus-o. cate- goric, cum este cazul art. 148 din legea asigurărilor muncitoreşti din 1918. „Art. 998, 999, 1000, 1001, 1002 şi 1003 cod. civ., —o spune acest articol—nu sunt aplicabile cazurilor de accidente prevăzute de această, lege". Această dispo- ziţie este perfecti logică în materia accidentelor de muncă, unde noțiunea de „culpă“ a fost înlocuită prin acea de „risc“. Este consacrarea, legislativă a faimosului principiu al responsabilităţii obiective bazat pe teoria riscului profesional. - 

Dreptul de a denunța contractul de muncă, apare deci ca un drept limi- tat în exerciţiul său: căci una este să ai un drept şi alta este exercițiul aces- tui fapt. Ai dreptul să denunţi contractul cu respectarea termenului de pre- aviz, dar nu ţi-e îngăduit să, faci un exercițiu abuziv al acestui drept. D-l Paul Pick — în celebrul său tratat de legislaţie industrială — evi- denţiază în modul următor ideea, de mai sus: __ »Chaque partie, dans le contrat de louage de service a dure indâter- min€, ne doit user de sa facult de donner coug6 qw'avec mesure. Si les 

cong6; cet abus est une faute, un d6lit civil, aont il est dă râparation; et ce alors meme que les delais d'usage auraient 6t6 respectâs, „Il n'est du reste, nullement, nâcessaire, pour qu'il y est faute, que lau- teur du cong6 ait agi avec les propos dâliberâs de nuire a LPautre partie. Il y aurait faute 6galement dans tout les cas ot le brusque renvoi affecterait, a raisons des circonstances du fait, le caractere, d'un acte arbitraire et domma- geable, non justiti€ par Latitude de louvrier ou de l'employe“. In acelaşi sens pledează d-l Louis Josserand, decanul! Facultăţii de drept din Lyon: 
„Que ia resiliation soit dâclarâe ou non dans les delais reglementaires, elle ne doit intervenir qu'ă bon escient, et seulement si elle est justifi6e par les circonstances, si non elle est abusive, et elle engage done la responsabilite de son auteur, le droit de râsiliation du contrat de travail â dure e inaâtermin6 est un droit relativ, un droit cause, qui ne peut tre exercă impunement que dans un but l6gitime, pour un motif legitime (Reg. 22 juinet 1890, D. P. 1879, 401 note Planiol, Rouen, 20 dec, 1924, D. P. 189, 2, 229) pour un juste motif (Trib. com. Seine, 14 mars 1915, S. 1917, 2, 119: “ 

dans lintention de lui nuire, il n'y a plus exercice, mais abus du droiț de 

Ă „Le droit qui appartient ă chaqune des pariies, dans le louage. de ser. vices a duree indâterminse, de rompre unilateralement le co 
tible d'abus. 

le contrat est Suscep- 
„L'abus, en pareille matiăre este caracteris6 par Pabse - lEgitimes, cest-ă-dire par labsence de raison justifica ţi ce de motifs rupture:” Justificatives chez Tauteur de la 
„Les dommages-intârâts p 

fondus avec ceux qui peuvent &tre accordâs p congs, mais ils se cumulent avec eux; autre cho ment du droit de sa, destination)”, 

our inobservation du delais- se est Tacte abusiț (d6tourne-
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sursă — spune d-l Răducanu la Cameră — sunt luate proectele partidului 
liberal ca şi proectul de faţă. Este un anie-proect întocmit de „Asociaţia pen- 
tru protecţia legală a muncitorilor“ din Franţa, cu mult înainte de războiu. 
De aci provine asemănarea dintre proecte. Dar nu interesează într'atât cine 
este autorul ei, ci interesează mai ales gândul și structura ei“. 

Ori, acest ante-proect este acela prezentat Camerei franceze în numele 
Asociaţiei pentru protecţia legală a muncitorilor de către deputatul A. Grous- 
sier, care a fost raportorul chestiunii regulamentării în una din şedinţele 
acestei asociaţiuni. Acest ante-proeci, prezentat Camerei franceze la 12 Martie 
1908, prevedea. categoric că daunele datorate pentru nerespectarea, termenului 
de preaviz „nu se confundă cu acele, la care ar putea da loc la rezilierea 
abuzivă a contractului prin voinţa uneia din părţile contractante“. Acest text 
nu făcea altceva decât să consacre o stare de fapt creată — după cum am 
văzut — de jurisprudenţa franceză în aplicarea, vechiului art. 23 din codul 
muncii franceze (art. 1780 cod. civ. fr.) care cuprinde şi textul art. 82 din legea 
noastră termenul „dommage interâts" înțelegând prin această indemnitate 
cuvenită în caz de nerespectarea termenului de preaviz, indemnitate fixată, 
spre deosebire, de legea noastră, de uz, natura serviciilor, vechimea de ser- 
viciu, ete. Şi în Franţa înainte de 1928, când a survenit modificarea acestui 
articol, s'a discutat dacă alături de acţiunea bazată pe art. 23 din codul 
muncii o acţiune „en dommage intârâts“ pentru ruperea abuzivă a conirac- 
tului de muncă. mai este admisibilă. 

Graţie teoriei abuzului de drept după cum am arătat mai sus, chesti- 
unea a fost tranşată de întreaga doctrină si jurisprudenţa franceză în sensul 
admisibilităţii. 

Proectul Asociaţiei pentru protecţia legală a muncitorilor dela care sa 
inspirat legiuitorul nostru, a voit să consacre această stare de fapt. Dezide- 
ratul ei a devenit o realitate legislativă prin legea din 19 Iulie 1928 care 
înlocuind vechiul text al art. 23 spune categoric în noul articol 23 al. 5: 

„Les Dommages intârâts qui peuvent 6ire accordâs pour inobservation 
du dâlais-congâ ne se confond pas avec ceux auxquels peut donner lieu, d'au- 
tre part la râsiliation abusive du contrat par la volonţ6 d'une des parties con- 
tractantes“. 

Noua, lege franceză n'a, inovat în materie, ea sa mărginit pur şi simplu 
să confirme o soluţie jurisprudenţială, ea are deci caracterul unei legi inter- 
pretative. 

Sistemul adoptat însă de legea română îl găsim de altfel în domeniul 
dreptului comparat. Ca, şi legea, noastră, legea austriacă din 11 Mai 1921 în 
art. 20, legea germană în art. 122 şi 133, legea belgiană din 1922 în art. 22, 
legea italiană din 1927 fixează de asemenea termenul de preaviz, fără a pre- 
ciza principiul cumulului de daune. Şi niciun autor sau tribunal n'a admis 
ca partea lezată să nu aibă dreptul de daune în afară de daunele izvorite din 
nerespectarea termenului de preaviz, când concedierea a fost abuzivă. 

Iată ce spune profesorul Dr. Max Lederer în tratatul său de legislaţie 
industrială austriacă, comentând articolul 20 mai sus citat care în esenţă are 
aceeaşi redactare ca art. 93 din legea română din 5 Aprilie 1929. 

„Pe lângă aceste pretenţiuni de desdăunare, salariatul concediat fără 
just motiv şi intempestiv din culpa patronului mai are dreptul la alte despă- 
gubiri. Principiul unor asemenea despăgubiri este determinat de dispoziţiile 
respective din codul civil“. 

Jurisprudenţa belgiană a urmat aceleaşi directive: 
„Notre jurisprudence, bien qu'elle ne puisse point se baser sur une dis- 

position analogue ă celle prtuve par la loie francaise — spune L. Campoin, 
advocat la Curtea de Apel din Bruxelles — n'a pas 6sit€ dans certains cas 
invoquant parfois express6ment la, thâorie de Vabus du droit, ă accorder des 
dommages-intârrâts si le conge tout en 6tant prâcâde d'un preavis normal, 
&tait donn€ dans une intention. de nuire et constituait ainsi un acte vexatoire. 
Certaines decisions accordent une indemnite pour prâjudice moral, si le 
prâtexte invoquer pour" justifier le renvoi ou les circonstances dans lequelles 
ils se produit entachent lhonorabilii6 du contractant“.
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In ce priveşte jurisprudenţa. italiană, o decizie recentă a Casaţiei ita- 
liene motivează, astfel principiul cumulului. Aa 

- „„Lorsque le cong€ est donne sous une forme injourieuse et diffamatoire 
l'&spece cong6 publiquement donn€ par Yarmateur au capitaine au moment 
du depart du navire) telle qu'elle jette un grave discrâdit sur la personne 
licencise, celle-ci peut exercer outre Vaction contractuelle pour renvoi illicite, 
laction extracontractuelle en râparation du prâiudice d6riv6 des circon- 
stances qui ont port€ atteinte ă son intâgrit& morale“. 

În lumina acestei expuneri, sentința Tribunalului Ilfov, apare perfect 
juridică şi în concordanţă cu principiile desvoltate mai sus. 

| Consecvent cu principiul concretizat în această sentinţă tribunalele 
noastre au considerat că patronul comite un abuz de drept care-i angajează 
răspunderea civilă, când concediază pe un salariat pe motiv că acesta a 
veiuzat să accepte un post inferior celui ce-l ocupa înainte. (Trib. Ilfov s. i. 
com. sentinţa No. 1541 din 10 Iulie 1931). ” 

i Abuzivă, de asemenea este concedierea salariatului pe motiv de culpă 
gravă când patronul în momentul concedierii îi face oferta unei indemniza- 
țiuni. Prin această, ofertă implicit a recunoscut lipsa unui motiv legitim de 
concediere, căci şi salariatul s'a făcut vinovat de o culpă gravă şi în acest 
caz art. 79 scuteşte pe patron de darea vreunei indemnizaţii, sau îi oferă o 
indemnizaţie şi atunci implicit a. recunoscut că învinuirea ce-i aduce este 
nefondată sau în orice caz nu este de natură să justifice o sanctiune atât ge 
gravă ca, concedierea. (Trib. îlfov. s. I, com. sentinţa No. 2516 din 23 Decem- 
vrie 1930. Reglementarea jurisprudenţială a contractului individual de muncă 
în Dreptul Românesc, Marco Barasch, anul 1932). ! 

i 

î Notă. — Această chestiune nu mai prezintă interes, fiindcă 
prin legea din 11 Octomvrie 1952, s'a prevăzut că termenele de 
preaviz nu pot fi reduse sau desfiinţate nici după desființarea 
contractului de muncă. 

EXPUNEREA DE MOTIVE. — Importanța de semnalat este dispoziţia că în legea austriacă din Bucovina pentru salariaţii din comerţ preavizul este de 6 săptămâni; iar pentru anumite categorii dintre aceştia (casieri, conducători de afaceri, voiajori, eic.), preavizul este de trei luni. Ă 
Concedieri fără preaviz pot avea loc numai în cazurile prevăzute de art. 94 (ofense, incapacitate, boală incurabilă, eic.). In caz de concedieri ne. justificate fără respectarea preavizului se va plăti salariatului o indemnizaţie egală cu acea datorită pe tot timpul de preaviz (legea austriacă). - Având în vedere caracterul de stabilitate mai accentuată a contractului de muncă, am mărit pe de o parte termenul de încercare, fixându-l între 1 şi * 3 luni (art. 86), pe de altă parte am mărit apreciabil şi termenul de: preaviz Considerând că este neomenos de a concedia pur şi simplu pe u i: A a servit ani dearândul în aceeaşi întreprindere, care sia legat poate şi sufle- teşte de ea, am căutat să atenuăm consecinţele acestui neajuns, fixând termene de preaviz variabil în raport cu vechimea, salariatului în întreprindere. Com. parând art. 78 cu art. 95 constatăm că pe când la muneilorii industiiali ptea- vizul este unul şi acelaşi, 14 zile, pentru funcționarii din comerţ el variază între 1 şi 12 luni. Nerespectarea preavizului dă naştere la despăgubiri egale cu salariul datorat pe tot timpul până la împlinirea preavizului, 8 dierito Să obiectat că şolujiunea adoptată de noi nu rezolvă problema conice- j muste şi, că şi după aplicarea legii de faţă, funcţionarii comerciali vor fi expuși bunului plac al patronului. Ca măsură radicală ni sa cerui să legi „enim stebilitatea, de care beneficiază şi salariaţii publici. Di ve simțim datori a răspunde că faţă de insuficiari i xistei (preavizul în Ardeal şi Bucovina e deo lui în cotul gienta acelor, Sisteate „ A pretinde stabilitatea Înseamnă ublic şi mergând cu deducția iai 
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deparie, a asimila întreprinderea comercială cu Statul. Pretenţia de asimilare 

a acestor noțiuni ni se pare atât de puerilă încât nu mai insistăm. 

RAPORTUL DELA SENAT. — Vezi art. 37. 

RAPORTUL DELA CAMERĂ. — Introducerea preavizului în caz de în- 

cetarea contractului de muncă, încheiat pe o durată nedeterminată, este peniru 

vechiul Regat mai ales, o inovaţie legislativă, nu însă una de fapt, deoarece 

prin uz preavizul cu termene variabile funcţiona în unele întreprinderi. Peniru 

salariaţii cari nu fac parte din categoria funcţionarilor, termenul de preaviz 

obligatoriu. care nu poate fi redus, este de două săptămâni. Ţinând seama de 

situaţiunea precară a întreprinderilor industriale şi comerciale şi de lipsa de 

stabilitate a pieţii, acest termen de preaviz este cel mai lung care se putea da, 

fără a risca ruina lor. De altminteri, Rusia Sovietică, cu toată» dictatura prole- 

tariatului, nu cunoaşte în această materie termene mai lungi. Termene mai lungi, 

legiuitorul a acordat pentru categoria salariaţilor funcţionari particulari, admi- 

țând cu drept cuvânt principiul proporţionalizării termenului de preaviz cu 

vechimea salariatului în întreprindere, astfel că pot fi salariaţi cari să se bucure 

de termene de preaviz până la un an de zile. Pentru a da valoare practică 

acestor dispoziţiuni, legiuitorul a introdus sancţiuni pentru pariea care denunţă 

fără. preaviz. 

DESBATERILE SENATULUI. — D-l Romulus Georoceanu: D-le Preşedinte, 

d-lor Senatori, la discuţiunea generală am ridicat din punct de vedere principial, câteva 

chestiuni cu privire la art. 93 si d-1 Ministru mi-a răspuns, că aceste chestiuni se vor 

discuta. cu ocaziunea votării fiecărui articol. 

lată, d-lor Senatori, o dispoziţiune din art, 93, care jigneşte în mod profund, 

întreaga masă a salariaţilor, pentrucă acest text de lege, pune la dispozițiunea patro- 

nului posibilitatea, de a desființa contractul de muncă, ori când, fără niciun im- 

pediment legal și fără nicio justificare legală. 

Art, 93, spune că contractul de munaă se poate desființa printr'un preavis şi 

următoarea enumerare: 

Acest preaviz va fi:. 

a) De o lună, când 'salariatul are o vechime în serviciu de 6 luni până îa | an: 

b) De 3 luni, când salariatul are o vechime în serviciu de i an până la 5 ani; 

c) De 4 luni, când salariatul are o vechime în serviciu de 5 ani până la 10 ani; 

d) De 6 luni, când salaziatul are o vechime în serviciu de 10 ani până la I5.ani: 

e) Pentru fiecare an în plus, peste 15 ani, preavizul se va spori cu o lună. 

“Totalul termenului de preaviz, nu va putea depăși însă 12 luni. 

Termenele de preaviz. încep a curge dela 1 sau 15 aie fiecărei luni. 

"Permenele de preaviz, prevăzute mai sus sunt obligatorii. Ele nu pot fi reduse 

prin convenţia părţilor. 

Da, d-lor Senatori, nu se spune în această dispozitiune de text. dacă preavizul 

trebue dat în urma unei abateri pe cari ar fi făcut-o Funcţionarul sau muncitorul, 

ci se spune numai că se va da un preaviz. Vasăzică, iată o posibilitate pentru pa- 

tron de a desființa contractul de muncă, indiferent dacă salariatul sa purtat sau nu 

sa purtat bine în serviciu, şi este suficient numai voinţa „patronului, pentru ca con- 

teactul de muncă să fie desființat, după normele ce se prevăd aci. De aceea eu vă 

rog ca prin votul d-voastre, să desființaţi această dispobițiune a art. 93 şi so în- 

locuiţi printr'o alta, în sensul că acest contract de muncă să nu poată fi desfiinţat 

decât prin voința unanimă a ambelor părţi contractante, a salariatului şi a patro- 

nului. Şi anume iată cum: 

„Contractul de muncă nu poate fi denunțat de către patron, decât prin acordul 

perfect al ambeior părţi sau în caz de: deces al salariatului sau al patronului (dacă 

întreprinderea încetează). In cazul când contractul de muncă va trebui desfiinţat din 

călcarea obligaţiunilor contractuale a uneia din părţi, atunci culpa patronului atrage 

după ea o desdăunare, după normele mai jos stabilite, iar când culpa e a salariatului, 

aceasta aduce concedierea sa, fără indemnizație. 

„Când contractul va fi desfiinţat din culpa patronului, urmează să i se plă- 

tească salariatului o indemnizaţie în numerar, în felul următor:
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a) Salariul pe 3 luni, salariatului cu o vechime de un an; 5) Câte o lună 'în plus pentru fiecare an de serviciu, luându-se media salariilor pe ultimul an, i 
, „Salariatul, pentru chestiuni ce sunt în strânsă legătură cu viitorul lui, poate da patronului un preaviz de 30 zile înainte de 'părăsirea serviciului”. Cred că faţă de principiile pe cari le-am expus în şedinţa precedentă şi de contradicţiunile acestea din lege, acest text de lege nu poate să stea în picioare, pentrucă constitue unul din instrumentele puse la dispoziţiunea patronului, şi, în consecinţă, vă rog să puneţi la vot desființarea lui şi înlocuirea lui prin textul pe care l-am cetit, i 

D-l Romulus Boilă, vicepreşedinte: Depuneţi un amendament? D-l Romulus Georoceanu: Nu. Am făcut numai expunere, căci nu se primeşte de d-l Ministru, decât amendamentul semnat de 5 domni Senatori. D-l Romulus Boilă, vicepreşedinte: Aşa cere regulamentul Senatului. Dacă nu sunt semnate, amendamentele de 5 domni Senatori, nu se pot trimite la comitetul deie- gaţilor. Dar d-voastră Sunteţi în drept să faceţi orice propunere. D- 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Rog pe d-l Georoceanu să vadă că nu eu mă opun, ci regulamentul Senaru'wi se opune. : D-l Romulus Georoceanu: Dar d-voastră aţi trecut adesea peste această dispo- zițiune regulamentară. i 
D- 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Nu pot trece peste regulamentul Senatului. 

„_ D-l Romulus Georoceanu: Am făcut declaraţiunea că nu-l pot propune ca amen- dament, pentrucă nu este semnat de 5 domni Senatori. Am facut însă această pro- punere d-voastră, d-le ; Ministru, pe care vă rog respectuos să o adniteţi, că ea este cât se poate de echitabilă. 
D-l Romulus Boilă, vicepreşedinte: D-] Apostol Popa are cuvântul D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale; Aveţi un amendament sau o simplă observaţiune? 
D-l Apostol Popa: Am şi eu un amendament, care este în legătură cu cele spuse de d-l Georoceanu. 
D-lor, în primul rând, în aliniatul întâiu al acestui articol nu se prevede cum va fi făcut avizul. Eu cred că pentru a nu da loc la discuţiuni, ar fi bine să se precizeze, că avizul se va face prin scrisoare recomandată. In ceea ce priveşte preavizul în sine, salariaţii şi până acum, fără această lege, şi noi patronii când am ajuns să-i concediem, le-am bonificat salariul pârcă la 3 luni de zile ;şi întrucât în această lege se pretinde acum un preaviz până la 6 luni Chiar până la un an, îl găsim inoperanț. 
De aceea propun două amendamente. | In primul rând, cum am spus, în aliniatul 1, că preavizul să fie făcut prin scrisoare recomandată; iar aliniatul 2, şi celelaite să fie redactate în felul următor: Art. 93. — Propun următoarea redactare a aliniatelor 2, şi următoarele: Acest preaviz va fi: 

a) De o lună, când salariatul are o vechime de cel puţin 6 luni până la 2 ani: b) De 3 luni, când salariatul are o vechime de peste 2 ani; ” c) De 6 luni, când salariatul are o vechime de peste 15 ani, Termenele de preaviz încep a curge dela 1 sau 15 ale fiecărei luni, , Termenele „de preaviz prevăzute mai sus sunt obligatorii şi nu pot fi reduse 
prin convenţia părților“, 

- - A. Popa, D. Gaicu, D. Iorgovici, P. Ionescu, Îndiscifrabil. Celălalt amendament axe următorul cuprins: La art. 93 se va adăuga: 
„In cazul când contractul de muncă este încheiat fiecare din părţi are dreptul de a-l denunța, printr'un recomandată. 
D.„deneseu, A, Popa, C. k Mircea, D Iorgovici, D. Gaicu. _ “or, eu cred că nu es e bine că prin ege să punem condițiuni mult prea grele, deşi ele So gidate, atunci, şi de o parte şi de cealaltă, şi am ales calea de mijloc, H patroni nu vor fi mulţumiţi nici cu această situațiune, pen- 

Pentru un termen nelimitat, Preaviz făcut prin scrisoare
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trucă d-voastră trebue să înţelegeţi că în momentul când un patron vrea să con- 
cedieze un funcţionar, acela nu mai lucrează, trebue să-i plătească acel cvantum 
de atâtea luni; pentrucă dacă ar sta la patron, ar fi o povară, ca să zic aşa, pen- 
trucă dacă acel patron ajunge să concedieze pe dineva a făcut-o din vreme. Trebue 
de asemenea să se ştie, că pentru funcţionarii noştri buni, ne îngrijim chiar noi 
să le găsim ocupaţii. Funcţionarii comerciali nu trebue să se sesizeze de această 
explicaţiune a mea, pentrucă nci recunoaştem că avem şi funcţionari buni, de 
cari avem toată grija, dar sunt şi funcţionari, pe cari însăşi colegii lor singuri îi 
califică mai puţin apţi'pentru serviciu şi în contra acestora trebue să legiferăm. 

De aceea, d-le Ministru, vă rog să admiteţi aceste două amendamente. 
D-l Romulus Boilă, vicepreşedinte: D-l Ministru are cuvântul. 
D-l 1. Răducanu, ministcul muncii, cooperației şi asigurărilor sociale; D-lor Se- 

natori, întrucât priveşte primul amendament, ca preavizul să aibă loc prin scri- 
soare recomandată, vă asigur, d-le Popa, că voiu ţine seamă de dânsul la re- 
gulament, şi voiu cere, prin regulament, ca preavizul să se facă prin scrisoare re- 
comandată, 

In ceea ce;priveşte restul, vedeţi în ce situaţiune ingrată mă aflu: sunt între 
două păreri opuse: simpaticul nostru coleg din majoritate, d-l Georoceanu, trage la 
dreapta, d-l Popa trage la stânga; în situaţia mea trebue să fiu pe linia de mijloc. 
Eu vă rog un lucru: faţă de starea de fapt de astăzi, pe care o cunosc şi eu, 
d-le Popa, preavizele acestea sunt necesare; este o chestiune de măsură şi am socoti 
că aceasta este cea mai bună. Ă 

D-l Georoceanu nu sa mulțumit. D-sa, cu spiritul d-sale fin juridic, ne cere 
o mulțime de lucruri, pe cari eu nu le pot înțelege, fiindcă decla> că sunt incapabil 
să înțeleg ceea ce cere d-sa. 

D-sa crede că apără interesele salariaților cerând un contract pe vieață, şi 

fără ca să poată fi denunţat. Eu, ca om care nu pricep partea juridică a lucrului, 
nu înţeleg lucrul acesta ca un contract să nu poată să fie rupt decât în baza învoirii 

ambelor părţi. Acesta e un fel de căsătorie pe vieaţă şi cu divorț numai prin con- 

simţimântul mutual. : 
Ori, d-voastră cereţi lucruri pe cari eu cred că nu le pot accepta, aşa că 

vă rog să binevoiţi să. renunţaţi la amendamentele pe care le-aţi propus. Se poate 

ca eu să nu împac pe nici unul separat, însă eu mă gândesc să împac totalitatea. 

D-l Romulus Boilă, vicepreşedinte: Constat că d-l Georoceanu a propus un amen- 

dament fără să-l depună în scris, şi fără să fie semnat de 5 domni Senatori. De 

aceea el nu va putea fi pus la vot, căci se opune regulamentul Senatului. Amenda- 

mentele d-lui senator Apostol Popa, fiind făcute conform regulamentului, ele se trimit 

la comitetul delegaților. ! 

— Se consultă comitetul delegaților. 
D- N. P. Romanescu, raportor: D-lor Senatori, amendamentele propuse de d-l 

senator Apostol Popa, au fost respinse de comitetul delegaților. 

— Se pune la vot amendamentele d-lui Popa, respinse de comitetul delegaților, 

şi se respinge şi de Senat. 

DESBATERILE ADUNARII DEPUTAȚILOR. — D-1 G. Zane, raportor: La 

acest articol se propune acest amendament la al. 9; „“Termenele de preaviz vor lua 

sfârşit la încheierea trimestrului”. 
- Iacob Pistiner, Lotar Rădăceanu, Eftimie Gherman, Dan Romulus, etc. 

D-l C. Angelescu, vicepreşedinte: D-l deputat Pistiner are cuvântul. 

D-l Iacob Pistiner: În provinciile noui sunt patru termene de preaviz, după le- 

gile acolo în vigoare şi anume: şase săptămâni înainte de sfârșitul trimestrului. Aceasta 

este foarte bine, pentru ca astfel anumiţi funcţionari de comerț să nu rămână pe din 

afară. Aceasta este o incercare care cred că se poate pune în lege declarându-se că 

termenul de preaviz va lua sfârşit la încheierea trimestrului. În orice caz este o mai 

mare asigurare. , , 

— Se pune la vot amendamentul respins de d-l Ministru şi de comisiune şi se 

respinge. 

JURISPRUDENTĂ. — 37. Preavizare. Dispoziliunile legii contractelor de 

muncă privitoare la abzicere au imedială aplicabilitate.
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Dispoziţiunile de preavizare în concedierea salariaţilor, apărând interesul 
social de protejare a salariaților, au caracter imperativ şi deci sunt de imediată 
aplicabilitate. Spre deosebire de dispozitiile supletive de lege, ce numai prin 
efect retroactiv, decretat de lege, se pot aplica raporturile anterioare, dispo- 
zițiunile imperalive şi de ordine publică se aplică imediat chiar consecințelor 
raporturilor anterioare, fără să se poată zice că au caracter. refroacliv. 

In speță, concedierii salariatul B., director al întreprinderii C. F. B, 
trebuesc aplicate dispozițiunilor de preavizare prevăzute de art. 93 legea con- 
iractelor de muncă, deși contractul dintre părţi a fost încheiat anterior pro- 
mulgării aceslei legi întrucât legiuitorul a dat caracter imperativ acestor dis- 
pozițiuni (nu poate deroga dela ele art. 95 al. ultim.) şi a înțeles să se aplice 
şi salariaților în funcţiune la introducerea legii. Conf. art. 95 din lege, în speţă 
reclamantul are drept la salariu pe timpul celor trei luni de preavizare. (Trib. 
Ciuc, sentința No. 1490 din 950. Preşedinie Ovidiu Creangă. Jurisprudenţa Ge- 
nerală No. 37 din 8 Noemvrie 1930, speța 1476, pag. 1164). 

38. Legea contractelor de muncă. Societate industrială. Adoocat. Salariu 
lunar. Grafificaţie. Scrisoare de concediere semnată de preşedinte şi un admi- 
nistrator delegat. Nu angajează societatea. Ratificarea- ei de comitetul de direc- 
ție Valabilitate de ratificare, - - - 

Preaviz. Termen. lipsa unor stipulaţiuni exprese în contractul individual 
de muncă. Uz profesional neaplicabil. Numai constatarea prin înscris valabilă. 
Art. 95 legea contractelor de muncă. 

Abuz de drept. Concediere jignitoare. Daune morale. Prejudiciu. Condi- 
fiuni: Să fie sigur, actual şi să fie atins un drept câștigat şi personal. (Ar. 
998 c. civ.). 

1. Potrivit art. 22 şi 50 din statutele societății 1. A. R. pentru ca societa- 
tea să poată fi valabil angajată când concediază un advocat din serviciul său, 
irebue ca consiliul de administraţie sau comitetul de direcţie compus din trei 
membri să fi decis în prealabil acea concediere. 

Este deci nevalabilă însiiințarea de concediere semnată numai de pre- 
şedintele societății și un adminislrator delegat, concediatul urmând a-și primi 
retribuțiunile dela societate până-la data unei înștiințări legal făcute. 

2. Conform art. 93 din legea contractelor de muncă, termenele de preaviz sunt în raport cu vechimea în serviciu a salariatului şi nu este îngăduit a se dovedi decâi cu înscris că patronul a înțeles să acorde termene de preaviz mai 
lungi ca cele fixate de lege. 

.5. Un salariat intelectual nu poate primi o concediere jisnitoare fără 
a o socoti drept o injurie sau o diminuare a prestigiului său în exercițiul pro- fesiunii sale atunci când ar fi fost îndreptățit pentru serviciile ce a adus socie- 
tății să se bucure de satisfacția morală de a vedea izgoniți pe vinovați în loc de a fi el însuşi concediat. | | 

In asemenea condițiuni, singura reparațiune a prejudiciului material și cu deosebire moral pe care articolul 998 c, civ. îl înglobează în cel material e se cuvine unui astfel de salariat, este compensaţia suferințelor sale morale şi a privaţiunilor de ordin material la care a fost obligat. > 

Judecata. 

Asupra acțiunii introduse de 1. Ionescu-Tulcea ado i i strada Washington No. 16, parcul Bonaparte, împotriva Soia pugureiui Aeronautică „Română prin reprezentanții săi legali, cu sediul în Bucuresti Calea Victoriei No. 72, prin care cere a fi obligală să-i plătească cu cureşti, 

salariu pe timp de 7 luni, sume de 105.000 lei, apoi 17.500 lei ct iți, Au de ificație pe acelaşi fimp, 210.000 lei drept daune materiale pentru. li u de gra- 
viz conform obiceiului şi jurisprudenţei, reprezentând salariul şi ipsa de prea- 
DP ae un ah, şi în sfârşit 2.500.000 lei, daune morale pent 5! accesoriile pe gală, intempestivă, nejustificată și jignitoare. peniru licenţiere nele-
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Având în vedere că din actele depuse la dosar, din desbaterile orale şi 
concluziunile scrise, rezultă în fapt următoarele: 

In anul 1925, adică la constituirea Societăţii |. A. k., reclamantul a fost 
angajat în calitate de adoocat, cu un salariu care, după primele luni, a fost de 
15.000 lei lunar, plus o gratificație anuală egală cu salariul pe timp de două luni. 

Considerând că reclamantul a funcţional continuu în această calitaie, 
până când la 15 Martie 1930, i se comunică în scris de călre societate că este 
desărcinat de serviciul de advocat ce îndeplinea şi aceasta pe data de 1. la- 
nuarie 1950, punându-i în vedere în acelaşi timp că i se ține la dispoziţie la 
cassieria Societăţii suma de 60.000 lei, reprezentând salariul pe patru luni. 

Având. în vedere că, la această scrisoare de concediere din serviciu re- 
clamantul răspunde prin scrisoarea din 19 Martie 1930 (fila 54) în care după 
ce contestă legalitatea ruperii coniractului de muncă, — invoacă dispoziţiunile 
art. 95 legea contractelor de muncă, — cerând salariul şi accesoriile pe timp 
de patru luni drept preaviz, începând cu luna Aprilie 1950. 

Că, în urmă, reclamantul neprimind niciun răspuns, adresează Soc. I. A. N. 
o notificare cu 'data de 5 lunie 1930, prin care îi cere ca în termen de 10 zile 
să-i clarifice situaţia, întrucât între timp urmaseră tratative cu administratorul 
delegat, general Zadic la care notificare tocmai lă 8 lulie 1950, printr'o noti- 
ficare, arătând că comitetul de direcţie a hotărit să mențină şi să confirme 
scrisoarea societății din 15 Martie 1950, cerându-i în acelaşi timp să predea 
arhiva contenciosului Societăţii. 

Că, în sfârşit, la 25 iulie 1930, societatea 1. A. R. deleagă pe colonel 
aviator Andrei Popovici cu primirea arhivei contenciosului, cu care ocazie se 
redactează două procese-verbale aflate la dosar. ” 

Având în vedere că, în cursul execulării contractului de muncă, adică, 
în anul 1927 Martie 9, societățile „Lorraine“ şi „Bleriot“ care compuneau grupul 

francez de acționari ai Societăţii 1. A. R., prin scrisoarea cu aceeași dată adre- 

sată Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societății, desemnează în 

virtutea dreptului conferit de statute, pe advocatul I. lonescu-Tulcea, ca censor 

rugându-l să obțină agrementul consiliului pentru această numire, care de altfel 

sa comunicat şi reclamantului la 15 Martie 1927. 
Considerând că, în această calitate reclamantul primind adresele din 

15 Iulie 1929, și apoi din 18 Noemvrie 1929, a început verificarea gestiunii uzi- 

nelor „Braşov“ conform dispozițiunilor codului de comerț pe trimestrul expirat. 

Că în urma verificării gestiunii, atât a uzinelor „Braşov“ cât şi la Bucureşti, 

reclamantul a făcut anumite. constatări consemnate în raportul de verificare 

adresat consiliului de administraţie al soc. I. A. R. R 

Că din examinarea raportului censorului Ionescu rezultă anumite abu- 

zuri săvârşite cu ocazia comenzilor societății, lipsă de acte justificative, chel- 

tueli făcute fără aprobarea Consiliului, lipsa proceselor-verbale ale comitetului 

de direcție şi în sfârşit faptul că administratorul delegat al societăţii L. Fabre, 

era personal interesat în capitalul băncii „Fabre & Hasner“' prin care se fă. 

ceau plățile furniturilor societății precum şi alte constatări destinate să pună 

într'o atmosferă de suspiciune anumite persoane din conducerea Societăţii, con- 

tra cărora de altțel sau şi lual măsuri de înlocuire ca o consecință directă a 

sus zisului raport care sa dovedit a fi în întregime conform cu realitatea. 

Având în vedere că, societatea 1. A. R. prin reprezentantul său a declarat 

că nu ar exista niciun raport între constatările censorului, I. Ionescu-Tulcea şi 

concedierea sa din postul de adoocat-sef al Contenciosului, calitate recunoscută 

prin procesul-verbal din 25 Iulie 1950 semnat şi de delegatul cu drept de 

semnătură Colonel A. Popovici. 

Considerând că, dacă am admite această afirmațiune, apoi cu atât mai 

mult concedierea reclamantului ar părea mai nejustificată, întrucât nu se dove- 

deşte nici măcar nu se afirmă că în exercițiul profesiunii sale, ar fi comis 

prea culpă care să justifice concedierea sa fără ca răspunderea pâritei să fie 

angajată. - 
_ 

Având în vedere însă, că potrivit atribuțiunilor sale de censor al căror 

exercițiu era subordonat, onestilăţii, conştiințiozității şi curajului de care a dat 

.
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dovadă reclamantul, putea trece cu vederea toate abuzurile săvârşit în sacie- 
fate, menținându-și prin tăcere postul de adoocai şi încrederea grupului francez 
în calitatea sa de censor. | | 

Că însă, punând mai presus de interesul personal, interesele acţionarilor 
al căror mandatar era, precum şi interesul Statului, singurul client al acestei 
întreprinderi cu caracter de apărare naţională, reclamantul a înaintat raportul 
consiliului de administraţie al societăţii, raport confirmat mai târziu în totul 
de censorul Ministerului Armatei, generalul de divizie Macri, după cum rezullă 
din actele dela dosar. | 

Având în vedere, că în aceste condițiuni grupul francez din care făcea 
parte administratorul-delegat direct vizat prin raportul censorului, prin scri- 
soarea din 4 Februarie 1950, îşi manifestă intențiunea de a nu mai reinoi man- 
datul de censor al advocatului 1. lonescu-Tulcea. 

Că, toluşi la 17 Februarie 1930, preşedintele societăţii, face cunoscut re- clamantului că împreună cu ceilalți censori să procedeze la verificarea bilanţului. 
Considerând că până la această dată, în afară de intențiunea manifestată de grupul francez a nu-i mai reînoi mandatul de censor, din niciun fapt nu reiese intențiunea societății de a concedia- pe reclamant din postul de adoocat, întrucât simplul fapt al neplăţii salariului pe luna Ianuarie 1950, când acelaşi fapt se petrecuse şi în Decemvrie 1929, fără alte consecințe, nu era de nalură a îndreptăți pe reclamant să se considere preavizat de concedierea sa din serviciu, 
Că deci, prima încunoştințare ce s'a adus advocatului 1. lonescu-Tulcea că este licenţiat din postul de advocat al societății ]. A. kB, este acea cu data de 15 Martie 1930; 
Având în vedere, că dacă este necontestat că lipsa de încredere a grupului francez în censorul Ionescu la 4 Februarie 1930, era o consecință a aliludinii sale independente, şi care lovea în interes oculte ale reprezentantului grupului francez u,, tabre, intrucat fără a aştepta ziua de 30 Aprilie 1950, data adunării generale, singura în măsură a se pronunţa asupra reinoirii mandatului său, îi pune în vedere inlenţiunea sa, apoi cu alăt mai mult concedierea din postul de advocat în care era relribuit, apare ca o sancțiune, justificată tocmai pe acele principii de înaltă morală care au determinat eliberarea din consiliul societăţii a celor ce au impus ruperea contraclului de muncă al reclamantului. N Considerând că societatea 1. A. R, nu pulea trece cu vederea lipsa de disciplină a advocatului său, care atins în drepturile sale pecuniare, întrucât o concediere nu a existat în nicio formă până la 15 Martie "1950, opunerea re- zistenței impoiriva actelor arbitrare ale administralorului-delesat Fabre, care la acea dată nu era complet demascat, somând consiliul să reintre în legalitate, , Că, dacă stabilim o apropiere între verificările censorului Ionescu, ab căror rezultat se: bănuia şi cari au condus la dificultățile vexatorii ce i se făcea la piata salariului pe Decemorie 1929 şi lanuarie 1930 şi între depunerea ra- portului — 4 Ianuarie 1950, — care nemaiputând fi evitată în forma: în care sa produs, nemulțumea profund pe cei direct bizaţi, apare de îndată intima legătură dela cauză la efect, rămânând pe deplin dovedit că numai nedepunerea aportului censoru ui sau modificarea lui, ar fi putut determina menținerea sa 

tate, după cea Odeon cele exp intimida pe mdulosință Că Pârita seci ce i-a cauzal încasarea cu ip os mMida pe reclamant prin dificultăţile : ncas, intarziere a salariului pe luna Decemorie 19%, și la reinerea salariului pe luna Ianuarie 1930, şi a lunilor următoare din “ordinul administratorului-delegat Fabre, fără vreo justificare, după ce i sa revocat în mod prematur mandatul de Ccensor ce i se încredinţase de adunarea generala profita ui, Benirt, motivul ușor de, înțeles al nemulțumirii cauzate a celor ce 
ro , rea consiliului de administraţi ăv*rşi i libile cu calitatea lor în societate şi - i aie interesele. lapte la
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Considerând că, în aceste condițiuni scrisoarea dela 15 Martie 1930, prin 
care i se comunică reclamantului că, este concediat apare ca un act de răz- 
bunare, menit să sancționeze actul de curaj prin care lon lonescu-Tulcea dă 
alarma unor fapte prin raportul ce sa dovedit pe deplin justificat. 

Că, această fiind situaţia în fapt, judecata urmează a examina şi în drept 
temeinicia acţiunii. i 

Având în vedere că reclamaniul îşi întemeiază acțiunea sa pe dispozi- 
țiunile art. 93, 78 şi 44 din legea contracielor de muncă şi a arl. 998 cod. civ. 

Considerând că primul capăt de cerere a reclamantului se referă la sala- 

riul pe iimpul dela 1 Ianuarie 1950—1 Augusi 1930, în care timp pretinde 

că ar fi prestat în mod efectiv servicii soc. ]. A. R., cerând suma de 105.000 lei 

şi accesoriile în suma de 17.500 lei. 
Având în vedere că judecata nu poate împărtăşi modul de a vedea al 

societății, care la 15 Marlie 1930, comunică reclamantului că pe ziua de 1 la- 

nuarie 1930 nu mai are nevoie de serviciile sale. 
Considerând că, reclamantul pretinde că scrisoarea de concediere din 15 

Martie 1950 nu putea angaja în mod valabil socielatea şi prin consecință nu o 

putea lua în considerație, întrucât persoanele cari au semnat-o nu abeau calilatea 

de a semna — neexistând niciun proces-verbal — al consiliului de administrație 

sau al comitetului direcției care să fi decis în prealabil această conced ere. 

Că în speţă, semnătura este a preşedintelui societăţii, Generalul Coandă 

şi a administratorului-delegat N. Miclescu, 
Având în vedere că din extrasul de pe procesul-verbal al consiliului de 

administraţie al societăţii cu dala de 30 Aprilie 1929 publ. în Monitorul Oficial 

No. 110 din 24 Martie 1930, se conslală că Consiliul a reinoit semnălura legală 

a președintelui societăţii, Ceneral Coandă, care a dobândit pentru anul 1929 

prima semnătură, de asemenea și administratorul-delegal N. Miclescu. 

Considerând că din examinarea statut. lor societăii și anume a art. 22 

şi 30 se constată că deşi preşedintele societății face parte de drept din comi- 

tetul de direcție, toluşi comilelul nu poate delibera şi lua decizii 'valabile dacă 

nu sunt prezenți tre. din membrii comitetuliii. 
Că din art. 30 rezultă că societalea este valabil angajată în limitele şi 

condițiunile fixate prin decizia consiliului, prin directorul general, un procurist 

special autorizat de consiliu. 
Având în vedere că pentru ca cei ce au semnat și care de sigur că aveau 

calitalea de a semna, să poală angaja valabil societatea, urma ca consiliul 

de administraţie sau comitetul de direcție compus din rei membri, să fi decis 

în prealabil concedierea adoocatului 1. lonescu-l ulcea. 

Că, nep'ocedând conform statulelor (arf. 22 sau 30) semnatarii scrisoarei 

din 15 Martie 1930 nau angajat socielalea |. A. R. | 

Considerând, că din raporlul de verificare al censorilor General Macri 

şi Ioan lonescu-Tulcea, rezultă cu suficiență că Comitettul de direcție al socie- 

tății nu avea înființat până la data de 8 Aprilie 1930, când încheie raportul, 

un registru al comitetului de direcție, conform art. 25 din statui. E 

Că, această rezultă şi din faplul că la 8 lulie 1950, sa simțit nenoia 

recunoscându-se implicit un vițiu în comunicarea de concediere, de a se valida 

scrisoarea din 15 Martie 1930, de către comitetul de direcție. , 

Având în vedere, că părita prin reprezeniantul său, se referă la scrisoarea 

reclamantului din 19 Martie 1930, prin care cere a i se plăli salariul pentru 

preavizul de 4 luni, Aprilie, Mai, lunie şi Iulie, plus salariul cuvenit pe la- 

nuarie, Februarie şi Martie 1939, și că în consecinţă nu ar mat fi în drept a 

pretinde daune pe alte lemeiuri de drept. 
Considerând că, din scrisoarea rec 

sală soc. l. A. R., se constată în primul rân 2 

tatea scrisorii din 15 Martie, arătând că chiar de ar fi oala 

cuveni mai mult decât i se oferă. , 

Că astfel fiind, departe de a conslilui o achiesare, scrisoarea reclaman- 

tului din 19 Martie 1950, consideră nevalabilă notificarea socielăţii ca unul care 

lamantului din 19 Martie 1950. adre- 

d că reclamantul contestă valabili- 
bilă și încă i sar
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în calitatea sa de censor îşi făcuse observaţiunile sale în primul său raport în privinţa lipsei registrului de procese-verbale ale comitetului de direcție. 
Că, din toate cele de mai sus rezultă că deşi preşedintele societății şi un administrator-delegat în numele lor personal au comunicat reclamantului con- cedierea sa din postul de advocat ai socielăţii, totuşi neputând angaja valabil societatea, rămâne stabilit că prima comunicare valabilă şi care putea fi luată în considerație de reclamantul 1. Ionescu-Tulcea, a fost aceea din $ Iulie după ce comitetul de direcţie menţine şi confirmă scrisoarea din 15 Martie 1930. Că deci, dela această dată, urmează a se calcula termenul de preaviz care prin recunoaşterea păritei societăți, este de 1 luni. 
Considerând că, faptul'că la 25 lulie 1930, s'a efectuat predarea; arhivei societăţii de către reclamant în calitate de șef al contenciosului |. A. R., către delegatul societății, Andrei Popovici, nu este de natură a-l considera că n'ar fi funcționar efectiv peste data de 8 Iulie, deşi de fapt era chiar obligat să funcționeze, având dreptul la repauzul prevăzut de art. 80 L. M. în vederea posibilității de a se plasa la un alt contencios. 
Că astfel fiind, primul capăi de cerere urmează a fi admis în parte socotind salariul de 15.000 lei şi accesoriile de 50.000 lei anual, pe timp de şase luni şi opt zile, adică dela 1 Ianuarie 1930 până la 8 Iulie 1930, timp cât reclamantul a funcționat'efectiv în serviciul societății pentru suma de 94.000 lei salariul propriu zis şi 15.700 lei accesorii. : 
Că, în ce priveşte cel de al doilea capăt de cerere şi anume plata sumei de 210.000 lei, reprezentând salariul de 15.000 lei lunar şi accesoriile aferente pe timp de un an, cu titlul de preaviz la care are dreptul conform obiceiului locului sau al profesiunii, nefiind în coniradicție cu legea contractelor de muncă. Având în vedere că la susținerea acestui capăt de cerere reclamantul in- voacă dispozițiunile art. 44, 78, 79 şi 95 legea contractelor de muncă, invederat că legea cuprinde condiții minimale pentru. garantarea salariatului. 
Că, atunci în lipsa unor stipulațiuni exprese din contractul de muncă sau în lipsa regulamentelor de muncă, să considere că părțile s'au. referit la obiceiul profesiunii sau al locului (art. 44 legea contractelor de muncă). Că, reclamantul mai susține că aceste condițiuni între care şi acele pre- văzute de art. 78 și 93 legea contractelor de muncă, sunt minimale şi în afară de posibilitatea de transacțiune, un fapt ce legiuitorul îl spune categoric în art. 79, condițiunile pentru reducerea sau desființarea termenelor de preaviz sunt nule, iar art. 95 vorbind de termenele de preaviz, spune: „ele nu pot fi reduse prin convenția părților” 
Că în speţă, spune reclamantul, atât obiceiul profesiunii cât şi al locu- lui pledează în favoarea reclamantului, că preavizul pentru un advocat con- cediat trebue să fie de un an, indiferent de textul art. 85-.adică a vechimii în serviciu, cu atât mai mult cu cât contractul advocatului ]. Ionescu-Tulcea, a luat naştere în 1925, adică anterior legii contractelor de muncă și sub imperiul dispozițiunilor dreptului comun. Se referă la cazurile adoocaţilor Lămotescu, 0. Bodeanu şi 1. Glogoveanu, etc. 
Că în sfârşit atunci când condiţiunile stabilite de uzul profesional sunt mai avantajoase pentru salariat, decât cele stabilite de legea contractelor de muncă. 
Având în vedere că în speță este vorba de un contract de locațiune de serviciu, pe o durată nedeterminată şi care a luat naștere în anul 1925, adică anterior legii contractelor de muncă. 
Considerând că, este necontestat că un asemenea contract este guvernat în principiu de legile în vigoare, în momentul când a luat naștere; Că dacă sub regimul drepiului comun, o anumită dispoziliune era permisă, iar sub regimul legii azi în vigoare, legiuitorul pentru rațiune de interes social şi de protec- țiunea a muncii a prohibit ăcea dispozițiune, de sigur că ea va fi declarată ine- xistentă. Că la lumina acestui principiu, urmează a se interpreta dispoziţiunile art. 78 şi 95 din legea contractelor de muncă, care prevede că termenele de preaviz nu pot fi reduse prin convenția părților.
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Că din întreaga economie a legii contractelor de muncă, rezultă în mod 
indubitabil, că ea a fost edictală dintr'un interes special de protecțiune a muncii, 
și a muncitorului manual sau intelectual, căci până la apariţia acestei legi 
28 Martie 1929, salariatul era într'o măsură oarecare la discreția patronului 
abuziv care profita de munca lui, fără ca drepturile sale să fie legiferate în 
mod special, aplicându-se numai principiile generale de drept şi uzul care 
s'au dovedit a fi ineficace în epoca post-belică şi mai cu deosebire insuficientă. - 

Că prin satisfacerea acestor imperioase necesități, o întreagă clasă socială 
a reclamat această nouă lege, care având de scop a repara o lacună în rela- 
țiunile dintre patron şi salariat, nu putea totuși crea o siluațiune inechitabilă 
pentru patron. 

In adevăr, apropiind cele două texie ale art. 95 care prevede că termenele 
de preaviz sunt obligatorii fără a pulea fi reduse prin convenţia părților, ceea 
ce nu exclude posibilitatea de a fi mărită însă, tot prin convenția părților şi 
ari. 95 care prevede că în caz de rupere a contractului fără preaviz sau cu un 
preaviz mai scurt decât cel fixat de lege, partea care rupe contractul (patron 
sau salariat) va plăti celeilalte o indemmizaţie egală cu salariul şi toate acce- 
soriile cuvenite pe tot timpul până la împlinirea termenului, de preaviz fixat 
de lege, rezultă că această sancțiune irebue să lovească deopotrivă pe patronul 
sau pe salariatul întreprinderilor industriale sau comerciale, care va rupe con- 
tractul fără preaviz legal (Cap. V). Și ca dovadă că lesiuitorul a înţeles a aplica 
funcționarilor din industrie și comerț un tratament deosebit, este faptul că pe 
câtă vreme în art. 95 din legea contractelor de muncă în caz când contractul, se 
rupe fără preaviz sau cu un preaviz mai scurt decât cel legal, partea care îl 
rupe, va plăti o indemnizaţie egală cu salariul şi accesoriile pe tot timpul 
până la împlinirea termenului de preaviz, în art. 79 nu se pune acest principiu 
în caz de rupere a contractului, prevăzându-se numai dreptul la daune, conform 
codului civil, în caz când jurisdicția profesională nu constată legitimitatea de- 
nunțării, - 

Că, întrucât art. 95 prevede anumite termene de preaviz în raporlul cu 
bechimea în serviciu a salariatului a căror durată nu poate fi măcar redusă, 
cu atâl mai puţin desființată, această dispoziție fiind luată exclusiv în favoarea 
salariatului; de asemeni nu este îngăduii a se dovedi decât în scris că patronul 
renunțând la beneficiile acelor termene, a înțeles să acorde termene de preaviz 
de o durată mai lungă decât cele fixate de lege. 

Că, ari. 44 'din legea contractelor de muncă, se referă numai la acele 
condițiuni, care sunt în afară de elementele constitutive ale contractului şi 
cari pot fi reglementate, fie prin contracte colective fie prin reglemente sau 
stipulațiuni exprese în măsura în care nu contravin legii contractelor şi regula- 
meniului de muncă. - 

Că, numai în lipsa lor, părțile suni prezumate a se fi referit la obiceiul 
locului sau al profesiunii şi în lipsa acestor elemente la regulele de drept 
comun. 

Că numai exercita cu prudenţă şi cu atenţiune, dreptul, poate exonera 
pe litularul său de daunele inerente raporturile normale între oamerii, când 
în afara de bună credinţă ce trebue să fie baza convenţiunilor, nu-i poate fi 
imputaftă nicio lipsă de diligență sau precauţiune. 

Considerând că, în aceste condițiuni, cel ce rupe un contract de muncă 
respectând termenul de preaviz, nu va putea fi condamnat la daune interese, 
decât dacă se va dovedi în.polriva sa afară de prejudiciul suferit şi o culpă în 
exercițiul dreptului său a. reziliere. . 

Că, examinând complexul de împrejurări în care a avut loc această con- 
cediere, precum și motivele ce au determinat şi considerațiunea că societatea 1. 
A. k., nu face dovadă şi nici nu afirmă cel puţin că reclamantul, sar fi făcut 
vinovat de vreun fapt care să justifice dreptul său.
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Considerând că, atunci când un salariat prestează în mod conştiincios 
serviciile pentru care a fost angajat când în calitatea sa nu i se poate imputa 
cea mai mică neglijență sau lipsa de pricepere, el este fără îndoială în drept 
să se aştepte la un tratament similar din partea patronului său. 

Că deci, numai atunci dreptul celui ce rupe contractul de muncă este pe 
deplin justificat, iar actul său nu dă dreptul la daune, când nu se poate dovedi 
în contra sa o rea credinţă, o răzbunare, o lipsă de prudență sau de prevedere a 
consecințelor inerente ce decurg din exercițiul dreptului său de a concedia, 

Având în vedere că, în speță nu se poate impune reclamantului că își 
îndeplinea rău obligațiunile contracluale, deoarece nu sa făcut şi nici nu 
sa cerut a se face această dovadă, de asemenea 1. A. R., nu afirmă că sar 
fi desființat contenciosul, sau că şi-ar fi redus numărul advocaților şi în con- 
secință postul de adoocat al reclamantului ar fi devenit. inutil, ipoteze în care 
concedierea ar fi deveni! justificată şi nesusceptibilă de daune. 

Că deci, referindu-se la adevăratul motiv al concedierii, expus în con- 
siderentele primei părți a cărții de judecată, din care rezultă că reclamantul 
în calilate de censor al secietății, a atras alenția printrun raport asupra ne- 
regulelor şi actelor incorecte a unor administratori-delegați printre care unul 
a şi fost înlăturat din consiliul societăţii. 

Că însă, înainte de a se produce înlăturarea acelui administrator-delegat, 
sa produs actul de răzbunare cu rea credință impotriva reclamantului care a fost concediat pur şi simplu fără un motiv justificat şi în condițiuni jignitoare 
pentru o persoană a cărui moralitate nu poate fi rusă la îndoială şi care prin 
raportul său de censor arată consiliului că un membru al său depăşindu-şi 
atribuțiunile mandatului ce deține, comite fapte ce aduc imense prejudicii so- 
cielății 1. A R,, raport confirmat de censorul Ministerului Armatei, General de 
divizie Macri. . 

Că, întrucât, această rupere a contractului a intervenit tocmai atunci câna reclamantul era în drept a se aştepta la o satisfacțiune la care orice om cu conștiința datoriei împlinite are dreptul, abuzul societății pâritei reiese cu su- ficiență, iar dreptul la daune apare pe deplin justificat, cu atât mai mult cu cât din scrisoarea preşedintelui societăţii, cu data de 11 Septemorie 1929, aflată la dosar, ca răspuns la o scrisoare a reclamantului care îi alrage atenţia pe cale particulară, asupra abuzurilor administratorului-delegat, ca reprezen- tant al grupului francez, General Coandă dă asigurări liniştitoare advocatului ]. lonescu-Tulcea, care prebăzuse răzbunarea celor ce nu puteau fi exonerați de răspundere şi pe care conştiinciozilatea sa îi impunea să nu-i treacă sub tăcere, Că dacă în principiu fapta soc. IL. A. R., care constitue în mod indiscuta- bil un abuz de drept, este generatoare la daune, rămâne ca judecata să exa- mineze şi să aprecieze în fapt temeinicia lor. 
Având în vedere că din răspunsul la interogator al reclamantului se consiată că după ce a fost concediat în modul în care s'a arătat mai sus, de către soc. |. A. R., celelalte societăți şi anume: soc. Astra Vagoane, Romloc şi Vulcan, au urmat exemplul celei din(âi. 
Considerând că deşi ar fi prematur ca judecata să se pronunțe că şi acesfe socielăți au procedal cu uşurinţă și fără menajamente necesare faţă de adoocatul lor, totuşi dat fiind că pârîta nu a făcut nicio dovadă a vreunui moliv justificat de concedierea din partea acestor societăţi, și cum această a survenit de îndată după ce 1. A. R., a rupt raporturile contractuale cu advoocatul I, lonescu-Tulcea, când a lăsat să se acreditezre după cum au observat ziarele „Curentul“ și „Țara”, că prezența advocatului |. Ionescu-Tulcea într'o socielate ar pulea produce prin atitudinea sa desvăluirea acelor izonare inepuizabile pentru unii membri cari sub falșul aspeci a tantiemelor, gratificațiilor şi je- loanelor de prezență ascund fapte ce delermină în urmă cel puțin restituirea sumelor câştisate cu atâta uşurinţă. 
Că astfel fiind şi cum este necontestat că reclamantul şi-a pierdut postul de advocat al. soc. Astra Vagoane, Romloc şi Vulcan în cea mai mare măsură datorită lipsei de încredere ce mai putea inspira după îndepărtarea sa dela soc. |. A. R. 

. =
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Considerând că, după un serviciu îndeplinit tiinp de zece ani, soc. „Asira“, 
care îl reiribuia cu 25.000 iei lunar, după cum rezultă din declarația de im- 
punere făculă de reclamant, pentru sumele pe 1929 -şi depuse la dosar, ca 
răspuns la punctul II din interogatoriul luat de pârita îl concediază din serviciu. 

Considerând că din pierderea posturilor de advocat al acestor societăți, 
în afară de prejudiciul material, care se poate cu ușurință aprecia, din decla- 
“rațiunea sa de impunere depusă, ca răspuns la interogatoriul luat de pârita 
este incontestabil că reclamantul a mai suferit un important prejudiciu moral. 

Că temeiul juridic al reparaţiunii daunelor rezidă în dispoziţiunile art: 
998 cod. civ. care prevede că oricine prin fapta sa cauzează altuia un preju- 
diciu, este dator al repara, | 

Considerând că din modul cum este redactat art. 998 cod. civ. rezultă că 
prejudiciul cauzal prin fatpul de neglijență sau de imprudență trebue reparat. 

Că, deși textul nu precizează natura daunei suferite această însă rezultă 
implicit din seneralitatea dispoziţiunilor sale, care cuprind toate genurile de 
daune, fie materiale fie morale. 

Având în vedere că, dacă aprecierea și repararea daunelor morale pre- 
zintă o oarecare dificultate în raport cu aceea a daunelor materiale, nu urmează 
cu autorul lor să se poată sustrage consecințelor responsabilității. 

Considerând că, dacă de asemenea este greu de stabilit în bani un echi- 
valent al daunelor morale suferite, nu este mai puțin adevărat, că aulorul, pre- 
judiciului trebue să procure părții lezate o satisfacțiune sau o compensație. 

Având în vedere că pentru ca prejudiciul să dea loc la daune-interese, el 
trebue să îndeplinească următoarele conidițiuni: 

a) Să fie sigur; b) actual; c) să fie atins un drept câștigat şi personal 
al reclamantului. 

a) In ce privește cerlitudinea prejuciului: 
“ Considerând că este necontestat că atingerea adusă demnităţii unei per- 

soane într'o anumită situațiune socială dă drepi la reparațiunea daunelor morale. 
Că în speţă, reclamantul, în calitate de adoocat al societății, prezentân- 

du-se să-și ridice salariul pe luna Decemovrie 1929, casierul îi refuză plaia sub 
cuvânt că așa are ordin. . 

Că în sfârşit, după slăruințele depuse, achitându-i-se salariul pe De- 
cemorie 1929, cu ocazia plății salariului pe lanuarie 1950, i se face aceeași ofensă, 
aceeaşi atingere a' demnităţii sale de adoocat conducător al contenciosului so- 
cielății şi i se refuză din nou plata salariului, spre a-l sili să nu depună ra- 
portul de verificare, raport ce lotuşi a fost depus la 4 Ianuarie 1930. 

Că, în această situaţie advocatul loan lonescu-Tulcea care era şi censorul 
societăţii în acelaşi timp dispunea de anumite prerogalive dalorilă cărora se 
făceau presiuni asupra lui. ! ! 

Că, aceste presiuni în forma în care sau produs, sunt vexatorii şi de 
natură să atingă demnilatea sa de om şi repulaţiunea sa de advocat profesionist. 

„Că, în determinarea elementelor prejudiciului, se va socoti grija şi nelini- 
ştea sufletească precum şi sdruncinarea morală a unui om, care neputându-și 
reproşa niciun fapt reprobabil, este totuşi înfrânt în lupta pentru adevăr; 

b) Considerând, că al doilea element este actualitatea prejudiciului. 
Că, în speță, prejudiciul a luat naştere în momentul concedierii din ser- 

Diciu a reclamantului la 8 Iulie 1930, continuând şi sporindu-se chiar prin 
concedierele ce au survenil. 

Considerând că astăzi este lipsit de perspectivele la care accesiunea pro- 
fesională îi dădea dreptul să spere, iar în viitor din pricina rezervelor cu care va 
fi privit la solicitarea altor posturi de adoocat, cu greu va putea împrăștia 
discreditul la care a fost expuse; 

c) Având în vedere că al treilea element este îndeplinit, prejudiciul lo- 
vind direct în drepturile sale câştigate şi personale, întrucât advocalul 1. 1o- 
nescu-Tulcea ocupă din 1925, postul de advocat și conducălor al contenciosului 
soc. ]. 4. R., unde i se stabilise bună reputaţiune datorită cărui fapt a obținut 
angajamente şi din partea altor societăți. 

57057 = 15



2 

Art. 95 LEGEA ASUPRA CONTRACTELOR DE MUNCA ADNOTAT | 194 

Considerând că, dacă pentru funcționarii sau lucrătorii în deobşte vizaţi 
de legea contractelor de muncă, o astfel de concediere poate da loc la daune 
materiale, cele morale fiind problematice, un salariat intelectual inginer, pro- 
fesor sau advocat nu poate primi fără a socoti drept o injurie, sau o diminuare 
a prestigiului său, în exercițiul profesiunii sale, această concediere jignitoare 
atunci când ar fi fost îndreptățit pentru serviciile ce a adus societăţii să se 
bucure de satisfacția morală de a vedea izgoniți pe vinovaţi, în loc de a fi el 
însuşi concediat. 

Că, pentru toate aceste consideraţiuni, singura reparaţiune a prejudiciului 
material şi cu osebire moral pe care art. 998 cod. civ. departe de a-l exclude 
îl inslobează în cel material, reparațiunii ce se cuvine reclamantului şi pe care 
judecata urmează a o aprecia în bani, este compensaţiunea suferințelor sala 
morale şi a privațiunilor de ordin materiai, la care a fosi obligat. 

Că însă pretențiunile reclamantului în suma de 2.550.000 lei, sunt exa- 
gerate, întrucât se depărtează de scopul urmărit de legiuitor, carc permiţând 
a se acorda daune morale, ca o compensaţiune al suferințelor celui ce a su- 
portat actul injust sau ca o satisfacţiune, nu este mai puțin adevărat, că cvan- 
tumul despăgubirilor nu trebue să fie exagerat, având un caracter de speculă. 

Că, astfel fiind, apreciind asupra daunelor morale, în raport cu natura 
contractului de locaţiune de serviciu şi cu durata lui, precum şi cu importanța 
situațiunii ce reclamantul a ocupat ca conducător al contenciosului în socie- 
tate, judecata urmează a le fixa ia suma de 1.000.000 lei. 

Văzând şi cererea de cheltueli de judecată şi onorariul de advocat şi 
având în vedere chitanța administraţiei financiare No. 24009 din 1930 în suma 
de 22.664 lei, depusă la dosar, drept taxă şi timbru proporţional, fixează spezele 
împreună cu onorariul de advocat la suma de 30.000 lei. 

Pentru aceste motive, admitem în parte acțiunea, etc. Jude președinte 
M. Ghirgiu. 

Notă. — Cartea de judecată, semnată de distinsul judecător 
d-l M. Ghirgiu, aduce o nouă contribuţie în domeniul responsabili- 
tăţii civile şi 'face o aplicaţiune interesantă a daunelor morale. 
Amplu motivată, ea desvoltă toate argumentele ce încadrează no- 
țiunea abuzului de drept, în lumina nouei legiferări asupra con- 
iractelor de muncă. 

După ce constată ruperea pe cât de nejustificată, pe atât 
de jignitoare a unui contract, chiar cu durata nedeterminată, cum a 
fost în speţă, judecata relevă atingerea adusă prestigiului şi situa- 
țiunii morale a reclamantului, care. ca advocat a mai multor so- 
cietăţi sa văzut concediat de pretutindeni nemai inspirând încre- 
dere după îndepărtarea sa dela societatea părîtă. ” 

Noţiunea. juridică a daunelor morale, adică a reparării preju- 
diciului în legătură cu reparaţiunea sau onoarea unui profesionist, 
este perfect pusă în evidenţă și considerentele cărţii de judecată 
sunt în totul juridice şi de acord cu toate datele docrinei şi juris- 
prudenţei respective. Ne referim în această privinţă la studiul d-lui 
Traian Alexandrescu, publicată în această revistă No. 25 din 29 
Iunie 1930, pag. 392 urm., unde este iratată pe larg şi cu bogate 
trimiteri această chestiune a daunelor morale. - 

Singura problemă nouă tratată în cartea de judecată este 
aceea de a se şti dacă, faţă cu dispoziţiunile legii asupra contrac- 
telor de muncă (publ. 5 Aprilie 1929) care fixează indemnitatea
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în caz de concediere, o parte mai poate reclama şi alte daune în 

afară de cele corespunzătoare termenelor de preaviz. | | | 

In rigoarea principiilor, patronul care rupe un contract de 

muncă dar respectă termenele de preaviz prescrise de lege ar fi 

exonerat de orice răspundere materială sau morală. Dar în ipoteza 

anei culpe în exerciţiul dreptului de reziliere? Când nu ai să 

impuţi salariatului nicio vină în îndeplinirea serviciului său şi 

când concedierea lui nu este explicată prin niciun motiv plausi- 

bil şi este ca în speţă, rezultatul unei simple răzbunări pentruca 

'advocatul reclamant fiind în acelaşi timp censor al societăţii pâ- 

rîte a făcut în această din urmă calitate raport societăţii asupra 

abuzurilor săvârşite de unii din conducătorii ei, de sigur că în 

asemenea caz răspunderea găseşte temeiul juridic în disp. art. 

998 cod. civ., fiind vorba de 'un quasi-delici. 

Suntem în totul de acord cu soluţiunea dată de această carte 

de judecată. 
Este de reţinut, de asemenea, distincţiunea ce judecata tace 

între funcţionarii sau lucrătorii în genere şi salariaţii intelectuali, 
z 

relativ la daunele imorale. Faţă de aceştia din urmă zice cartea de 

judecată reparaţiunea trebue să fie compensaţiunea suferințelor lor 

morale şi a privaţiunilor de ordin material pe care le încearcă prin 

o concediere abuzivă. Socotim că această compensaţiune a suferin- 

țelor morale trebue acordată oricărui muncitor, atunci când conce- 

dierea este rezultatul bunului plac și nu a necesităţii bine justifi- 

cate şi când de pe urma concedierii muncitorul s'a văzut dăunat 

în capacitatea și reparaţiunea sa. Gr. Conduratu. (Vezi „Curierul 

Jadiciar“ No. 22 din 21 lunie 1931, pag. 547)... 

59. Având în vedere că dacă esie constant în drept că atât o parte cât 

şi cealaltă sunt în drept a rupe contractul de muncă — cu condițiunea de a 

respecta termenele de preaviz prevăzute de iegea contractelor de muncă, apoi 

nu este mai puțin adevărat că nu irebue să se abuzeze de acest drept; în- 

iradevăr dacă una din părțile contractante în exerciţiul dreptului de reziliere — 

se face vinovat de un abuz, comite o greşeală pentru care devine răspunzător de 

daune. (Cartea de judecată Ocol II Bucnreşti dela 26 Martie 1931, BR. S. cu soc. 

Goetz. 

40. având în vedere că din actele din dosar, din răspunsul la interogator 

al pâritei soc, Leonida şi depozițiunile martorilor Dimiiri Nicolae şi Ştefan 

Rădoiu audiaţi sub jurământ şi propuşi de reclamanta, necombătute cu alte 

dovezi de pârită se constată în fapt şi Trib. îşi face convingerea că: 

In anul 1919, 1 Aprilie daia constituirii Soc. An. Leonida, reclamanta a 

fost angajată de Soc. Leonida pe termen nelimitat şi & funcționat necontestat în 

serviciul acesta până la 51 August 1927, în mod efeciiv, fiind plătită cu sala- 

riul lunar de 7500 lei. 
, LL , 

Ulterior înființându-se. Soc. Auto-Mecanica cu sediul principal la Cluj, 

şi cu sucursala în Bucureşti, care în ultimul timp funcționa în acelaşi local 

cu cel al soc. Leonida, având casier comun, iar consiliul de administrație cam 

acelaşi, din cauza legăturilor ce erau între aceste două socielăți a detaşat pe 

reclamanta în serviciul Soc. Auto-Mecanica la 31 August 1927 şi dela această 

dată reclamanta lucrează pentru soc. Auto-Mecanica, astfel detaşată, dar pri- 

meșşle salariul dela Soc. Leonida, fiindcă aceasta în statele sale pe 1950, o rece 

printre funcționarele sale, cum rezultă din certificatul din Tunie 1930, eliberat
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de fisc, şi în asemenea condițiuni funcționează până la 50 Aprilie 1930, când 
este concediată din serviciul ce avea la soc. Leonida fără să i se dea prea- 
bizul prevăzut de art. 93 legea coniractelor de muncă, 

Că scrisoarea din 16/Vl 1930, semnată de reclamanta şi adresată d-lui 
Ing. Popovici departe de a se constata că ea a fost în serviciu angajată de 
Auto-Mecanica, vine şi confirmă cele declarate de martori, că reclamanta spune: 
„Să se anuleze scrisoarea de concediere din partea Auto-Mecanica, unde anu 
fost repartizată de d-o.“ deci confirmă că reclamanta a fost numai detaşată 
în interesul serviciului de către sec. Leonida la Auto-Mecanica, fapt care şi 
explică că în loc ca soc. Auto-Mecanica să încheie stat pentru. personalul ei în 
care să figureze reclamanta ca angajata sa, reclamanta este trecută în statul de 
plată al impozitului pe salariu al funcţionarilor societății Leonida & Co. 

Că în asemenea condițiuni, şi cum Soc. Leonida nu a preavizat salariata 
sa de concediere cu cel puţin 6 luni de zile înainte de data 50 Aprilie 1930, con- 
form art. 93 legii contractelor de muncă urmează să fie obligată să plătească 
reclamantei cu titlul de preaviz salariul pe 6 luni, fiindcă se constată că re- clamanta a fost în serviciu mai mult de 10 ani adică să fie obligată la plata sumei de 45.000 lei, echivalentul lui 7.500 lei înmulțit cu şase. (Sentința Comer- cială No. 3586 Audienţa 9 Iulie 1931. Dosar No. 140/9531, Trib. Ilfov II com.). 

41. Precizarea obiectului. Chestie de fapt. Aplicaţiunea la legea contrac- 
tului de muncă. 

Este adevărat că, în interesul unei bune distribuiri a Justiţiei legiuitorul a prevăzut în diferite texte de lege obligaţiunea reclamantului de a arăta pre- cis în acțiunea obiectul ce reclamă dela adversar; Astfel conform art. 60 din legea Jud. Ocol cererea în judecată va cuprinde desluşi! între altele, ce anume se reclamă, iar conform art. 69 lit. d. Pr. civ., ne arătarea obiectului ce se re- clamă este prescrisă sub pedeapsă de nulitate. 
Chestiunea de a se şti dacă datele dintr'o cerere de chemare în jude- cală sunt sau. nu suficiente peniru determinarea obiecfului ce se reclamă, este o chestiune de fapt, de atributul suveran al instanțelor de fond, care scapă de 

sub controlul curţii de Casaţie. 
Aşa fiind şi întrucât în speţă este necontestat, că intimatul ar fi chemat în judecată pe recurentul, cerând obligarea acesteia la plata sumei de 34.000 lei, în baza art. 95 din legea contractelor de muncă, arătând că a fost concediat din serviciul ei fără preaviz, iar instanța de apel, apreciind arată în considerentele sentinței atacate că în asemenea condițiuni intimatul nu mai avea nevoie să spună că cere salariul pe 4 luni, întrucât această o spune clar textul de lege invocat şi constată, ca rezullat al aprecierii sale, că acțiunea nu este lipsită de obiect când nu arată data de când se cere. salariul, este! evident că față de această constatare neatacală cu recurs, nu se poate imputa acelei instanțe că ar fi violat vreo dispozițiune legală în vigoare, când a procedat astfel, fără a fi anulat ca fără obiect acțiunea intimatului, după cum pretinde recurenta și în consecință acest motiv urmează a fi înlăturat ca neintemeiat. (Cas. |, dec. 951 din 10 Iulie 1951. Respins recursul făcut de soc. Generala a Funcţionarilor Publici prin advocatul Spânu Şerban contra sent. 125 din 1951, a Trib IV Ilfov în proc. cu G. Demetriade, prin advocatul Bişof, Preş. Al. Tuca. Jurisprudenţa Generală, No. 58 din 26 Noemvrie 1951, speța 1574) i 

„42. Contract de muncă. Abuz de drepi. Dacă există la aceste contracte. Soluţie afirmativă. 
Drepturile urmând să fie exercitate conform spiritului lor, se comile un abuz de drepl când ele nu sunt exercitațe în acest spirit şi aprecierea acestui abuz se face mai larg când dreptul nu este precizat, decât atunci când dreptul este precizat. 
Legea contractelor de muncă din 1929 precizând în dis 

Ă i de i ! poziţiile ei con- cedierea în contractele fără durată determinată, un abuz de drept în conce-
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diere nu există decât atunci când se dovedeşte în sarcina celui ce da concediu, 

acte de răutate sau o culpă gravă. 
| 

Tribunalul: 

| Asupra apelului făcut de Casa de credit a Asgricultorilor din. . județul 

Ilfov, contra cărții de judecată No. 1815 din 1931 a Jud. Ocolul IV urban 

» Bucureşti, cum şi asupra apelului făcut de Valeriu Micu din Bucureşti, strada 

Justinian 22 contra aceleiaşi cărți de judecată, apeluri conexate prin jurnalul 

acestui Tribunal. 
: 

Având în vedere actele din dosar, susținerile părţilor şi concluziunila 

scrise depuse; 
Având în vedere că 'prin apelul său, Casa de credit a Agricultorilor din 

„Judetul Ilfov se plânge că apelantului Valeriu Micu i-au fost acordate daune- 

morale de către prima instanță. Că cealaltă Casă de Credit a Agricultorilor. a 

susținut, că după legea contractelor de muncă, un salariat nu are dreptul de- 

cât la îndemnizația legală, în cazul când nu a fost preavizat; că în speța de faţă 

se constală că apelanta a preavizat în ferimenul lesal pe apelantul Valeri 

Micu, ținându-i la dispoziție salariul pe irei luni; în consecință apelanta Casa 

de credit a Agricultorilor a cerut admiterea apelului făcut de aceasta. 

Având în vedere că apelantul Valeriu Micu a susținut că pe lângă in- 

demnizaţia prevăzută de legea coniractelor de muncă, un salariat mai poate 

pretinde şi daune morale când patronul în concediere comile un abuz de drept; 

că acest abuz de drept se constată în speța de fală; în consecință apelantul 

Valeriu: Micu a cerut respingerea apelului făcui de Casa de credil a Agriculto- 

rilor și admiterea apelului său prin care cerea să i se acorde și gratificațiile 

cuvenite acestuia în conformitate cu art. 95 legea contractelor de muncă. 

Având în vedere că la apelul făcut de Valeriu Micu, Casa de credit a 

Agricultorilor a obiectat, că din cauza lipsei de beneficiu, niciun funcționar nu 

a „primit gratificații. 

Având în vedere că acestea fiind susținerile părților, urmează să exa- 

minăm chestiunile discutate; 

Considerând că un drept al cuiva, având o finalitate socială, căire acea- 

stă finalitate el trebue exercitat. Că un atare exerciţiu se face conform spiri- 

tului dreptului; că atunci când dreptul nu mai este exercitat conform spiri- 

tului, cel care exercită dreptul, abătându-se dela menirea dreptului, comite un 

abuz, pentru care devine responsabil. 

Considerând că dându-se la o parte drepturile absolute, la drepturile re- 

lative, finalitatea în exercițiul dreptului se va aprecia după felui cum. este 

precizat dreptul: că dacă dreptul este mai puțin precizat, aprecierea finalitaţui 

pa avea un câmp mai mare de aplicație, astfel la un asemenea drept un motiv 

neserios, o culpă simplă în exercițiul dreptului, fac acest exercițiu abuziv; că 

însă dacă dreptul este precizat, aceste mobile irebue să fie mult mai grave, 

pentru a face exercițiul dreptului abuziv. 

Considerând că legea contractelor de muncă din 1929, în contraclele de 

muncă fără durată. determinaiă, dă dreptul fiecărei părți să denunțe conirac- 

ful, în urma unui preaviz determinat de lege; că dacă nu se dă preavizul 

legea determină indemnizaţia ce se va plăti de parte; că drepturile acestea, 

fiind precizate de lege, nu orice motiv în denunțare, vă constitui un abuz, 

de drept; că numai actele de răutate sau culpă gravă, ce se va stabili în sar- 

cina părții, care denunță contractul de muncă, va constitui abuzul de drept. 

Având în vedere că în speța de faţă din depozițiile martorilor Gh. Cor- 

descu şi Petre Ghiaţă, luate sub prestare de jurământ, se constată că la 15 

Februarie 1951, în comitetul de direcție al partidului liberal din jud. Ilfov, din 

'care face parte şi apelantul Valeriu Micu, a avut loc un conflict. Că cu ocazia 

aceasta martorul Petre Ghiaţă şi-a dat demisia; că în acest conjhcl. apelântul 

Micu a fost solidar cu Petre Ghiaţă; că la rugămintea acestuia, Valeriu Micu 

a convocat pe şefii de sectoare la o consfătuire în după amiază zilei; că bre- 

- sedintele organizației din judeţul Ilfov, care este şi preşedintele apelantei, Casa
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de credit a Agricultorilor, aflând despre aceasta s'a prezentat la comitetul de direcție agitat, spunând că cei care au provocat desordini, îşi vor primi pe- 
deapsa; că la 20 Februarie 1931, Valeriu Micu, primeşte incuneştiințarea că este concediat pe ziua de 1 Martie 1931, finându-i-se la dispoziţie salariul pe trei luni. 

Având în vedere că motivul pentru care s'a făcut concedierea apelantului Valeriu Micu, nu a fost, pentrucă acesta a lipsit dela serviciu în zilele de 26 şi 29 Ianuarie 1931, fiindcă din depoziția martorului Petre Ghiaţă rezultă că Va- leriu Micu a fost învoit de Preşedintele consiliului de adininistraţie al Casei de credit, să se ducă în propagandă electorală în județul Teleorman în aceste zile; că motivul nu este nici că Vaieriu Micu nu venea la serviciu după masă, fiindcă acesta din Mai 1926, de când a intrat în serviciu la (asa de credil a Agricultorilor, a făcut serviciu numai de dimineaţă; că nici acel al plecării în oraş în: timpul serviciului nu este, fiindcă rezultă din depoziția martorului Hogoş, că Valeriu Micu avea însărcinarea să se ducă la Banca Naţională sau Banca Chrissoveloni; că rezultă din apropierea datei de 15 Vebruarie 1951 când a fost convocarea politică, la care a luat parte şi apelantul Valeriu Micu, şi data de 20 Februarie 19531, când acesta a fost concediat, cum şi din faptul că acest din urmă rezultat a venit după amenințarea Președintelui Consiliului de Admini- strație al Casei de credit, că vor fi pedepsiți cei care s'aui agitat la 15 Fe- bruarie 1951, că motivul pentru care s'a făcut concedierea apelantului Valeriu Micu nu a fost lipsa dela serviciu, ci concedierea s'a făcut pentru consideraţii de nemulțumiri politice; 
Având în' vedere că acest mativ al concedierii consiilue un act de rău- tate din partea Casei de credit a Agricultorilor; că el face ca concedierea lui Valeriu Micu să fie un act abuziv; că față de acest act Valeriu Micu a fosti în- dreptățit să pretindă daune-morale; că aceste daune însă au Josi exagerate apre- ciafe de prima instanță; că Tribunalul apreciind aceste daune, le reduce la suma de 50.000 lei, că fiind astfel, apelul făcut de Casa de credul a Agricul- torilor, se priveşte fondul în parte şi se admite în consecinţă. 
Având în vedere că în ceea ce priveşte apelul făcut de Vaieriu Micu, Tribunalul însușindu-şi motivarea primei instanțe privitor. la gratificații, apelul acestuia se găseşte nefondat şi se respinge în consecinţă. 
Pentru aceste motive redactate de d-l judecător Hariton Udrea, Trib. ad- mite în parte, etc. (ss. Hariton Udrea, N. Gh. Nedelcu, Curierul Judiciar No. 9 din 28 Februarie 1952, pag. 144). 

45. Concedierea din serviciu. Termen de preaviz. Concedierea anterioară legii. Neaplicabilitatea legii contractelor de muncă. Renunțfarea posterior conce- dierii la despăgubiri. Efecte. Ari. 93 şi 124 legea contractelor de muncă dn 1929. Art. 16 din Dispozițuni generale şi Legea industrială XVII 1894. In fapt: Apelantul a intrat în serviciul Socielăţii U. D. R. la 6 Ianuarie 1915 şi la 1 Decemorie 1928 a fost înaintai maestru, iar la 1 Mai 1930 a fost concediat cu un preaviz de trei luni. Nemulțumit a chemat pe Societatea în faţa instanţei industriale a oraşului Reşiţaişi prin dec. 1605 din 1930, a obligat pe societatea U. D. R. să-i plătească salariul încă pe trei luni. Societatea U. D.R. făcând acţiune conf. cu art 176 din legea industrială la jud. Reșița pentru anu- larea deciziunii, aceasta prin sent. 4926 din 18 Dec. 1930 a admis acțiunea recl. și a anulat deciziunea Primăriei Reşiţa. Contra acestei hotărîri sa făcut apel. În drept: Chestiunea ce se pune este dacă în speță, urmează să se aplice normele cuprinse în contractul de angajament, numite „Dispoziţiuni Generale“ sau art, 85 şi 95 din noua lege a contractelor de muncă promulgată la 5 Aprilie 1929? 8 
Prin art. 124 legea contractelor de muncă toate disp. legale, regulamentare sau de alt ordin, referitoare la contractele de muncă se abrogă, însă aceasta dispoziţie nu se referă decât la rapoartele născute din contractele de muncă ce au luat ființă posterior promulgării acestei lesi iar nu și celor petrecute anterior. 

e Legea fiind o regulă de urmat, ea devine obligatorie din momentul în care adusă la cunoștință prin publicarea în Monitorul Oficial (art. 118 din 

se prevede în mod expres că 

a fost
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Constituţie) şi nu se aplică decât raporturilor care!se por naşte în viitor, nepu- 

iând reglementa situațiunile din trecut, cu excepţia legilor de procedură sau 

acelora cărora li se dă acest efect expres sau tacil. 

Ori, în această lege nu există nicio dispozițiune expresă din care să rezulte 

retroactivitatea ei şi nici nu reiese în nod tacit din complexul dispozițiunilor ei. 

Din caracterul ci de lege economico-socială nu se poate trage concluzia că trebue 

privită ca o lege de imediată aplicațiune, cum, se întâmplă numai cu legile de 

drept public. De asemenea nu poate fi considerată ca o lege de procedură, 

fiindcă majoritatea dispozițiunilor ei cuprind reguli de fond, care creează drep- 

turi şi situaţiuni noui, diferite de cele prevăzute. de dreptul comun. | 

Prin urmare, în speţă, ultimul contract de serviciu intervenit între intimat 

şi societate, luând ființă la 1 Dec. 1929, adică anterior legii contracielor de 

muncă, care a fost promulgată la 5 Aprilie 1929, urmează a se aplica în ce 

privește condiţiunile de licenţiare din serviciu Dispoziţiunile Generale cod. cio. 

austriac şi legea industrială din Ardeal. (Legea XVII-1834 iar nu legea contrac- 

telor de muncă din 1929). 
Apelantul, pentru a dovedi că se aplică noua lege a contractelor de muncă 

şi asupra efectelor nherealizate ale contractului de serviciu susține că dreptul de 

preaviz — nu constitue un drept câştigat ci o simplă expectativă invocând în 

acest sens o decizie a Curţii de Apel Bucureşti din 15 Dec. 1914. | 

Ori în speță, dispozițiunile referitoare la rezilierea contractului şi drep- 

tului de preaviz nu sunt simple expectative ci o dispozițiune contractuală stipu- 

lată expres de părți prin convențiunea ce au încheiat-o la 1 Dec. 1928. 

După art. 16 al „Dispoziţiunilor Generale“ se specifică „că atât socie- 

tatea cât şi împiegatul, au dreptul de a desființa oricând şi fără indicarea 

motivului contractul de serviciu pe calea rezilierii. Termenul de reziliere, dacă 

se face din partea societății, este de regulă trei luni, pentru împiegații cari se 

găsesc în serviciul societăţii de peste 5 ani, sau au fost încredințaţi (însărcinaţi) 

cu agende (lucrări) importante, de şase luni“. 

Prin urmare, apelantul, nefăcând în speță dovadă că întruneşte condi- 

țiunile prevăzute în contract, pentru a avea dreptul la un preaviz de şase luni, 

apelul urmează a fi respins. 
1. In ceea ce priveşte cel de al doilea motiv invocat: că declarația dată 

de apelant că renunță la orice alte pretenţii faţă de intimată după ce a pri- 

mit 26.000 lei cu titlul de despăgubiri de concediere este nelegală contravenind 

dispozițiunii art. 95 legea contractelor de muncă. 

Jurisprudența s'a fixat în sensul că renunțarea la preaviz intervenit după 

ce contractul a fost denunțat, este valabilă şi sunt oprite renunțările nu numai 

la încheierea contractului. (Cas. III Dec. 1166 din 1951). 

Incât şi acest de al doilea motiv este nefondat. Trib. Caraş sent. cir. 

5594 din 28 Ianuarie 1952. Preş. d-l D. St. Dumitrescu, re actor al sent. Apelant. 

Gaydos Rudolf prin d-l advocat Emil Novacovici; intimata Soc. An. Uzinele şi 

Domeniile Reşiţa prin advocatul Dr: N. ovanovici, respins apelul. Jurispru- 

denţa Generală No. 14 din 7 Aprilie 1952, pag. 432 speța 445). 

44. Advocal. Concedierea intempestiaă. Dacă pe lângă daunele acordate 

de art. 93 legea contractelor de muncă, se mai poate aplica în spelă şi arl. 

998 cod. civ. . 

In fapt: Reclamantul a fost angajal la 1 lulie 1921, de pârita ca adoocat 

pledant şi consultant cu un salariu de 6000 lei lunar, în care calitate a func- 

ționat până la 9 Decemorie 1929, când raportul de serviciu au fost rupte. La 

23 Martie 1930 reclamantul notifică pâriiei şi o somează să-l repună în drep- 

turile sale, contrariu se va adresa justiției pentru a fi despăgubit de prejudiciul 

ce i se cauzează prinir'o concediere -intempestivă şi abuzivă. Neprimind niciun 

răspuns din partea pâritei, intentează acțiunea de faţă. | , 

In drept: 1. Concediere sau demisiune? Părita susține că n'a fost con- 

cediat, ci sa relras de bună voie prin demisiune reclamantul. Reclamantul 

însă dovedeşte prin martori că a fost concediat în mod intempestio din servi-
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ciul societăţii fără preavizul legal, încât conform vechimii sale în serviciu, 
are dreptul la salariul pe putru luni. _ RR 

2. Daune. Art. 95 din legea contractelor de muncă nu poate fi privit de- 
cât ca o aplicațiune a arțt. 98 cod. civ. _ 

Insă legea contractelor de muncă nu a fixat decât daunele datorate cu 
fitlul de preaviz în caz de concediere intempestivă, nu şi la dreptul de des- 
păgubiri, fiind netăgăduit că sunt ipoteze în care daunele pricinuite printr'o 
concediere abuzivă, pot fi cu mult mai mari. 

Art. 95 legea contractelor de inuncă trebue privit numai ca un mijloc: 
menit să uşureze, în privința măririi prejudiciului, aprecierea judecătorului în 
caz de concediere intlempeslivă şi abuzivă; iar de a-i îngrădi puterea în mod 
automat, când prejudiciul cauzat trebue apreciat în 'toată întinderea lui. 

Prin urmare, atunci când ruperea contractului de muncă apare ca 0 con- 
secință inevitabilă şi firească a unui concurs de împrejurări, care pun pe pa- 
tron în situațiunea de a nu mai putea face altfel, se aplică exclusiv arl. 95 
din legea contractelor de muncă. 

Ori de câte ori se constată că concedierea s'a făcut intempestiv, cu scopul 
de a face un rău celeilalte părți urmează a se aplica art. 998 cod. cin. 

Prin urmare, în speţă, constatându-se că concedierea Sa făcut în mod abuziv, fără niciun motiv legitim şi serios din partea patronului, că reclamantul 
şi-a îndeplinit întotdeauna serviciul conştiincios, că fiind exclusiv în serviciul pâritei şi-a pierdut o parte din clientela lui, că în criza actuală generală este greu de ași găsi un serviciu similar într'un termen aşa de scurt, că pe lângă aceste daune materiale, se adaugă şi cele morale, fixează aceste daune la 200.000 lei. (Jud. Urbană Bucureşti VI, cartea de jud. civ. 2605 din 11 Septemvrie 1951. Recl. M. Ghermăneşcu, advocat cu soc. an. „Bihorul“ prin advocatul Falutz_ Jurisprudenţa Generală No. .27 din 95 August 1932, pag. 855 speța 868). 

Art. 94. — Im cursul termenului de preaviz salariatul va 
avea dreptul la repausul prevăzut de art. 80. Totalul acestor ore 
nu va putea trece de 4 zile libere. 

Art, 95. — În caz de rupere a contractului de muncă fără 
preaviz sau cu un preaviz mai scurt decât cel fixat de lege, par- 
tea care rupe contractul va plăti celeilalte o îndemnizaţie egală 
cu salariul şi toate accesoriile cuvenite pe tot timpul, până la 
împlinirea termenului de preaviz fixat de lege. 

Notă. — Instanţele noastre superioare au decis că în caz de ru- 
pere a contractului intempestiv şi cu răutate, partea va suporia şi daune-morale. în afară de cele mai sus prevăzute. Considerentele mai jos publicate şi adnotate cu atâta talent de d-l avocat Marco Barasch, sunt prea judicioase şi complete ca să mai avem ce adăuga. Totuşi, vom aminti, întru întărirea acestei teze, oarecari păreri și hotăriri ale altor autori şi instanţe. | 

Paul Pic în „La l&gislation industrielle“ spune la No. 1174 „Le reponse ă cette question se trouve dans la thâorie moderne de labus de droit, thcorie dont les lois sociales r&centes sont ma- nifestement inspir6es“ și mai departe: „Si le conditions dans les- quelles il en est fait usage blessent manitestement l'Equite, si] est prouv€ que la patron a donnâ congâ ă louvrier que par esprit de
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vengeance ou de tracesserie, dans lintention de lui nuire, il n'y 

a plus exercice, mais abus du droit de cong€". 
|udecătorilor de fond le aparţine puterea de a releva ele- 

“mentele faptelor constitutive a culpei producăioare de daune; ju- 
decătorii vor releva circumstanţele cari caracterizează abuzul şi 

prin urmare culpa specială care va da obiect de reparaţie. Curtea 
din Dijon a decis de exemplu, că un funcționar concediat fără 

preaviz pentru motivul că ar fi beţiv, pe când în realitate era bol 

năvicios şi morfinoman, are drept la daune rezultând dintr'un 

abuz de drept. | 
Şi ca încheiere notăm concluziunile M. Reu „Pour reussir 

dans une demande de daumages-interâis, lun on lautre con- 

tractant sera tenu d'6tablir que le droit a 6i€ depos€, qu'il en a 6i6 

faii par son adversaire un emploi abusif constituent une faute par- 

ticuli&re“. | „ 

DESBATERILE SENATULUI. — D-l Apostol Popa: D-lor Senatori, în acest 

articol se spune: „In caz de concediere, fără preaviz sau cu un preaviz mai scurt 

„decât cel fixat de lege, partea care denunţă contractul va plăti celeilalte o indem- 

pizaţia egală cu salariul cuvenit, pe tot timpul până la împlinirea termenului fixat 

de lege pentru concediere”. : 

După felul în care este redactat acest articol, eu înțeleg că numai funcţionarul 

are dzeptul, atunci, când pleacă, să pretindă patronului despăgubiri. Dar dacă funcţio- 

narul pleacă fără să-mi dea mie patron, preaviz? Ce se întâmplă în cazul acesta? 

Care este sancţiunea? 
Noi, în comerţul nostru, avem şi oameni de specialitate, pe cari îi aducem, 

îi cultivăm, pierzând cu ei şi timp şi capital. La un moment dat, după: 3—A sau 5 

ani de zile, cu 5 zile înante de a voi să plece, vine şi îţi declară aceasta. După 

legea de față, un funcţionar care are o vechime de 5 sau 6 ani, are dreptul să-mi 

ceară mie o anumită plată. Eu n'am însă niciun drept. Întrucât, consider 'că este 

in folosul funcţionarilor cinstiţi, eu propun acest amendament. 

La art. 95 propun, întâiu, următorul aliniat: 

„Funcţionarii cari vor părăsi serviciul, fără respectarea preavizelo: prevăzute 

mai sus, vor răspunde, faţă de patronii lor, pentru pagubele cauzate întreprinderii 

prin plecarea lor”. 
Acest amendament îl propun, deoarece se întâmplă ca unii funcţionari să plece 

-u cunoştinţe câştigate dela un anumit patron. Eu cred că trebue să luăm măsuri 

ca patronul să nu facă angajamente cu acest fel de funcţionari, decât dacă se con- 

vinge. că ei îi vor respecta preavizul. 

“Pot la acest articol mai propun un ultim aliniat, cu conţinutul următor: 

„Patronii cari vor fi angajat funcţionari în serviciul lor, înaintea respectării 

vermenelor de preaviz, pot fi ținuți vesponsabili pentru daunele dovedite, ce ar fi 

cauzat patronului de unde funcţionarii respectivi ar fi părăsit serviciul fără respectarea 

-preavizelor din această lege”, 

A. Popa, D. Gaicu, D. lorgovici, P. Ionescu, Indescifrabil. 

Vă rog să primiţi aceste amendamente, deoarece ele sunt făcute, atât în inte- 

resul funcționarilor, cât şi al patronilor.. 

D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperației şi asigurărilor sociale: D-lor Se- 

natori, conform art. 95, aşa cum este redactat daunele interese urmează să fie plă- 

fite de una sau cealaltă paste vinovată; şi patronul şi muncitorul are drept la daune- 

interese în cadrul articolului 95. în cazul când contractul se denunță fără preaviz 

-sau cu un preaviz mai mic decât cel legal. , 

D-1 Apostol Popa: Este insuiicient d-le Ministru. 

D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperației şi asigurărilor sociale: După pă- 

erea d-voastră. 
-
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D-l Apostol Popa: D-le Ministru, eu am spus că avem funcţionari de specia- litate, cari, dacă pleacă la timp nepotrivit, ne produc pagube. Ar trebui să avem posibilitatea să evităm astfel de lucruri. | D-l Al. Bădulescu: D-lor Senatori, eu am „înţeles intenţiunea d-lui Ministru. Dacă sar cauza daune de altă provenienţă, decât cele prevăzute în lege, atunci intervine dreptul comun, care prevede că oricine provoacă o daună este dator să o repare. Aci, unde este vorba de salarii, cari trebuiesc date pe un anumit timp, dis- poziţunile articolului sunt bune. Dreptul ia daune îl aveţi după codul civil. — Se consultă comitetul delegaţitor. 
D-l N, P. Romanescu, raportor: D-lor Senatori, comitetul delegaților a respins ambele amendamente ale d-lui senator A, Popa. 
— Se pun la vot în mod succesiv ambele amendamente şi se resping. — Se pune la vot art. 95 şi se admite nemodificat., 
DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — D-1 G. Zane, raportor: La. acest articol d-l deputat Simionescu a propus un amendament în cuprinderea următoare: In primul rând a se înlocui cuvântul „concediere” prin cuvintele: „rupere a con- tractului de muncă". Ultimul rând după cuvântul „termenului“, se vor intercala cuvintele: „de preaviz” şi se vor Sterge cuvintele finale: „pentru concediere“, la rândul 3 cu- vântul: „denunța“ se înlocueşte prin cuvântul: „rupe”. 
Noua redacţiune va fi următoarea: | "„la caz de rupere a contractului de muncă fără preaviz, sau cu un preaviz mai scurt decât cel fixat de lege, partea care rupe contractul va plăti celeilalte o indera- nizaţie egală cu salariul cuvenit pe tot timpul până la împlinirea termenului de preaviz fixat de lege“. (Dr. Iuliu Coroianu, C. Simionescu, Al. Ceauşian ). — Se pune la vot amendamentul şi se admite. 
D-l G. Zane, raportor: Al doilea amendament propus, de d-l deputat Iuliu Co- roianu, are cuprinderea următoare: După cuvântul „salariul“ se vor adăuga cuvin-. tele „şi toate accesoriile”, 
— Se pune la vot amendamentul şi se admite. 
DOCTRINĂ. — Redăm în întregime considerentele acestei sentinţe: „___ „Considerând că de sigur, în baza acestei dispozițiuni (art. 93) oricare din părţile contractante într'o asemenea convenţiune va putea concedia, pe cealaltă parte cu respectarea, termenului de preaviz fixat de lege, fără ca Principial, prin simpla exercitare a acentui drept să fie obligată şi la plata. 

şi atenţia în exerciţiul oricărui drept al său j nilor săi peste prejudiciul cauzat prin fatala lovire de înteres în vieaţă“, 
Ă „Considerând, prin urmare, că dacă din cercetarea elementului voli- țional în manifestarea exercitării dreptului de concediere în contractele in- dividuale de muncă cu durata, nedeterminată, va, reieşi că o parte contrac- tantă își exercită acest drept numai în dorinţa de a, face rău celeilalte părţi, iar nu dintr'un interes personal legitim, sau âacă procedura întrebuințată pentru aducerea, la îndeplinire a acestei concedieri va fi, din răzbunare ori spirit rău, o procedură vexatorie pentru partea adversă. G fapte ce constituesc însăşi exerciţiul drep i
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soanei din cauza căreia exercitarea i i în- tran asemnea acd i dreptului de concediere va avea, loc în: 

Ă „Că aşadar, în speţă, deși în baza, legii însăşi banca apelantă era 
obligată să-i exercite dreptul de concediere numai în virtutea, ui interes, 
legitim şi uzând numai deo procedură, de pertectă prudenţă şi atenţie faţă 
de intimat, totuși, aşa după cum sa demonstrat cu ocaziunea discuţiunii 
punctului 11 de apel, intimatul a fost îndepărtat din serviciul băncii ape» 
lante, cu rea credinţă din partea acesteia - aşa încât, procedâna astfel, 
banca apelantă a abuzat de dreptul de concediere, pe care îl acordă legea 
asupra contractelor de muncă, a nesocotii astfel buna ordine socială și 
siguranţa relaţiunilor contrăctuale în general și şi-a călcat prin urmare 
buna. credinţă contractuală, ce datora intimatului, contractul sau în exe- 
cutarea contractului, de locaţiune de servicii ce-i lega, iar ca atare prin 
acest fapt al său, cauzându-i prejudicii, şi-a angajat în acelaşi timp res- 
ponsabilitatea, de a le repara. 

, „Că de altfel, în speţă; legitimitatea dreptului de concediere, ce urma 
a, fi observată de banca apelantă, nu constituia numai aplicarea unui prin- 
cipiu imuabii de drept, dar chiar o îndatorire contractuală pentru banca 
apelantă, deoarece, potrivit art. 21 al. 1 din statutul regulament intervenit 
între părţi banca apelantă nu putea să concedieze pe intimatul decât nu- 
mai pentru reducerea, sau împuţinarea, de afaceri, deci legitimându-și nu- 
mai în acest fel interesul său de concediere. 

„Că prejudiciul cauzat în acest fel intimatului printr'o asemenea pro- 
cedare este evident, deoarece intimatul a fost obligat aşa după cum nici 
banca, apelantă nu contestă, să se transporte din ţara sa de origină la Bu- 
curești pentru ia cere explicaţiuni instituţiunii asupra, procedării sale 
îaţă de el, 

„Că acest. prejudiciu astfel produs intimatului se datoreşte numai 

acestei procedări a băncii apelante faţă de el, rezultă cu suficienţă din 

acea că, intimatul nefiind venit în ţară decât numai pentru angajamentul 

avut cu această bancă, nicio altă nevoie nu-l silea la această călătorie la 

Bucureşti, - - 
„Că aşadar, Judecătoria de ocol, socotind că faptul astfel comis de 

banca apelantă constitue un abuz de drept Gin parte-i ce-i angajează, res- 

ponsabilitatea bănească, a făcut o justă aplicaţiune a principiilor de drept, 

aşa încât, principial, acest motiv de apel urmează a fi respins“, 

Sentința, confirmată de Cas. III dec. 596/932 dos. 803/931. 

Astfel prin teoria abuzului de drept sa ajuns la admiterea, cumulului 

de daune în cazul ruperii intempestive şi nejustificate a contractului de 

muncă. Din reglementarea pe care ne-o oferă până azi jurisprudența ro- . 

mână, în materie, se desprinde preocuparea instanțelor de a face ca în 

executarea conţractelor de muncă să domine buna credinţă. Plecând dela 

această idee instanţele noastre judecătoreşti au interpretat în mod constant 

contractele depuse în judecata lor, în spiritul şi nu în litera lor. Observând 

cu stricteţe acest principiu ele au dat soluţiile pe cari le-am comentat şi 

cari se referă Ja valabilitatea, declaraţiilor date de salariati, la ieşirea lor 

din serviciu, la concedierea salariaţilor pentru motive insuficiente, LE 0po- 

zabilitatea regulamentelor de muncă. etc. Buna credinţă în raporturile re- 

ciproce, respectarea demnităţii omenești a salariatului, „menţinerea, inte 

grală a puterii patronale, dar reprimarea tuturor abuzurilor, acestea sunt 

directivele pe cari instanţele noastre judecătoreşti au înțeles să le improg- 

neze jurisprudenţei lor. Astfel din sistemul jurisprudenţei noastre se ss 

prinde o morală de cea mai înaltă factură, după cari drepturile nu po 

avea alt scop decâţ acela dea asigura pacea, socială, prin armonizarea, 

tuturor intereselor de clasă. (Reglementarea jurisprudenţială a contractulu 

individual de muncă în dreptul românesc, de Marco Barasch, 1932). | 

JURISPRUDENŢĂ. — 45. Văzând motivul II de casare în cuprinsul 

următor:
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„Exces de putere, nemoliivare și denaturare de fapte şi de acte”. , 
„Am susținut în fața instanfei de fond că denunțarea contraclului de 

muncă s'a făcut din culpa reclamantului şi anume “pentru lipsa nemotivată dela 
serviciu, Ă au 

„Prin dovezile administrate în baza instanței de fond am dovedit că re- 
clamantul sub pretext că este bolnav nu s'a prezentat la serviciu. 

„În afară de alte dovezi am stabilit cu însuşi recunoaşterea reclamantului 
această neprezentare şi totuşi Tribunalul numai printr'un exces de putere şi cu. 
denaturarea actelor şi a probelor administrate a putut să ne respingă susține- 
rile noastre. 

. 
„Judecând astfel Tribunalul comile un exces de putere şi o nemotivare- 

cum şi o denaturare a faptelor procesului“, 
Având în vedere că prin motivul de casare astfel formulat recurenta: 

bancă susține, că Tribunalul prin stabilirea că denunțarea contractului de muncă 
în discuțiune a avut loc din culpa băncii a săvârşit un exces de pulere şi a denaturat faptele procesului, deoarece actele dela dosar şi probele administrate 
nu justifică aceasta constatare pe care instanța de fond nici nu o motivează; 

Având în vedere că în legătură cu acest motiv de recurs, Tribunalul întemeindu-se pe actele dela dosar şi în special pe scrisoarea recomandată a intimatului din -4 Ianuarie 1930, trimisă prin Oficiul postal din Viena şi pri- milă de bancă la 7 Ianuarie 1930, constată în, fapt că intimatul în cursul con- cediului de boală obţinut cu începere dela 12 Decemorie 1929 până la 5 Ianuarie: 1950, contractând o nouă boală a avizat despre aceasta pe recurentă cu scri- soarea din 4 Ianuarie 1950; că, recurenta deşi a primit această scrisvare la 7? lanuarie 1930, adică înainte cu o zi de expirarea concediului de boală intima- tului, zilele de 5, 6 şi 7 Ianuarie fiind zile de sărbătoare urma să se prezinte. la serviciu pe ziua de. 8 Ianuarie, totuşi l-a considerat de demisiona! pentru lipsa nemotivată din serviciu şi în temeiul acestor constatări argumentează Tri- bunalul că, prin faptul că recurentul l-a considerat pe intimat de demisionat pen-. tru lipsa nemotivată din serviciu şi în temeiul acestor constatări argumentează Tribunalul că, prin faptul că recurenta l-a considerat pe intimat de demisionat pe. ziua 'de 10 Ianuarie cu toate că la 7 Ianuarie luând cunoştinţă de boala înți- matului prin primirea scrisoarei din 4 Ianuarie 1930, a cărei conținut nu-l contestă, urma să-i acorde un nou concediu, este în culpă în denunțarea con- tractului; 
Că prin acest mod de a judeca, Tribunalul n'a săvârşit niciun exces de- putere, denaturare sau nemotivare, deoarece prin considerentele sentinţei sale motivează suficient şi arată elementele de'apreciere pe care s'a întemeiat pentru a-și forma convingerea asupra existenţii culpei din partea băncii, în ce pri- veşte denunțarea contractului, pe cari nu le-a denaturat întru nimic şi întrucât interpretarea actelor fără a fi denaturat este de atributul instanțelor de fonă motivul II de recurs care se raportă la o cestiune de fapt lăsată la facultatea. instanței de fond, devine neîntemeiat; 
Asupra motivului III de recurs astfel formulat: . »Exces de putere şi denalurare de acte. : „Am sustinut în fața instantelor de fond că chiar dacă sar stabili că denunțarea contractului s'a făcut din culpa noastră conform dispozițiunilor art. 78 şi 95 din legea contractelor de muncă nu i se cuvine decât salariul pe. o. lună. Tribunalul deşi ajunge a-i acorda salariul pe o lună de zile, totuși pentru a ajunge la această concluzie constată că instituțiunea noastră ar avea un regulament „aplicabil de plin drept tuturor funcționarilor, regulament care prin dispozițiunile art 21 ar prevede această indemnitate. Deşi am ! făcut dovada în fața “instanțelor de fond'că nu poate fi vorba de un regulament general aplicabil deplin drept tuturor funcționarilor; căci în asemenea caz. ar fi trebuit ca acest regulament să fie aprobat în prealabil: de Consiliul de Administraţie şi deşi reclamantul n'a administrat niciun fel de do dă. pe tru a dovedi susținerile sale, toluşi Tribunalul pe baza unei dispoziții die Palau dintrun alt proces, stabileşte că ar exista un atare regulamenţ care nu poate
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fi valabil decât dacă sar fi dovedit că a fost aprobat de organele legale ale 

societății, adică de Consiliul de Administrație. 
„Tribunalul admițând existența regulamentului fără această dovadă co- 

mite un vădit exces de putere cum și violările mai sus arătate“. 

Având în vedere că prin acest motiv de casare recurenta mai preiinde că 

Tribunalul prin aceia că s'a întemeiat pe lângă art. 78, 79 din legea contracleior 

de muncă şi pe art. 21'din regulamentul băncii pentru a acorda intimatului 

salariul pe o lună de zile, a săvârşit un exces de putere şi denaturare, deoarece 

acest regulament a cărui existență instanta de fond a stabilit-o pe baza unei 

depoziții de martor, nefiind aprobat de Consiliul'de administrație a Băncii, nu 

poate fi valabil şi opozabil recurentei „şi ca atare este inoperant: 

Considerând că Tribunalul prin constatarea existenței zisului regulament 

m'a săvârşit niciun exces de putere sau denaturare de acte, deoarece stabilirea 

existenței regulamentului este o pură chestiune de fapt lăsată la aprecierea in- 

stanței de fond, deci necensurabilă de Inalta Curte, cu condiția că prin hotăriî- 

rea ce p dă să motiveze aceasta; că în speță Tribunalul își întemeiază con- 

statarea sa relativă la existența regulamentului pe declarațiunea martorului Au- 

relian Popescu, directorul general al personalului băncii, în temeiul căreia argu- 

mentează că, acest regulament constitue contractul tip după care funcționa 

orice angajat al băncii; 
Că aşa fiind, partea motivului referiloare la inexistența zisuiui regula- 

ment este neîntemeiată: 
Considerând că în ce priveşte partea a doua a motivului de recurs, rela- 

țivă la nevalabilitatea și neopozabiliiatea regulamentului pentru lipsa de apro- 

bare de către Consiliul de Administraţie nu poate fi luată în considerare, deoa- 

rece cum rezultă din jurnalul de şedinţă a Tribunalului No. 31624 din 16 Decem- 

vrie 1930 în care se găsesc consemnate susținerile orale ale părților relative la 

fondul procesului, această cestiune n'a fost susținută în apărare de recurentă 

şi învocarea ei direct în fața Inaltei Curți este inadmisibilă, nefiind de ordine 

publică: 
„Că dar şi motivul III de recurs este neîntemeiat: 

Văzând motivul IV de recurs asifel formulat: 

Exces de putere, violarea art. 78, 82, 95 şi.95 din legea asupra contrac- 

telor de muncă, nemotivare. 

„Denunţându-se contractul de locațiune de serviciu cu reclamantul în 

cazul când denunțarea sar fi făcut din: culpa noastră, Tribunalul nu putea să-i 

acorde alte daune, decât cele ce-i acorda legea prin ari. 95 şi 95. întrucât n'am 

făcut aliceva decât să ne exercităm dreptul noslru și anume acela de a denunța 

contractul oricând. 
„In adevăr, conform art. 78 şi 95 din lesea contractelor de muncă, oricare 

din părți este în drept a denunța oricând contractul de muncă când el este 

încheiat pe o durată nedeterminată, însă cu oblisațiunea de a respecta lerme- 

nul de preaviz fixat de lege. În cazul când denunțarea contractului s'a făcut 

fără respectarea termenului de preaviz sau cu preaviz mai scurt. partea lezată 

are dreptul la daune, le fixează după normele stabilite prin art. 93 şi 95 din 

această lege. : 
„Tribunalul prin sentința afacată cu recurs. conslatând că denunțarea 

contractului sa făcut din culpa noastră, acordă în prim rând reclamantului 

despăgubire echivalentă cu salariul ce l-ar fi primit pe tot timpul până la îm- 

plinirea termenului -de preaviz şi în al doilea rând îi acordă în plus şi suma 

de 20.000 lei drept daune morale şi materiale. 

„Tribunalul pentru a-i acorda aceste daune suplimentare stabileste în 

principiu că în cadrul legii contractelor de muncă sar putea acorda daune 

în cazul când sar putea face dovada unui abuz în exercitarea dreplului de 

denunţare a contractelor” de locaţiune de serviciu. 

„Ori, un atare principiu nu mai poate fi admisibil în cadrul legii con- 

tractelor de muncă, întrucât legiuitorul a prevăzut prin dispozițiunile art. 78, 

82 şi 93 şi în special prin dispozițiunile art. 95 din această lege care este norma
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după care urmează a se fixa daunele în cazul unei denunțări nejustificate de contract. 
„Chiar dacă am admite că legea contractelor de muncă n'ar exclude prin- cipiul acordării de daune suplimentare în cazuri de concedieri abuzive, totuşi în cazul nostru, Tribunalul nu putea să-i acorde suma de 20.000 lei, drept daune morale și materiale atât timp cât nu sa făcut de către reclamant dovada unui atare abuz de drept, . 
„Tribunalul pentru a putea acorda aceste daune se mulţumeşte să afirme pur şi simplu că concedierea s'a făcut în mod abuziv și cu rea credință fără insă a motiva cari sunt aceste fapte ce indritueşte Tribunalul a taxa aceasta concediere ca făcută cu rea credință. 
„judecând astfel, Trib. comite un exces de putere şi o nemotivare cum și violarea dispozițiunilor iart. 78, 82, 95 şi 95 din legea contractelor de muncă“, Având în. vedere că prin acest ultim 'mobho, recurenta susține că chiar în cazul când denunțarea contractului sar fi făcut din culpa sa, Tribunalul nu putea să acorde alte daune, decât acele prevăzute de art. 93 şi 95 întrucât în contractele pe durată nedeterminată denunțarea este un drept ce-l are fiecare din părți însă cu obligația de a respecta termenul de preaviz şi dacă nu-l respectă, 

95 normele după care se acordă daunele şi că, în orice caz, Tribunalui nu mo- tivează existența abuzului de drepti în speță; 
- Considerând că dreptul ce-l are fiecare din părți în contractul de muncă cu durată nedeterminată de a denunța contractul adică de a-l rupe în mod unilateral, este şi el susceptibil de abuz;. că un exercițiu abuziv al dreptului de 

lariul cuvenit pe timpul preavizului ce s'ar fi exercitat în mod normal cu daunele suferite de concediat din faptul abuziv; că această normă de drept rezultă din principiile generale ale dreptului, normă care departe de a fi contrazisă de legea specială a contractelor ' de muncă, își găseşte din contra aplicațiunea în dis- pozițiunile art. 79; 
q Considerând, că în speță — precum sa văzut. cu ocaziunea motivului II e casare — i 

Î j 

Parvenise patronului, aceasta din urmă prefăcându-se a nu fi primit o aseme.- nea cerere deși instanța de fond constată că, în realitate o primise şi luase cunoștință de motivul legitim al absentării, îi denunță contractul pe motivul aparent al părăsirii serviciului; că date fiind aceste împrejurări instanța de fond a fost în drept a califica aceasta denunțare ca abuzivă şi să-i aloce sala- 
riatului pe lângă dreptul la salariul pe o lună şi daune în suma de 20.000 lei 
pe care le motivează suficient pe considerațiunile de fapt expuse Prin sentința sa. Că așa fiind și acest motiv fiind nefondăt, recursul urmează a fi respins. Pentru aceste motive -Curtea în numele legii: . | 
nalului Ilfov Secţia I-a com. No. 2515 din 25 Decemorie 1970. Dată şi cetită în şedinţă Publică astăzi 21 Aprilie 19532, rmează semnăturile d-lor: rezident, Consilieri si a d-lui Magistrat asic. fent A. Cupsa. (Cas. III dee, 596 din 21 Aprilie 1933, dosar 805/0310)€ rar anis 

46. Legea contractelor de muncă, Societate industrială. Ad -i 
lunar, Crafilicație. Scrisoare de concediere semnată de președinte iu, Salariu 
ministrator delegat. Nu angajează societatea. Ratifi i C Un direcţie. Valabilitatea dela ratificare. ficarea ei de comitetul de Vezi art. 93 No. 58,
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47. Inata Curte de Casaţie şi Justiţie secț. Ill-a  deciz. No. 1146 dos. 
151/9531, vezi art. 58. . 

48. Contract de muncă. Abuz de drept. -Daâcă există la aceste. contracte. 
Soluţie afirmativă. 

Vezi art. 95 No. 42. 

49. Abuz de drept. Dacă există la contractele de muncă. Soluţie afirmativă. 
Un drept al cuiva, având o finalitate socială, către această finalitate el 

trebue exercitat. Un atare exercițiu este făcut conform spiritului dreptului. 
Atunci când drepiul nu mai e exercitat conform spiritului lui, cel care exercită 
dreptul, abătându-se dela menirea dreptului, comite un abuz, pentru care de- 
vine responsabil. 

Sunt drepturi, pentru care titularul, nu are să le cerceteze finalitatea lor. 
Aceste drepturi, desprinse de finalitatea lor, constituesc drepturi absolute ale 
cuiva. Aceste drepturi, prin faptul că nu se cercetează finalitatea lor când sunt 
exercitate, nu sunt susceptibile de abuz de drept când sunt exercitate. 

Dându-se la o parte drepturile absolute la drepturile relalive, finalitatea în 
exerciţiul drepiului se va aprecia după felul cum este precizat dreptul. Dacă 
dreptul este mai puțin precizat, aprecierea finalității va avea un câmp mai mare 
de aplicație. Astfel la un asemenea drepti, un motiv neserios, o culpă simplă 
în exerciţiul dreptului, fac. acest exercițiu abuziv. Dacă dreptul însă este preci- 
zat, aceste trebue să fie mult mai grave, 'pentru a face exercițiul dreptului 
abuziv. 

Legea contractelor de muncă din 1929 în contractele de muncă fără durată 
determinată dă dreptul fiecărei părți să denunțe contractul, în urma unui prea- 
viz determinat de lege. Dacă nu se dă preavizul, legea determină indemnizaţia 
ce se va plăti de parte. Drepturile acestea fiind precizate de lege, nu orice motiv 
în denunțare va constitui un abuz de drept. Numai aceste acte de răutate sau 
culpă gravă ce se va stabili în sarcina părții, care denunță contractul de muncă, 
va constitui abuzul de drept. 

In speța de față constatându-se o răutate în concediere, fiindcă concedie- 
rea unui funcționar de bancă nu sa făcut pentru consideraţii de serviciu, câ 
din cauaza unor nemulțumiri polilice, acțiunea în daune pe-baza abuzului de 
drept în' concediere sa admis. (Trib, Ilfov s. II com. sent. com. 5811 din 17 
Decemvrie 1951. Preş. şi redactor d-l Hariton Udrea, judecător. Jurisprudenţa 
Generală No. 5 din 21 lanuarie 1952, pag. 81 speja 78). 

50. Contract cu durata limitată. La expirarea lui poate fi reînoit, sau 
nu, sau modificat, fără preaviz. 

Vezi ad. art. 82 No. 29 bis. 

51. Un funcționar concediat chiamă în judecată pe patron, cerând în 
afară de salariul pe timpul de preaviz şi daune de 1.500.00 lei, pentru con- 
cediere intempestivă şi fără just motiv. Acțiunea este respinsă de prima in- 
sfanță. Trib. Ilfov sec. 1 com. dos. 2331/9532, ca instanță de apel, prin sentința 
No. 1925, din 1 Octomorie 1952, confirmă cartea de judecată, stabilind că pa- 
tronul nu poate fi condamnat la daune — în afară de preavizul legal — decât 
în cazul când salariatul dovedeşte că patronul a comis o culpă concediind pa 
salariat cu rea credință şi urmărind a-i face .un rău, ceea ce în speță nu se 
dovedise, concedierea fiind făcută din motive de economie şi criza ce domneşte 
în comerț. 

52. Inalta Curte de Casaţie, sec. III judecând la 26 Septemvrie 1952, 
recursul Casei de credit a Agricultorilor din Ilfov, a decis că există drept la 
daune morale în cazurile de revocări ad nutum, cari pot fi cumulativ urmă- 
rite cu valorificarea dreptului la indemnizaţia de preaviz şi în consecință a 

respins recursul. :



= 
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Decizia nu este încă redactată şi se pare că iranşează chestiunea definitiv în sensul mai sus arătat şi anume că trebue să existe o culpă, o concediere cu rea credință şi intenție de vătămare. 
55. A se vedea jurisprudenţa No. 10 de sub art. 44 din prezenta lege adnotată. 

34. O speţă foarte interesantă sa prezentat în faţa Inaliei Curți sec. Ii. 

ce li sar fi cuvenit, independent de faptul că primeau pensia, ca și cum. nu ar fi existat acest fond de pensiune: Prima și a doua instanță admit aceste acţiuni. Inaita Curte, admițând recursul, infirmă aceste hotăriri şi decide ur- mătoarele: Indemnizaţia de preaviz are rostul unui fond de susținere până sala- riatul găseşte un alt serviciu. In speță, salariaţii erau asimilați ca funcţionarii publici cari urmează a-şi regula dreptul la pensie. Prin consecință nu se poate cumula pensia cu indemnizaţia de preaviz. (Casaţia III, deciziile 1097/952, 1098/932, 1065,/932). 

55. Daunele morale în afara echivalentului timpului 'de preaviz. Dacă nedesăvârşirea. din c i i i tabilității unei întreprinderi dă dreptul la daune morale. Soluţie afirmativă. heclamantul pretinde prin acțiune şi plata sumei de 500.000 lei, drept daune morale și maieriale, sumă ce o justifică prin aceea că contractul de muncă fiind rupt întrun timp când programul său de reorganizare era în plină apli- care şi încă nedesăvârşil şi că minimul de tinip necesar aplicării lui fiind de 

de verificare şi îndrumare, că reclamantul a depus raportul din 15 Noemvrie 1929 prin care constată nulitatea contabilităţii pâritei, raport ce s'a săsit în- temeiat și in urma căreia a întocmit programul de reorganizare a contabilităţii, că gradul de sub-şef al contabilităţii a fost creat tocmai în, vederea acestei reorga- RI nizări, fiind prevăzut în programul reclamantului, că prin aplicarea programului 
sistemul de verificare pe sub diviziune este al reclamantului şi că registrele de partizi sau înființat de reclamant după sistemul său propriu, fapte confir- mate și de martorul 1, A. expert-contabil care a semnat memoriul proectului de reorganizare. 

Pârita nu face dovada printro expertiză sau martori de specialitate că programul de contabilitate aplicat de reclamant este defectuos sau că a dat 
rezultate rele, faptul că programul său a fos! abandonat imediat după ple- 
carea sa din serviciu şi mai înainte ca acesta să fi putut da rvadele necesare, 
face ca daunele cerute de reclamant să fie admisibile în principiu. n aprecierea acestor daune judecata ţine seama de salariul ce recla- 
mantul primea lunar, cum şi de timpul ce era necesar pentru a duce la în- 
deplinire a programului de reorganizare, fixează prin aprecierea aceste. daune 
la suma de 291.546 lei, echivalentul salariului net ce reclamant Ă un an şi jumătate. (Jud. Ocol. [ Bucureşti carte de jud. No. 8442 din 23 Tuiie 
1951. Reclamant T. D, prin advocatul G. Cristescu, pârîta Casa de Economie 
credit şi ajutor P. T. T. prin advocatul Tr. Pipoş, Preşedinte Em. Nicolaide 
Judecător). 

, | | Ia Notă. — Cartea de Judecată ce adnotăm, perfect motivată în fapt asupra daunelor-morale acordate în afara echivalentului.
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timpului de preaviz acordat funcţionarului concediai abuziv, este 
şi perfect juridică, deşi nu este motivată şi în acest punct de ve- 
dere. 

Legea contractelor de muncă din Aprilie 1929, nu legiferează 
prin niciuna din articolele sale, dreptul ie daune-morale în afara 
celor echivalente cu preavizul ce nu s'a acordat. Aceasta spre deo- 
sebire de legea franceză din 19 lulie 1928 şi legea austriacă din 
1920, dela care s'a inspirat şi care prevede categoric dreptul 
funcţionarului la aceste daune-morale, drept condiţionat la anu- 

mite dovezi ce le vom enumera. | 

Legea contractelor de muncă prin următoarele două art. 79 
care spune că patronul abuziv rămâne răspunzător civilmente şi 

art. 44 care îndrumă pe judecător spre obiceiul locului şi profe- 
siunii, lasă posibilă și la noi aplicarea teoriei generale a abuzului 
de drept în această materie specială. Teoria îşi are fundamentul 
în principiile moderne că exercitarea unui drept, în speţă a drep- 

tului de concediere, trebue făcută cu bună credinţă şi în acord cu 
interesele publice şi generale, principii ce-şi au baza legală la art. 

998 cod. civ. (L. Campion „La Thorie de Labus des droits, pag. 

179, Etivaut Rev. Patron et Artisant, 1932; pag. 280). 

Jurisprudenţa franceză a acordat întotdeauna funcţionarului 

concediat în afară de indemnizaţia preavizului și daune morale 

când 1) patronul a concediat abuziv, vexatoriu, cu intenţia de a 

vătăma pe funcţionar şi 2) când funcţionarul face dovada daunelor 
suferite şi a culpei delictuoase a patronului. (Cas. Fr. 21 Marie 

1952 D. H. pag. 290; Cas. franceză 1928 D. H. pag: 357; Cas. fran- 

ceză Martie 1930 D. P. 1930 1. Zi Trib. Seine 26/10/31 Gazz. P. 

8/1[32). 
In doctrina străină sa admis întotdeauna aplicarea teoriei 

abuzului de drept şi la dreptul de concediere al patronului (Dr. M. 

Lederer „Tratai de Legislaţie Industrială Austriacă“; Steit, Belgia 

„Patron et employses“; Bry, „Legislation Industrielle“; Planiol, 

Revue critique 1905, pag. 279; L. Campion, „la Thâorie de l'abus 

des droits“; H. Capitant, Revue Trim. 1928). , , 

In Italia jurisprudenţa s'a pronunţat în acelaşi sens (Rev. in- 

ternationale de jurisprudence du travail 1926. No. 40, si, 42, Lrib. 

de Padoue, 50 April 1929, Rev. int. de j. Tr. 1929, pag. 370; Com- 

mission centrale 2 Febr. 1927, j. Tr. 1927, pag. 528), la fel în Sta- 

tele-Unite ale Americii (Cour of Alamba 7 Nov. 1929, Rev. jur. Tr. 

1929, 158 şi 159) și în acelaşi sens în Germania şi în Anglia, Court 

of Appeal 1928 1. K. B. 269R.i. j. Tr. 1927, pag. 88). J. 

Înstanţele noasire judecătoreşti, la fel ca îribunalele străine, 

au făcut aplicarea principiilor abuzului de drept şi la dreptul de 

concediere al patronului, acordând funcţionarului concediat în 

afară desdăunării egale cu timpul de preaviz, și „daune-morale, 

atunci când concedierea era însoţită de o procedură vexatorie, de. 

acte de răzbunare, răutate. insulte. calomnii. etc, funcţionarul
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probând aceasta precum şi prejudiciul suferit, (Trib. Ilfov s. | com. 23 Dec. 1930; (Trib. If y secţia II Com. 17 Dec. 1931; Ju- 
risprudenţa generală No. 3/932, speța 78). | Exerciţiul cu buna credință al dreptului de concediere în ca- 

“drul legii, nu poate atrage res onsabilitatea patronului si ca atare 
sarcina probei culpei patronului în executarea dreptul i concediere incumbă întotdeauna funcţionarului, chia: tronul nu vrea să-și motiveze concedierea, deoarece treb ue probată 
o culpă delictuoasă a patronului şi prejudiciului suferit S, IL. 
lacobsohn, advocat. (Jurisprudenţa Generală No. 34 din 27 Oc- 
tomvrie 1932, pag. 1073, speța No. 1092). 

Art. 96. — Dacă contractul de muncă a fost încheiat pentra o durață determinată, denunțarea sa înainte de termen, fără Just motiv, dă drept părții lezate la o indemnizare egală cu salariul şi toate accesoriile datorite până la expirarea termenului, 
Ministru, v ași ruga să-mi permiteţi să fac o singură întrebare. D-le Ministru, am ri- 

i i î isi i iefi i i i. Stiu bine că » dar în situația actuală când băncile străine 
lor sunt primiţi 

ca definitivi, noi cari, până acum, nu avem nicio jurisdicţiune a acestui definitivat, 
pe care îl âu toate țările străine, este necesar să prevedem ceva. Mărturi 
găsit formula satisfăcătoare. In orice caz cred că preavizul ce] mai lu 
acordat cel puţin acelora cari sunt primiţi în serviciu ca definitivi. Preaviz ar trebui să fie de 17 luni. Mi se pare că aceasta ar fi sol uşoară pentru întreprinderi. 

II Răducanu, ministerul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: D-le 
Pistiner, dacă v'am înţeles bine, chestiunea se pune aşa, ori contractul de muncă a 
fost încheiat pe o durată determinată şi atunci totul e clar, ori dacă n'a fost încheiat 
pe o durată determinată, atundi intrăm sub un alt regim. Majoritatea funcţionarilor dela noi sunt angajaţi cu contracte de 

uțiunea cea mai 

D- 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale. Noţiunea 
aceasta de „definitiv“ la noi în uz este foarte elastică, 

inată, în care intră toate si avem contractul de muncă pe durata a nu în sensul juridic austriac sub in- 

la concedierea fucţionarilor? 
D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, Cooperaţiei şi asi o problemă care interesează asigurările sociale. In afară d obligatorii, avem la diferite instituţiuni industriale şi financi 

siuni. Eu cred că trebue să Venim cu un proect de lege pentru ca pe de o parte să asupra funcţionarilor comerciali şi indu- 
striali; iar pe de altă parte trebue găsită o formulă pentru ca instituţiunile benevole de 
pensiuni să fie supuse unui control spre a nu se da naştere la abuzuri, 

Art. 96 se votează în textul comisiunii, nemodificat.
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JURISPRUDENȚĂ. — 56. Vezi Jurisprudenţa Geferală No. 31 di 
Octomorie 1932, speța 995 la Art. 87 şi '76 Pg. fi ae S 

57. Vezi Jurisprudenţa Română din 1—15 Mai 1932, „195 
la art. 76 şi 87 pagina 1152. 32. pag. 192, speța 8 

TITLUL INI 

Contractul de echipă 

Art. 97. — Contractul de echipă este convenţia de muncă 
care se încheie în acelaşi timp între mai mulți salariaţi şi un sin- 
gur întreprinzător. 

Acesta poate încheia contractul de echipă fie direct cu sala- 
riații, fie cu reprezentanții acestora. 

Contractul de echipă stabileşte raporturi juridice între în- 
treprinzător şi fiecare salariat în parte. 

In afară de dispoziţiile de sub acest titlu, contractul de 
echipă este cu totul supus dispoziţiilor contractului individual 
de muncă. 

Notă. — Conf. art. 5 din legea modificatoare din Octomvrie 
1932, contractul de echipă se aplică și în agricultură. 

EXPUNEREA DE MOTIVE. — Cu aceste ultime lămuriri am terminat 
expunerea contractului individual de muncă şi urmând însuşi proectul ar trebui 
să trecem la analiza titlului III, tratând despre contractul de echipă care este 
convenţia prin care mai mulți salariaţi se angajează în acelaşi timp faţă de un 
singur întreprinzător, contractând fie direct, fie printr'un reprezentant. Se deo- 
sebeşte de contractul individual de muncă prin aceea că convenţia se încheie 
deodată cu mai mulţi salariaţi dar se deosebeşte totdeodată de convenţia colec- 
tivă, de care ne vom ocupa îndată, prin faptul că stabilesc raporturi juridice 
directe între fiecare salariat în parte şi întreprinzător. 

-DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — D-l G. Zane, raportor: La 
acest capitol s'a propus un amendament tinzând la suprimarea întregului capitol adică 

la suprimarea art. 97, art. 100 inclusiv. Amendamentul a fost respins de d-l Ministru 

şi de comisiune. 

D-! C. Angelescu, vicepreşedinte: D-l deputat Mirescu are cuvântul. 

D- 1. 1. Mirescu: Am făcut această propunere cu intenţia mărturisită dela tri- 
bună, la discuţia generală şi anume ca să apărăm pe lucrători de exploatare, prin sub- 

antreprenori. Ne place să imităm Franţa când ne convine. Ei bine, în codul de muncă 

francez acest capitol este complet suprimat. Marsanzajul este complet abolit în legisla- 

țiunea de muncă franceză. De sigur că a fost un motiv serțos pentru legiuitorul francez 

când a suprimat din legislaţia muncii din Franţa acest lucru. V'aşi ruga şi rog şi pe 

di Ministru în mod stăruitor să admită amendamentul nostru în sensul de a suprima 

complet acest capitol. , 
D- 1. Răducanu, ministrul muncii cooperaţiei şi asigurărilor sociale. — D-voastră 

cereţi respingerea unei părţi din lege; aţi mai cerut-o şi în comisiune; ţiu să vă declar că 

aceasta nu se poate. 
D-l G. Zane, raportor: Pentru argumentele expuse la discuţia generală, acest 

amendament a fost respins de comisiune. 
D-l 1. 1. Micescu: In legătură cu aceasta mai am o propunere. Dacă d-l Ministru 

nu vrea să admită suprimarea alin. 3 al art. 98 şi anume partea următoare: „în orice caz
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$ 
patronul să rămână responsabil pentru plata salariilor lucrătorilor cari au fost angajaţi de un subantreprenor“. ” 

Nici în cazul acesta să nu asigurăm salariul munditorilor. 
— Se pune la vot amendamentul d-lui Mirescu şi se respinge. — Art. 97 se votează în textul comisiunii nemodificat, 

JURISPRUDENȚAĂ. — 58. Vezi Jurisprudența Generală. No. 29 din 24 Septemorie 1931, speța 1089, la art. 49 şi 50. 

59. Contract de antrepriză. Contract colectiv, contract individual, Art. 87 şi 101 1. contract de muncă, 
Art, 97 şi 101 a legii contractului de muncă, definesc contractul de echipă: „Convenţiunea de muncă care se încheie în acelaşi timp între mai mulți sala- riați direct sau prin reprezentanţii lor cu un singur întreprinzător şi fiecare salariat în parte“ iar pe cel colectiv: „acordul scris privitor la condițiunile de muncă de salarizare încheiat pe de o parte între unul sau mai mulți întreprin- zători, de grupări sau asociaţii de ale acestora şi pe de altă parte de asociațiile profesionale sau grupările de salariați. 
Pe de altă parte, după dispozițiunile codului civil contractul de antrepriză este convențiunea dintre două persoane sau asociaţii de persoane prin care una se obligă faţi de cealaltă să-i /acă sau să-i efectueze o lucrare sau un com- plex de lucrări, după un anumit plan, cu materialul şi munca sau numai cu. munca, nu a sa personală, ci prin angajarea şi întrebuințarea de lucrători, re- Zervându-şi supravegherea tehnică în schimbul unui preț total, independent de Dariaţiunile în prețuri a materialului sau al muncii, ori după un deviz cu preț fixat pe unități de lucru, rezervându-și în folosul sau în rizicul său peste salariile 

personal faţă de societatea „Idilitatea“, în calitate de maestru constructor de poduri, cu alte cuvinte antreprenor de construcție de poduri obligându-se la un complex de lucrări tehnice de naiuri diferite ca lemnăria, turnări în beton, lucrări în fier, ete., care depășeau specialitatea sa de maestru tâmplar sau dul- Sher cu materialele societății şi cu munca, nu a sa personălă ci prin lucrători angajaţi şi cu prețuri pe unitate de lucru, iar beneficiile eventuale şi le-a rezer- vat exclusiv. ” 
| Din niciuna din clauzele ofertei-contract nu. rezultă că a avut cunoştinţă că reclamantul a ofertat și contractat în calitate de delegat al echipei sau ca reprezentant al unei asociațiuni profesionaie salariai, așa cum acesta pretinde. 

În niciun caz oferta-contract dintre părți nu poafe constitui un con- 
„ deoarece ( che „să fie semnate individual de 

fiecare membru al grupării sau de mandatarul ei, aşa cum cere ari. 103 şi să fie înregistrat în fermen de 15 zile sub pedeapsă de nulitate la jurisdictiunea să fie aplicat conform art. 107. d-l C. Mănciulescu). competinţa, Jude 

Notă. — Legea contractelor de muncă, de aplicațiune recentă, a dat naştere conflictului soluționat în mod indici - de judecată de mai sus. Judicios, prin partea Avantajiile acordate de. această lege specială în privinţa che- 
mărilor în judecată, a tentat și pe cei excluși de beneficiile ei să incerce să se folosească de aceste avantajii. Ă In special trebuesc deosebite pe de :o parte contractul de 
antrepriză, exclus din sfera legii. de contractele de muncă indivi- duale, de echipă şi colectiv.
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„Contractul colectiv este mai greu de confundat cu cel de an- 
trepriză, întrucât scopul şi natura lor sunt atât de diferite, încât 

deosebirile apar la prima vedere. Anirepriza are drept obiect efec- 

tuarea unei lucrări sau unui grup de lucrări determinate, pe când 

contractul colectiv are drept scop stipularea unor norme generale 

privitoare la condiţiunile de muncă şi salarizare într'o anumită in- 

dustrie sau cel puţin într'o anumită regiune. 
| Contractul de antrepriză se dovedeşte conform normelor ge- 

nerale ale codului civil şi nu este supus niciunei restricțiuni din 

punct de vedere formal. Contractul colectiv trebue făcut în scris 

sub pedeapsă de nulitate (art. 107) şi trebue înregistra în termen 

de 15 zile la Camera de muncă în circumscripția căreia urmează 

să fie aplicat (art. 107). Durata acestui contract este de cel puţin 

6 luni şi de cel mult cinci ani (art. 106). Dispoziţiunile acestui text 

trebuesc socotite de ordine publică. 
Contractul colectiv trebue să fie încheiat de întreprinzători 

sau grupuri de întreprinzători cu reprezentanții legali ai asociaţiu- 

nilor profesionale (art. 102), iar în cazul când muncitorii nu sunt 

întruniți în asemenea asociaţiuni, contractul se încheie cu toţi lu- 

crătorii cari trebue să semneze individual sau prin mandatar (art. 

103), cu mandatul legalizat de jurisdicţiunea profesională compe- 

tinte (art. 104). 
Contractul colectiv nu este locatio operis, el nu poate oferi 

în mod direct beneficiile niciuneia din părţi, ci numai avantajii 

ale condiţiunilor de muncă și ale salarizării. El poate fi încheiat 

şi pe durata nedeterminată putând fi denunțat atât de părțile .con- 

tractante cât şi de asociaţiunile profesionale (art. 115) în termen 

de 20 zile libere înainte de data la care denunţătorii înțeleg să con- 

sidere contractul desfiinţat. Legiuitorul cu alte cuvinte acordă aso- 

ciațiunii profesionale cari pot ti un terț, să denunțe contractul la 

care nu a luat parie. Intr'adevăr; contractul colectiv de muncă al 

unei grupări fără personalitate juridică nu se poate denunța decât 

cu consimţimântul tuturor membrilor (art. 116), totuşi dacă o parte 

din membrii se numesc într'o asociaţiune profesională cu persona- 

litate juridică, această ar putea în baza art. 115 să denunțe con- 

tractul deşi nu e contractantă şi deşi nu ar reprezenta totalitatea 

semnatarilor ei. Chestiunea se pune dacă asociațiunea profesională 

din care nu ar face parte niciunul din contractanţi ar putea de- 

nunţa contraciul pe duraia nedeterminată. Afirmativă cred că este 

soluțiunea exactă, aceasta întemeiat pe cuprinsul art. 115 care Zice: 

poate fi denunţat oricând de asociaţiile profesionale sau părţile 

contractante. Este şi un argument de rațiune asociaţia profesio- 

nală având o sferă de activitate mai întinsă, are posibilitatea de 

a cunoaşte şi a aprecia mai bine interesele generale, cari ordonă 

menţinerea sau denunţarea unui contract colectiv. | 

Contractul de antrepriză poate fi nai uşor confundat cu con- 

tractul individual de muncă sau cel de echipă. Contractul de an-



, 
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trepriză presupune un complex de lucrări ce nu se pot efectua de 
o'singură persoană pe când contractul individual de muncă este le- 
gătura dintr'un singur muncitor pentru munca sa individuală, şi 

același timp în vederea aceluiaşi scop sub conducerea unui şef de 
echipă, care este presupus a fi mandatarul întreprinzătorului (art. 
100) în raporturile acestuia cu salariaţii, deşi contractul de echipă 
stabileşte raporturi juridice între întreprinzător și fiecare salariat ste de observat că un punct care a fost special scos în ew- 
denţă de cartea Judec. Ocol. Mixt Buzău; pentru ca să existe con- 
tract de echipă, iar nu de antrepriză trebue că patronul să ştie că 
a contractat cu o echipă iar nu cu un antreprenor. Contractul de 
antrepriză nu implică ca întreprinzătorul să furnizeze Şi mate- 
rialul așa încât mu acesta va fi criteriul care va deosebi acest 
contract de cel de echipă. 

Când este antrepriză antreprenorul preia efectuarea lucrării 
pe un preţ global sau unitar, beneficiile sau pagubele primindu-l 

irect; el putând realiza beneficii nu numai la materiale dar ex- 
clusiv asupra muncii. 

a contra 
fiecare salariat în parte; aceştia primesc un salariu global, pe bu- gubă din eventuale diferențe. Șeful de echipă în afară de salariul 
său personal nu poate realiza beneficii asupra diferenţei de sa. 
ariu, încât el nu face decât oficiu de transmiţător între patron 

şi salariat. 
Este o anumită situațiune care la Prima vedere poate da na- 

ştere la confuzii: un antreprenor al unei lucrări, subîmparte lu- 
crarea şi o dă la mai mulţi subantreprenori pe specialităţi, în a- 
cesti caz nu voiu avea de a face cu contractul de echipă decât dacă 
aceasta rezultă în mod expres din conţinutul convenţiunii, nu va 
rezulta o eraţiune de rizic pentru subantreprenor în cazul contrar 
va fi o su antrepriză. 

Relativ la principiile legii asupra contractelor de muncă a se 
vedea nota d-lui M, Barasch, din Pandectele Române 1929. IV. 46. 
un profund cunoscător al chestiunii, Grigore Racoviceanu, adye” cat. (Jurisprudenţa Generală No. 29 din 24 Septemvri 193 e 
911, speța 1090). 

piemvrie Î, pag. 
face de întreprinzător
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In cazul din urmă întreprinzătorul rămâne totuși răspunză- 
tor faţă de salariați pentru plata salariilor. 

Numai în caz când salariaţii au delegat în mod special în 
scris în fața unei autorități publice pe şeful de echipă, de a primi 
şi împărţi salariile cuvenite, plata astiel tăcută descarcă pe în- 

treprinzător de orice răspundere față de salariaţi. 

__ EXPUNEREA DE MOTIVE. — Nu vom insista însă, mai mult asupra ace- 
stui titlu, dispoziţiile cuprinse în el necomportând discuţiune. Ceea ce tre- 
bue scos în evidenţă însă, este dispoziţiunile art. 9 alin. II şi III care ur- 
măreşte să pue capăt unei stări de lucruri regretabile. Există, întradevăr 
repelate reclamaţiuni la departamentul nostru, având de obiect cazuri când 
antreprenorii sau şefii de echipă — faptele se petrec mai ales în industria 
forestieră, — încasează dela patron banii cuveniţi salariaţilor şi apoi dispar, 
despuind pe muncitor de dreptul muncii câştigat cu trudă şi sudoare, lăsându-i 
pe ei şi familiile lor în mizerie. Revolta acestor oameni simpli este cu drept 

cuvânt fără margini. Pentru a remedia întrucâtva aceste stări de lucruri, 

am prevăzut că plata făcută de echipă nu descarcă pe patron faţă de sala- 

riaţi, decât numai în cazul când muncitorii au dat şefului de echipă mandat 

special în acest sens. În chipul acesta sperăm să facem pe patroni mai atenți 
asupra persoanei şefului de echipă asupra solvabilității sale, alifel fiind 

obligaţi a plăti de două ori aceeași sumă. - 

DESBATERILE SENATULAUI. — D-l Nicola Andrei: D-le Preşedinte, d-lor 

Senatori, în aliniatul 3 al art. 96 se spune: „Numai în caz când salariaţii au delegat 

în mod special, în scris, pe şeful de echipă, de a primi și împărţi salariile cuvenite, 

plata astfel făcută descarcă pe întreprinzător de orice răspundere faţă de salariaţi”. 

Este vorba despre aceea, că aci salariatul vrea să fie asigurat după ce el 

face o muncă pozitivă în folosul proprietarului sau întreprinzătorului. In chestiunea 

aceasta, în aliniatul 2, s'a spus: „În cazul din urmă, întreprinzătorul rămâne totuşi 

răspunzător faţă de salariaţi pentru plata salariilor”. 

In practică, cum se prezintă însă situațiunea? Dacă se duce un şef de echipă 

şi, vrea să facă un lucru la întreprinzător, întreprinzătorul . acela va şti să scape 

de situațiunea aceasta pe care legea i-o impune şi va obliga pe şeful de echipă ca 

să facă contractul astfel încât să aibă dela salariaţi înscris că ei nu vor cere nicio- 

dată leafa decât dela șeful de echipă. Astfel, prin acest contract scris este eludată in- 

tenţiunea acestei legi. 
Din acest punct de vedere eu aş face propunerea, în sensul ca să se vină cu 

un amendament la alin. 3, prin care acest aliniat să fie redactat în aşa fel, că 

întreprinzătorul faţă de salariaţi şi atunci când salariaţii au delegat în scris pe şeful 

de echipă ca să primească şi să împastă salariile. Pritrun contract încheiat între 

şeful de echipă și salariat, prin care se deleagă şeful de echipă să ridice salariul, 

devine iluzorie toată responsabilitatea întreprinzătorului. „Este lucru evident. Un 

advocat rafinat îi spune întreprinzătorului ca să zică şefului de echipă, uite, măi, îţi 

dau atâta, însă să-mi aduci delegaţiunea scrisă că salariaţii vor cere salariul dela 

-tine, nu dela mine. In acest caz, când întreprinzătorul nu va da şefului de echipă 

salariile, sau când acest din urmă nu le va da lucrătorilor, atunci aceştia nu vor 

putea cere leafa dela întreprinzător şi astfel vor rămâne pe drumuti. 

D-l N. P. Romanescu, raportor: Dar aceasta este în lege. 

Dl Nicola Andrei: Amendamentul meu pe care îl propun la acest articol are 

următorul cuprins: 

Pentru leafa salariaţilor muncitori, sunt solidari responsabil: patronul, între- 

pzinzătorul şi şeful de echipă. 

Patronul, întreprinzătorul şi şeful de echipă rămân responsabili şi atunci când 

s'ar da procură în scris şefului de echipă pentru leafa salariaților şi aceştia nu şi-ar 

fi primit leafa”.



  

Art. 99-100 LEGEA ASUPRA CONTRACTELOR DE MUNCA ADNOTAT 21€ 

i
 

DE. MUNCA AD 

Nicola Andrei, Maghiar Augustin, GA. TA. Stăncescu, A. Popa, D. ]. Pântea, 
D. Gaicu,. 

— Se consultă comitetul delegaților. - , D-A N. p. Romanescu, raportor: D-lor Senatori, comitetul delegaților a respins 
amendamentul d-lui Nicola Andrei. | : — Se pune la vot amendamentul d-lui senator Nicola Andrei, respins de comi- 
tetul delegaților, şi se respinge şi de Senat. — Se pune la vot art. 98 şi se admite nemodificat. 

DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — D.4 G. Zane, raportor; La 
acest. articol s'a Propus la al. 3, rândul 2, următorul amendament: după cuvintele „în 
mod special în scris“ se intercalează cuvintele „în faţa unei autorităţi publice”. 

Al. Ceauşian. 
Acest amendament a fost admis de d-l Ministru şi de comisiune. — Se pune la vot amendamentul şi se admite. — Art. 98 se votează în textul comisiunii cu amendamentul primit, 

Art. 99. — Şeful de echipă care primind dela întreprinzător drepturile cuvenite salariaților, în baza unui contract de echipă, refuză de a le achita acestora, se va pedepsi cu închisoare dela 

ultim din codul penal. 
Această pedeapsă nu descarcă pe şeful de echipă de. răs- ea civilă faţă de salariați pentru neplata salariilor. 

s 
er 
Acţiunea penală derivând din aplicarea acestui text va pu- tea îi deschisă şi de către Ministerul Muncii prin organele sale. 
DESBATERILE SENATULUI. — D-7 Apostol Popa: La. art. 99, am onoare a 

Propune următorul amendamenț: 
La art. 99 să se adauge următorul ultim aliniat: „Acțiunea penală derivând din aplicarea acestui text, va putea fi deschisă 

şi de către Ministerul Muncii, prin organele sale“. 
- A. Popa, GA. Plesnilă, Indescifrabili, D- 1 Răducanu, ministrul muncii, Cooperaţiei şi asigurărilor sociale: D. 

Popa, admit amendamentul d-voastră, — Se consultă comitetul delegaților. D-l N. p. Romanescu, Tâportor: Comitetul dele Propus de d-l Apostol Popa. 
— Se pune la vot amendamentul d-lui senator Popa, gaţilor şi de d-l Ministru, şi de Senat. | — Se pune la vot art. 99, astfe] amendat, şi se admite, 

le: 

gaţilor a admis amendamentul 

admis de Comitetul deie- 

Art. 100. — Pentru tot. ce priveşte executarea lucrărilor şe- 
iul de echipă este prezumat a fi mandatarul întreprizătorulu; în 
raporturile acestuia cu salariaţii. Se exceptează cazur ile când legea prevede | expres con- 
trariul. 

” :
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TITLUL IV 

Contractul colectiv de muncă 

CAP. 1 

Natura şi formarea lui 

drt. 101.— Contractul colectiv de muncă este acordul scris 

privitor la condiţiile de muncă şi salarizare, încheiat pe o parte 
de unul sau mai mulţi întreprinzători de grupări sau asociaţii de 
ale acestora, şi pe de altă parte de asociaţiile profesionale sau 
grupările de salariaţi. 

Sunt considerate de asemenea contracte colective de muncă 
stipulaţiile cuprinse în procesele-verbale de conciliaţiune, pre- 
cum şi hotăriîrile de arbitraj, soluţionând conflictele colective 
de muncă. | 

Stipulaţiunile contractului colectiv de muncă cari contravin 
dispoziţiilor de ordine publică ale legilor şi regulamentelor în vi- 
goare sunt nule de plin drept. 

Notă. — Art. 4 legea din li Octomvrie 1952. „Aliniatul 2 al 
art. 101 se înlocueşte cu textul următor: „Sunt considerate de ase- 
menea contracte colective de muncă stipulaţiunile cuprinse în 
procesele-verbale de conciliațiune şi deciziile de arbitraj facul- 
tativ soluționând conflicte colective de muncă“. 

Hotărîrile de arbitraj obligatoriu, date în conilictele colec- 
tive ivite la întreprinderile prevăzute de art. 16 al legii pentru 
reglementarea conflictelor colective de muncă din 1920, sunt con- 
siderate ca hotărîri judecătoreşti şi ca atare pot îi atacate cu re- 
curs în Casaţie, în condițiunile legii pentru organizarea înaltei 
Curți de casaţie şi justiţie“. 

Notă. — Conf. art. 5 din legea modificatoare din 11 Octom- 
vrie 1932, contractul colectiv de muncă se aplică şi în agricultură. 

Text francez. — La convention collective de travail est un contral 

velatif auz conditions du travail, conclu entre, d'une part. les represen- 

tants d'un syndicat professionnel oii de tout autre groupement d'employer 

et, d'autre part, les representants d'um syndicat professionnel ou de tout 

autre groupement d'employeurs, ou plusieurs employeurs contraciant â 

titre personnel ou meme un seul employeur. 
Elle determine les engajemenis pris par chacune des parties envers 

Pautre partie et, notamment, certaines conditions auzquelles doivent sa- 

tisfaire les contrats de travail individuels ou d'6quipe que les personnes 

lices par la convention passent, soit entre elles, soit avec des tiers, par le 

genre de travail qui fait Vobiei de la dile convention (art. 31 Code du 

travail).
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EXPUNEREA DE MOTIVE. — In ce priveşte actualitatea, sau mai bine zis concordanța între realitatea şi cadrul juridic, putem iarăşi menţiona că din toate legiuirile existente lipseşte cu desăvârșire orice reglementare privind convenţia colectivă de muncă, această formă juridică nouă, dar atât de in- teresantă şi utilă relaţiunilor contractuale dinire colectivitatea salariaţilor şi patroni sau colectivitatea acestora. 
Am ajuns la expunerea noastră la ultimul titlu al proectului tratând despre contractul colectiv de muncă. Intrat suficient în uz, în epoca de după 

războiu starea de fapt reclamă o intervenţie a legiuitorului peniru a fixa 
natura şi formarea acestui contract precum şi efectele sale juridice. Pentru prima oară se vorbeşte la noi de legiferarea contractului co- 
lectiv în 1909, cu ocazia prezentării proectului de lege asupra contractului de muncă, elaborat sub ministeriatul d-lui Orleanu. In expunerea de motive ce însoţeşte acest proect, găsim următoarele consideraţiuni: 

„Nu am admis teoria contractului colectiv, pentrucă nu recunoaşte ni- mănui, legislaţia noastră, dreptul de a abdica la libertatea lui în folosul co- lectivităţii, însărcinat să vorbească în numele lui şi să angajeze munca, aşa 
cum acea colectivitate o înțelege“, 

Şi după ce arată legătura ce există între convenţia colectivă şi dreptul de sindicalizare în Franţa, expunerea continuă: „Noi nu avem sindicate pro- fesionale cu personalitate civilă care să fie autorizată să: vorbească, sau să stea în judecată, în numele membrilor asociațiunii. Recunosc că alcătuirea 
contractului colectiv de muncă, încredinţat în mâini serioase, ar face mult pentru pacea socială. În starea în icare ne găsim cu tendinţele ce muncitorii manifestă la noi nu numai că nu putem da personalitate morală asociaţiunilor lor, dar încă să ne 'permitem tratări de convenţii cu patronii“. 

Ne vom abţine de a comenta dacă afirmaţiunile de mai sus erau inter- pretate exact după starea de lucruri după acea vreme limitându-se a examina 
starea de drept şi de fapt dela 1920 încoace. Recunoscând că foarte judicioasă legătura intimă ce o evidenţiază expunerea d-lui Orleanu, între convenţia 
colectivă și sindicatul profesional cu personalitate juridică, avem doar de remarcat că starea de atunci nu mai corespunde de loc cu cea actuală. Dreptul de sindicalizare profesională este legalmente recunoscut şi reglementat, atât prin legea sindicatelor profesionale din 1921, cât şi prin legea persoanelor juridice din 1924. Şi cu toate criticile ce s'ar puiea aduce acestei legi totuşi în baza lor s'a creat asociaţiuni profesionale destul de serioase care au prin lege dreptul de contractare în numele colectivităţii. Anticipând chiar asu- pra proectului de faţă, legea sindicatelor profesionale din 1921, prin art, 25 spune că: „asociaţiunea poate sta în justiție pentru leziuni cauzate unor drepturi individuale ale membrilor rezultate din contracte colective, dacă aceste leziuni sunt în legătură cu exerciţiul profesiunii şi interesele colec- tivităţii membrilor“, 

Tot sub raportul stării de drept, nu este neglijat nici faptul că legea pentru reglementarea conflictelor colective de muncă, introducând procedura obligatorie a eonciliaţiunii și în unele cazuri şi arbitrajul obligator, a impus pe cale legală, dar indirectă, regimul convențiilor coleciive de muncă, căci de cele mai multe ori rezultatul condiţiunii ca şi hotărtrea de arbitraj îmbracă forma unui contract colectiv -de muncă, 
Contractul, colectiv de muncă după defini învoială scrisă şi privitoare la condiţiile d 

acesta, interesele lui vor fi apara 1 n ) iv, decât în cazurile de contractare individuală în cari raporturile de dependenţă personală au 
Dar şi 

contestate. 
EL oferă patronului posibilitatea de a adopta un regim de muncă bine 

pentru patron contractul colectiv oferă avantajele ce nu pot fi
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fixat pe o durată oarecare, nesupus fluctuaţiilor zilnice, nemulțumirilor con- 
tinui şi chiar şi încetărilor de lucru. Prin garanţia ce şi-o iau grupările de 
salariaţi de a contribui .la respectarea condiţiilor de muncă, adoptate prin 
contractul colectiv, autoritatea patronului, de a impune acel regim creşte, 
el având în acelaşi timp şi siguranţa în stabilirea preţurilor la comenzite pri- 
mite, pe durata valabilităţii contractului. Dar acest avantaj de ordin eco- 
nomic poate fi întărit şi de o altă consideraţie: încheindu-se contracte co- 
lective, valabile pentru mai mulţi patroni, pentru mai multe întreprinderi 
similare — contracte colective generalizate — concurenţa dintre ei, cel puţin 
prin salarizărea mâinii de lucru, este înlăturată. 

Privită din punct de vedere social, contractul colectiv are această ca- 
racteristică: el reprezintă o voinţă colectivă, o voinţă socială, căreia îi sunt 
subordonate voinţele individuale. 

Pentru toate consideraţiile de mai sus, contractul colectiv poate fi ca 
izvorul unei desarmonii sociale? Ni se pare din contră, că pacea socială 
nu poate fi întemeiată decât de raporturi juridice sigure, cât mai durabile 
şi cât mai clar definite. Ori, tocmai aceasta realizează noua formă juridică de 
contractare, 

RAPORTUL DELA CAMERĂ. — Contractul colectiv pe care nu-l gă- 
sim legiferat nicăeri de ţările vecine, înainte de războiu, este legiferat în 

Austria prin legea din 18 Decemvrie 1918, asupra introducerii oficiilor de 

conciliere şi asupra condiţiilor colective de muncă, şi în Rusia prin decizia 

Comitetului central de aplicare a codului legilor din 9 Noemvrie 1922. 

DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — D- G. Zane, raportor: La 

acest articol s'a propus un amendament redactat astfel: cuvântul „grupări”' se suprimă. 

1. 1. Mirescu, Dan Romulus, Al. Lucian, Teodor Roznovan. 

Acest amendament a fost respins de d-l Ministru şi de comisiune. 

D-1 1. 1. Mirescu: La discuţia generală am arătat că d-voastră, prin acest articol, 

încurajați formarea grupărilor profesionale în dauna sindicatelor. Din momentul ce 

creaţi responsabilitatea sindicatelor şi admiteţi ca gruparea să încheie contracte, în- 

seamnă că se lucrează cu două măsuri ce se pune în stare de inferioritate mişcarea sin- 

dicală şi pentru acest lucru eu am propus ca cuvântul „grupări“ să se suprime. 

— Se pune la vot amendamentul şi se respinge. 
— Art. 101 se votează în textul comisiunii nemodificat. 

Art. 102. — Reprezentanţii legali ai asociaţiilor profesionale 

vor putea încheia contracte colective de muncă în limitele drep- 

turilor acordate prin statute. 
Dacă statutele nu determină drepturile reprezentanţilor a- 

sociaţiunilor, aceştia nu vor putea încheia în numele asociațiunii 

contracte colective de muncă fără autorizarea prealabilă a adu- 

nării generale a asociaţiei profesionale interesate şi fără votul 

a'2/5 din totalul membrilor asociaţi. 

Adunările generale pot împuternicii delegaţi speciali dintre 

membrii asociaţiei pentru încheierea unor astfel de contracte. 

Când un asemenea contract a fost încheiat fără autorizarea 

prealabilă, el va trebui să fie supus ratificării adunării generale. 

"Pextul francez. — Les representants d'un syndicat professionnel ou 

de tout autre groupement peuvent contracler au nom de la collectivite, en 

pertu:
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Soit des stipulations statutaires de ce groupement; Soit d'une deliberation speciale de ce groupement; Soit des mandats spciauz et cerits qui leur sont donnes indiwi- duellement par .tous les adherents & ce groupement. 
A defaut, pour tre valabile, la convention collective de travail doit cire ratifice par une deliberation, speciale de ce groupement. Les groupemenis determineni  euz-mâmes leur mode de dâlibera- tion (art. 31 b). 

EXPUNEREA DE MOTIVE. — De către cine poate fi încheiat contractul colectiv de muncă? De o parte, vom avea 'pe întreprinzător sau 0 colecti- 

sau poate fi şi o asociere de fapt şi numai în acest scop. Răspunderea patro- nului sau a patronilor, în executarea obligaţiunilor, derivând din colecţia colectivă, fiind oricând asigurată, nu este nevoie 'de a insista mai 'mult, Si- iuația se schimbă însă, când examinăm răspunderea colectivităţii salariaţilor. Această răspundere este asigurată în cazul când avem în faţă o asociațiune profesională, legalmente recunoscută. 

Art. 105. — Contractele colective de muncă ce se vor în- cheia de grupări fără personalitate juridică vor trebui să fie semnate individual de fiecare membru al grupării sau de man- dâtârul sau mandatarii grupării. 
EXPUNEREA DE MOTIVE. — Ce se va întâmpla însă când colectivi- tatea salariaţilor, participantă la un contract colectiv de muncă, nu îmbracă același caracter legal? După unele legiuiri şi după unele 'concepțiuni, ase- menea colcetivităţi trebuese înlăturate dela încheierea contractelor colective de muncă. La noi în ţară, starea de fapt însă, ne indică că numeroase con- tracte colective se încheie cu asemenea grupări de fapt, Socotim că 'nu, şi de aceea am permis şi 'grupărilor de fapt să poată participa la încheierea convențiilor colective de muncă. Având în vedere însă calitatea lor, am crezut oportun de a lua 'garanţii mult mai serioase, cu privire la mandatul acordat Lleprezentanților grupărilor fără personalitate 

juridică. Astfel, pe când asociaţiile legai recunoscute vor putea încheia con- 
venţii colective prin reprezentanţii lor, în baza dispoziţiunilor Sstatutare sau 
a hotăririi adunării generale, Srupările neavând această calitate, nu pot 
încheia convenţii valabile decât prin adeziune scrisă a fiecărui membru sau 
a mandatarilor: în acest caz. vor trebui să aibă mandat legali i i 
de fiecare membru (art. 102, 105,'104). csalizat și subscris, zirt. 104. — Mandatul trebue să fie legalizat de jurisdicţia profesională competentă şi să fie subscris: a) De către membrii comitetului de direcție sau de cej împuterniciți, pentru aceasta în baza statutelor, în cazul unei asociațiuni profesionale cu personalitate Juridică; b) De către fiecare din membri, în cazul unei grupări fără personalitate. juridică. 

Art. 105. — Contractul colectiv de muncă va cuprinde în orice caz:
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a) Drepturile şi obligaţiile reciproce dintre părţi; 
b) Stipulaţiunea expresă dacă contractul leagă părțile con- 

tractante și faţă de terţi; 
c) Termenul contractului; 
d) Intinderea aplicaţiunii sale; | 
e) Orice alte condiţii speciale privitoare la executarea 

muncii sau la clauzele din contractele individuale. 

DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — D-l C. Zane, raportor: La 
acest articol s'a propus următorul amendament: 

La art. 105 se ve adăuga ia sfârşit: „F (modul de aplanare al conflictelor re- 
zultate. din nerespectarea contractelor de muncă). 

I. 1. Mirescu, Toader. Roznovan, Dan Romulus, Iosif Jumanca şi alţii. 
Acest amendament a fost respins de d-l Ministru şi de comisiune. 
D-l C. Angelescu, vicepreşedinte: D-l deputat Mirescu, are cuvântul. 
D-A 1. 1. Mirescu: D-le Preşedinte, d-lor Deputaţi, când am propus acest amen- 

dament, am avut în vedere şi fabtul că nu s'a venit momentan şi cu jurisdicţiunile pro- 

fesionale şi tocmai pentru ca să se uşureze rezolvarea eventualelor conflicte rezultate 

din contractele de muncă, am cerut ca în contractul colectiv, să se prevadă şi modul de 

aplanare al conflictelor de muncă. Sunt de exemplu contractele tipografiilor, din întreaga 

regiune a Bucovinei şi a Ardealului, în care se prevede această modalitate de aplanare 

a conflictelor de muncă. 
De ce prin urmare, n'ar admite şi d-l Ministru un asemenea amendament care 

este absolut inofensiv şi care ajută în schimb la aplicarea legii? | 

D- C. Angelescu, vicepreşedinte: Pun la vot acest amendament respins de d-i 

fMinistru şi de comisiune. 
— Sa respins. 
— Art. 105 se votează în textul comisiunii nemodificat. 

Art. 106. — Contractele colective de muncă pot fi încheiate: 

a) Fără durata determinată; 

D) Pentru o durată determinată; 

c) Pentru durata unei lucrări determinate. 

Contractul de muncă încheiat pentru o lucrare determinată 

este valabil pentru cel mult o perioadă de cinci ani dacă între- 

prinderea nu a încetat în acest interval de timp. 

Contractul colectiv de muncă cu termen determinat nu poate 

fi încheiat pentru mai puțin de 6 luni şi mai mult de 5 ani. 

"Pext francez. — Le convention collective de travail peui £tre conclue: 

Sans dâtermination de duree; 

Pour une duree determinee; 

Pour le duree d'ume entreprise determinse (art. 31 e). 

Lorsque la convention collective de travail est conclue pour une 

durâe determinte, cette durte ne peut tre superieure â cînq annes (art. 

31 e). 

Art. 107. — Contractul colectiv de muncă, sub pedeapsă de 

nulitate, va fi făcut în scris şi înregistrat în termen de cel mult 

” _
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15 zile la Camera de muncă în circumscripţia căreia urmează să 
fie aplicat. | e 

Dacă contractul colectiv de muncă urmează să fie aplicat 
în circumscripția mai multor camere de muncă cl va fi înregi- 
strat la fiecare din acestea. | i | 

Contractul colectiv de muncă nu devine executoriu decât 
_ dela data înregistrării sale. | 

Orice modificare ce s'ar aduce unui contract colectiv de 
muncă este supus aceleiaşi formalităţi. 

Contractul colectiv de muncă este scutit de orice taxe de 
timbru şi înregistrare. 

Notă. — Textele corespunzătoare franceze sunt cele din art. 51 c şi 31 d, din Code du travail, adăugate prin legea modifica- toare din 25 Martie 1919. 

„_ DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — D- G. Zane, raportor: La " acest art. sa -propus acest amendament. 
Se va adăuga următorul alineat nou: „contractul colectiv de muncă este scutit de orice taxă de timbru şi înregistrare. 
N. Polizu-Micşuneşti, N. St. Graur, N. Văgăunescu, etc. Acest amendament a fost admis de 4 Ministru şi de comisiune. — Se pune la vot amendamentul şi se admite. 
— Art. 107 se votează în textul comisiunii cu amendamentul primit. 

CAP. 11 

Efectele contractului colectiv de muncă 

Art. 108. — Sunt legaţi prin contract colectiv de muncă: a) Asociaţiile profesionale sau grupările de întreprinzători sau salariaţi cari sau obligat, fie în momentul încheierii con- venţiei fie în urmă prin adeziune, notificată Camerei de muncă 
unde s'a înregistrat contractul; i 

b) Salariaţii sau întreprinzătorii semnatari ai contractului, precum şi acei cari au dat individual mandat în scris de a trata în numele lor şi pentru ei; | | 
c) Salariaţii sau întreprinzătorii cari au demisionat din a- sociația sau gruparea căreia aparțin, în termen de 8 zile libere dela data când au luat cunoştinţă de încheierea contractului co- lectiv; 

d) Întreprinzătorii cari au aderat la contract şi au comu- nicat această adeziune Camerei de muncă care a operat înre- gistrarea;



e 
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€) Salariaţii sau întreprinzătorii cari intră într'o grupare 
sau asociație. profesională legată prin contractul colectiv de 
muncă. 

DESBATERILE SENATULUI. — D-i 1. Negrufiu: D-lor Senatori, după 
art. 108, alin. e, sunt legaţi prin contractul colectiv de muncă „salariaţii sau între- 
prinzătorii cari intră într'o grupare sau asociaţie profesională legată prin contractul 
colectiv de muncă“. 

Sunt specificate aci grupările sau asociaţiunile. 
Se poate întâmpla însă, ca cineva să intre întrun stabiliment, ei bine, in- 

trarea într'un stabiliment trebue să-l oblige să facă parte dintr'un contract colectiv 
de muncă? 

D-l 1. Răducanu, ministeul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: D-le Se- 
nator, să vă lămuresc. Dacă întreprinzătorii sau salariaţii d-voastră — vorbiţi de 
stabiliment, dar de fapt sunt întreprinderi — intră întro grupare de întreprinderi, 
atunci se aplică de fapt convenţiunea colectivă de muncă în raporturile de muncă cu 

salariaţii respectivi. Textul este foarte clar redactat. 
— Nemai cerând nimeni cuvântul şi nefiind propus niciun amendament, se pune 

la vot art. 108 şi se admite nemodificat, cu explicaţiile d-lui Ministru. 

DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — D- 1. 1. Mirescu: D-le Mi- 

mistru prin acest articol d-voastră creaţi responsabilitatea sindicatului. V aşi ruga să 

binevoiţi să ne spuneţi când înţelegeţi d-voastră că începe responsabilitatea sindica- 

tului, şi la ce se reduce această responsabilitate? Este sindicatul responsabil pentru ac- 

tele individuale ale membrilor săi sau responsabilitatea sindicală este o responsabilitate 

colectivă? . 
D- G. Zane, raportor: Dor, d-l Mirescu, a ridicat într'adevăr o chestiune foarte 

importantă care interesează contractul colectiv şi este nevoie a se preciza dela această 

tribună, sensul responsabilităţi colective, faţă de sensul responsabilităţii individuale. 

După doctrina curentă, sindicatul răspunde atunci când este în culpă din cauza 

unei acţiuni colective, sau în cazul când un număr de lucrători ar întreprinde o ac 

ţiune contra stipulaţiunilor cotractuale sub sugestiunea directă a conducerii sindicale; 

sau un al treilea caz, când un număr însemnat de membri din sindicat de pildă — ma- 

joritatea lor — ar întreprinde o acţiune care ar duce la violarea clauzelor stabilite în 

contractul colectiv de muncă. 
Numai în acest caz se poate vorbi de o responsabilitate sindicală. In toate cele- 

lalte cazuri nu se poate vorbi decât de o responsabilitate individuală. 

D-I î. 1. Mirescu: D-l Ministru al muncii îşi însuşeşte acest mod de a vedea? 

D-1 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Da, şi să 

vă spun pentru ce am rugat pe d-l Raportor să vă răspundă d-sa, pentrucă este o per- 

fectă identitate de vederi între noi. Și atunci pentrucă d-l Zane era mai putin obosit 

decât mine l-am rugat să răspundă d-sa. 
_— Art. 108 se votează în textul comisiunii nemodificat. 

Art. 109. — Când contractul colectiv de muncă este încheiat 

pe termen determinat sau pentru durata unei lucrări determi- 

nate, în ambele cazuri, sunt legaţi pe tot timpul contractului: , 

a) Asociaţiile sau grupările contractante şi aderente, potri- 

vit art. 108 lit. a; , , 

b) Salariaţii şi întreprinzătorii prevăzuţi la art. 108 lit. b 

şi d, precum şi acei ce: nau demisionat în termenul stipulat la 

art. 108, lit. ce; _
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c) Membrii aparţinând asociaţiei legate prin contract care 

aderă individual şi direct la acest contract pentru termenul 
stipulat şi comunică adeziunea lor la Camera de muncă care a 
înregistrat contractul. | " 

“Art. 110. — Contractul individual de muncă intervenit între 
salariat şi întreprinzător, legaţi ambii printr'un contract colec- 
tiv de muncă, nu poate cuprinde dispoziții contrarii celor 
stipulate prin aceasta din urmă. 

Orice dispoziţie contrară e nulă de plin drept şi va fi înlo- 
cuită prin acea din contractul colectiv de muncă. 

EXPUNEREA DE MOTIVE. — Venim acum la a doua 'chestiune pusă 
mai sus: La ce obligă contractul colectiv? Lămurind această chestiune, vom 
preciza şi mai bine caracterul distinct al acestui contract faţă de contractul 
individual de muncă. Pe când contractul individual de muncă stabileşte ra- 
porturi juridice directe între patron şi salariat. contractul colectiv stabileşte 
numai norme după care urmează a se încheia apoi contractele individuale de 
muncă, De aceea, art. 110 al proectului dispune: „contractul individual de 
muncă intervenit între salariaţi și întreprinzător, legaţi ambii printr'un con-. 
tract colectiv de muncă, nu poate cuprinde dispoziţii contrare celor stipulate 
prin această din urmă“. 

„Orice dispoziție contrară e nulă de plin drept şi va fi înlocuită prin 
aceea din contractul colectiv“. . , 

Caracterul normativ al contractului colectiv apare deei evident. Pentru 
acest motiv, raportul dintre contractul colectiv şi contractul. individual. a 
fost asemănat cu raportul dintre Constituţie și legea ordinară. Unii au mers 
mai departe. susținând că contractul colectiv este creatorul de obligaţii ca şi 
legea, constituind aşa dar un nou izvor de drept. Nu ne vom hazarda de a comenta aceste afirmațiuni. pentru motivul binecuvântaţ că existenţa de dată recentă a contractului colectiv nu se poate îndreptăţi de a trage concluzi asupra viitorului. 

S oma 
Art. 111. — Dispoziţiile din contractul colectiv de muncă, 

referitoare la salarizare sunt considerate ca minimale, iar cele 
referitoare la durata muncii ca reprezentând limita maximă 

Art. 112. — Asociaţiile contractante sau aderente, persona- 
litate juridică, pot introduce acţiune în daune interese pentru 
orice prejudiciu cauzat interesului profesional prin violarea 
stipulațiunilor contractului colectiv de muncă. 

Aceste asociaţii pot exercita de asemenea în numele şi în 
folosul membrilor lor, individual sau colectiv, i acţiunile ce nasc 
din contractul colectiv, | fără a fi nevoie de un mandat special din 
partea membrilor, sub condiţia ca membrul sau membrii în fo-. 
losul căreia se exercită acţiunea să fi fost încunoştiințaţi și să nu 
Îi făcut nicio opunere în termen de 5 zile libere dela primirea 
încunoştiințării. ”
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Membrul interesat este întotdeauna în drept de a interveni 

în instanţă pentru a-şi susține drepturile şi interesele sale, pu- 

tând introduce şi o acţiune individuală, dacă asociaţia nu a în- 

tentat încă acțiune. 

DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. —D-l C. Angelescu, vicepre- 

dinte: D- deputat Pistiner are cuvântul. 

D- lacob Pistiner: D-le Ministru, dacă d-voastră menţineţi şi aci declaraţia fă- 

cută înainte, eu retrag amendamentul. 

D-1 î. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Da o 

menţin. ” . 
i 

D-l Iacob Pistiner: Atunci declar că îmi retrăg amendamentul. 

D-l C. Angelescu, vicepreşedinte: Se ia act. 

D-l G. Zane, raportor: La acest articol mai este un alt amendament propus 

de d-l deputat C. Simionescu admis de d-l Ministru şi de comisiune; la ultimul aliniat 

se va adăuga: „putând introduce şi o acţiune individuală dacă asodiaţia m'a intentat 

încă acţiune”, 
C. Simionescu, G. Zare, etc. , | 

— Se pune la vot amendamentul şi se admite. 

— Ast, 112 se votează în textul comisiunii cu amendamentul primit. 

CAP. HI 

Incetarea sau denunţarea contractului 

| colectiv de muncă 

Art. 115. — Contractul colectiv de muncă cu durata deter- 

minată sau pentru durata unei lucrări determinate încetează la 

expirarea termenului sau la terminarea lucrării. 

In primul caz contractul colectiv de muncă poate îi prelun- 

git prin notificarea cu. cel puţin 30 zile libere înainte de expirare. 

“Notificarea se va face prin Camera de muncă unde s'a înre- 

| gistrat contractul. 

Art. 114. — Contractul colectiv de muncă; încheiat pe du- 

rata determinată, poate înceta înainte de expirarea termenului: 

a) Prin acordul părţilor contractante şi aderente; 

b) Prin voința uneia din părţile contractante în cazul când 

această facultate a fost stipulată în mod expres în contractul co- 

lectiv. 

RISPRUDENŢĂ. —,60. Contract colectiv de muncă cu durată deter- 

minată Incetarea ENA rderii în vederea lichidării. Mandatarii salariaţilor. 

Grup fără personalitate juridică. Procesele-verbale de concilicre și arbiiraj: 

valabilitatea lor. Drepturile salariaților după legea contraclelor de muncă din 

5 Aprilie 1929, 
In fapt: Intre fabrica de hârtie „Câmpulungul” şi un SIuP de salariați 

nesindicalizaţi, deci neavând o personalitate juridică intervine la 5 Noem- 

4 

31087. — 15
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vrie 1927 un contract colectiv de muncă, pe timp de un an, cu clauza de prelungire automată, de nu se denunță cu o lună înainte de data încetării lui; contractul a fost făcut scris şi depus la Inspectoratul Muncii, regiunea Târ- 
ovişte. “ 5 
890 El cuprindea între altele și condițiile concedierii salariaților în conf. cu arf. 59 legea neseriilor. : 

La sfârşitul lunii Iulie 1950, fabrica încetează activitatea în vederea li. chidării, rămânând în funcție o singură secție de puțină însemnătate, 
Conflictul de muncă ivit între salariaţi şi instituția patronală se rezolvă prin două procese-verbale de conciliere şi arbitraj, între delegaţi salariaților şi reprezentanții fabricei, — în conf. cu art. 75 din Legea Coniractelor de Muncă din 5 Aprilie 1929; — iar salariaţii primesc șalariul cuvenit pe câte 2 zile din luna concedierii şi întreg pe luna următoare. 
Salariaţii intentează acțiuni individuale la jud. de ocol. prefinzând: sa- lariul, chiria, lemnele până la- 1 Noemvrie 1950, data expirării contractului, precum şi dublul concediului pe anul 1929, care nu li se acordase. 
Prima instanță, socotind ca o transacţie definitivă cele stabilite prin pro- cesele-verbale de conciliere şi arbitraj, respinge acțiunile salariaţilor, cari fac apel înaintea tribunalului, | 

In drept: Intre salariați şi instituția patronală a existat un contract co- lectiv de muncă pe o durată: determinată, expirând la 1 Noemorie 1930. Acest contract deși încheiat din 1927, era în curs de executare ia dala inrării în vi- goare a Legii Contractelor de Muncă din 5 Aprilie 1929, şi deci în conf. cu art. 115 se guvernează după această lege cu condiția să fie scris şi înregistrat la Inspectoratul Muncii. | 
Inregistrarea cerută de art. 118 nu poate avea de scop decât garantarea controlului de stat a conditiei muncii salariaților şi'opozabilitatea; ori con- sraciul de faţă se găsea depus la Inspectoratul Muncii încă din 1927, ceea ce echivalează cu înregistrarea cerută de arț. 113 Legea Contraclelor de Muncă. Legea contractelor de înuncă din 1929, a abrogat toate legile anterioare în această materie, implicit şi legea Meseriilor, :cu arf. 59 referitor la concedieri, acestea intrând sub regimul nouei legi. 
Contractul colectiv de muncă pe durată determinată se guvernează după dispoziţiile capitolului 1, II. şi III din Titlul IV, art. 101 până Ia 116 inclusiv, deoarece art. 25, 76, etc., se referă la contractele individuale de muncă şi: pe durată pedeterminată, tratând şi despre preaviz, care- este de esența acesţui contract. 
Procesele-verbale de conciliere şi arbitraj fac parte întegraiă din contractul de muncă şi sunt opozabile salariaților, numai dăcă au fost încheiate în con- formitate cu art. 103 şi 104, adică delegaţii unui grup de salariați ce nu con- stitue o persoană juridică, trebue să fie învestiți cu un mandat scris, semnat de toți salariaţii sau cu mandate individuale legalizate de jud. de ocol, pentru ca să poată trata valabil şi să angajeze pe salariaţi față de instituția patro- nală; — delegaţii salariaţilor neavând asemenea mandăfe, ceie slabilite. prin procesele-verbale de conciliere şi arbitraj nu le sunt opozabile; iar faplul că au primit salariul, în conf. cu acele procese-verbale și au semnat în state de primire, nu echivalează cu o ratificare, cu un mandat tacit, deoarece .[.. c. m. ntrucât cere un mandat autentic, special, a derogat dela dreplul comun, nead- “mițând mandatul facit. : , 

dispozițiile art. 
Î de concediu se 

Prin L. c. m: din 15 Aprilie 1929, se introduce în or Statul nostru instituţii sociale-juridice noui, sau se regle " în vederea protecțiunii salariaților după sistemele 'din "şi un pronunțat scop de sarantare a ordinii şi propă 

Sanizația muncii din 
menlează cele existenie, 
apusul european, având 
şirii intereselor - publice,
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prin. urmare această lege pe lângă principiile de cârmuire a intereselor parti- 

culare dintre salariați şi patroni, cuprinde în sine și unele dispozițiuni de 

ordine .publică, dela care nu se poate deroga prin convențiuni,: sau în fața 

cărora dispozițiunile contractuale existente sunt şi rămân nule și de nul efect, 

neputându-se aplica prin analogie şi spre completare dispozuţiunile din dreptul 

comun — codul ori procedura civilă aceasta iocmai în vederea unor precizări 

a condițiilor muncii şi a grabnicei -soluționări a conflictelor de muncă, cari 

prin aplicarea principiilor atât de elastice ale dreptului comun, ar temporiza 

acele conflicte de muncă, dând naştere la. surescitări şi creind izvoare de deza- 

greare șocială, pe cari principii le-a avut în vedere lesiuitorul la întocmirea 

acestei legi după cum reiese şi din expunerea de motive. 

__ Stipulaţiunile dintr'un contract individual de muncă coexistent cu unul 

colectiv între aceleași părți, sunt anulate de acelea ale contractului colectiv 

care guvernează, în conf. cu art. 110 L. c. m. Deci stipulaţiunile din contrac- 

tul colectiv pe baza art. 75 L. c. mu echivalentul art. 59 legea meseriilor pri- 

ind, concedierile, se inlocuese prin disnoziliile ari. 115 şi 114 din [. c. mu 

uhde se spune precis: contractul colecliv de muncă pe o duraiă determinată 

îşi produce efeciele și obligă prin urmare pe ambele p irți în tol timpul duratei 

sale, în speță până la 1 Noemorie 1050, care contraci poate încela înainte 

de expirarea termenului numai în două cazuri limitativ arătate de lege 1) prin 

acordul părților; 11) prin voința uneia din părțile contraciante, când aceasta 

oste artiat în mod expres în contrâci; — ceea ce nui cazul în speță; — iar 

presupusul acord al părtilor din procesele-verbale «le cancilieie şi a bitraj nsa- 

pând valabilitate contractuală, întrucât voința salariaților nu a ! fost lesăl 

exprimată, după cum sa arătat la timp. a 

Apelurile salariaților semnate prin advoocat cu procură advocațială, sunt 

valabil semnate deoarece L. c. m. -cere mandat. special autentic, numai pentru 

delegaţii lor ce tratează cu insliluția palronală; când interesele lor se aduc 

în fața justiției; acestea, în materie de reprezentare, se guvernează după legea 

advocaților în vigoare, care adoocat poale face renunţări valubiie în numele 

salariaților, și în fala instanței judecătoreşti. ” 

Actiunile individuale pe baza [.. c. m. ale salariaților concediați în masa, 

în contra aceleiași instituții patronale, se pot conexă, aceasta mai ales şi pentru 

o niai bună, mai uşoară şi mai rapidă administrare a. justiției, şi soluționare 

a conflictului coleciip de muncă. 
- 

Pentru motivele sus arătate, tribunalul a socotit ca inierneale apelurile 

salariatilor, le-a admis obligând instituția patronală, să le plătească salariile 

şi celelalte drepturi la cari nu sa renunțat în insianță, până la daia expirării 

contractului. (Lrib. Muscel, sent. civ. No. 165 din 7 lunie 1932. Preşed. d-l jude- 

consilier C. S. Ballan; asesor d-l Florian Dinculeseu, juile-supicaut şi redactor 

al sentinței. Jurisprudenţa Generală speța 1240 din 1952). 

Art. 115.— Contractul colectiv de muncă încheiat pentru o 

durată nederminată poate fi denunţat oricând de asociaţiile pro- 

fesionale sau de părțile contractante. 

. Denunţarea trebue să fie notificată în seris tuturor părților 

contractanta prin Camera de muncă care a înregistrat contractul 

colectiv de muncă în termen de cel puţin 20 zile libere înainte 

de data la care denunțătorii înțeles să considere contractul 

desființat. a 

“EXPUNEREA DE MOTIVE. — Şi care vor fi efectele acestei denunțări? 

O distincție trebue făcută, între asociaţiile legale şi grupările de fapt. De 

nunțarea [ăcută de o asociaţie profesională, recunoscută ca persoană k r ă 

“îşi” produce efectele faţă de toți membrii' asociaţiei; denunţarea lăcu ă de
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grupare fără această calitate pentru a produce acelaşi efect, trebue făcută cu consimțimântul tuturor membrilor: grupării, dat personal sau prin delegaţie, cu respectarea aceloraşi forme prevăzute şi pentru încheierea contractului. 
Art. 116. — Denunţarea contractului colectiv de muncă de către o asociaţie profesională, având personalitate juridică, are de efect denunţarea acestui contract faţă de toţi membrii aso- ciaţiei. Această denunțare nu se va face decât cu respectarea ce- 

lor prescrise la art. 102. : 
Denunţarea contractului colectiv de muncă de către o gru- 

pare de personalitate juridică nu se poate face decât cu consim- țimântul tuturor membrilor cari compun gruparea în momentul 
denunţării sau prin o delegaţie dată de aceştia, în ambele cazuri, 
cu respectarea formalităţilor prescrise de art. 103 şi 104. 

DESBATERILE SENATULUI. — D-7 C. R. Mircea: D-lor senatori, la art. 16, am onoare să p:opun următorul amendament: 
La alin. [, se va adăuga fraza: - 

" „Această denunţare nu se va face decât cu respectarea ceior prescrise la art. 102". 
Articolul 116, alin. |, va fi prin urmare astfel redactat: „Denunţarea contractului colectiv de muncă de către o asociaţiune  profe- sională având pezsonalitatea juridică are de efect denunţarea acestui contract faţă de toţi membrii asociaţiei, 
„Această denunţare nu se va face decât cu respectarea celor prescrise la art, 102“. C. R. Mircea, A. Popa, Gheorghian, D. lorgovici, 1. Negruţiu. — Se consultă comitetul delegaților. | 
D-l N. P. Romanescu, raportor: Comitetul delegaților a admis acest amendament. — Se pune la vot amendamentul d-lui senator Mircea, admis de comitetul dele. gaților, şi se admite şi de Senat. 
— Se pune la vot art. 116, astfel amendat, şi se admite. 
Art. 112. — Toate contestaţiile şi litigiile născute din inter- pretarea şi aplicarea contractului colectiv de muncă sunt de com- petința jurisdicției profesionale respective, 
DESBATERILE ADUNARII DEPUTAȚILOR. — D- G. Zane, raportor: La acest articol d-l deputat Jumanca a Propus un amendament cu următorul cuprins: i La rândul 4 se va adăuga la sfârşit: „dacă părţile de comun acord n'au stabilit comisiuni mixte“. 
Iosif Jumanca, Eftimie Gherman, Lotar Rădăceanu, 1. Plueraş. cest amendamenț a fost respins de d-l Ministru şi de comisiune. D-l C. Angelescu, vicepreşedinte: D-l deputat Jumanca are cuvântul. . D-l Iosiț Jumanca: In tot cazul este foarte comod să legiferezi respingând orice. ă ere cu atâta uşurinţă a unor lucruri absolut necesare, fără i 3 tente, cr, de loc bine să lucrăm în felul acesta. Acest articol este absol teeed că nu e bine să se lase latitudinea ca eventual în caz de litigiu, să se poa legea este categorică spune: 
„Toate contestaţiile şi litigiile născute din inter colectiv de muncă sunt de competinţa juridi
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pusă în mod paritar din muncitori şi patroni şi care rezolvă litigiul, spre mulţumirea am- 

belor părţi. De ce voiţi să faceţi imposibilă această înţelegere între patroni şi munci- 
tori şi să-i forţaţi să se adreseze instanţelor judecătoreşti? 

D-l G. Zane, raportor: D-le Jumanca, acest text nu exclude posibilitatea în con- 
flictele de muncă între patroni şi muncitori; să se stabilească comisiuni mixte. Noi am 
prevăzut acest articol pentru eventualitatea când n'ar exista aceste comisiuni mixte şi 

arătăm cari sunt instanţele cari vor judeca aceste conflicte izvorite din aplicarea legii. 

lar dacă nu vor cădea de acord la comisiunea mixtă, vor putea să vină la jurisdic- 
țiunea profesională; până atunci se pot judeca după dreptul comun, 

D-l Iosif Jumanca: Puneţi atunci „contestaţiunile şi litigiile”. 
D-l G. Zane, raportor: Nu este nevoie, pentrucă nu schimbă întru nimic sensul. 
— Se pune la vot amendamentul şi se respinge. 
—— Art. 117 se votează în textul comisiunii nemodificat. 

Art. 118.— Contractele colective de muncă în vigoare la 

data promulgării legii de. faţă vor trebui să fie înregistrate la 

Camera de muncă respectivă în termen de 30 zile libere dela 

punerea în aplicare a legii. 

Dispoziţii tranzitorii şi finale 

Art. 119. — Până la înfiinţarea Camerelor de muncă toate 

atribuţiile date acestora prin prezenta lege vor îi îndeplinite de 

către inspectoratele de muncă sau de către organele delegate în 

acest scop de către Ministerul Muncii. 

Notă. — Camerele de Muncă au fost înfiinţate prin legea din 

14 Octomvrie 1932 care se găseşte publicată în acest volum, cu o 

notă a autorului. 

DESBATERILE SENATULUI. — D-l 1. Negruţiu: D-lor Senatori, nu am de 

propus niciun amendament la acest articol şi sunt de acord cu această „redactare. 

Am însă de făcut o rugăminte d-lui Ministru, anume, de a uza de serviciile co:po- 

raţiunilor industriale ce există în Ardeal, cari au exercitat până acum atribuţiunile 

de cari vorbeşte articolul. 

D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Sunt de 

acord să se uzeze de aceste corporaţii, în epoca de tranziţie.. 

__ Nemai cerând nimeni cuvântul şi nefiind propus riciun amendament, se 

pune la vot art. 119 şi se admite nemodificat, cu declaraţiunile d-lui Ministru. 

Art. 120. — Până la înființarea jurisdicției profesionale. 

toate pricinele derivând din aplicarea prezentei legi se vor ju- 

deca de către judecătoriile de ocol în primă instanţă, de urgenţă 

şi cu precădere; hotărîrea se va pronunța în termen de cel mult 

o lună de zile dela primirea reclamaţiunii, fără drept de opo- 

ziţie, cu apel la tribunal în termen de zece zile libere dela pro- 

nunţare. 
Sentința Tribunalului se va putea ataca cu recurs in termen 

de 5 zile libere dela pronunțare. Până la data fixată de alin. 1 

al acestui articol, în provinciile unde există instanțe industriale
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speciale, acestea îşi vor păstra competenţa fixată prin legile lor 
de organizare şi conform procedurilor respective. 

Hotărîrea jud. de ocol va fi executorie de drept și suspen- 
darea executării se va obține numai prin consemnarea sumei, 

Notă. — La noi nu s'a înfiinţat încă jurisdicţia profesională 
și până atunci, pricinile derivând din lege, se judecă de instanţele 
de drept comun, astfel cum e arătat mai sus. 

In Franţa există jurisdicţia profesională, numită „la juris- 
diciion prud'homale“. 

Les Conseils de Prud'hommes, formate din patroni şi sala- 
riaţi, în număr egal şi după anumite norme prevăzute în lege, sunt 
constituite, după termenii legii din 27 Martie 1907 „pour terminer 
par voie de conciliation, les diff&renis qui peuvent s'6leveră loc- 
casion du contrat de louage d'ouvrage dans le commerce et lin- 
dustrie, entre les patrons ou leurs reprâsentants et les employâs, 
ouvriers et apprentis de lun et l'autre sexe qu'ils emploient” de 
unde se vede că aceste consilii au menirea ca să caute o conci- 
liere a părţilor şi numai dacă nu se poate ajunge la acest rezul- 
iat, ele judecă pricina în fond, cu drept de apel la Tribunal Şi 
recurs în Casaţie. 

Aceste consilii nu judecă decât salariaţii din industrie şi 
comerţ, pe când ceilalţi salariaţi particulari sunt judecaţi de in- 
stanțele de drept comun. 

„  DESBATERILE SENATULUI. — D-l Romulus Georoceanu: D-lor Senatori, la art. 120 am de propus următorul amendament, care dă acestui ârticol o nouă redacţiune: ! „Până la înfiinţarea jurisdicuiei profesionale, orice contract de muncă, indi- 
vidual sau colectiv, trebue să prevadă instituirea unei comisiuni, care va avea 
cădere să interpreteze clauzele convenționale şi să aplaneze, prin împăcare, orice di- ferend sar ivi între părțile contractante. i | 

„Ele se vor compune dintrun număr egal de salariaţi şi patroni, desemnaţi voluntaz de ambele părţi. 
„In cazul când conflictul dintre - sajariat şi: patron na putut fi' rezolvat prin înţelegere întrec pânţi, el trebue să fie adus în fața Consiliului de împăcare. Con- siliul se va compune din 3 membri, din care un delegat al organizaţinnilor patronale, al doilea de organizaţiunile salariate, prezidat de un magistrat, care va fi “desemnat de Ministerul Justiţiei. 
Arbitrajul. Dacă una din părţi nu vrea să se conformeze avizului motivat al . consiliului de împăcare, litigiul trebue să meargă, din oficiu, în faţa Curţii de arbitraj de pe lângă Ministerul Muncii, - i „Doi din membrii acestei Curți de arbitraj, vor fi aleşi din list, de. organizaţiile pe opeicoresti, (nregistrată în circumscripția Curţilor oi membri vor îi aleşi din listele prezentate de or anizaţiuni i i circumscripție a Curţii de apel AL cincelea membrul care Pa uBarronale, din, aceeaşi trebue să fie magistrat de carieră şi va fi a] i ; i: i pective de către Ministerul Justiţiei”? e5 „dintre membri Curţii de apel res- Componenţa acester comisiuni, o extra i ii - 

i cr comi . gem din Harta M -lui nifescu, profesor de legislaţie industrială la Academia de inalte ie li D. R Le industriale, pagina 202, 203, 204. 
merciale şi D-l Romulus Boilă, vicepreşedinte: D.] Nicola Andrei are cuvântul „ D- Nicola Andrei: D-lor Senatori, î 2 

ii oia 4indrei: » în art. 120 se prevede înfii ij 
risdicţiuni speciale pentru rezolvarea conflictelor dintre salariaţi m intarea Esti Er 

a prezentată 
de. apel, alţi
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vința aceasta, părerea mea este ca, peste tot, pricinile ce se vor naşte între sala- 

ziaţi şi între patroni, să fie lăsate în competinţa judecătorilor comuni, şi să se judece 

după. dreptul comun. Dacă vom înființa juzisdicţiuni profesionale, acolo, de bună 

seamă vor fi în majoritate marii industriași şi cum fiecare om îşi apără interesele sale, 

jurisdicţiunile profesionale vor fi părtinitoare, când vor. desbate conflictele de interese 

dintre salariaţi şi patroni. Eu găsesc că marii îndustriaşi şi marii comercianţi vrând 

nevrând, vor judeca cu pârtinire şi se va desvolta astfel o jurisprudenţă care 

va fi numai în favoarea lor. 
De aceea, eu cred că numai judecătorii obişnuiţi cazi judecă toate cauzele vor 

fi nepărtinitori, 
Din acest punct de vedere, cred că ar fi bine să susţinem ca toate divergen- 

ele de interese. dintre salariaţi şi. patroni să fie judecate după dreptul comun, şi de 

judecătorii obişnuiţi. . 
In sensul celor zise, îmi permit să propun următorul amendament: 

Suprimarea acestui articol în întregime şi înlocuit cu următorul articol: 

„Toate pricinile provenite din aplicarea acestei legi, aparțin judecătoriilor de 

ocol, mixte, sau urbane, fără considerare la valoare şi preţ. 

Nicola Andrei, Maghiar Augustin, Gh. Th. Stăncescu, D. 1. Pântea, A. Popa. 

D-1 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Aceasta 

ar însemna să facem din legea aceasta o ficţiune. Fără jurisdicţiuni profesionale legea 

aceasta nu se poate aplica. Din expunerea de motive se vede prea bine lucrul acesta. 

D-l Romulus Boilă, vicepreşedinte: D- Gelu Egry are cuvântul. 

D- Dr. Gelu Egry: D-le Preşedinte, d-lor Senatori, sunt mulţumit de redac- 

tarea acestui articol. Insă ași ruga pe d-l Ministru să-mi dea o explicaţie: Când se 

“or înfiinţa aceste jurisdicţiuni profesionale. 

D- 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Se lucrează 

la ministere, într'o comisiune specială, proectul de lege pentru crearea acestor juris- 

dicţiuni profesionale. 
” 

D-1 Dr. Gelu Egry: D-le Ministru, încă o întrebare: Cum vor fi jurisdicţiunile 

profesionale, pe. plăşi sau. comune? 

, D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperației şi asigurărilor sociale: Nu pot 

să discut adi economia viitorului proect. 

— Se consultă comitetul delegaților. 

D-l N. P. Romanescu, -raportor: Comitetul delegaților a respins amendamentul 

propus de d-l senator Nicola Andrei. ! 

D-l Romulus Boilă, vicepreşedinte: Amendamentul d-lui senator Ceoroceanu na 

putut fi trimis la comitetul delegaților, deoarece n'a fost semnat de 5 domni Senatori, 

conform regulamentului. 

: — Se pune la vot amendamentul d-lui senator Nicola Andrei, respins de comi- 

tetul delegaților, şi se respinge şi de Senat. - 

— Se pune la vot, art, 120, cu explicaţiunile d-lui ministru, și se admite. 

DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — PD-l G. Zane. raportor: La 

acest articol este un amendament propus de d-l deputat Simionescu, art. 120 va fi astfel 

redactat: , 
îi , 

„Până la înfiinţarea jurisdicției profesionale toate pricinile derivând din aplicarea 

prezentei legi se vor judeca de către judecătoriile de ocol în prima instanţă de urgenţă 

şi cu precădere. Hotărirea se va pronunţa în termen de cel mult o lună de zile dela pri- 

mirea reclamaţiunii. fără drept de opoziţie, cu apel la tribunal în termen de zece zile 

libere dela pronunțare. 
A 

„Sentința. tribunalului se va putea ataca cu recurs în termen de cinci zile libere 

dela pronunţare.. Până la data fixată de aliniatul 1 al acestui articol, în proviaciile 

unde există instanţe industriale speciale, acestea își Vor păstra competinţa fixată prin le- 

gile lor de organizare şi conform procedeurilor respective. Hotărirea judecătoruluii de 

ocol va fi executorie de drept şi suspendarea executării se va obține numai prin con- 

semnarea sumei! . 
. 

C.. Simionescu, Iuliu Coroianu, etc? , NI | 

Acest amendament e admis de d-l Ministru şi de comisiune. 

D-1 C. Angelescu, vicepreşedinte: D-l deputat Mirescu are cuvântul.
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D-l 1. 1. Mirescu: In legătură cu această propunere vreau să atrag atenţiunea d-lui Ministru, că în legislaţia din vechiul Regat în legea meseriilor, este prevăzut ac- celerarea judecării proceselor în termen de 8 zile. Cu această propunere înseamnă că ne daţi înapoi. Cred că ar trebui menţinut termenul prevăzut în legea meseriilor. Ia Ceea ce priveşte judecarea la Tribunal sau la Curți, aceasta să judece în completul de dimineaţă în termen de 15 zile. . „D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale: Aveţi dreptate, legea meseriilor prevede termenul de 8 zile, dar termenul de aci se referă la alte conflicte, nu la conflicte care privesc legea meseriilor. Cei ce au propus acest amendament, au de dat acest termen crezându-l potrivit cu procedura. Rog să primiţi amendamentul aşa cum a fost propus la început. 
D-l C. Simionescu: Deosebirea e următoare: În legea meseriilor se prevede ter. menul de $ zile pentru înfăţişare, pe când aci termenul de judecată e fixat la o lună de zile. 

” D-l Pamţil Simonetti: Camerele îndustriale şi la sate, pretorul sau primpretorul, nu mai au atribuţiuni de jurisdicție în Ardeal, pentrucă toate aceste procese au fost date judecătoriilor. : 
D-l C. Angelescu, vicepreşedinte: D-lor Deputaţi, la acest articol s'a propus un amendament în redacţiunea următoare: 

"Art, 120 se modifică în modul următor: 
„Până la înfiinţarea jurisdicţiunii profesionale, orice diferend între patron şi sala- riaţi se va judeca de o comisiune paritară. care va avea căderea să hotărască asupra oricărei neînţelegeri între părţile contractante. 
„Comisiunea de mai sus se va compune dintrun număr egal de patroni şi sala- riaţi, desemnaţi de Părţi, sub preşidenţia unui magistrat numit de Ministerul muncii, „Dacă una din părţi refuză să-şi desemneze reprezentanţii, ei vor fi numiţi de «Ministerul muncii, în termen de trei zile, dela data când a fost sesizat. „Comisiunea este obligată să judece în interval de 8 zile dela sesizare, iar hotă- rîrea motivată şi redactată după trei zile dela pronunțare. „Hotărîrea comisiunii va putea fi atacată în termen de 5 zile libere dela pronun- tare în fața Curţii de apel respective, care va judeca cu precădere în cel mult 15 zile: dela introducerea apelului'“, 

I. ÎI. Mirescu, ]. Fiueraş, Iosif. Jumanca, Lotar Rădăceanu, Eftimie Gherman. — D-1 Ministru şi comisiunea au respins amendamentul. . — Se pune la vot amendamentul propus de d-l deputat Simionescu şi se admite. — Se pune la vot amendamentul propus de d-l deputat Mirescu şi se respinge. — Art. 120 se votează în textul comisiunii, cu amendamentul primit, 
JURISPRUDENȚĂ. — 61. Deși termenul de apel în materie de drept comun, potrivit art. 450 proc. civ.- (ard.) este de 15 zile. Când însă o lege spe- cială, cum e acea a contractelor de muncă, scurtează acest termen la 10 zile, apelul făcut sub regimul acestei legi, după expirarea termenului de 10 zile, este tardiv. (Cas. II] deciz. 989 din 19 Iunie 1930). Considerentele deciziunii: = 

Având în vedere că, din sentinfa atacată cu recurs rezuită că, recurenta „Industria Aeronautică Română“ S. A. la 3 Iulie 1929 intentând acțiune la Jud Ocol. Mixt Brașov, pentru a scoate din vigoare deciziunea Primăriei municipiului: 

civ., deoarece apelul fiind introdus la Decemorie 192 termen făcut, termenul de apel fiind de 15 zile molivează tribunalul; ,
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Considerând că, pentru a respinge ca tardiv i, tri 
constată că sentința Judecătoriei E Fu ara apelul 0 Ne a Monahul 
că apelul este înregistrat la 5 Decemvrie :1929, iar față de aceste stabili €, [ Și 
de fond interpretând dispozițiile art. 120 din legea asupra contractelor ante 
publicat în Mon. Of. din 5 Aprilie 1929 argumentează ci, termenul de apel în 
contra hotărîrilor jud. ocol, în litigiile izvorite dintr'un conflict dintre aLga jat 
zi patron, sub regimul aplicării acestei legi cum este cazul din speță, fiind “de 
40 zi e li bere dela pronunțare, recursul făcut la 3 Decemorie 1929 este introdus 

Având în vedere că în speță este constant în fapt că, atât a ți ât şi 
apelul, au fost făcute de recurenţă i E , Cea ei Și DEbL în 5 Aprilie 1999; ență sub regimul legii contractelor de muncă 

„ Că, în asemenea situație, nu poate fi vorba de violarea ari. 120 proc. 
civ., care reglementează fermenul de apel în general, deoarece acest text 
nu esie aplicabil în speță față de dispoz. arl. 120 din legea dela 5 Aprilie 
1929, care prevede în mod ritos că termenul de apel în asemenea ma- 
terie. este de 10 zile şi curge dela pronunțare deoarece această lege fiind o lege 
specială şi cuprinzând reguli de procedură distincte de cele din procedura 
civilă, dispozițiunile ei sunt singurele aplicabile în procesele izvorite din con- 
iractele de muncă, iar nu rânduelile procedurii civile: 

Ă Că astfel fiind şi tribunalul constatând în fapt că litigiul dintre părțile 
din proces au luat fiinţă sub regimul 'suszisei legi, iar pe de altă parte că sen- 
tința apelată a fost pronunțată la 20.41.1929, cu drepi cuvânt a considerat ape- 
dul făcut la 3 Decemvrie 1929 ca tardiv, fără cu prin aceasla soluție să ji violat 
un texi de lege sau să fi comis vreun exces de putere, ci a fost o justă aplicare 
a art. 120 sus citat; 

Că, dar, recursul este neinfemieiat şi urmează a fi respins. 
Pentru aceste motive, Curtea respinge recursul. (Vezi Jurisprudența Ro- 

mână No. 19 din 1 Decemvrie 1930, speța 215). 

62. Competinţă. Casa de economie a P. 1. 1. Funcţionar, Concedieze 
abuzivă. Dacă această casă are caracterul de instituție publică? Art. 1, 52 
legea pentru crearea Casei de ajutor P. T. T. Art. 147 legea organizării Mi- 
nisterelor, art. 1 şi 5 Statutul Funcţionarilor publici. 

In fapt: S'a ridicat incidentul de incompetență ratione materiae de citre 
pârită, că fiind instituţie publhcă, greşit a fost legată această instanță după 
legea conflictelor de muncă, instanța competinte fiind Contenciosul Admi- 

nistrativ. 
. 

In drept: Legea de organizare a Casei de credit P. T. 1. cât şi regula- 

mentul legii prin art. 1 prevede că este o instituţie recunoscuti ca persoană 

morală şi juridică, fără să precizeze natura acestei persoane, că deci judecata 
trebue să stabilească dacă 'această persoană juridică esle de ordine publică 
sau privată, adică dacă conslitue o instituţiune publică sau particulară. Această 

casă, deşi creată prin lege, totuși numai prin acest simplu fapt nu devine 

instituțiune publică, căci creată anterior legii persoanelor juridice, nu putea 
fi considerată persoană juridică. | 

Fondul acestei Case fiind format din cotizațiunile obligalorii ale membri- 

lor săi, personalul P. 7. T,, în conf. cu art. 2 din lege, scopul Casei este de a 

capitaliza şi face produciive economiile membrilor, a înlesni creditul prin 

acordări de avansuri, împrumuiuri, etc., deci fondurile acestei Case nu sunt 

fonduri publice, iar beneficiile realizate nu se varsă tezaurului public sau nu 

sunt afectate vreunui interes general, public. 

Deci, nu poate fi asimilată cu celelalte instituțiuni sau servicii publice, 

care deşi au caracter speculativ şi comercial, totuși scopul lor este de a crea 

penituri Statului sau de a satisface nevoile generale ori, în speță, Casa a fost 

„creată pentru beneficiul exclusiv material al unor membri reslrânși. o 

Legea de organizare a ministerelor, care reglemeniează şi enumăra în 

mod limitativ toate instituțiunile publice ale Statului, nu prevede şi Casa 

pâriîtă printre instiluțiunile pendinte de autoritatea Statului. Astfel, art. 147,
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câre se ocupă şi enumeră: instituţiunile publice pendinte de Mwmustrul comu- 
nicațiilor, nu prevede şi Casa de ajutor P. T.T, cum face de piidâ cu Casa: 
Muncii. Ori această omisiune într'o lege fundamenitaiă şi de organizare, do- 
vedeşte că pârita nu a Josi considerată niciodată ca instituțiune publică şi nici 
nu sa găsit nevoie să i se dea acesi caracter, | 

Faptul că bugetul Casei este aprobat de guvern şi gestiunea ei este. su- 
pusă conirolului Curţii de conturi, nu. sunt indicii suficiente pentru a-i da 
caracterul de instituție publică. 

In adevăr, controlul Curţii de conturi a fost introdus ca o garanție pentru. 
membrii Casei şi pentrucă Statul subvenţionează fondul acestei Case cu o. 
sumă anuală. 

Ori, în ce priveşte întocmirea şi organizarea bugeiului acesiei Case, conf. . 
art. 32 din lege, se face numai de Consiliul de Administraţie, singurul care are 
şi răspunderea gestiunii şi mânuirea bugetului, iar aprobarea se face de către: 
directorul general al Poștelor, nu poate constitui o aprobare a guvernului; ori, 
conf. art. 1 Statutul Funcţionarilor publici, actul directorului Jeneral al Poş- 
telor inu poale angaja guvernul iar în mod constant când legiuitorul a prevăzut 
ca atare acte să fie îndeplinite de către guvern, sa referii la Consiliul de miniştri. 

In afară de aceasta, bugeiul Casei pârite nu este un buget public, care e format din fonduri publice. care îşi are sorgintea întrun buget al Statului şi nici măcar nu e cuprins în bugetul Administrației P. T. 7. 
eva mai mult, reprezentanţii înşişi ai Casei au declarat în diferite oca- 

ziuni înaintea justiției, că este instituție cu caracter privat (vez procesul pendinte înaintea Curţii de apel București). : Ceea ce infereseazi în primul rând, în speță, nu este atât caracterul de instituție publică sau privată a pâritei, ci faptul dacă reclamantul a fost sau au funcționar public numit pe baza Statutului Funeţionarilor pubhci căci legea conflictelor de muncă, conform naturii sale şi intențiunii legiuitorului, se aplică Statului ca patron. 
- Dispoziţiunile de sub titlul 77, care se ocupă de contractul individual de- muncă, se aplică deopotrivă tuturor salariaților, atât din întreprinderile in- dustriale şi comerciale, indiferent dacă acestea au caracterui public sau par- ticular. Se exceptează numai salariaţii publici, cari dețin o parte din suve-. ranitatea Statului şi al căror regim este fixat de Statuţul funcționarilor publici. Prin urmare, ceea ce caracterizează calitatea de funcţionar public este în-. vesiirea acestora cu o putere din suveranitatea Statului, cu o parte din pu- terea publică, ca serviciul prestat să se adreseze interesului public, general, ca postul să fie prevăzut întrun buget (art. 1 Stat. Funct. publ.), ca să îndepli- nească condițiunile generale prevăzute de art. 5 din Statut şi în prealabil să i depus jurământul, 

Ori, în speță, reclamantul. ca şi fofi ceila!ti funcț 
nește niciuna din aceste condițiuni, întrucât chiar leg prevăd cu totul alte condițiuni. 

Prin urmare, fiind vorba de o în 
salariat, particular, incidentul de incom 
meiaf. (Jud. I urb. Bucureşti. Preş. d-l Em. Nic j ă cărții de judecată No. 3442 din 23) Iunie 193 Nicolau, judecăt advocatul G. Cristeseu: pârita Casa 
prin advocatul Traian Pipoș. Jurisprudenţa Generală 1032 gina 1195). 

” 

ionari ai Casei, nu îniru- 
ea de organizare a Casei 

Notă. — Chestiunea dacă Casa de economi it şi aj 
La, i e, credit şi ajutor a Corpului Ţ elegrafo-Poştal este o instituţie publică sau iată şi că iuncţionarii a sunt publici sau privaţi. a fost soluţionată în sensul aiirmativ de către Curtea d i : PENE decizia 126 din 19 Marti e Apel din Bucureşti s, II, prin 

c 1 e 1951, în „Buletinul Curţilor de Apel“ 1951, sp. 78; ca şi de Curtea de Casaţie s. II], prin isa reg
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din 9 Octomvrie 1952, în. „Pandecţele Săptămânale“ din 1952 
pag. 14. 

Asupra criteriilor de distineţiune după care trebue să ne con- 
ducem spre a vedea dacă o instituţiune are caracterul de institu- 
țiune publică sau privată (vezi „Jean H. Vermeulen“, Statutul 
Funcţionarilor publici, tit. |, par. 1, pag. 15 şi urm.). 

Totuși, cartea de judecată rezumată mai sus, prin soluțiunea 
bine motivată, dă o serie de argumente destul de puternice de texr 
şi dă interpretare juridică, din care rezultă că Casa de economie. 
credit şi ajutor P. T. T., nu are un caracter public şi ca atare func- 
ționarilor ei nu li se poate aplica Statutul funcţionarilor publici. 
E. G. Decusară. 

63. În ziua de 12 Aprilie 1932, s'a luat în cercetare recursul făcut de „Banca 
Chrissoveloni“, contra sentinței Tribunalului Ilfov secţia I-a com. No. 2515 
din 23 Decemvrie 1930, în proces cu Dr. Elie Sabetay. 

S'a prezentat recurenta prin d-nii advocați Rosenthal şi Loga, iar inti- 
matul prin d-nii adoocaţi M. Barasch şi H. Asnavorian. 

S'a cetit raportul d-lui consilier C. Gheorghian. 
S'a ascullat d-l advoocat Rosenthal în desvoltarea motivelor I, II], şi IV 

de recurs şi d-l adoocat Losa în desvoltarea motivului II de casare, iar d-nui 
adoocaji Barasch şi Asnavorian în combateri. 

“Curtea. Având nevoie de timp pentru deliberare, amână pronunțarea de. 
ciziunii pe ziua de 19 Aprilie a. c., apoi la 21 Aprilie a. c. când, deliberând 
asupra recursului făcut de „Banca Chrissoveloni“, conlra sentinței Tribuna- 
lului Ilfov secția I-a com. No. 2515 din 25 Decemorie 1950, în proces cu Dr. 
Elie Sabetay; 

Văzând motivul 1 de casare astfel formulat: 
„Rea interpretare şi violare a art. 20, 26, 36, 64, 66, 79, 117 cum şiart: 

120 din legea contractelor de muncă; violarea art. 65 din legea accelerării şi 
exces de putere. 

„Am fost chemați în judecată în fața Judecătoriei Ocolului îi Urban Bu- 
<ureşti, de către reclamantul Bruno Fridlander peniru a fi oblisat să-i plitim 

o sumă de cca. lei 700.000 rezultând dintr'o pretinsă denunțare abuzivă a unui 

<ontract de locaţiune de servicii cu durată nedeterminată ce a existat inlre sub- 

scrişii şi reclamant. Atât în fața judecătoriei de ocol, am susțirul incompelența 

judecătoriei de ocol de a judeca acest litigiu ca primă inslanță şi a (ribunaiului 

ca instanță de apel, întrucât pe de o parte, prelențiunile reclamantului depăşesc 

suma de 50.000 lei. până la coantumul căreia judecă!oriile de ocol potrivit dis- 

pozițiunilor art. 65, din legea accelerării sunt competinte de a judeca iar pe 

de altă parte, pretențiunile reclamantului nu derivă din apiicarea legii contrac- 

telor de muncă pentru a-și săsi aplicațiunea dispoziliunilor art. 120 din această 

lege. In adevăr, reclamantul cere suma de cca. lei 200.000 cu titlul: 

a) „Daune reprezentând salariul pe timpul unui preaviz de un an; 

b) „Alfe 500.000 lei drept daune morale. _ 

„Toate aceste capele de cerere, reclamantul le formulează pe baza unor 

dispozițiuni din legea contractelor de muncă, şi pe baza unor principii de drept 

zomun şi a unor susțineri speciale ce ies din cadrul legii confracielor de muncă. 

Dacă reclamantul ar fi cerut salariul şi tantiemele pe timpul servit atunci fără 

îndoială că ar fi intrat sub aplicaţiunea legii contractelor de muncii. Cum însă 

reclamantul nu cere salarii și tantieme pe îimpul servit, ci pretinzând că Direc- 

fiunea Băncii ar fi stabilit un proect de contraci de locaţiune de servicut ale 
uturor functiona- căror clauze sar aplica pe calea unui fel de regulament tuture c - 

rilor chiar dacă aceştia nau aderat la condițiunile lui, cere să i se plătească 

salarii și tantieme pe timp de un an, fără să fi făcul în acest timp niciun ser- 

viciu. Deci primul capăt de cerere, nu derivă din aplicarea legii contracte- 

dor de muncă cari nu prevede decât plata salariilor şi accesoriilor pe timpul ser-
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vit (art. 58 şi urm.), ci se bazează pe un pretins regulameni ai Cărei existență şi aplicabilitate avea a fi dovedite în justiție adică pe o cauză juridică care nederivând din legea contractelor de muncă nu este de compelința jurisdicției profesionale, înlocuite vremelnic conform legii contractelor de munci, de Ju- decătoria de ocol. le asemeni în ce priveşte daunele echivalând cu leafa şi tan- tiema pe timp de un an, ele formează obiectul unui capăi de cerere care nu derivă din aplicarea legii contractelor. de muncă, care prin art. 95 limilează aceste daune la durata unui preaviz fix stabilit după normele indicate şi care în cazurile de faţă ar fi una lună ci se bazează pe i mijloace, pe alte dovezi, cu totul străine de aplicarea legii contractelor de muncă, „Când dar reclamantul cere o indemnizaţie egală cu ieafa pe un an şi mai cere pe deasupra şi daune. morale “de 500.000 lei, o asemenea cerere nu derivă din aplicarea legii sau vreunui text din legea contractelor de muncă ci se bazează pe principiile generale din codul civil, Tribunalul întemeindu-se pe dispozițiunile art..20, 26, 36, 64, 66, 79 şi 117 din legea coniracteior de muncă, pentru a respinge excepțiunea de incompetență a aplicai greşit aceste texte cu totul străine de chestiunea noastră şi violează art. 120 din această lege cum şi ari. 65 din legea accelerării“. 
Având în vedere că prin acest motiv de recurs Banca recurentă susține ca şi in fața instanţei de apel, că întrucât pretențiunile Dalorificate de intimăt 

ca instanță de apel, Tribunalul prin exces de putere, violarea şi reaua interpre- iare a art. 20, 26, 36, 64, 66, 79, 112, 120 din legea contractelor de muncă şi ari. 65 din legea accelerării a respins incidentul de incompetenţă. Având în vedere sentința supusă recursului, din care rezultă că recurenta ridicând în apărare finele de neprimire bazat pe incompelența judecăloriei de 

nată, constitue un contract individual de muncă, l-a respins pe considerațiunea trasă din interpretarea art. 20, 26, 36, 37, 35, 43, 44; 64, 79, 117 şi 120 din legea contractelor de muncă potrivit cărora judecătoriile de ocol au căderea să 

, : i ori ntumul pretențiu= nilor formulate; 
P ț Considerând că legea contractelor de muncă prin art. 37 cu rins î - pitolul 1 de sub titlul [1 intitulat „Contractul individual de munti are elementele constitutive ale contractului individual de muncă, consideră ca afare orice prestațiune de serviciu făcută în mod „Pe 

continu în schimbul unei remu- 
nerafiuni; ” 

Că celelalte articole din titlul 1I se ocupă d e nălura şi contract, efectele lui pentru P € şi formarea acestui 

tă lege dând până la înfiinfarea jurisdicției riilor de ocoale, ca primă instanță, judecata ge, a înțeles a da în comnpelința aceior prelențiunea este bazată pe o dispoziție azunile juzi dintre părți, fie Pe un principiu tras din dreptul cola Jud oria de ocol este com. ă, fii ă 
i 

este un ie 
„competentă, fiindcă natura raportului 

e muncă și acest contract este dat în competința lor, că. p 
? Y
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este de asemenea evident, că atâta vreme cât legiuitorul prin textul arătat mai sus a dat în competința judecătoriilor de ocol judecata coniractului de muncă şi nu a făcut vreo rezervă cu privire la cvantumul pretenției, este evideni oi orice pretenție, deci de orice coantum; derivând din contractul de muncă este de competința judecătorilor de ocol; 
ă dar, motivul I de recurs este neîntemeiat Inal x i şi Justiţie s. III, dec. 596, dosar No. 805 din 93). ia Curte de Casaţie 

64. Recurs în această materie. Termen, Este de 3 ziie lhoere dela pro- nunțare. Raţiune. 
Potrivit dispozițiunilor art. 120 din legea asupra contractelor de muncă dela 28 Aprilie 1929, termenul de recurs, contra sentinjelor Tribunalelor date în materia contractelor de munci, este de 5 zile libere socolite dela pronunțare. De aci urmează că atunci când este vorba, ca în specie, de o sentință pronunțată în virtutea legii contractelor de muncă, lermenul în care pariea poate să introducă recurs, se socoteşte în conformitate cu dispozipunile art. 52 al. Î din legea organică a Inaltei Curți de Casaţie, după cum susține recu- rentul, deoarece legea asupra contractelor de muncă esle o lege specială pro- mulgată posterior legii Curţii de Casaţie, şi ale cărei dispozițiuni derogă dela acelea prevăzute de ari. 32 al. ] din legea Curţii de Casaţie. 
Aşa fiind, şi întrucât în speță este neconteslat că recurentul a introdus recursul de faţă, în contra sentinței No. 850 din 1929 a Tribunalului Ilfov, peste termenul de 5 zile libere socotite dela pronunțarea acelei sentinie şi prevăzut de art. 119 din legea contractelor de muncă, urmează că prezentul recurs esle tardiv şi ca atare se respinge. (Cas. I. dec. 2607 din 17 Decemvrie 1930. Respins 

recursul făcui de Jacques Cohen, prin advocatul 1. Gruber, contra seni. 850 din 1929 a Trib. Ilfov s. III în proces cu Gh. Nastac, prin advecatul C. Pascu, 
Preş. T. Magheru, consilier. Jurisprudenţa Generală 1951, speța 575), 

65. Liligii derivând din această lege. Sunt de natură comercială în cazul 
când una din părți este comerciantă. . 

Art. 31. paragr. Î din legea Curţii de Casaţie prevede, că secțiunea ] va 
judeca recursurile în materie civilă afară de cele deferite secțiunilor celorlalte 
prin prezenta lege și legi speciale. 

Prin paragraful 3 lit. a, de sub același articol, se prevede că secț. III-a va 
judeca recursurile în contra hotăririlor date în materie comercială, 

In speță litigiul în care sa dat hotărirea atacată cu recursul de față, 
derivă din executarea: contractului prin care recurentul comerciani, a angajat 
ca funcționar în prăvălia sa, pe inlimatul pe care l-a concediat — după cum 
se pretinde — fără preaviz prevăzut de legea contractelor de mnncă. 

Intrucât una din pirți are calitatea de comerciant şi deci contractul este 
comercial față de ea, urmează conform art. 56 cod. com. că litigiul ce derivă 
din acest contract, este supus legii comerciale, așa că holăririie ce sau pro- 
nunțat în acest litigiu, suni a se considera ca fiind date în materie comercială, 

Legea contractelor de muncă din 1929, în baza căreia sa intentat acțiu- 
nea, nu a schimbat nici nalura juridică a acestor contracte, nici regula de 
competință ce derivă din textul sus citat. , 

Astfel fiind, urmează că recursul de față cade în competința secf. III-a, 
a Înaltei Curți, căreia urmează a fi trimis, declinându-se compebmla. (Cas. L. 
dec. 1018 din 25 Septemvrie 1931. Declinare de competinţă. Preş. D. Volanschi. 
prim-preşedinte. Jurisprudenţa Generală No. 5 din 4.11.1932, pag. 144 No. 150). 

66. Compelința cu privire la confliclele de muncă. Este reglementată de 
art. 65 de jud. de Ocol. Declinare de competință. a 

In fapt: G. C. acţionează în judecată Soc. R. A. pentru a-i plăti sala- 
riul pe trei luni drept daune pentru faptul că Soc. l-a concediat în mod intern- 
pestio. Acțiunea întemeiată pe disp. 93 din legea contractelor de muncă. So- 
ciefatea pârită, având sediul legal în Bucureşti ridică incidentul de necompe- 
tință întemeiat pe disp. 58 pr. civp. 65 l. jud. ocol cerând să-și decline com- 
petința în favoarea Judec. Oc. II Bucureşti. ,
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In drept: Judecata având în vedere că sediul societății pârite este ne- contestat în București şi în baza suscitatelor texte de lege, găsind incidentul întemeiat, dectină competință. (Jud. Ocol | Ploeşii, cart, de jud. No. 1522 din 1930, redaciată de d-l jud. Cercel. Reclamantul prn advocatul A. Boş- tinescu, pârita prin advocatul Serb. Teodorescu), e 
67. Competința în materie de conflicte de muncă. Este dată judecătorii- lor de ocoale ale inspectoratelor de muncă, respectiv Camereior de muncă. In fapt: Reclamantul A. D. acționează soc. R. A. pentru a-i plăti sala- riul şi apuntamentele aferente pe trei luni, deoarece a fost concediat de pârita în mod intempestiv. Acţiunea întemeiată pe disp. art. 93 din legea contracte- lor de muncă, 
Se ridică incidentul de incompetință de soc. pârită care în baza art, 58 pr. civ. şi 65 1. jud. ocol cere a se declina competința în favoarea Jud. Oc. 11 bucurești, unde îşi are părita sediul ei legal. 

. In drept: Având în vedere că legea prin art. 120 dă în competința juris- dicției profesionale conflictele de muncă şi că atribuţiile jurisdicționale s'au at în mod provizoriu jud. de ocoale. Având în vedere că legea contractelor de muncă prevede că aceste juris- dicții vor funcţiona pe lângă camerele de muncă, azi înlocuite des:inspectora.- tele de muncă; 
Având în vedere că inspectoratele de muncă se află în raza. jurisdic- fională a acestei judecătorii; 
espinge incidențul de incormpetență. (Jud. Oc. Ploeşti, încheierea din 20 Oct. 1950; redactat de d-l Jud. Tell). 

Notă. — Una din problemele de actualitate, cari se desbate cu aprindere mai în fiecare zi înaintea instanţelor, este aceia a conflictelor de muncă. Concediaţii din birouri şi ateliere se judecă cu foştii patroni pentru plata timpului de preaviz şi a diferitelor alte apuntamente,. 
u ocazia acestor procese s'a pus — de sigur — chestiunea competinţei ratione loci, care a fost soluţionată în fe] de fel de chipuri, deoarece — trebue să constatăm cu regret — că legea contractelor de muncă, are foarte multe lacune. A fost făcută prea în grabă, în dorinţa de a îndulci cu un 

Im tot cazul apariţia acestei legi marchiază un pas avansaţ spre progres și apare cu mult mai democratică decât legea ma- ghiară din 1885 şi decât cea austriacă din 1907, cu toate că majo- ritatea principiilor sunt inspirate din acestea, ” hestiunea competinței în felul în care s'a deslegat în prima hotărîre redactată de d-l jude Cercel, suferă destule critici cu ar- gumentări deopotrivă de Juridice. In adevăr, dacă o societate cu sediu] î lucrători sau funcţionari în birourile sau dacă salariatul voeşte a chema în jud legii muncii se naşte între i Ă area, cine este com : acest proces? , competinte a judeca
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Sunt trei păreri: prima este că judecătorul păriîtului, adică 
— în speţă — cel din Bucureşti dela sediul legal al societăţii, deoa- 
rece acţiunile de soiul acesta sunt personal mobiliare şi caută a fi 
guvernate de principiul procedural din art. 58, al. | pr. civ. 

_ A doua părere este că judecătorul competinte e acela a între- 
prinderii unde coniraciul s'a desființai, sau mai bine zis, unde a 
luat naştere conflictul, adică — în speță — judecătorul ocolului 
dini care face parte uzina; această părere este sprijinită pe consi- 
derațiunea că ruperea intempestivă a contractului de muncă este 
un cvasi-delict; argumentare ce poate fi combătută cu succes, însă 
în aceste câteva rânduri ne abţinem să angajăm această discuţiune, 
care poate forma obiectul unui studiu, pe cât de interesant, pe atât 
de complex. 

A treia părere este: că judecătorul competinte e acela al in- 
spectoratului muncii din districtul uzinei. 

In hotărîrea a doua redactată de judele Tell, s'a dat această 
ultimă soluţie incidentului de incompetenţă, soluţie pe care o găsim 
juridică, dar mai ales logică. 

In adevăr, legea contractelor de muncă 1929 este pentru crea- 
rea unor avantagii salariaţilor, fie că sunt muncitori manuali. fie 
că sunt funcţionari. (Vezi expunerea de motive, partea finală). 

Mai mult de jumătate din articolele legii se referă la aceste 
avantagii: preavizul în caz de concediere, concedii de odihnă, pri- 
vilegii acordate salariaţilor, desdăunări în cazul falimentului în- 
treprinderii, ajutoare în caz de moarte şi boală, ete. 

In lumina acestei mentalități a legiuitorului, trebue să pri- 
vim şi sensul art. 120 din lege, care enunţă că „până la înființarea“ 
jurisdicției profesionale, toate pricinile derivând din aplicarea 
prezentei legi, se vor judeca de către jud. de ocol în prima in- 
stanţă, de urgenţă şi cu precădere. Acest articol tranzitoriu trebue 
pus în legătură cu art. 119 din lege din a cărui redactare reiese 
că până la înfiinţarea camerelor de muncă. toate atribuţiunile 
date acestora prin lege, vor fi îndeplinite de inspectoratele de 
muncă. De asemenea trebue să amintim că în strânsă legătură 
este şi art. 20, 36, 64 din lege, cari spun lămurit că jurisdicţiunile 
profesionale vor funcţiona pe lângă camerele de muncă, _ 

"Deci, dacă așa stau lucrurile, legiuitorul nu putea să se gân- 
dească decât la favorizarea salariatului, oferindu-i o judecată ief- 
tină (gratuitatea procedurii din art. 122) rapidă (urgenţa din art. 
120) şi cât mai la îndemână. „.y , 

In adevăr lucrătorul din Reşiţa sau Chișinău. nu sar putea 
judeca niciodată în Bucureşti, pentrucă ar cheltui mai mult cu 
deplasarea decât ar câştiga în proces, de aceea i sa creat juris- 
dicția lui profesională, care funcţionează pe lânsă Camera de 
muncă, ce se va înființa în fiecare capitală de judet (vezi art, 1, 
alin. II. şi art. 4, alin. IV din legea electorală) şi căreia îi ţine lo- 

cul acum judecătoria de ocol. Ie E 
ă De alitel, trebue să adăugăm că această lege a protecției mun-
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citorilor nu face decât să concerteze cu tendința democratică a noilor legi, cari pun justiţiabilului la îndemână o justiţie ieftină, rapidă şi aproape de el, accesibilă. (Vezi expunerea de notive la L. j. o. 1. Stelian). i , a » Aşa fiind, argumentaţia d-lui Judecător Tell, o găsim juri- dică, logică în hotărîrea de mai sus, când respinge incidentul de in- competenţă, reținând în judecată pe acel conflict, pe consideraţie că inspectoratul muncii cade în jurisdicţia ocolului său. G. Nico- dinescu, advocat. (Jurispr. G-lă No. 1 din Ianuarie 1951, pag. 16 speța 24). | 
68. Legea contractelor de muncă din 5 Aprilie 1929, Nu poute fi aplicată litigiilor născute din contractele de locațiune de servicii, cari au luat naștere şi sau desființat înainte de publicarea legii. Proba unor asemenea contracte. Se face numai conform dreptului comun. Art, 127 cod. civ. In fapt: Tânărul H. W. angajat ca funcționar de birou de căire pa- tronul D. C. după un serviciu de aproape 2 luni, către sfârşitul lunii Martie 1929, părăseşte biroul fiind concediai. In Mai 1929, chiamă în judecată pe pa- tron, în conformitate cu legea contractelor de muncă din 5 Aprilie 1929, pentru a-i plăti salariul şi accesoriile pe fot timpul preavizului, prevăzut de suscitata lege. In instanță cere proba cu martori, pentru a dovedi atât cont! actul, cât şi condițiile lui. 

- În drept: Acţiunea se constată a fi introdusă la 17 Mai 1929, deci după publ. legii contractelor de muncă din 5 Aprilie 1920, Prin urmare în conformitate cu principiile procedurale consacrate şi în deobşte cunoscute, reclamantul este în drept a-i invoca dispozițiile acestei legi. Legea citată permite a se dovedi prin proba testimonială, atât existenta contrac- tului cât şi condiţiile lui. Astfel fiind, probatoriu cerut este admis:bil, etc. (Jud. 
Ocol VI Buc. încheierea din 28 Noemvrie 1929. Jud. Sachelarie!. Notă. — Avem cuvinte să nu împărtășim soluţia şi argumen- tele ale jurnalului și ne permitem să adnotăm. roblema ce s'a pus este aceea de a se ştii dacă legea asupra contractelor de muncă din 5 Aprilie 1929 are puterea retroactivă 

sau cele din momentul Judecăţii. ___ Principiul fundamental, al art, 1 din codul civil, este crista- lizat în maxima lui Savigni „tempus regim actum“ care reglemen- tează conflictul legilor în timp şi neretroactivitatea legilor. Art. 1 cod. civ.. arată că legile au de scop a reglementa viito- rul, adică actele şi situațiunile născute după intra 

Legiuitorul ordinar poate să deroge dela această regulă, dar trebue să-şi manifeste această intențiune în mod expres, sau voinţa sa trebue să reiasă în mod tacit din dispoziţiile legii. Neretroac- bso ută, nici de esenţa legii; aa = ma e morală şi drept, care se 
adresează special judecătorului, ca 0 normă statornică de Cris 
ca un principiu diriguitor in caz de tăcere a legii. (Eug. Heroveanu. 
Proc. civ., pag. 9: Hamangiu 1, 67: Aubrv et Rau, par. 30. Demo.
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lombe, 1, 67. Jurisprudenţa Generală din 1926 speța 889, idem, 
1927, 870). 

Doctrina a fixat domeniul de aplicaţiune a principiului ne- 
retroactivităţii legilor, construind teoria situaţiunilor legale obiec- 
tive sau abstracte şi a situațiunilor legale subiective sau concrete. - 

Sa spus astfel că o lege nouă poate modifica situaţiunile le- 
gale, obiective sau abstracte, născute sub imperiul legii vechi, si- 
tuațiuni cari au rămas ca simple espectative sau facultăţi legale 
neexercitate, fără a se putea spune că are putere retroactivă. Dar 
o lege nouă nu poate modifica cari s'au tradus în raporturi deter- 
minate prin exerciţiul lor, decât cu călcarea principiului nere- 

- troactivităţii. (Bonnecase, vol. II, şuppl.. la tratatul teoretic Şi 
practic de drept civil a lui Baudry-Lacantinerie, pag. 150, 247, 
261; Planiol 1, 241, 242; E. Heroveanu, op. cit., pag. 8; Matei Can- 
tacuzino, Elemente, paragraf 52—35). 

Aplicarea acestei reguli în materie de procedură impune o 
distincţiune şi anume: 

Legile de organizare judecătorească şi de competinţă, precum 
şi legile de procedură şi de urmărire în general sunt aplicabile din 
momentul publicării lor, chiar şi în procesele născute din fapte pe- 
irecure anterior promulgării legii celei nouă. 

In materie de probe însă situaţiunea se schimbă. Dacă este 
vorbă. de admisibilitatea probei în raport cu faptul juridic pe care 
urmează a-l stabili, legea aplicabilă este cea din momentul de când 
s'a petrecut faptul. | 

Argumente: Proba face parte din conținutul dreptului în li- 
tigiu. Ea naşte odată cu el şi nu poate fi supusă unui regim deosebit. 
(Heroveanu, op. cit., 14). Lucrul este evident mai ales pentru pro- 
bele contractelor care sunt preconstituite în vederea unui eventual 
litigiu. Deşi menite a servi mai târziu, aceste probe fiind consti- 
tuite concomitent cu facerea actului, părţile nu pot fi obligate a le 
constitui decât conform legii în vigoare din momentul facerii ac- 
tului, iar constituirea lor este un lucru trecut și definitiv stabilit. 
(Planiol, I, 245, Hamangiu ], 76, cu toţi autorii acolo citați). _ 

Din acest punct de vedere mijloacele de probă iau caracterul 
unor drepturi câştigate. , 

Faţă cu aceste principii un raport de drepturi, în privința 
căruia codul actual nu admite proba cu martori, poate totuși a fi 

stabilit prinir'o asemenea probă, dacă faptul generator a luat na- 
ştere sub legea Caragea, care încuviinţa martorii în orice materie. 
(Cas. I, Dec 114 din 889. Dreptul 28, pag. 245). Acelaşi lucru se 
petrece și în ipoteza contrarie: când legea nouă încuviințează 
roba cu martori pentru dovedirea unui contract, probă pe care 

[egea veche nu o admitea, acest mijloc de probă nu este admisibil 
pentru dovedirea unui contract născut sub legea veche, care nu 
permitea asemenea dovadă. (Heroveanu, op. cit., pag. 15, nota 5). 

Mijloacele de probă sunt guvernate de legea în vigoare din
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momentul naşterii contractului, fără a distinge între acţiunile care tind la executarea contractului şi cele cari tind la destiinţa- rea lui. (Huc, I, par. 8; Colin et Capitant, [, 55; Alexandresco, I, 116; Nacu], 54; Hamangiu, Cod. adnotat. Art. 1, No. 11, 12, 15, 66, 108). 
„Dacă este vorba însă de forma şi condiţiunile procedurale în care proba trebue să fie administrată, legea aplicabilă este cea din momentul când se face proba. Ex.: Proba cu martori, este admisibilă în fond pentru dovedirea unui raport Juridic născut sub legea veche care op încuviinţa, deşi astăzi n'ar mai fi admi- sibilă pentru codul civil. Ea nu poate fi însă administrată în formă decât potrivit legilor actuale şi deci martorii nu pot fi audiaţi cu carte de blestem. (Craiova 1, 22 Martie 1905, 41 din 905). “ 
Legea asupra contractelor de muncă din 5 Aprilie 1929 nu cuprinde nicio dispoziţiune care în mod expres să-i declare efectul retroactiv, nici din care să reiasă în mod tacit voinţa de a-i.da acest caracter. Până la promulgarea acestei noui legi, funcţionarii din comerţ şi industrie aveau o situajiune mult inferioară faţă de patroni, întrucât raporturile de drepturi între ei erau guvernate de drepiul civil, art. 147, 

„Noua lege are meritul să reglementeze în mod echitabil şi drept o situaţiune vitregă pentru o întreagă clasă socială a funcţio- narilor din comerţ şi industrie. Ea priveşte însă numai raporturile de drepturi cari se vor naşte după aplicarea legii celei noui. Multe sunt dispoziţiunile din această ege, cari denotă că legiuitorul nu sa gândit a-i da putere retroactivă, cum de ex.: înscrierea contrac- telor la Camerele de muncă, înfiinţarea jurisdicţiilor profesio- 

zolvate sub vechea lege, deoarece în această privinţă trebue să aplicăm legea sub care a fost încheiat contractul 
> . » . 

.. . o - 
numai printr'o eroare de Principii, judecătorul a putut încuviinţa 

Ur e sub imperiul - R j » nu putea fi primită si 
această probă. Constantin Buruiană, Advoca, (urit rutei 

69. Pretenţiuni izoorite dintrun > . a, Competință. Autorităţile industriale propăraet fe lcgeu ăpAptiunea în justiție. contractelor de muncă, 
egea in 1884 și legea 

In fapt: Reclamantul Ă, de meserie șofeur, a înaintaţ acțiunea în contra
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pâritului Y, comerciant, pentru salariul şi despăgubirile cuvenite acestuia, în 
urma concedierii din serviciu, de către părit, obținând sentința în lipsă. ” 
_ Pâritul a făcut opoziție, ridicând excepliunea dilatorie conf. art. 181 p. c. 
întrucât reclamantul fiind şofeur, acest liligiu urmează a se judeca de către fo- 
rurile industriale, conf. legii XVII din 1884. 

In drepl: Conform art. 120 din legea contractelor de muncă, din anul 1930, 
precum şi art. 122 din regulamentul acestei legi, toate litigiile, izvorite din ra- 
porturile dintre patron şi întreprinzători pe de o parte şi salariați pe de altă 
parte, sunt de competința exclusivă a insianțelor judecăioreşti, până la înfiin- 
țarea jurisdicției profesionale, iar conf. art. 124 din această lege, sunt abrogate 
toate legile, regulamentele şi dispoziţiunile legale contrare legii contractelor de 
muncă. Ori, conform acestor dispoziţiuni autoritățile industriale existente sub 
imperiul legii vechi din Ardeal, sunt desfiinţate şi deci aceste litigii urmează a 
se judeca de către instanțele judecătorești neaparținând competințelor forurilor 
industriale, prevăzut de legea XVII din 1884 din Ardeal, care lege a fost abro- 
gală categoric prin suscitatul articol. 

Pentru aceste motive, excepțiunea ridicată de pârit a fost respinsă. (Jud. 
Oc. Mixtă Gherla, Incheierea din 18 Oct. 1930, Judecător Teodor C. Petruc. Juris- 
prudenţa Generală No. 55 din 15 Noemvrie 1930, speja 1379). 

70. Vezi Jurisprudenţa Generală No. 37 din 27 Noemvrie 1930, speța 1474. 

71. Vezi Jurisprudența Generală No. 1 din 1 Ianuarie 1931, speța 24. 

72. Procese: izvorîte din contracte de locațiune de serviciu. Contract ante- 
rior promulgării legii contracielor de muncă. Se aplică această lege? Soluţie ne- 
galivă. 

In fapt: Societatea „Semănătoarea“ sucursala Chişinău, este acționată în 
judecată de M. L. şi P. K. pentru plata sumei de 546.000 lei, cu titlu de daune 
pentru faptul denunțării contractului de locațiune de serviciu intervenită cu 

contract scris între părita şi reclamanţi la data de 8 Martie 1929. 

Pârita prin advoocatul său a ridicât incidentul de competință ratione ma- 

teriae. Admitere. | | 

In drept: Din actele aflate la dosarul cauzei se stabileşte în mod neindoios 

că contractul dintre părți a luat naştere la 8 Martie 1929, adică anterior promul- 

gării asupra contractelor de muncă din 5 Aprilie 1929, fiind încheiată pe o durată 

nedeterminată. a 

Considerând că legea contractelor de muncă este o lege de fond şi că legile 

de fond n'au caracter retroactiv potrivit principiului „tempus regit aclum” şi 

conform art. 1 cod. civ. deci litigiul de față nu poate fi judecat conform legii 

asupra contractelor de muncă, fiind născut dintr'un coniract de locaţiune de ser- 

viciu anterior promulgării acestei legi, contraci reglementat de dreptul comun. 

Considerând că potrivit art. 66 din legea accelerării, judecălorii de ocoale 

din circumscripția Curţii de Apel Chişinău, au competința de a judeca numai 

în litigiile a căror valoare nu întrece suma de 50.000 lei, incidentul urmează a 

fi admis, declinându-se competința în favoarea Tribunalului Lăpuşna. ( Jud. Ocol 

ȚI urban. Chişinău. Cartea de jud. No. 310 din 19 Ianuarie 1951. Admis incidentul 

ridicat de societatea „Semănătoarea“ prin advocatul Mareacri în proces cu Paul 

Koenigschatz şi alţii prin advocaiui M. Feiustein. Jude preşedinte, P. Stihi. 

Vezi $ risprudenţa generală No. 8, din o6/Il 1931, pag. 243 speța 287). 

73. Recurs în această materie. Termen. Este de cinci zile libere dela 

nfare. Raţiune. 
Lu 

pron fara, e A zipunilor art. 119 din legea contractelor de muncă din 19 

Aprilie 1929, termen de recurs, contra sentințelor tribunalelor date în materia 

contractelor de muncă, este de 5 zile libere socotite dela pronunțare. 

De aci urmează că atunci când este vorba, ca în specie, de o sentință pro: 

nunfțată în virtulea legii contractelor de muncă, termenul în care partea poate să 

introducă recurs, se socotește în conformitate cu dispozițiunile art. 119, jar nu 

'nu după prevederile art. 32 alin. 1 din legea organică al Inaltei Curți de Casajie, 

după cum susține recurentul, deoarece legea asupra contractelor de muncă este o
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lege specială promulgaiă păsterior legii Curţii de Casaţie şi ale cărei dispozi- free, Frog dela acelea prevăzute la art. 32 alin. [ din legea Curţii de Casaţie. Aşa fiind şi întrucât în speţă este necontestat că recurentul a introdus re- cursul de faţă, în contra sentinței No. 850 din 1929 al Trib. Ilfov peste termenul de 5 zile libere socotite dela pronunțarea acelei sentințe şi prevăzut de art. 119 
atare se respinge. (Cas. 1 deciz. No. 2007 din 17 Dec. 1930, respins recursul făcut de Jack Cohen, prin advocatul |. Gruber, contra seni. 850 din 1929 a Trib. Ilfov sect. IIl-a în proces cu Gheorghe Nastac, prin advocatul C. Pascu, pruş. Trib. Magheru, consilier. Jurisprudenţa “Generală No. 15 din 30 Aprilie 1951, speța 572). 

urmează că admiţându-se apelul reclamantului salariat, creditori urmăritori şi anulându-se ordinul de suspendare să se dispună continuarea executării. (Trib. Ilfov sect. Ti-a civil cor. sentința No. 2321 din 10 Februarie 195i. Admis apelul făcut de Grigore Andreas prin advocatul M. Garfein în proces cu Lazăr Petrescu prin advocatul S. Avramescu preş. ].. Gheorghiade. Jurisprudenţa Generală No. 17 din 14 Mai 19531, speța 656). 
74. Recursul în această materie. Termen. Se socoteşte dela pronunțare. De- rogare dela legea Curţii de Casaţie. (Art. 120 legea contractelor de muncă, art. 

36 iesea Lurţii de Casaţie). ' Admis incidentul şi respins ca tardiv recursul făcul de Louis Regnault prin 
d-l advocat Lapati, în proces cu firma Bortoli Preres, prin d-l advocat Nedelea. Legea contractelor de muncă fiind o 'lege specială și posterioară legii 
Curţii de Casaţie, dispoziția sa din art. 120, după care termenul de recurs se socotește dela pronunțare, trebue privită ca 'o derogare dela principiul general 
pus prin art. 37 al legii Curţii de Casaţie, şi ca atare este aplicabilă. (Cas. III 
deciziunea No. 31, din 14 Ianuarie 1934). Considerentele deciziunii: 

Asupra incidentului de tardivitate a recursului: Având în vedere că, legea contractelor din 1929, prin ari. 120 prevede că 
fermenul de recurs în această materie este de 5 zile şi începe a curge dela pro- 
nunțarea hotăririi atacată; 

- Considerând că prin art. 23 alin. 1 din legea Curţii vede în adevăr, ca regulă generală, că termenul de recurs în Casaţie este de o 
lună, începând dela comunicarea holăririi, iar prin alin. 11 se adaugă, cu titlul de 
excepțiune că în cazurile prevăzule de legi speciale, se Dor urma acele termene. 

Considerând că, legea specială a contractelor. de muncă, fiind intervenit asupra termenului de recurs mod constant s'a stabilit — şi în privința moment deoarece noul legiuitor prevăzând în mod expres muncă, termenul începe a curge dela pronunțare, a înțeles să dero 
generală a legii Curţii de Casaţie, în virtutea căr municare. 

- Că astfel fiind, şi întrucât în speță este vorb tra unei hotăriri dată în aplicarea legii hotărire a fost Pronunţată la 31 Ianuarie 1939 ilfov Secţia I-a comercială, în ziua de ? Au termenul de 5 zile prevăzut de lege, acest re pinge ca atare. 
Pentru aceste motive, Curtea resping 

i 
ână 

No. 5 din 1 Martie 1951, pag. vi par. 37), Se recursul, (Jurisprudenţa Română
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„25. Recurs. Termen de 5 zile dela pronunțare. Motivele trebuesc depuse 
tot în acest termen. 

, Deşi conf. art. 535 din legea Curţii de Casaţie termenul de recurs e de 30 
de zile și începe a curge dela comunicarea hotărîrii, totuşi prin art. 120 din leg. 
contr. de muncă, intervenită ulterior s'a derogai dela principiul general: pus de 
legea Curţii de Casaţie, scurtându-se termenul de recurs la 5 zile şi fixând ca 
moment al începerii lui, data pronunțării sentinței. 

In conformitate cu art. 36 din legea Curţii de Casaţie, motivele de casare 
se vor depune odală cu cererea de recurs sau înlăuntrul termenului prevăzut 
pentru facerea recursului. Ă . 

In materie contractele de muncă, termenul de recurs fiind de 5 zile şi în- 
cepând dela pronunțare cum s'a arătat mai sus, urmează că şi motivele de casare 
să fie depuse tot înlăuntrul termenului de 5 zile. 

In speţă motivele de recurs fiind depuse după trecerea acestui termen, 
întrucât prin certificatul prezentat de recurent se arată că la data de 18 Sep- 
teinorie 1930 dosarul cu sentința a fost primit la arhiva Tribunalului de unde 

rezultă că la această dată sentința era deja redactată iar motivele de recurs au 

fost depuse în ziua de 27 Oct. 1930, recursul urmează a fi anulat conf. art. 57 

din legea Curţii de Casaţie. (Cas. III dec. 808 din 11 Mai 1951. Anulat recursul 

făcut de Ion Tănăsescu prin advocatul Dămboviceanu contra seui. 1312 din 1950. 

Trib. 1 Ilfov în proces cu societatea Bortoli Frăres prin advocatul Barasch. Preş. 

O. Băleanu. consilier. Jurisprudenţa Generală No. 12 din 24 Martie 1932, pag. 

366, speța 575). 

76. Recurs în materie. Termen de introducere, este de 5 zile libere dela 

pronunțare. 

Potrivit art. 120 din legea contractelor de muncă, sentința lrib. care 72 

zolvă pricinile derivând din aplicaţiunea acestei legi, se va putea ataca în ter- 

men de 5 zile dela pronunțare. 

Intrucât în speță, sentința atacată No. 5939 din 1930, a Trib. Ilfov, secția 

1] com., care a rezolvat un asemenea litigiu este pronunțată în ziua de 10 Dec. 

1930, iar recursul a fost introdus tocmai 12 data de 9 Martie 1931, deci cu mult 

peste terinenul legal prevăzut de art. citat, urmează a se decide tardivitatea re- 

cursului de față şi respingerea lui ca atare. (Cas. III, dec. 13 din 12 lanuarie 

1932. Respins tardiv recursul făcut de Bernhast Kaufmann; contra sent. 3959 din 

1930, s. Il Ilfov, în proces cu Î. Kalmanovizi. Preş. d-l 1. Lupu. Jurisprudenţa 

Generală No. 20 din 2 Iunie 1952, pag. 625, speia 642). 

77. Apel. Termen. Cazul când prima instanță a aplicat legea contractelor 

de muncă, deşi nu era aplicabilă. Termenul se calculează conforin aceslei legi, 

iar nu după natura afacerii. 

In fapt: d-l P. G. intentează acţiune la Judecătoria Mixtă Roman, în con- 

tra d-nei E. N. proprietară, pe baza legii contractelor de muncă, cerând a fi 

oblisată la plata sumei de 50.000 lei, salariul cuvenit ca administrator al moşiei 

Oţeleni-Roman, proprietatea pâritei, plus procente dela data intentării acţiunii şi 

judecătoria în lipsa pâritei admite acțiunea pe baza lipsei sale la interoga or. , 

Fără să i se comunice cartea de judecată, pârita face apel la tribunalu 

an, care îi respinge ca tardiv a elul. a J Ă _ 

Rom În drept: iunea lui P. G. Lontra d-nei E. N. fiind intentată la judecă 

toria mixtă Roman, pe baza legii contractelor. de muncă, cum a fost judecată; 

iar pârita deşi a avut cunoştinţă de termen şi & primit duplicat de pe acțiune, 

nu s'a prezentat la judecată să facă oreo obiecție că acțiunea nu sar, pu ea jud ec. 

conform legii contractelor de muncă, din cauza naturii ei, în aces 22 intru â 

acțiunea e intentată la instanța prevăzută de legea contractelor e muncă și 

conform cu această lege și instanța privind-o ca fiind de natură a fi ju ecată 

după legea contractelor de muncă a și judecat-o astfel. Termenu / e apel e onira 

cărții de judecată date, nu poate fi altul decât cel prevăzut de ar - 120 € i legea 

contractelor de muncă, adică 10 zile dela pronunțare; căci motivul că pr n nat ra 

ei actiunea nu poate fi judecată după legea contractelor de muncă, nu p



Art. 120 LEGEA ASUPRA CONTRACTELOR DE MUNCA ADNOTAT 246 e A LE 

  

A dreptul pâritei să atace hotărtrea Primei instanțe în termenul prevăzut de lege după care dânsa credea că trebuia judecată acțiunea, căci dacă admite această, ar însemna că hotărirea primei instanțe nu ar mai putea să capete caracterul de hotărire desăvârșită în termenul prevăzut de legea aplicată, In afară de aceasta, sar mai ajunge şi la situația ca pârita să aibă drep- tul să facă apei în termenul prevăzut de legea ce crede că trebuia să fie apli- cată, iar reclamantul să facă apel după legea ce s'a aplicat, căci el de sigur că 

conform acelei legi, 
| ” Dacă prima instanță, greșit a judecat acțiunea după legea contractelor de muncă, pentru motivul că contractul prin care reclamantul este angajat ca ad- ministrator de moşie de pârita, nu ar pulea fi judecat, după această lege, pârita de sigur că putea să atace cartea de judecată pe acest motiv prin apel, însă prin un apel făcut în termenul prevăzut de lesea contractelor de muncă, apli- cată de prima instanță şi în acest caz tribunalul ca și în altă speță similară, 

unde fiind făcut apel în termen a examinat şi găsit că asemenea contracte nu 
sunt cuprinse în legea contractelor de muncă, ar fi examinat şi în speță dacă e 
cuprins sau nu în legea contractelor de muncă; însă nefiind un apel în termen, 
nu poate trece la o asemenea examinare. In privința incompetinței primei instanțe din cauza materiei. 

stabilit că prima instanță a judecat conform legii contractelor de muncă, care-i 
dă plenitudinea competinței pentru toate Procesele derivând din ea, indiferent de 
valoare. molivul invocat devine nefondat. Aşa fiind, apelul e tardiv şi cată a fi respins ca atare. (Trib. Roman, sent, 
No. 20 din 21 Ianvarie 1952, Preşedinte şi redactor E. Săndulescu, jude-presiden:, 
asesor N, N. Bosie, supleant). 

legea contractelor de muncă din 1929, violarea art, 108, 109 pr. Civ. a art. 65 leg. accel., a art. 5 c. civ., a principiului celor două grade de jurisdicție şi exces de puiere. „Trib. mi-a respins ca. tardiv apelul, ce am făcut contra cărţii 
de judecată No. 187 din 1951 a Judecătoriei Mixte Roman prin care am fost condamnat în lipsă să plătese d-lui P. G. suma de 
50.000 lei — salar ca administrator a] moşiei mele Oieleni din jud. 
oman cu procente de 15% pe an dela 27 Ianuarie 1931 până la 

litate; ori nici intimatul şi aici tribunalul
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nu se aplică salariaţilor agricoli şi atât Trib. Roman prin sentinţa 
No. 115 din 1951 cât şi Inalta Curte de Casaţie, s. |, sa pronunţat 
în acest sens prin decizia No. 1079 din 2 Octomvrie 1931 confir- 
mând sentința Trib. Roman. 

Insă tribunalul ca să ajungă la soluția dată a adoptat urmă- 
toarea teorie expusă de intimat: că întrucât fiind chemată în Ju- 
decată, pe baza legii contractelor de muncă, nu m'am prezentat 

spre a invoca că această lege nu e aplicabilă şi să ridic incidentul 
de incompetinţă, rezultă că am consimţit să fiu judecată după 

această lege şi odată ce judecătoria a aplicat-o calcularea terme- 

nului de apel trebue făcută după dispoziţiile acestei legi. 
Această teorie este cu totul eronată, căci din principiile ge- 

nerale de drept şi dih art. 108 şi 109 din pr. civ. rezultă în mod 
neîndoios că chestiunea aplicării unei legi ca şi chestiunea compe- 

tinţei unei instanțe nu e lăsată de lege la discreţia reclamantului 

şi numai la judecata primei instanţe, şi aceste chestiuni ca şi ori- 

care altele sunt supuse examinării şi instanţei de apel, pe baza 

principiului celor două grade de jurisdicție. Deci termenul de a- 

pel trebue calculat după legea pe care instanța de apel o va găsi 

aplicabilă după natura afacerii şi în speţă nefiind aplicabilă leg. 

contr. de muncă, termenul de apel trebue să fie calculat de tri- 

bunal dela comunicare şi dela pronunțare, ori cum comunicarea 

nu era făcută, tribunalul numai prin exces de putere a considerat 

apelul ca tardiv. 
E cu desăvârşire neîntemeiată şi susţinerea că s'ar fi încheiat 

un contract sau un quasi-contract judiciar, căci se încheie numai 

în următoarele două moduri: î) când părîtul fiind chemat la o in- 

stanţă necompetintă ratione personae nu invoacă această necom- 

petinţă şi 2) când neprezentându-se nu uzează de calea apelului în 

termenul şi după normele fixate de legea aplicabilă după natura 

afacerii. 
Aşa dar, în cazul de faţă întrucât eu nu n'am prezentat la 

prima instanţă şi am făcut apel conform ieg. jud. de oc. singura 

aplicabilă în speţă, nu se poate susține cu temei că s'a încheiat un 

contract judiciar, prin care am primit să fiu judecat pe baza ci- 

tatei legi (în acest sens d-l D. Alexandresco, Vol. VII relativ la 

autoritatea lucrului judecat, pag. 455 şi urm. Fuzier Herman, sub 

art. 1551 e. civ. fr. No. 399, vol. EI). 

Mai mult, prin apel şi verbal în instanță am invocat că jude- 

cătoria era incompetintă, din cauza că obiectul acţiunii trece de 

50.000 lei, astfel incompetinţa fiind ratione materiae conform art. 

65 leg. accel., tribunalul avea dreptul şi obligaţia să examineze che- 

stiunea, căci conform art. 108 şi 109 pr. civ. cu o asemenea incom- 

petinţă se poate ridica de-a-dreptul nu numai în instanță de apel, 

ci şi înaintea Curţii de Casaţie fiind de ordine publică şi chiar 

tribunalul era obligat să o ridice din oficiu dacă nu s'ar fi ridicat 

de mine.
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Tribunalul a violat art. 5 cod. civ. bazându-se pe pretinsul meu consimţimânt de a fi judecat după legea contr. de muncă, căci incompelința ridicată de ordine publică şi deci conform. art. 5 «e. civ. nu se poate deroga dela ea prin convențiuni. (În acest sens: D. Alexandresco, I, pag. 232). 
Tribunalul a comis un exces de putere şi prin faptul că a stabilit că am decăzut în dreptul de a opune aceste excepţiuni în instanța de apel, căci decăderile sunt de drept strict fiind numai legiuitorul în drept a le prevedea și nu există niciun text de lege din care să rezulte această decădere. | Instanţele judecătoreşti au respectat întotdeauna acest prin- cipiu, astfel în chestiunea incompeiinței jurisdicției civile pentru cauze comerciale și viceversa, dacă Inalta Curte de Casaţie prin mai multe decizii, stabilise că în caz când păritul nu sa prezenta: la prima instanță ca să ridice incidentul de incompetinţă, e decă- zut de a-l mai ridica în apel şi în acest caz la calcularea termenului de apel trebue să se aibă în vedere instanţa şi nu natura afacerii. Inalta Curte în darea acestei soluţiuni s'a bazat pe dispoziţiile spe- ciale din art. 108 al. 3 pr. civ. şi pe explicaţiile d-lui Ministru de justiţie în Senat, deducând din aceste că legiuitorul a prevăzut de- căderea, dar jurisprudenţa a variat şi actualmente e constatată în sensul că trebue să se aibă în vedere natura afacerii Și nu instanţa. 

ziţii ale art. 108 Şi din art. 109 pr. civ. că păritul cu toate că nu s'a prezentat la prima instanță arg dreptul să ridice incopentinţa de-a-dreptul, instanța de apel și în Casaţie. (Cas. III, 27 ianuarie 1915, proc. civ.; Dan No. 20 sub art. 108; Cas. [, deciz. din 23 la- nuarie 1924, care stabileşte, că partea care a lipsit la prima in- stanță şi în apel, poate propune incompetința cu ocazia judecării opoziţiei. Pand. Rom. III, pag. 54 din 1924). Pentru aceste motive, recurenta cere Casarea şi i î 
fond afacerea pe baza art. 53 leg. Curţii de Casaţie copii ugleca în acțiunea ca rău îndreptată ŞI nulă, nefiind timbrată, Al. Al. M tea, advocat, Roman. (Jurisprudenţa Generală N i bruarie 1932, pag. No. 175, speța 182). a No. 6 din 11 Fe- 

„78. Recurs în litigii referitoare la le de introducere. Curge dela pronunțarea hoțăririi ate 
generală că termenul de recurs în Casafiune este de o lună, î
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municarea hotăririi ce se arată, iar prin alin. 2 se adaugă cu titlu de excep- 
țiune — că în cazurile prevăzute de legi speciale se vor urma acele termene. 

Legea specială a contractelor de muncă intervenită posterior legii Curţii 
de Casaţie, dispozițiunile sale asupra termenului de recurs, urmează a se aplica 
nu numai în ce priveşte durata acestui termen — cum în mod constant s'a sta- 
bilit — ci şi în privința momentului de când începe a curge, deoarece noul 
legiuitor prevăzând în mod expres că în materia contractelor de muncă, ter- 
menul începe a curge dela pronunțare, a înţeles să deroage dela regula generală 
a legii Curţii de Casaţie, în virtutea căreia curge întotdeauna dela comunicare. 

Astfel fiind şi întrucât în speţă este vorba de un recurs îndreptat contra 
unei hotăriri date în aplicarea legii contractelor de muncă şi întrucât această 
hotărîre a fost pronunțată în 31 Ianuarie 1930, iar recursul înregistrat la Trib. 
Ilfov sect. I-a com. în ziua de 7 August acelaşi an, deci cu mult peste termenul 
de 5 zile prevăzut de lege, acest recurs este tardiv -şi urmează a se respinge că 
atare. (Cas. III deciz. No. 31 din 14 Januarie 1931 respins tardiv recursul făcut 
de Louis Rignault, prin advocatul Lapati, în proces cu firma Bortoli E ceres, prin 
advocatul Nedelea, St. Mladoveanu, preş. Jurisprudența Generală No. 23 
din 25 lunie 1951, pag. 726, speța 885). : 

79. Vezi Jurisprudența Generală No. 37 din 29 Noemvrie 1931, pag. 1172 
par. 1363. 

80. Legea contractelor de muncă. Este o lege de fond, iar nu de procedură 

şi deci nu are efect relroactiv. 
In fapt: Reclamantul este angajat de pârit, în anul 1924, să-i țină conta- 

bilitatea întregului său comerț, fixându-se drept preț al acestei locaţiuni de ser- 

vicii o tantiemă de 30 la sută din venitul realizat de locator. In 1931, locatarul 

caută a-şi valorifica pretențiunile sale în sumă de 762.000 lei înaintea judecătoriei 

invocând dispozițiunile legii contractelor de muncă din 1929. 

In drept: Părţile s'au referit în momentul încheierii contractului, la dispo- 

zițiunile dreptului comun şi anume la cuprinsul și înţelesul codurilor civil şi 

comercial. 
Prin urmare, toate efectele actului încheiat, sunt guvernate de textul şi 

spiritul acestei legiuiri, iar nu de acelea ale unei legi posterioare, promulgată 

cinci ani mai târziu şi care conține dispoziţiuni cu totul diferite de cele avute 

în vedere de părțile contractante. 
A decide altfel înseamnă a se distruge autoritatea ce legea acordă conven- 

fiunilor legal făcute şi a se micşora încrederea ce trebue a se inspira tuturor 

că o situațiune juridică născută sub imperiul unei legi, va fi respectată şi sub 

legile viitoare, ar însemna, cu alte cuvinte, a se nesocoti previziunile legitime ale 

părților | , 

Legea contractelor de muncă ar fi aplicabilă şi faptelor petrecute anterior 

promulgării sale numai în cazul că ea ar avea caracterul retroactiv sau ar fi o 

lege de procedură. In lege însă nu există o dispozițiune expresă în ce priveşte 

refroactivitatea acesteia, iar caracterul ei de lege economico-socială, nu e sufi- 

cient pentru a o face să fie privită ca o lege de imediată aplicaţiune, ceea ce 

se întâmplă numai cu legile de drept public. De asemenea nu poate fi conside- 

rată ca o lege de procedurii deoarece în scopul ei şi prin majorilatea_dispoziţ!- 

unilor ce cuprinde, ea se clasează printre legile de fond, care creează drepturi 

și sifuațiuni noui şi mult diferite de cele prevăzute de dreptul comun. ivacă in 

_această lege se găsesc şi anumite dispozițiuni procedurale, referitoare la compe- 

tență, termene, căi de atac, ete, apoi acestea sunt prevăzute 'numai în scopu 

unei mai bune şi mai uşoare aplicațiuni a ei şi nu pot, ele singure, transforma 

în lege de formă, o lege eminamente de fond. Lu NI 

Admițând că L. c. m. ar fi o lege de procedură şi competință şi încă ca 

nu ar fi aplicabilă în speță, unde este sfabilit că contractul părților. în runeş e 

caracterele unui contract de locațiune de servicii încheiat în spiritul codu lui ci 

vil, şi în atare situaţiune este evident că litigiul de față, care excede competență. 

judecătoriei, este de jurisdicțiunea tribunalelor.
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Caracterul contracielor ar fi discutabil numai în ipoteza că el ar fi inter- venii posterior legii contractelor de muncă din 1929; numai în acest caz, ar mai fi de văzut dacă părțile au înțeles să se refere la dispozițiuniie dreptului comun, încă în vigoare în această materie, sau la legea contractelor de muncă, (Judecă- toria Mixtă Câmpulung-Muscel. Cartea de jud. No. 2175 din 18 Sept. loan Negru, Jude-ajutor). 

Notă. — În. acest sens: Cas. I, 85 din 1916, Jur. Rom. 1916, 
pag. 548 şi „Curierul Judiciar“ 46 din 19:6 relativ la o speţă si- 
milară, privind un litigiu născut posterior legii meseriilor şi asi- 
gurărilor muncitoreşti, dar pentru un fapt petrecut anterior. 
Irib. Muscel s. I, jurnal 50 Martie 1951 nepublicat în Jud. 1 Urban Chişinău No. 510 din 1931. Jurisprudenţa Generală No. 8, 
din 26 Februarie 1931, relativ la două speţe identice. N, R. (Ju- risprudența Generală No. 40 din 10 Decemvrie 1951, pag. 1266, 
speța 1448). 

81. Termenul de recurs şi de punerea motivelor. Prin art. 120 al. 2 din legea contractelor de muncă, se derogă în ce priveşte termenul de recurs dela art. 55 din legea Curţii de Casaţie stabilindu-se principiul că „sentința Tribu- nalului se va putea ataca cu recurs în termen de 5 zile libere dela pronunțare“. Chestiunea care sa dedus înaintea Curţii de Casaţie a fost acea de a se şti „în ce termen trebuesc depuse motivele de recurs. Curtea de Casaţie, s. III, prin dec. No. 808/9351. (Dosar No. 1149/930), țăcând aplicațiunea art. 36 din legea Curţii de Casaţie combinat cu art. 120 din legea contractelor de muncă, a hotă- rît că şi motivele de recurs lrebuesc depuse înlăuntrul termenului de recurs, afară de cazul când recurentul aduce dovada că sentința nefiind redactată în termen de 5 zile dela pronunțare, motivele n'au putut fi depuse în acest interval, (Re- glementarea jurisprudenţială, Marco Barasch, 1932). 

82. Competința instanțelor create prin legea din 5 Aprilie 1929. In lesătură cu chestiunea cumulului de daune s'a pus înaintea instanțelor de fond problema instanțelor instituite de legea contracielor de muncă. Prin legea din 5 Aprilie 1929 se prevede că litigiile derivând din aplicarea ei, se por judeca de o jurisdicție specială, denumită jurisdicție profesională. Cum această jurisdicție nu a luat fiinţă până azi, art. 120 lasă până la înființarea ei toate pricinile la competența judecătoriei de ocol. Chestiunea care sa dedus 

ar avea de obiect exclusiv plata salariilor? . Inainte de a răspunde la această chestiune trebue să accentuăm că legea contractelor de muncă ca şi toate celelalte legi de ordin social (legea duratei muncii, legea repausului duminical, legea reglementării conflictelor colective de muncă) face parte dintr'o nouă disciplină juridică, a legislației muncii. Ne aflăm într'un domeniu cu totul nou, domeniul derogator dela legislaţia de drept comun. 

ări, aceste jurisdicții ființează de mult. 4 în 
2 e 7 

. Astfel. în 
| Germania avem Tribunale de muncă Curți de Apel şi o secțiune la cuie! de 
Casaţie care are în competința sa exclusivă judecarea conflictelor de muncă. In 
Franța funcționează fgonseils de Prud'hommes în prima instanță şi tribunalele 

e comerţ ca instanță de ape pentru aplic i i ţ 

co / « 
area legii contractelor d ă 

Insăşi legiuitorul român d-l | Ră ” aplicate encăi 
-i Î. Răducanu recunoaște că o bună i ii 

i c C dl |. În n nă aplicare a legii 
este în funcție de imediată înființare a acestei jurisdicții profesiânala lată A
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ir'adevăr ce declară d-sa la Se i ici i 

pag.:683): „Fără jurisdicțiuni n (Monitorul Oficial o 22 din 22 Aprilie 1729, 
expunerea de motive se vede prea bine lucrul acesta. a nu se poate aplica. Din 

„Cu alte cuvinte, legiuitorul nost în ă î uri 

diețiilor profesona,e judecarea aL nostru a puleles să 1z3e în eompetenia juris- 
ceastă compe ență dobândeşte o confirmare din textul art. 79 care 

goric, edictând că parlea denunțătoare rămâne responsabilă Tare ca 
jura icţia profesională nu, constată legilimitatea denunţării. Nu se poate deci sus 

serios că legiuitorul a înțeles să lase în competența judecătorii : 

de ocol, care ţin locul jurisdicției profesiona i psi; judecătorilor 

în care valoarea litigiului nu jiei prole Ap aplicarea ei numai în iudecă- 

torească nu-şi poate găsi aplicațiunea în această materie cu totul s cciald Disp. 

art. 120 din legea contractelor de muncă lasă dimpotrivă, în competența iudecă. 

toriilor de ocol toafe litigiile derivând din aplicarea legii indiferent de loarea 

lor. Această rezultă în mod indubitabil din cercetarea proectului de lege astfel 

cum a fost depus la Senat şi din desbaterile parlamentare. Intr'adevăr Y roectul 

prezentat Senatului cuprinde în art. 120 o dispoziţie după care, — tocmai din 

cauză că în acel momeni juridicția profesională nu exista —" suszisele litigii 

ie judecate de către instan : i Moni i 

cial No. 50 din 24 Mai 1929, pag. pri de drept comun (pezi Monilorul Oji- 

La Cameră această dispoziţie a fost însă ă, î ii 

d-lui deputat Simionescu se poziție la los, nsă amendată. In urma Luce modi. 

ficând competența, devine actualul articol 120 (vezi Monitorul Oficiai "No. 56 

din 51 Mai'1929, pag. 2109). Voința legiuitorului de a mări competența jude- 

cătoriilor de ocol în această materie este astfel precis şi caiesuric exprimață. 

Ca argument de analogie indicăm că chestiunea a fost dedusă şi în judecata 

Curţii de Casaţie în Franţa, care a statuat că jurisdicția profesionala poale să 

judece şi cereri de daune interese — indiferent de valoarea lor — decurgând 

din concediere abuzivă. (Cas. Ch. civ. Arret du 17 juillet 1930 Bulletin du 

Ministere du Lravail, 1928, pag. 498). ” 

, Tribunalul, Ilfov s. 1. com. prin aceeaşi sentință o. 2515 din 23 Decem- 

orie 1950, a slatornicil principiul de mai sus în termenii următori. 

_ „Că prin urmare, în speță, în afară de cercetarea materiei avută astfel 

în vedere de legiuitor, prima instanţă, vperificându-şi competința nu avea să se 

preocupe de cvantumul pretins de reclamant prin petitia introductivă «de in- 

stanță, așa după cum impune orânduirea legii judecătoriilor de ocol în stabilirea 

compelenţii acestor instanţe, deoarece legiuitorul edictând prin disp. art. 120 al. 

I o singură cale de atac în contra hotîririlor astfel date de judecatorile de 

ocol, fără dislincțiune de coantum şi neprevăzând în nicio altă dispuzițiune vreo 

stân jenire din acest punct de vedere negreșit a înțeles că judecătoriile de ocol să 

judece ioate pricinile derivând din judecarea acestei legi. indiferent de coan- 

fum, iar rațiunea juridică determinantă a legiuitorului în stabilirea acestei excep- 

fiuni dela resula legii organice a acestor instanțe asupra competenţei rezidă de 

sigur în caracterul de provizorat atribuit competenţei iudecătoriilor de ocol de 

a judeca aceste: pricini până la înființarea jurisdicțiunii profesionale. 

„Că de asemenea, în verificarea competenţei sale, această instanță nu aveă 

să preocupe nici faptul că partea reclamantă, odată cu cererea daunelor cauzale 

prin uzul dreptului de concediere al Băncii, pretinde şi despăgubiri rezullate din 

abuzul comis de Bancă în exercitarea acestui drept, deoarece şi desdăunările 

cerute pe baza abuzului acestui drept ce pretind în birtutea interprelaru și upli- 

cării aceluiaşi contract de muncă intervenil între părți, iar ca atare, conf. art. 

20,.26, 36, 64, 66; 79, 110 sus citate, au a se judeca de această instanță ca formând 

obisctul unor contestațiuni născute din aplicarea contractelor de munc. 

„Că dacă, pentru a susține aceste prelențiuni, parlea reclarnanta se ba- 

zează pe principiul abuzului de drept prin aceasta nu se împietează asupra 

competenţei, deoarece mu invocarea acestui. principiu pe care de ali/ei legea 

de faţă nici implicit nici explicit nu- determina compelenla şi 
1 interzice, vă jerinin pelen 

cadrul faptelor deduse în judecată, regula de drept aplicabilă lor fiind întot- 

deauna cea în vigoare.
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„Că iarăși, dacă partea reclamaniă pe baza convenției de muncă a păr- j i mari decât acelea conferite de legea de fală, nu se poate totuşi deduce din această cauză depășirea competenţei de către judecă. toria de ocol pe considerațiunea că în acest caz drepiurile asifel reciamate ru ar rezulta din prevederile acestei legi, deoarece în afană de faptul că dis- pozițiile art. 44 din lege prevăd posibilitatea completării contractelor de muncă prin regulamente de muncă sau contracte colective, apoi chiar în hpsa unei 
atari dispozițiuni încă competența judecătoriei de ocol rămâne nealterată şi în 
acest caz întrucât legea precizând prin art. 120 pentru a fixa competenţa acestei instanțe că judecătoriile de ocol vor judeca Pricinile derivând din aplicarea ei 
asupra contractelor individuale de muncă, iar dispozițiile fiind aplicabile oru- 
cărui contract individual de muncă, independent de clauzele sale, aceste dis. 
Pozifiuni fiind de ordine publici negreşii competența acestor inslanțe nu va 
putea fi ştirbită din cauza susmenționată. 

” „Astfel fiind, întrucât în susținerea excepțiunii de fată nu se contestă 
că contractul individual de muncă în discufiune ar fi intervenit între patron 
şi un salariat şi că acest contract ar avea un caracler de continuitate şi în- 
trucăt așa după cum sa demonstrat, judecătoriile de ocol au căderea să Ju- 
dece în primă instanță de fapt orice conflicte derivând din coniracte indioi- 
duale de muncă intervenite între patron și salariat e tate şi independent de motivele de drept invocate în sprijinul unor atari ce- 
reri, ori de cvantumul prefenţiunilor formulate, sau de fa reclamate pe baza convenției de muncă depăşesc cele conferite pin lege, re- 
zultă că excepțiunea de incompetență ridicată de partea Pârită în proces pe 
considerațiunea că pretenţiile deduse în judecala Judecătoriei Ocolului 1 Urban 
Bucureşti din partea reclamantă ar depăși în coantum, cu mult prea mult 
importanța afacerilor atribuite judecății acestei instanțe şi ar deriva din con- 
vențiuni particulare de năuncă, sprijinindu-se în acelaşi timp drept, străine legii de faţă, este nefondată, iar ca atare judecă 
declarându-se competentă în baza legii de a iudeca acest prnces, a făcut o 
justă aplicațiune a principiilor acestei legi“. (Vezi Reglementare Jarispruden- 
tială. Marco ]. Barasch, 1952, pag. 15 şi 24). 

85. Vezi Curierul Judiciar No. 4 din 24 Ianuarie 1952, pag. 65. 84. Litigii derivând din această le când una din Părți este comerciantă, Art. 31 par. 1 din legea Curţii de Casaţie prevede că secți 
deca recursurile în materie civilă afară de cele deferite secții 
prin prezenta lege și legi speciale. Prin paragraf. 5 litera a, de sub acelaşi articol, se prevede că sechunea III 
da judeca recursurile în conira hotăririlor date în materie comercială 

„În speță, litigiul în care sa dat hotărîrea atacată cu recursul de faţă 
derivă din executarea contractului prin care recurentul comercianti a anga at 

ca funcționar în prăvălia sa pe întimatul pe care l-a concediaţ — după cum 
pretinde — fără preavizul prevăzut de legea contractelor de muncă * 

Asifel fiind, urmează că recursul de fată î ] iunii 

înaltei Garii Qireia (93 mcază 2 fi trai: decir, ea Coma eliuniă IIL,. 

. 101 ; Sepi, + Declinare de competinţă. P D.V hi, pri 

edinte. ȚarisSePi a j - Preş D. olanschi, prita- 

pres inte Jurisprudenţa Generală No. 5 din 4 Februarie. 1932, pag 144,
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„84 bis. Contract individual de muncă. Legea din 5 Aprilie 1929. Munca ma- 
nuală, Munca intelectuală. Funcţionarii particulari. Sfera de aplicabilitate a con- 
tractului individual de muncă art. 37, 85, 120 din legea contractelor de muncă 
din 5 Aprilie 1929. “ 

1. — Intră în sfera de aplicabilitate a contractului individual de muncă, 
reglementat de legea din 5 Aprilie 1929, contractele încheiate între paironi şi 
muncitorii manuali sau intelecluali, nu numai din stabilimentele indusiriale sau 
comerciale, dar și din celelalte stabilimente sau instituții particulare, care nu 
se ocupă nici cu comerțul nici cu industria, ci îşi exercită activitatea într'un do- 
meniu fără scop lucrativ, călăuzile de binele marelui public, nejiind excluși 
din marea masă a muncitorilor manuali şi intelectuali, cărora li se aplică 
„dispozițiunile acestei legi, decât funcţionarii publici, cum şi funcţionarii din 
instituțiile ale căror bugete sunt supuse aprobării Parlamentului, Guvernului 
sau consiliilor ijudețene sau: comunale, pe care art. ] din legea statutului func- 
ționarilor publici îi consideră ca funcționari publici. 

2. — Instanța competentă să judece diferendele ivite cu ocazia executării 
unui contract individual de muncă din 5 Aprilie 1929, este judeaătoria de ocol. 
(Jurisprudența Generală 1932). 

85. Teatre particulare. Diferendele dintre artişti şi întreprinzălori de spec- 
tacole. Competința comisiunilor speciale iar nu a instantelor de drept comun. 
Respins recursul făcut de Charloite Brodier-Kercea, prin d-nii advecat Kercea- 
Sipsom în proces cu Soc. Bulandra Max-Storin prin d-l advocal Tilel Pelrescu. 

Diferendele dintre artiştii teatrelor particulare şi întreprinzătorii de spec- 
tacole; se vor judeca de comisiunile speciale instituite pe lângă teatrele na- 
ionale din legea teatrelor din 1930. (Cas. III, dec. No. 1506 din 2 Dec. 1931). 

Considerentele deciziunii: 
Având în vedere că, din sentința supusă recursului se constată că re- 

curenta, Charlotte Brodier-Kercea, chemând în judecată pe intima!a, Socielatea 
în nume colectiv „Bulandra-Manolescu-Storin“ înaintea judecătorii de ocol, 
conf. arf. 120 din legea contractelor de muncă, pentru daune, rezultând din ne- 
respeclarea unui contract de angajament, intimala a ridicat incidentul de ne- 
competință a: instanței, întemeiat pe dispozițiunile ari. 61 din legea teairelor 
dela 1926, care prevede o jurisdicție speciali în această materie. 

Că, judecătoria respingând incidentul, pe motiv că art. 61 cilat a fosi a- 
brogat de legea contractelor de muncă şi de noua lege a teatrelor. Tribunalul în 
apel a reformat carlea de judecală şi a admis incidentul de necompetinţă, mo- 
tivând că art. 61 din legea teatrelor din 1926 a rimas în vigoare fiind în deplină 
concordanță cu legea contractelor de muncă din 1929 şi fiind menținut în vi- 

goare de art. 127 din actuala lege a teatrelor. , 
Având în vedere că prin molivele I, II, şi III de casare, recurenta in- 

vocând temeiurile şi argumentele pe care sa sprijinit prima instanță, susține 

că fiind vorba de un angajament în sensul legii contractelor de muncă 1929, 

care a abrogat art. 61 din legea teatrelor dela 1926 instanța com efinte, este 

judecătora de ocol, iar nu comisiunea de judecată de pe lângă Teatrul 

fional. Că, în ce priveşte legea contractelor din 1930, ea na menținut în Digoare 

foare la controlul spectatorilor şi la teatrele parti- decât dispozițiunile referi lul spec î 

culare, iar nu şi pe cele privitoare la jurisdicție, care fuseseră abrogate de 

legea contractelor de muncă. Ă _ 

Considerând că legea teatrelor din 1926, prin art. 61 prevede că, con- 

flictele dintre artiştii dramatici şi întreprinzătorii de spectacole privitoare la 

nerespectarea obigațiunilor derivând din contractele de angajament, se Dor ju- 

deca de comisiunea de judecată, care va funcționa pe lângă Teatrul Naţionai. 

Considerând că această dispozițiune, prin care se înființează şi organizează 

o jurisdicție specială pentru diferendele dintre artişti şi întreprinzătorii de 

, i desființată sau abrogată nici de legea asupra contrac- 

spectacole” ma putul fi desțiini a lege a teatrelor din 1930; că în adevăr 
telor de munci din 1929, nici de nou : c n devăr 

legea contractelor de muncă n'a putut desființa zisa dispozițiune, deoarece însăși 

această lege proclamă, prin arf. 120, principiul jurisdicțiunilor profesionale
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adoptat în prealabil de legea teatrelor, că legea din 1929 n'a instituit jurisdicția instanțelor de drept comun; judecătorie şi tribunal, decât în mod provizoriu şi 
fesionale; ori în materie de conflicte între patronii întreprinzători de spectacole teatrale și artiştii angajați prin coniracte, exisia la Punerea în aplicare a legii contractelor de muncă o jurisdicțiune profesională în spirilul acestei legi, care a putut astfel continua să funcționeze ca o aplicațiune a principiilor ei. Că această jurisdicție a fost menţinuiii şi de legea tcalrelor din 10 luilie 1930, care ocupându-se exclusiv de organizarea teatrelor naţionale şi operelor române, prevede prin art. 127 că dispozițiunile din legea dela 1926 privitoare la teatrele particulare rămân în vigoare. Ci printre aceste dispozițiuni legiuitorul a înțeles să cuprindă — ceea ce rezultă clar şi din expunerea de molive a legii — "şi dispozițiunile referiloare la jurisdicția instituită peniru lranșarea diferen- delor dintre artiștii acelor teatre şi întreprinderi şi impresarii lor. Că, în speță, Tribunalul judecând astfel, a făcut o justă aplicațiune a textelor și principiilor mai sus anitate, şi deci motivele I, Î], şi 111 de casare sunt neînlereiate, 

Având în vedere că prin motivul ]V recurenta pretinde că, întrucâl în. timaţii au apelat cartea de judecată numai ca reprezentanţi ai societăţii în nume colectiv „Bulandra, Maximilian, Storin“, iar nu şi în numele lor perso- nai, astfel cum au fost condamnaţi prin zisa carte de judecată, urmează că în aceasi din urmă calitate dânşii au rămas definitiv condamnați, şi Curtea de Apel trebuia să constate aceasta şi să statueze în Consecin(ă, iar nu să re- formeze în totul cartea de judecată. 
. Considerând că această chestiune n'a: format obiectul vreunei discuțiuni înaintea Tribunalului. - 

ă în orice caz, fiind vorba de o socielate în nume colectiv şi intimaţii semnând apelul ca componenți ai Societăţii implicit au lucrat și în numele lor Personal, deoarece conform principiilor cari guvernează socielățile în nume colectiv (art. 106 cod. com.), componenţii unei asemenea socielăţi, rispund so- lidar cu întreaga lor avere, în toi ce priveşte oblisaţiunile coniractale de socie= tate sau pronunţate de justiție contra ei, 
Că dar, şi al IV motiv de casare fiind neîntemeiat, recursul urmcază a fi respins. 
Pentru aceste mntive. Curtea respinge recursul, (Jurisprudenţa Română No. 5 din 1 Martie 1932, speța 46). 

56. Contracle de Muncă (lege). Recurs. Motive de casare. depunere. Pronunţare. Dispoziţie specială. Derogare. (Ari tractelor de muncă, art. 55 din legea Curţii de Casaţie). 

Termenul de 
+ 120 din legea con- 

ecurenta prin d- 
și Il advocat D. G, Dumitrescu. Intimatul prin d-l adoocat 

ion. 
legea contractelor de muncă din 1929, prin derogare del Curţii de Casaţie, care fixează lermenul de recurs la o lună d prevede că în această materie specială term pronunțare, acelaşi termen urmând a se observa și prin depunerea motivelor de 

Casare. (Cas. II decizia No. 722 din 25 Mai 1932). Considereutele deciziunii: 
Asupra incidentului de nulitate recursul ca nefiind molival; j 3 
Având în vedere că sentința afacată cu recurs a fosti dată de Tribunal 

asupra unui apel îndrepiat contra unei cirți de judecată în materie de lege a 

a art. 55 legea 
eia comunicare, enul de recurs esie de 5 zile dela 

conlractelor de muncă. 
, Avînd în vedere că în principiu potrivit arţ. 36 din legea Curţii de Ca. 

salie, molivele de casare trebuesc depuse odată cu cererea de recurs, sau 

. A . a .. 
. -. 

, 

mai târziu înlăuntrul termenului prevăzut pentru introducerea recursuluu;. * 

cel. 

%
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Considerând că legea contractelor de muncă din 1929 în art. 120, prin 
derogare dela art. 35 al legii Curţii de Casaţie, care fixează termenul de 
recurs de o lună dela comunicare prevede că în această materie specială ter- 
menul. de recurs este de 5 zile şi începe a curge dela pronunţarea hotăriru jude- 
cate; că prin urmare — potrivit principiului de mai sus — acelaşi termen şi 
moment începălor urmează a se observa și peniru depunerea motivelor de casare; 

Considerând că în speţă, din actele dela dosar se constată că termenul 
de 5 zile pentru depunerea recursului şi implicit a motivelor de casare, începe 
"de a curge dela 17 Octomorie 1931, data pronunțării sentinţei atacate, el ex- 
pirând ca atare la 23 Octomvrie acelaşi an; - 

Considerând că nici înlăuntrul acestui termen şi nici chiar posterior 
redactării sentinței atacate, — în ipoteză ai această redactare nu sar fi făcut 
în timpul util — recurenta na depus niciun motiv de casare, pretinzând că şi 
astăzi se găseşte încă în termen, deoarece sentința nu i sa comunicat; 

Considerând însă, că această pretenţiune a recurentei este neintemeiată, 
fiindcă — după cum sa arătal — ceea ce determină momentul începerii terme- 
nului de recurs și de depunere a mijloacelor de casare în această 1naterie spe- 
cială, este pronunțarea hotăririi, iar nu comunicarea ei; 

Că astfel fiind, recursul de față urmează a fi anulat, întrucât nu a fost 
“motivat în termenul prescris de lege. . 

. Pentru aceste motive. Curtea anulează recursul. (Jurisprudenţa Română, 
No. 15—16, 1—15 Oct. 1932), 

87. Economia acestei legi nu se referă la munca prestală peste orele de 
lucru de ea fixată. 

Normele înscrise în legea contractelor de muncă reglementează raporturile 
dintre salariat şi patron, izvorite din contractul muncitoresc, ca clauze ae plată 
şi condițiuni de lucru, determinate în cadrele stricte ale acestei legi speciale; loate 
învoelile dintr'o societate-patroană şi un -angaiat al ei, străine de aceste clauze şi 

" condițiuni, depăşindu-le pe acestea şi depărtându-se dela prestaţiunile specifi- 

cafe în numita lege, nu au sorgintea în specialul contract de muncă, ci formează 

obiectul unui contract de natură diferită, încheiat așa dar după dispozițiunile 
dreptului comun. | 

Prin urmare în speță, cerându-se plata unei sume, pretinsă pentru efec- 

_tuarea unei murici nesăvârşite în limita orelor reglementare, ci în cursul ore- 

lor suplimentare, neprevăzute de menționata lege specială, şi interzice de alta, 

ca şi cea dintâi, cu caracter muncitoresc, învoială dintre patron şi salariat, în 

această privință, nu izvorăşte dintr'un raport determinat şi ocrolii de aceste 

legi, ci dintr'o convențiune, a căreia neexecutare trebueşte sancționată în con- 

formitate cu principiile generale cuprinse în codul civil; , 

Aşa dar, acţiunea reclamantului fiind rău introdusă ea urmează a fi modi- 

_Țicată şi timbrată. (Jud. Câmpina. Incheierea din 15 Septemvrie 1952 iud.-aj. 

“Horia Bottea. Jurisprudența Generală No. 57 din 17 Noemvyrie 1952, pag. 1170 

: speța No. 1182). | 

Art. 121. — Salariaţii ale căror salarii lunare nu depăşesc 

10.000 lei în pricinile având de obiect neplata salariilor, vor: îi 

apărați înaintea instanţelor competinte de către advocații Statu- 

- lui de pe lângă capitalele de judeţ, advocații Ministerului Muncii 

"sau oricari alţi delegaţi ai aceluiași Minister, până la organizarea 

unui serviciu special de asistență judiciară lângă Camerele de 

- muncă, 

E R. — D- G. Zane, raportor: La 

acest Ei Z ERIE ADUNARII DEPUTATI Ministru şi de.comisiune. : -:
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La art. 121 rândul 2 în loc de 5000 se scrie 10.000. 
Iacob Pistiner, |. Flueraş, Lotar Rădăceanu, etc. 
— Se pune la vot amendamentul şi se primeşte. 
— Art. 121 se votează în textul comisiunii cu amendamentui primit. 

Art. 122. — Cererile de chemare în judecată introduse de 
salariaţii prevăzuţi la art. precedent contra patronilor, relativ la 
plata salariilor, întreagă procedură, precum şi toate operaţiunile 
pentru poprirea, sechestrarea, urmărirea şi încasarea acestor 
sume, vor fi scutite de orice taxe de timbru. 

Salariaţii intrând în această categorie sunt dispensaţi de a 
depune cauţiunea pentru obţinerea popririlor şi sechestrelor asi- 
gurătoare în litigiile lor relativ la neplata salariilor, oricare ar fi 
suma poprită sau sechestrată. 

Notă. — 1], Legea, prin art. de mai sus, prevede scutire de taxe 
pentru cereri de chemare în judecată „relative la plata salariilor“, 
ceea, ce se repetă şi în al. Î, și în al. II, de unde se deduce că orice altă acţiune (indemnizaţie pentru concediere fără preaviz — care are a se considera ca plată de daune şi nu de salariu —, plata unor ore suplimentare, plata de concedii neacordate, etc.), trebueşie timbrată. 

Instanţele noastre de judecaiă au avut rare ocazii să se pro- nunțe asupra acestei chestiuni, pentrucă chestiuni de timbru nu se ridică agreabil de părţi, nefiind vorba de o lezare a drepturi- lor lor. Credem însă că scutirea de timbru este strict şi limitativ „aplicabilă numai la acţiuni în care se cere plata unui salariu pentru un serviciu prestat“ şi nu peniru orice acţiune derivând din această lege. 
II. In ceea ce priveşte dispense de cauţiune peniru înfiin- jare de popriri şi sechestre, se aplică acelaşi raţionament ca mai sus şi este fără îndoială că „o astfel de dispensă se acordă. numai pentru servicii prestate“ şi nu pentru cereri de chemare în jude- cată de altă natură, cari derivă din legea asupra contractelor de muncă, fiindcă s'ar naște tot felul de abuzuri' pe cari legiuitorul nu a putut avea intenţia să le încurajeze. 

Ă JURISPRUDENȚŢĂ. — 88. Nu se poate încuviința măsuri conservatoare cu dispensă de timbru şi cauțiune decât numai pentru salariul propriu zis, în judet roage 122 din legea contractelor de nuncă cererile de chemare 
în contra patronilor timbru, iar lor, relative la plata salariilor, sunt scutite de orice taxe de i 33 A igurătonre şi popririlor, î itigiile. - tive la neplata salariilor, se obţine fără i , Era de aci pp 1 L cerere urmează a ți ti Ă ă şi 2 încuviințai pentru eventu Îi timbrată, “upă cum 3! sechestrul 

ual, 
iționat de conse piilor generale, De alifel şi art. 87 din lege, distinge cele Hu, precum ar fi tantiemele beneficiil . Adm ri i i o 

Doi emicele, ele. 4 is în parte apelul. (Trib. Covurlui s. II sent. x civ. No. 
u, jude preș.). 

p
u
i
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- Notă, — Soluţiunea dată de Tribunal, o socotim conformă cu 

principiile de drept procedural şi cu economia legii contractelor 
de muncă. 

In adevăr, din examinarea art. 122 din legea specială, rezultă 

că numai cererile de cherăare în judecată relative la plata salarii- 

lor, sunt scutite de orice taxe de timbru şi din cercetarea aceloraşi 

texte rezultă că actele de procedură şi măsurile asigurătoare, nu- 

mai referitoare la pretenţiunile de salar, sunt scutite de timbre 

şi de cauţiune. - 
Prin însăşi legea contractelor de muncă şi anume prin art. 87, 

legiuitorul a ţinut să facă o diferenţiere între salarii şi celelalte re- 
tribuţiuni. 

Principiul ce sa opus, că judecătoria de ocol are competința 
generală de a statua asupra tuturor pretenţiunilor, de orice na- 

iură şi valoare, dăduse în judecată de salariat odată cu cererea 

de salar, nu poate să influenţeze cu nimic asupra interpretării 

ce urmează a se da textului precis şi categoric al art, 122 din 

lege, deoarece apelaniul n'a făcut un motiv de apel din incompe- 

tinţa de judecată a primei instanţe. 
Prin art. 122 din legea contractelor de muncă legiuitorul, din 

dorinţa de a veni în ajutorul micilor amploiaţi cu salariul până la 

zece mii lei şi numai pentru pricinile relative la salar, a tăcut o 

derogare dela dispozițiunile art. 613 proc. civ. care excepţiune este 

de strictă interpretare, această favorizare neputându-se întinde 

pe cale de analogie, până la transformarea unei legi cu scop de 

armonizare a claselor sociale, într'o lege de opresiune împotriva 

patronului. S. B. Faibeş, advocat, Galaţi. (Jurisprudenţa Gene- 

rală No. 30 din 29 Sept. 1932, speța 954). 

Art. 123. — Amănuntele de aplicare a prezentei legi se vor 

desvolta întrun regulament de administraţie publică. 

Art. 124. — Toate dispoziţiile legale regulamentare sau de 

alt ordin referitoare la contractele de muncă, se abrogă. 

DESBATERILE ADUNARII DEPUTAŢILOR. — D-1 C. Angelescu, vicepre- 

sedinte: D-l deputat Mirescu are cuvântul. _ 

DAI. 1. Mirescu: Aşi avea o întrebare de făcut d-lui Ministru. _ 

Prin art. 124 se abrogă toate dispoziţiunile cu privire la contractul de muncă. 

D-le Ministru, în legile existente astăzi sunt unele categorii, de salariaţi asupra 

cărora vam rugat să fiţi aşa de bun şi să-mi daţi o lămurire. Ce înţelegeţi prin ter- 

menul „salariat“, intră aci şi lucrătorii agricoli şi ziariştii şi celelalte profesiuni? „ 

D-l 1. Răducanu, ministrul muncii, cooperaţiei şi ocrotirilor sociale: D-le Mi- 

rescu, vă rog foarte mult dacă aveţi la îndemână o expunere de motive a proectului, să 

o citiţi împreună cu mine, fiindcă în această expunere se spune: , 

„Orice salariat care este obligat printr'un contract, intră în cadrul acestei legi”. 

Şi chiar ieri, mi se pare, d-l deputat Pistiner, mi-a pus o întrebare în acest sens 

la care am dat lămuririle necesare, SI 

_— Art. 124 se votează în textul comisiunii nemodificat. 

: i te, dacă, în 

URISPRUDENȚĂ. — 89. In drept: 1. Chestiunea ce se pune esi€, , 

speță, IO ară să se TA normele cuprinse în contractul de angajament, nu-
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mite „Dispoziţiuni generale“ sau art. 85 şi 93 din noua lege a contractelor de muncă promulgată la 5 Aprilie 1929? . | Prin art. 124 legea contractelor de muncă se prevede în mod expres că toate disp. legale, regulamentare sau de alt ordin, referitoare la contractele de muncă se abrogă, însă această disp. nu se referă decât la rapoartele născute din con- iractele de muncă ce au luat fiinţă, posterior promulgării acestei legi, iar nu şi celor. petrecute anterior. . Legea, fiind o regulă de urmat, ea devine obligatorie din momentul în care a fost adusă la cunoștință prin publicarea în M. Of. (art. 118 Constituţie) şi nu se aplică decât raporturilor care se vor naşte în viitor, neputând reglementa situațiunile din trecut cu excepția legilor de procedură sau acelora cari li se dă acest efect expres sau tacit. 
Ori, în această lege nu există nicio dispozițiune expresă din care să re- zulte retroactivitatea ei şi nici nu reiese în mod tacit din complexul dispozițiu- nilor ei. Din caracterul ei de lege economico-socială nu se pote trage concluzia că trebue privită ca o lege de imediată aplicațiune, cum se întâmplă numai cu legile de drept public. De asemenea nu poate fi considerată ca o Iese de proce- dură, fiindcă majoritatea dispozițiunilor ei cuprind reguli de fond, care creează drepturi şi situațiuni noui, diferite de cele prevăzute de dreptul comun, rin urmare, în speță, ultimul contract de serviciu intervenit între intimat 

care a fost promulgată la 5 Aprilie 1929, urmează a se aplica în ce priveşte con- dițiunile de licențiare din serviciu Dispozițiunile Generale, cod. civ. austriac şi legea industrială din Ardeal (Legea XVII, 1854, iar nu legea contractelor de -muncă din 1929). (Trib. Caraş, sent. civ. 5524 din 28 Ianuarie 1930. Jurispru- dența Generală 19532. speța, 445, pagina 4532).
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ERATĂ: Dintr'o eroare de paginaţie, nota dela pag. 182 nu 
a fost pusă la locul ei, la pag. 178, după aliniatul patru. 
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