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Noutăți privind jurisprudența 
ICCJ în dreptul muncii 

 News on the jurisprudence 
on labor law 

   

Înalta Curte de Casație și Justiție (“ICCJ”) a publicat, 
în data de 12 iulie 2019, Decizia nr. 19 / 20.05.2019 
prin care instanța supremă a statuat cu privire la 
valabilitatea unei clauze penale inserate în 
Contractele Individuale de Muncă încheiate de 
Angajator cu Angajații acestuia. 

 On 12 July 2019 the Romania Supreme Court (ICCJ) 
has published the Decision No. 19 / 20.05.2019 in 
which the Court stated on the validity of a penal 
clause stipulated in a Individual Labor Contract 
concluded between the Employer and his 
Employees. 

   

Concluziile ICCJ  Conclusions issued by ICCJ 

���� Instanța Supremă a stabilit faptul că “stipularea 
clauzei penale în contractul individual de muncă sau 
într-un act adițional al acestuia, prin care este 
evaluată paguba produsă angajatorului de salariat 
din vina și în legătură cu munca sa, este interzisă și 
este sancționată cu nulitatea clauzei astfel 
negociate”. 

 ���� ICCJ stated that “the stipulation of the penal clause 
in the individual labor contract or in an addendum 
thereof, which assesses the damage caused to the 
employer by fault and in connection with 
employee’s work, is forbidden and is sanctioned 
with the nullity of the clause". 
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Legal News este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict informativ. Nu este considerată consiliere profesională şi, 
drept urmare, Duncea Ştefănescu / DS Tax Advisory Services nu îşi asumă nici o responsabilitate în acest sens. Pentru întrebări 
suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi. 

Legal News contains a selection of the latest major issues occurred in the Romanian legislative framework, is intended only to provide 
information and, hence, shall not be deemed to provide professional advice or consultancy. Therefore, we assume no responsibility in this 
respect. Should you require any information related to the foregoing, please do not hesitate to contact us.  
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