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CUVÂNT ÎNAINTE 

 
Publicarea acestei edi�ii a fost determinat� de modific�rile recente aduse 

legisla�iei muncii, precum �i de neiminen�a unor alte modific�ri în viitorul apropiat. 
Dup� apari�ia edi�iei a II-a a lucr�rii, Codul muncii a suferit urm�toarele 

modific�ri: 
- prin Legea nr. 147/2012 s-a ad�ugat o nou� s�rb�toare legal� „Sfântul 

Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României” (art. 139 alin. 1); 
- prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 

Codul de procedur� civil� (art. 46) a fost introdus un nou alineat (3) la art. 269, 
reglementându-se coparticiparea procesual� activ�, în cazul pluralit��ii de 
reclaman�i (litisconsor�iul); 

- prin Legea nr. 2/2013 privind unele m�suri pentru degrevarea instan�elor 
judec�tore�ti, precum �i pentru preg�tirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedur� civil� a fost modificat art. 269 alin. (1) în sensul c� 
„judecarea conflictelor de munc� este de competen�a instan�elor judec�tore�ti, 
stabilite potrivit legii”. 

La rândul s�u, Legea dialogului social nr. 62/2011 a fost republicat� la data de 
31 august 2012, ca urmare a modific�rii intervenite prin Legea nr. 76/2012, 
modific�ri au intrat în vigoare odat� cu noul Cod de procedur� civil�, la data de 15 
februarie 2013, a�a cum s-a dispus prin Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 
44/2012 de modificare a art. 81 din Legea nr. 76/2012. 

Nout��ile privesc, în esen��, înlocuirea recursului cu apelul – cale ordinar� de 
atac, precum �i caracterul (definitiv) al hot�rârilor judec�tore�ti pronun�ate la 
fond. 

Sper�m ca �i aceast� nou� edi�ie a Codului muncii comentat s� reprezinte 
acela�i instrument util �i practic de lucru pentru to�i cei interesa�i. 

 
20 februarie 2013 
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Legea nr. 53/2003 

- Codul muncii*) -  

 

                                                 
*) Republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011 modificat 

ulterior. 
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TITLUL I 
DISPOZI�II GENERALE 

CAPITOLUL I 

Domeniul de aplicare 

Art. 1. – (1) Prezentul cod reglementeaz� domeniul raporturilor de 
munc�, modul în care se efectueaz� controlul aplic�rii reglement�rilor din 
domeniul raporturilor de munc�, precum �i jurisdic�ia muncii. 

(2) Prezentul cod se aplic� �i raporturilor de munc� reglementate prin 
legi speciale, numai în m�sura în care acestea nu con�in dispozi�ii specifice 
derogatorii.  

 
 

� COMENTARIU 
 

Textul se refer� la domeniul de aplicare rationae materiae1.  
Alin. (1) al acestui articol a fost modificat prin Legea nr. 40/2011, sintagma 

„totalitatea raporturilor individuale �i colective de munc�” fiind înlocuit� cu „do-
meniul raporturilor de munc�”. 

Ra�iunea acestei modific�ri const� în aceea c� Legea nr. 53/2003 – Codul 
muncii nu reglementeaz� „totalitatea” raporturilor individuale de munc�, iar cele 
colective fac obiectul unui alt act normativ – Legea dialogului social nr. 62/2011.2 

În plus, Codul muncii – care poate fi considerat o lege a contractului indivi-
dual de munc�, reglementeaz�, dar numai la nivelul unor principii generale: 

– modul în care se efectueaz� controlul aplic�rii reglement�rilor din domeniul 
raporturilor de munc� (inspec�ia muncii, prev�zut� în Titlul X, art. 237-240); 

– jurisdic�ia muncii, (Titlul XII, art. 266-275); 
– formarea profesional� (Titlul VI, art. 192 – 210); 
Desigur, indicat era ca normele cuprinse în Legea nr. 62/2011 s� fie 

încorporate în Codul muncii. S-ar fi eliminat astfel paralelismele nejustificate �i 
contrarietatea dintre unele norme ale celor dou� reglement�ri. 

În temeiul art. 1 alin. (2), dispozi�iile Codului muncii sunt aplicabile �i altor 
categorii de raporturi în m�sura în care legile speciale aplicabile nu con�in norme 
specifice derogatorii. Este cazul, de exemplu, al raporturilor juridice privind 
personalul didactic, personalul diplomatic �i consular, chiar �i ca excep�ie, al 
raporturilor de serviciu ale func�ionarii publici, cei parlamentari etc. 

A�adar, Codul muncii este un drept comun pentru aceste raporturi. 
 
 

                                                 
1 Alexandru Athanasiu, Lumini�a Dima, Regimul juridic al raporturilor de munc� în 

reglementarea noului Cod al muncii - Partea I -, în „Pandectele Române” nr. 2/2003, p. 241. 
2 Publicat� în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 10 mai 2011. 

Art. 1
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Art. 2. – Dispozi�iile cuprinse în prezentul cod se aplic�:  
a) cet��enilor români încadra�i cu contract individual de munc�, care 

presteaz� munc� în România;  
b) cet��enilor români încadra�i cu contract individual de munc� �i care 

presteaz� activitatea în str�in�tate, în baza unor contracte încheiate cu un 
angajator român, cu excep�ia cazului în care legisla�ia statului pe al c�rui 
teritoriu se execut� contractul individual de munc� este mai favorabil�; 

c) cet��enilor str�ini sau apatrizi încadra�i cu contract individual de munc�, 
care presteaz� munc� pentru un angajator român pe teritoriul României;  

d) persoanelor care au dobândit statutul de refugiat �i se încadreaz� cu 
contract individual de munc� pe teritoriul României, în condi�iile legii;  

e) ucenicilor care presteaz� munc� în baza unui contract de ucenicie la 
locul de munc�;  

f) angajatorilor, persoane fizice �i juridice;  
g) organiza�iilor sindicale �i patronale.  
 

 

� COMENTARIU 
 
Articolul 2 din Codul muncii prive�te domeniul de aplicare rationae perso-

nae1. El enumer� deci categoriile de persoane (subiecte de drept) ce intr� sub 
inciden�a normelor sale. Este vorba, în esen��, de toate categoriile de salaria�i �i de 
angajatori, de ucenici, conform contractelor de ucenicie, de organiza�iile salaria�ilor 
(sindicate) �i cele ale angajatorilor (patronate). 

Solu�ia Codului, în concordan�� cu dispozi�iile unor legi speciale, este c�, sub 
aspectul subiectelor de drept, el se aplic� nu numai celor care au calitatea de 
salaria�i, cet��eni români sau str�ini în România, dar �i cet��enilor români care 
lucreaz� în str�in�tate, în baza contractelor individuale de munc� încheiate cu 
angajatori români, cu excep�ia cazului în care legisla�ia statului unde presteaz� 
munca (lex loci laboris, care coincide cu lex loci executionis) ar fi mai favorabil�2. 

De precizat este c� au fost adoptate acte normative speciale care 
reglementeaz� atât angajarea str�inilor �i a cet��enilor Uniunii Europene în �ara 
noastr�, cât �i protec�ia românilor care lucreaz� în str�in�tate. 

În Uniunea European�, în situa�ia în care exist� un conflict de legi, se va aplica 
Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European �i al Consiliului din 17 
iunie 2008 privind legea aplicabil� obliga�iilor contractuale (cunoscut sub 
denumirea de „Roma I”).3 

                                                 
1 Alexandru Athanasiu, Lumini�a Dima, op. cit., p. 243. 
2 Ion Traian �tef�nescu, �erban Beligr�deanu, Codul muncii, Editura Lumina Lex, Bucure�ti, 

2003, p. 23; Ion Traian �tef�nescu, �erban Beligr�deanu, Prezentarea de ansamblu �i observa�ii cri-
tice asupra noului Cod al muncii, în „Dreptul” nr. 4/2003, p. 16; �erban Beligr�deanu, Legisla�ia 
muncii, comentat�, vol. XLVII (vol. 1/2003), Editura Lumina Lex, Bucure�ti, 2003, p. 86. 

3 Acest regulament înlocuie�te Conven�ia de la Roma din 19 iunie 1980 privind legea apli-
cabil� obliga�iilor contractuale. �ara nostr� a ratificat aceast� Conven�ie odat� cu Tratatul de 
aderare la Uniunea European�. 

Art. 2 
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Regulamentul nr. 593/2008 urm�re�te aplicarea unui regim juridic care s� 
nu-l dezavantajeze pe salariatul provenit dintr-un alt stat. 

Potrivit art. 8 din acest Regulament, exist� dou� posibilit��i: 
a) dac� p�r�ile nu au ales legea aplicabil�, se va aplica în ordine: 
- legea ��rii unde se desf��oar� activitatea; 
- legea angajatorului; 
- legea ��rii cu care contractul individual de munc� are leg�tura cea mai strâns�; 
b) dac� p�r�ile au ales legea (subiectiv) aplicabil�, aceasta nu trebuie s� fie 

mai dezavantajoas� pentru salariat decât legea (obiectiv) aplicabil�, determinat� în 
ordinea precizat� la lit. a.1 

CAPITOLUL II 

Principii fundamentale 

Art. 3. – (1) Libertatea muncii este garantat� prin Constitu�ie. Dreptul la 
munc� nu poate fi îngr�dit.  

(2) Orice persoan� este liber� în alegerea locului de munc� �i a pro-
fesiei, meseriei sau activit��ii pe care urmeaz� s� o presteze.  

(3) Nimeni nu poate fi obligat s� munceasc� sau s� nu munceasc� într-un 
anumit loc de munc� ori într-o anumit� profesie, oricare ar fi acestea.  

(4) Orice contract de munc� încheiat cu nerespectarea dispozi�iilor alin. 
(1)-(3) este nul de drept.  

 

 

� COMENTARIU 
 
Observ�m c� textul de mai sus [ca �i cel constitu�ional – art. 41 alin. (1)] nu 

proclam� în mod direct dreptul la munc�, a�a cum o fac importante documente 
interna�ionale [Declara�ia universal� a drepturilor omului – art. 23 pct. 1, Pactul 
interna�ional cu privire la drepturile economice, sociale �i culturale – art. 6 pct. 1, 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – art. 15 alin. (1)]. 

Suntem de p�rere c� România, ca stat membru al Uniunii Europene, ar trebui 
s� coreleze atât dispozi�ia constitu�ional� [art. 41 alin. (1)], cât �i pe cea din Codul 
muncii [art. 3 alin. (1)] cu art. 15 alin. (1) din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene,2 potrivit c�reia „orice persoan� are dreptul la munc� �i dreptul 
de a exercita o ocupa�ie aleas� sau acceptat� în mod liber”. 

Dreptul la munc� presupune, pe de o parte, posibilitatea fiec�ruia de a 
desf��ura o activitate profesional�, la alegerea sa, iar, pe de alt� parte, const� în 
interdic�ia obliga�iei de a munci. 

                                                 
1 Raluca Dimitriu, Diversitate versus discriminare în dreptul comunitar al muncii, în „Revista 

român� de dreptul muncii” nr. 2/2009, p. 27. 
2 Publicat� în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C/303/1 din 14 decembrie 2007. 

Art. 2-3
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În sens larg, el include libertatea alegerii profesiei, a ocupa�iei, a locului de 
munc�, salarizarea, dreptul la negocieri colective �i individuale, stabilitatea în 
munc�, protec�ia social� a muncii.1 

În sens restrâns, în condi�iile economiei de pia��, el este conceput ca inclu-
zând, în principal, libertatea muncii. 

De re�inut este c� acel contract încheiat cu nesocotirea dispozi�iilor privind 
libertatea muncii sau neîngr�direa dreptului la munc� este nul de drept. 

 

Art. 4. – (1) Munca for�at� este interzis�.  
(2) Termenul munc� for�at� desemneaz� orice munc� sau serviciu impus 

unei persoane sub amenin�are ori pentru care persoana nu �i-a exprimat 
consim��mântul în mod liber.  

(3) Nu constituie munc� for�at� munca sau activitatea impus� de 
autorit��ile publice:  

a) în temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu*);  
b) pentru îndeplinirea obliga�iilor civice stabilite prin lege;  
c) în baza unei hot�râri judec�tore�ti de condamnare, r�mas� definitiv�, 

în condi�iile legii;  
d) în caz de for�� major�, respectiv în caz de r�zboi, catastrofe sau 

pericol de catastrofe precum: incendii, inunda�ii, cutremure, epidemii sau 
epizootii violente, invazii de animale sau insecte �i, în general, în toate 
circumstan�ele care pun în pericol via�a sau condi�iile normale de existen�� 
ale ansamblului popula�iei ori ale unei p�r�i a acesteia.  

 
 

� COMENTARIU 
 
Textul este conform cu art. 5 alin. (2) din Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene care statornice�te: „Nimeni nu poate fi constrâns s� efectueze o 
munc� for�at� sau obligatorie”. 

De asemenea, este în concordan�� cu art. 1 din Conven�ia Organiza�iei 
Interna�ionale a Muncii nr. 105 din anul 1957 care prevede c� fiecare membru al 
organiza�iei care o ratific� se angajeaz� s� aboleasc� munca for�at� sau obligatorie 
�i s� nu recurg� la ea sub nicio form� ca: 

– m�sur� de constrângere sau de educa�ie politic� ori ca sanc�iune la adresa 
persoanelor care au exprimat sau exprim� anumite opinii politice sau î�i manifest� 
o pozi�ie ideologic� fa�� de ordinea politic�, social� sau economic� stabilit�; 

                                                 
1 Curtea Constitu�ional� a re�inut c� cea mai important� garan�ie pentru exercitarea dreptului la 

munc� o constituie stabilirea limitativ� prin lege a cazurilor în care �i a motivelor pentru care încetarea 
raporturilor de munc� poate avea loc din ini�iativa �i din voin�a unilateral� a angajatorului (Decizia nr. 
383/2005, publicat� în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 31 august 2005). 

*) A se vedea Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar 
obligatoriu �i trecerea la serviciul militar pe baz� de voluntariat, publicat� în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1.155 din 20 decembrie 2005, cu modific�rile ulterioare. 

Art. 3-4 
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– metod� de mobilizare �i de utilizare a mâinii de lucru în scopul dezvolt�rii 
economice; 

– m�sur� de disciplin� a muncii (în sens de sanc�iune disciplinar� constând în 
munc�); 

– pedeaps� pentru participarea la greve; 
– m�sur� de discriminare rasial�, social�, na�ional� sau religioas�. 
În consens cu dispozi�iile Conven�iei pentru protec�ia drepturilor omului �i a 

libert��ilor fundamentale, legea noastr� enumer� situa�iile care nu constituie 
munc� for�at�. 

Dreptul la munc� fiind, sub un anumit aspect, o expresie a libert��ii �i perso-
nalit��ii umane, în complexitatea dimensiunilor sale juridice, este firesc ca o 
persoan� s� nu poat� fi obligat� s� desf��oare o munc� pe care nu �i-a ales-o (sau 
nu a acceptat-o liber) ori s� munceasc� într-un anumit loc de munc� pe care nu l-a 
ales sau acceptat liber1. 

În consecin��, libertatea muncii exclude munca for�at� sau obligatorie, a�a 
cum se prevede, de altfel, �i în art. 42 din Constitu�ie. 

Se impune precizat c� prin Legea nr. 395/20052 începând cu data de 1 
ianuarie 2007 a fost desfiin�at serviciul militar obligatoriu. Iar Codul penal incri-
mineaz� ca infrac�iune munca for�at� (art. 191). 

 

Art. 5. – (1) În cadrul rela�iilor de munc� func�ioneaz� principiul egalit��ii 
de tratament fa�� de to�i salaria�ii �i angajatorii.  

(2) Orice discriminare direct� sau indirect� fa�� de un salariat, bazat� pe 
criterii de sex, orientare sexual�, caracteristici genetice, vârst�, apartenen�� 
na�ional�, ras�, culoare, etnie, religie, op�iune politic�, origine social�, handicap, 
situa�ie sau responsabilitate familial�, apartenen�� ori activitate sindical�, este 
interzis�.  

(3) Constituie discriminare direct� actele �i faptele de excludere, deo-
sebire, restric�ie sau preferin��, întemeiate pe unul sau mai multe dintre crite-
riile prev�zute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrân-
gerea ori înl�turarea recunoa�terii, folosin�ei sau exercit�rii drepturilor 
prev�zute în legisla�ia muncii.  

(4) Constituie discriminare indirect� actele �i faptele întemeiate în mod 
aparent pe alte criterii decât cele prev�zute la alin. (2), dar care produc 
efectele unei discrimin�ri directe.  

 
 

� COMENTARIU 
 

Textul are la baz� dispozi�iile generale din Constitu�ie [art. 16 alin. (1) �i art. 
41 alin. (4)] �i sintetizeaz� prevederile altor acte normative interne (Ordonan�a 

                                                 
1 Mihai Constantinescu, Ion Deleanu, Antonie Iorgovan, Ion Muraru, Florin Vasilescu, Ion Vida, 

op. cit., p. 51; Elena Simina T�n�sescu, op. cit., p. 89. 
2 Publicat� în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1155 din 20 decembrie 2005. 

Art. 4-5
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Guvernului nr. 137/20001 �i Legea nr. 202/20022), precum �i o serie de norme 
interna�ionale, adaptându-le specificului rela�iilor sociale de munc�.3 

Observ�m c� egalitatea de tratament func�ioneaz� atât în ceea ce prive�te 
salaria�ii, dar �i angajatorii. 

Ace�tia din urm� nu trebuie s�-�i discrimineze proprii salaria�i pe niciun motiv, 
la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea �i încetarea contractului de 
munc�. Dar nici organiza�iile salaria�ilor (sindicatele) teritoriale, pe grupuri de 
unit��i, ramuri sau la nivel na�ional nu trebuie s�-i trateze diferit pe angajatori sau 
asocia�iile acestora. Acela�i comportament se cere �i angajatorilor ori asocia�iilor 
patronale fa�� de organiza�iile sindicale. 

La rândul lor, autorit��ile publice (Agen�ia pentru ocuparea for�ei de munc�, 
Inspec�ia muncii, ministerele etc.) trebuie s� trateze de pe acelea�i pozi�ii de 
egalitate – f�r� nicio discriminare – salaria�ii �i angajatorii, organiza�iile acestora, s� 
nu-i avantajeze pe unii �i s�-i discrimineze pe al�ii.  

Îns�, asigurarea egalit��ii de tratament, fie c� este vorba de salaria�i sau de 
angajatori, nu înseamn� neap�rat uniformitate, neluarea în considerare a 
particularit��ilor, a situa�iilor diferite, a cerin�elor specifice.4 

 

Art. 6. – (1) Orice salariat care presteaz� o munc� beneficiaz� de condi�ii 
de munc� adecvate activit��ii desf��urate, de protec�ie social�, de securitate 
�i s�n�tate în munc�, precum �i de respectarea demnit��ii �i a con�tiin�ei sale, 
f�r� nicio discriminare.  

(2) Tuturor salaria�ilor care presteaz� o munc� le sunt recunoscute drep-
tul la negocieri colective, dreptul la protec�ia datelor cu caracter personal, 
precum �i dreptul la protec�ie împotriva concedierilor nelegale. 

(3) Pentru munca egal� sau de valoare egal� este interzis� orice discri-
minare bazat� pe criteriul de sex cu privire la toate elementele �i condi�iile de 
remunerare. 

 

 

                                                 
1 A se vedea problematica acestui act normativ, �tefan Beligr�deanu, Impactul Ordonan�ei 

Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea �i sanc�ionarea tuturor formelor de discriminare asupra 
legisla�iei muncii, în „Dreptul” nr. 1/2001, p. 3-22. 

2 A se vedea privind aceast� lege: Ion Traian �tef�nescu, Considera�ii referitoare la Legea nr. 
202/2002 privind egalitate de �anse între femei �i b�rba�i, cu privire special� asupra domeniului 
muncii, în „Revista român� de dreptul muncii” nr. 2/2002, p. 9-14; Magda Volonciu, Sesiz�ri, 
reclama�ii �i plângeri împotriva m�surilor de discriminare pe criteriul sexului, în „Revista român� de 
dreptul muncii” nr. 1/2003, p. 27-32. 

3 De pild�, potrivit Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene: 
- se interzice discriminarea de orice fel, bazat� pe motive precum sexul, rasa, culoarea, 

originea etnic� sau social�, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice 
sau de orice alt� natur�, apartenen�a la o minoritate na�ional�, averea, na�terea, un handicap, 
vârsta sau orientarea sexual� [art. 21 alin. (1)]; 

- egalitatea între femei �i b�rba�i trebuie asigurat� în toate domeniile, inclusiv în ceea ce 
prive�te încadrarea în munc�, munca �i remunerarea [art. 23 alin. (1)]. 

4 Ion Traian �tef�nescu, Tratat teoretic �i practic de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, 
Bucure�ti, 2010, p. 76. 

Art. 5-6 


