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PeliFilip a reprezentat cu succes Hidroelectrica într-un litigiu complex de dreptul
muncii

Echipa PeliFilip a câștigat în fața Curții de Apel București un litigiu complex de dreptul muncii inițiat de
sindicatul reprezentativ din cadrul societații, Hidrosind, în numele a peste 370 de fosti salariati ai
Hidroelectrica.
Prin acțiunea formulata, reclamantii au solicitat instantei sa dea o noua interpretare unei clauze din contractul
colectiv de munca privind calculul salariilor din întreaga societate. În esența, Hidrosind a urmarit ca valoarea din
clasa 1 din grila de salarizare a Hidroelectrica sa fie actualizata în raport cu salariul minim pe economie, ignorând
ca aceasta valoare era convenita anual prin negocierile colective.
PeliFilip a demonstrat atât în fața Tribunalului București, cât și în fața Curții de Apel București, ca solicitarea
Hidrosind este nelegala, în condițiile în care valoarea clasei 1 din grila de salarizare a fost rezultatul negocierilor
libere purtate de parți. Ea a fost stabilita ca o valoare de sine statatoare, a carei întindere nu a fost corelata cu
cuantumul variabil al niciunui indice de referința extern, precum salariul minim pe economie.
Soluția obținuta de PeliFilip se rasfrânge asupra mai multor litigii inițiate de Hidrosind, care implica o miza de
zeci de milioane de Euro pentru societate.
„Ne bucuram ca decizia Curții de Apel București este una favorabila Hidroelectrica și îi mulțumim clientului ca
ne-a acordat încrederea de a-l reprezenta într-un litigiu cu o asemenea miza. Soluția Curții reflecta pe deplin
eforturile depuse de echipa noastra pe o perioada de aproape 2 ani și confirma corectitudinea poziției
Hidroelectrica fața de angajamentele asumate în relația cu angajații și fața de normele legale”, a declarat Catalin
Alexandru, Partener în cadrul PeliFilip.
Echipa de avocați din cadrul PeliFilip a fost formata din Catalin Alexandru – partener, Razvan Ionescu – avocat
senior colaborator și Cristina Tudoran – avocat colaborator.
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