...de week-end

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA
Consideratii cu privire la salarizarea lucratorilor temporari in
lumina noilor reglementari ale art. 92 alin. (3) si (4) C. muncii
republicat
Articol publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii nr. 5/2015. Autor: Iacob-Constantin DRAGAN, avocat,
Baroul Bucuresti
In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 20 ianuarie 2015 a fost publicata Legea nr. 12/2015 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.
Art. I pct. 3 din lege, dispune completarea art. 92 cu doua noi alineate, respectiv (3) si (4), dupa cum urmeaza:
„3. La articolul 92, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
„(3) Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care il primeste salariatul utilizatorului, care
presteaza aceeasi munca sau una similara cu cea a salariatului temporar.
(4) In masura in care utilizatorul nu are angajat un astfel de salariat, salariul primit de salariatul temporar va fi stabilit luandu-se in
considerare salariul unei persoane angajate cu contract individual de munca si care presteaza aceeasi munca sau una similara, astfel cum
este stabilit prin contractul colectiv de munca aplicabil la nivelul utilizatorului.”
...citeste articolul
...si comenteaza pe

EVENIMENTE
Cautati sa aveti mai multa libertate personala si o afacere mai
valoroasa?
Ati demarat o afacere pentru mai multa libertate. Detineti propria companie pentru a avea libertatea de a lucra
cand vreti si de unde vreti, de a lucra cu cine vreti si pentru cine vreti, pe scurt libertatea de a castiga ceea ce
meritati.
Stim ca in realitate acest ideal ramane doar un vis greu de indeplinit pentru multi intreprinzatori.
Seminarul la care va invitam va prezinta pasii practici si realizabili pe care trebuie sa-i faceti pentru a va indeplini viziunea. Primiti
recomandari si opinii valoroase din partea unei echipe inovatoare de consultanti in management, iar evenimentul include discutii de grup
concentrate pe actiunile pe care le veti întreprinde.
...mai multe detalii si inscrieri la curs aici

FILM DE WEEK-END
The Crucible – Vrajitoarele din Salem
The pure in heart need no lawyers.
Legea trebuie sa reflecte realitatile unei societati in care statul detine autoritatea de a decide. Indiferent
de perioada avuta in vedere, particularitatile legilor in vigoare reprezinta ilustrarea raporturilor avute in
vedere de catre legiuitor. Astfel, reglementarile iesite din vigoare reprezinta o evolutie a societatii in ansamblul ei,
maniera in care acestea au fost imbunatatite si ilustreaza in acelasi timp gradul de civilizatie la care fiecare stat a
ajuns.
The Crucible, in regia lui Nicholas Hynet, portretizeaza o cauza penala din perioada anilor 1690 in care legiuitorul
considera drept infractiune orice act de vrajitorie. Pedeapsa prevazuta de lege in cazul savarsirii unor astfel de
infractiuni era cea capitala, faptuitorul adesea nebucurandu-se de drepturile procesuale pe care in prezent le
consideram o parte integranta a intregului sistem judiciar.
...citeste articolul si comenteaza pe
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