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Art. 1. [Obiectul reglementãrii]

(1) Prezentul cod reglementeazã totalitatea raporturilor individuale ºi colective
de muncã, modul în care se efectueazã controlul aplicãrii reglementãrilor din
domeniul raporturilor de muncã, precum ºi jurisdicþia muncii.

(2) Prezentul cod se aplicã ºi raporturilor de muncã reglementate prin legi speciale,
numai în mãsura în care acestea nu conþin dispoziþii specifice derogatorii.

LEGISLAÞIE COMPLEMENTARÃ

Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliþistului (M. Of. nr. 440 din 24 iunie 2002), art. 1,
2, 76, 78; Legea nr. 514/2003 privind organizarea ºi exercitarea profesiei de consilier
juridic (M. Of. nr. 867 din 5 decembrie 2003), art. 1-7.

Legea nr. 1/2005 privind organizarea ºi funcþionarea cooperaþiei (M. Of. nr. 172 din 28
februarie 2005)
Art. 33. (1) Între societatea cooperativã ºi membrul cooperator pot exista urmãtoarele categorii
de raporturi:
a) patrimoniale, concretizate prin obligaþia membrului cooperator de a depune pãrþile sociale
ºi/sau aporturi în naturã;
b) de muncã, în cazul membrilor cooperatori asociaþi la muncã ºi capital, în temeiul contrac-
tului individual de muncã sau al convenþiei individuale de muncã, dupã caz, încheiat/încheiatã
cu societatea cooperativã al cãrei membru este;

Art. 1
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c) comerciale cooperatiste pentru livrãrile de produse ºi prestãrile de servicii efectuate de
membrul cooperator pentru societatea cooperativã în calitate de agent economic
independent.
(2) Veniturile din activitãþile independente se impoziteazã în baza reglementãrilor fiscale
stabilite pentru impozitul pe venit.
(3) Pentru societãþile cooperative, raporturile de muncã ale membrilor cooperatori se pot
reglementa prin lege specialã.

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã (M. Of. nr. 365 din
29 mai 2007)
Art. 109. Cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al funcþionarului public sunt de
competenþa instanþelor de contencios administrativ, cu excepþia situaþiilor pentru care este
stabilitã expres prin lege competenþa altor instanþe.
Art. 114. Dispoziþiile prezentei legi se aplicã în mod corespunzãtor ºi autoritãþilor administrative
autonome.
Art. 117. Dispoziþiile prezentei legi se completeazã cu prevederile legislaþiei muncii, precum
ºi cu reglementãrile de drept comun civile, administrative sau penale, dupã caz, în mãsura în
care nu contravin legislaþiei specifice funcþiei publice.

DECIZII ALE CURÞII CONSTITUÞIONALE

1) În urma republicãrii Constituþiei, art. 129.
2) În urma republicãrii Constituþiei, art. 126 alin. (2).

1. Reglementarea raporturilor de muncã.
Reglementarea legalã a raporturilor de
muncã, a drepturilor ºi obligaþiilor angaja-
torilor ºi ale salariaþilor, precum ºi a modali-
tãþii de exercitare a acestora este necesarã
ºi într-o societate organizatã pe baza
principiilor economiei de piaþã (C.C.,

Decizia nr. 40/2001, M. Of. nr. 280 din 30

mai 2001).

2. Accesul liber la justiþie. Prevederile
art. 81 alin. (2) din Legea nr. 168/1999 nu
îngrãdesc accesul liber la justiþie ºi nici
nu interzic folosirea cãilor de atac, ci,
dimpotrivã, reglementeazã soluþionarea
litigiilor de muncã (a conflictelor de drep-
turi) de cãtre instanþele judecãtoreºti,
prevãzând douã grade de jurisdicþie –
soluþionarea în fond a cauzei ºi recursul.
Posibilitatea utilizãrii unei singure cãi de
atac ordinare (recursul), cu termen proce-
dural mai scurt în raport cu cel prevãzut în

Codul de procedurã civilã, ca urmare a
suprimãrii cãii de atac a apelului, are ca
finalitate asigurarea celeritãþii soluþionãrii
unor asemenea litigii, iar nu încãlcarea
drepturilor fundamentale invocate. În
acelaºi sens, Curtea a reþinut, chiar din
perspectiva dispoziþiilor constituþionale ale
art. 128 1), precum ºi ale art. 125 alin. (3) 2),
text potrivit cãruia: „Competenþa ºi proce-
dura sunt stabilite de lege”, cã Legea
fundamentalã a statornicit puterea auto-
ritãþii legiuitoare de a reglementa „com-
petenþa”, „procedura”, precum ºi „cãile de
atac”, în raport cu specificul domeniilor
litigioase reglementate.
De altfel, referitor la aceste aspecte, Curtea
Constituþionalã a statuat, prin Decizia
Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, publi-
catã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, cã
„legiuitorul poate institui, în considerarea

Art. 1
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unor situaþii deosebite, reguli speciale de
procedurã, ca ºi modalitãþile de exercitare
a drepturilor procedurale, principiul
liberului acces la justiþie presupunând
posibilitatea neîngrãditã a celor interesaþi

de a utiliza aceste proceduri, în formele ºi
în modalitãþile instituite de lege” (C.C.,

Decizia nr. 71/2001, M. Of. nr. 293 din 4

iunie 2001).

JURISPRUDENÞA INSTANÞELOR JUDECÃTOREªTI

1. Reintegrare în funcþie. Angajator

instituþie publicã. Raport juridic de muncã,

iar nu de drept administrativ. Prin cererea
formulatã, reclamantul contestã nelega-
litatea încetãrii de drept a raporturilor de
muncã derivate din funcþia de consultant
artistic, or, un atare raport juridic nu poate
fi considerat un raport de drept administra-
tiv, chiar dacã angajatorul este o instituþie
publicã, ci un act de drept al muncii, de
vreme ce contractul individual de muncã
este cârmuit de Codul muncii, iar nu de
legislaþia de drept administrativ (C.A.

Braºov, s. cont. adm., decizia nr. 43/R din

21 februarie 2006, portal.just.ro).

2. Gestionar. Convenþie verbalã. Litigiu

civil. Potrivit art. 67 ºi art. 68 din Legea
nr. 168/1999 privind soluþionarea conflic-
telor de muncã, sunt conflicte de drepturi
ºi, prin urmare, supuse jurisdicþiei muncii,
între altele, conflictele ivite în legãturã cu
încheierea, executarea, modificarea, sus-
pendarea ºi încetarea contractelor indi-
viduale de muncã, ca ºi cele privind plata
unor despãgubiri pentru acoperirea preju-
diciilor cauzate de pãrþi prin neîndeplinirea
sau îndeplinirea necorespunzãtoare a
obligaþiilor stabilite prin contractul indi-
vidual de muncã.
Între pãrþi nu s-a încheiat însã un contract
de muncã, pârâtul derulându-ºi activitatea
în baza unei înþelegeri verbale, astfel cã,
în raport cu prevederile art. 67 ºi art. 68
din Legea nr. 168/1999, litigiul promovat
de reclamantã nu constituie un conflict de
muncã, ci un litigiu de drept comun, care,

în raport ºi de valoarea pretenþiilor formu-
late de reclamantã intrã în competenþa de
soluþionare a judecãtoriei, conform art. 1
pct. 1 C. proc. civ. (I.C.C.J., s. civ. ºi de

propr. int., decizia nr. 323 din 19 ianuarie

2005, www.scj.ro).

3. Contract de performanþã. Naturã

juridicã. a) Societate naþionalã la care
statul este acþionar majoritar. Potrivit
art . 1 ºi art. 4 alin. (1) din O.U.G.
nr. 79/2001 privind întãrirea disciplinei
economico-financiare ºi alte dispoziþii cu
caracter financiar, societãþile naþionale la
care statul este acþionar majoritar sunt
agenþi economici, iar conducerea lor se
asigurã de cãtre persoane fizice în baza
unui contract de performanþã, anexã la
contractul individual de muncã.
Verificarea legalitãþii eliberãrii din funcþia
de conducãtor al unei astfel de societãþi
nu intrã în competenþa materialã a instan-
þei de contencios administrativ, întrucât
actele pe care se întemeiazã litigiul,
respectiv contractul de performanþã ºi
ordinul de eliberare din funcþia de condu-
cere, fiind întocmite cu privire la admi-
nistrarea unei societãþi comerciale pe
acþiuni, sunt lipsite de caracterul unor acte
administrative de autoritate. Competenþa
de soluþionare a litigiului va aparþine,
astfel, tribunalului, ca instanþã comercialã
(I.C.C.J., s. de cont. adm. ºi fisc., decizia

nr. 2066 din 18 aprilie 2007, www.scj.ro).
O.U.G. nr. 79/2001 privind întãrirea

disciplinei economico-financiare ºi alte

dispoziþii cu caracter financiar (M. Of.

Art. 1
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nr. 297 din 7 iunie 2001) a fost abrogatã

prin O.U.G. nr. 79/2008 privind mãsuri

economico-financiare la nivelul unor

operatori economici (M. Of. nr. 465 din

23 iunie 2008). Potrivit art. 2 alin. (1) ºi (2)

din O.U.G. nr. 79/2008: „Directorii

generali/directorii asigurã conducerea

operatorilor economici prevãzuþi la art. 1,

în baza unui contract de mandat încheiat

în condiþiile Legii nr. 31/1990 privind socie-

tãþile comerciale, republicatã, cu modifi-

cãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale pre-

zentei ordonanþe de urgenþã. (2) Contractul

de mandat este acordul de voinþã încheiat

între operatorul economic, reprezentat de

consiliul de administraþie, ºi directorul

general/directorul operatorului economic,

care are ca obiect îndeplinirea unor obiec-

tive ºi criterii de performanþã aprobate de

acþionari”, iar potrivit art. 9 din ordonanþã:

„Contractele de performanþã încheiate în

baza dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã

a Guvernului nr. 79/2001 privind întãrirea

disciplinei economico-financiare ºi alte

dispoziþii cu caracter financiar, aprobatã

cu modificãri prin Legea nr. 59/2002, cu

completãrile ulterioare, precum ºi contrac-

tele de mandat încheiate pânã la data

intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe

de urgenþã înceteazã sau se modificã,

dupã caz”;

b) Nulitatea absolutã a deciziei consiliului

de administraþie al angajatorului de revo-
care din funcþie pentru fapta ce constituie

abatere disciplinarã. Raportul juridic dedus
judecãþii, dintre contestator ºi intimatã nu
este reglementat de un contract administra-
tiv pentru a se supune controlului instanþei
de contencios administrativ, pe de altã
parte nici hotãrârea ºi dispoziþia emisã de
Consiliul de Administraþie al Spitalului nu
sunt acte administrative conform definiþiei
date de Legea nr. 554/2004. Contestatoa-
rea a încheiat un act adiþional la contractul

individual de muncã care urmeazã
aceleaºi norme de reglementare ca ºi
contractul individual de muncã – Legea
nr. 53/2003. Acesta este un contract de
performanþã – un acord de voinþã încheiat
între agentul economic, prin consiliul de
administrare ºi conducãtorul agentului
economic, care are ca obiect îndeplinirea
obiectivelor ºi criteriilor de performanþã ºi
reprezintã tot un contract de muncã prin
care se contureazã exact obiectul contrac-
tului individual de muncã. Fiind supus
normelor de dreptul muncii, litigiul în speþã
îºi are izvorul în acest contract, prin urmare,
capãtã natura unui litigiu de muncã (C.A.

Braºov, s. civ., min. ºi fam., confl. mun. ºi

asig. soc., decizia civilã nr. 227/M din 14

iulie 2006, în C.P.J.C. Braºov 2006, p. 178).

4. Contestarea actului de eliberare din
funcþia publicã. Procedurã. Cauza are ca
obiect raportul de serviciu al unui funcþio-
nar public ºi atrage competenþa materialã
a instanþelor de contencios administrativ.
Potrivit dispoziþiilor art. 89 alin. (1) din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcþionarilor publici, astfel cum a fost
modificatã prin Legea nr. 251/2006, în
cazul în care raportul de serviciu a încetat
din motive pe care funcþionarul public le
considerã netemeinice sau nelegale,
acesta poate cere instanþei de contencios
administrativ anularea actului administrativ
prin care s-a constatat sau s-a dispus înce-
tarea raportului de serviciu, în condiþiile ºi
termenele prevãzute de Legea conten-
ciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificãrile ulterioare. Este inadmisibilã
astfel acþiunea în anulare a actului de
eliberare din funcþia publicã, promovatã
fãrã exercitarea în prealabil a recursului
administrativ, prevãzut de art. 7 alin. (1)
din Legea nr. 554/2004 (I.C.C.J., s. cont.

adm. ºi fisc., decizia nr. 519 din 12

februarie 2008, www.scj.ro).
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Instanþa a avut în vedere dispoziþiile

art. 89 din Legea nr. 188/1999 privind

Statutul funcþionarilor publici, în forma

republicatã în M. Of. nr. 251 din 22 martie

2004, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare. Ca urmare a republicãrii legii

în M. Of. nr. 365 din 29 mai 2007, dispozi-

þiile art. 89 alin. (1) se regãsesc în materia-

litatea lor în cuprinsul art. 106 alin. (1) din

lege.

5. Funcþionar public. Raport de serviciu.

Instanþa competentã. Din analiza întregului
text al Legii nr. 188/1999, republicatã, cu
modificãrile ulterioare, se constatã cã
noþiunea de „raport de serviciu al funcþio-
narului public” corespunde cu cea de
„raport de muncã” din dreptul muncii,
raportul de serviciu acoperind o arie largã
de la încheierea, modificarea, executarea
ºi pânã la încetarea raporturilor dintre
angajat ºi angajator.
Dacã, pânã la apariþia Legii nr. 251/2006,
era oarecum interpretabil – în sensul cã
doar litigiile legate de sancþionarea sau
încetarea raporturilor de serviciu ale
funcþionarului public erau de competenþa
instanþei de contencios administrativ – în
prezent, legiuitorul a stabilit în favoarea
instanþei de contencios administrativ o
competenþã generalã de soluþionare a
cauzelor ce þin de raportul de serviciu al
funcþionarului public (Trib. Bacãu, sentinþa

civilã nr. 901/D din 16 mai 2007,

portal.just.ro).

6. Funcþionar public cu statut special.

Drepturi salariale. Instanþa competentã.

Litigiile având ca obiect drepturi salariale
ale funcþionarilor publici cu statut special
din sistemul penitenciar intrã în competenþa
de soluþionare a instanþelor de contencios
administrativ, iar nu în cea a instanþelor
de dreptul muncii.
Faptul cã în urma modificãrilor aduse Legii
nr. 293/2004 privind Statutul funcþionarilor

publici din Administraþia Naþionalã a
Penitenciarelor au fost eliminate normele
de trimitere la Legea nr. 188/1999,
menþinându-se numai cele privind comple-
tarea cu prevederile legislaþiei muncii, nu
trebuie sã conducã la concluzia cã
funcþionarilor din sistemul administraþiei
penitenciare li s-ar aplica dispoziþiile celei
din urmã. În lipsa unei reglementãri
speciale, acestora, ca funcþionari publici,
chiar având un statut special, li se aplicã
prevederile din Legea nr. 188/1999, potrivit
cu care cauzele care au ca obiect raportul
de serviciu al funcþionarilor publici sunt
de competenþa instanþelor de contencios
administrativ, cu excepþia situaþiilor pentru
care este stabilitã expres prin lege
competenþa altor instanþe (I.C.C.J., s. cont.

adm. ºi fisc., decizia nr. 4174 din 31

octombrie 2007, www.scj.ro).

7. Poliþist. Funcþionar public civil cu statut

special. Reglementarea aplicabilã. Potrivit
art. 1 alin. (1) din Legea nr. 360/2002,
poliþistul este funcþionar public civil, cu
statut special, care exercitã atribuþiile
stabilite de lege pentru Poliþia Românã, ca
instituþie specializatã a statului. Dispoziþiile
acestei legi se completeazã cu prevederile
Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcþio-
narilor publici ºi ale altor acte normative
în vigoare, aplicabile funcþionarului
public, astfel cum se prevede expres prin
art. 78.
În conformitate cu prevederile art. 9
alin. (1) din Legea nr. 360/2002, poliþiºtii
provin, de regulã, din rândul absolvenþilor
instituþiilor de învãþãmânt ale M.A.I., iar
potrivit dispoziþiilor alin. (2) al aceluiaºi
text de lege, ofiþerii de poliþie pot proveni
ºi din rândul agenþilor de poliþie absolvenþi,
cu diplomã sau licenþã, ai instituþiilor de
învãþãmânt superior de lungã sau scurtã
duratã ale M.A.I. sau ai altor instituþii de
învãþãmânt superior cu profil corespunzãtor
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specialitãþilor necesare poliþiei, stabilite
prin ordin al ministrului administraþiei ºi
internelor. Poliþiºtilor prevãzuþi la art. 9
alin. (2) li se acordã gradele profesionale
în funcþie de pregãtirea lor ºi vechimea în
specialitate corespunzãtoare studiilor
absolvite, astfel cum se prevede prin
art. 21 alin. (4). Încadrarea acestora se face
pe o perioadã de probã de 6 luni sau de 12
luni, în raport cu categoria din care fac
parte ºi cu gradul profesional acordat.
Potrivit art. 21 alin. (3) din acelaºi act
normativ, la absolvirea Facultãþii de drept
din cadrul Academiei de Poliþie A.I.C.,
poliþistului i se acordã gradul profesional
de subinspector de poliþie. Aceste prevederi
legale se aplicã însã doar în cazul poliþiº-
tilor care debuteazã în aceastã funcþie, care
au obligaþia de a susþine examenul de
definitivare în profesie dupã o perioadã de
stagiu de 12 luni. Legea nr. 360/2002
prevede, totodatã, prin art. 73 alin. (7), cã
agenþii de poliþie care au absolvit studii
superioare au dreptul de a participa la
concursul pentru ocuparea posturilor de
ofiþeri vacante, în condiþiile acestei legi.
Aceastã normã reprezintã o reglementare
specificã a principiului general consacrat
prin Legea nr. 188/1999, potrivit cãruia
promovarea într-o funcþie publicã supe-
rioarã se face numai prin concurs sau exa-
men, dupã caz.
Interpretând sistematic aceste dispoziþii
legale, solicitarea reclamantului de a fi
încadrat de drept în grupa profesionalã A,
respectiv fãrã examen sau concurs, nu este
justificatã, un atare drept nefiindu-i recu-
noscut de lege (I.C.C.J., s. cont. adm. ºi

fisc., decizia nr. 1387 din 1 aprilie 2008,

www.scj.ro).

8. Personal didactic. Anularea procesului-

verbal al Comisiei de mobilitate. Instanþa

competentã. Cererea reclamantei are ca
obiect anularea procesului-verbal al
Comisiei de mobilitate a personalului di-
dactic din cadrul Inspectoratului ªcolar
Judeþean, precum ºi anularea hotãrârii
Consiliului de Administraþie al Inspecto-
ratului ªcolar Judeþean, prin care i-a fost
respinsã contestaþia, fiind menþinutã soluþia
Comisiei de mobilitate de respingere a
cererii privind trecerea în funcþia didacticã
de profesor la catedra de limbã ºi literaturã
francezã, jumãtate de normã (9 ore) la
aceeaºi unitate de învãþãmânt, ºi transfer
în completarea normei didactice ca
profesor de limbã ºi literaturã francezã, cu
jumãtate de normã, la o altã unitate de
învãþãmânt.
Având în vedere sensul noþiunii de „instanþã”,
potrivit dispoziþiilor art. 126 alin. (5) din
Constituþia României, republicatã, ºi ale
art. 35-37 din Legea nr. 304/2004, republi-
catã, care se referã la instanþele speciali-
zate în anumite materii, ºi intenþia legiui-
torului, clar exprimatã în cuprinsul art. 18
din Legea nr. 128/1997, de a stabili un regim
juridic unitar pentru toate litigiile privind
contestarea hotãrârilor definitive date de
consiliul de administraþie al Inspectoratului
ªcolar, prin care au fost soluþionate contes-
taþiile împotriva actului ce a vizat mobili-
tatea personalului didactic, cât ºi dispozi-
þiile art. 2 pct. 1 lit. d) C. proc. civ., cauza
revine spre competentã soluþionare tribu-
nalului, în complet de contencios admi-
nistrativ (C.A. Bucureºti, s. a VII-a civ.,

confl. mun. ºi asig. soc., decizia civilã

nr. 917/R din 26 martie 2008, nepublicatã).

DOCTRINÃ ªI COMENTARII

1. Obiectul de reglementare al dreptului muncii, ca ramurã de drept privat, îl constituie
raporturile juridice de muncã, individuale sau colective, precum ºi raporturile juridice
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conexe, aflate în corelaþie cu cele de muncã, nãscute în legãturã cu formarea
profesionalã, stimularea ocupãrii forþei de muncã, securitatea ºi sãnãtatea în muncã,
organizarea, funcþionarea ºi atribuþiile sindicatelor ºi patronatelor, jurisdicþia muncii
(Al. Þiclea, Tratat de dreptul muncii, p. 12-13).

2. Nu formeazã obiectul de reglementare al Codului muncii sau al altor dispoziþii de
drept al muncii activitãþile exercitate în cadrul unor raporturi juridice civile (de exemplu,
într-un contract civil de prestãri de servicii guvernat de dispoziþiile Codului civil) sau
comerciale ºi nici munca desfãºuratã în baza unor obligaþii legale.

3. Codul muncii reprezintã principalul izvor al dreptului muncii, legea-cadru, dreptul
comun în materie.

4. Ori de câte ori în dreptul special al muncii nu sunt cuprinse norme derogatorii, se
aplicã normele dreptului comun al muncii – Codul muncii.

5. Dispoziþiile Codului muncii sunt aplicabile atât în cazul raporturilor juridice de
muncã tipice, cât ºi în cazul raporturilor juridice de muncã atipice ale funcþionarilor
publici (fie ei înalþi funcþionari publici, funcþionari publici de conducere sau funcþionari
publici de execuþie), militarilor, judecãtorilor ºi procurorilor, diplomaþilor, membrilor
cooperatori.

6. Nu intrã sub incidenþa prevederilor Codului muncii raporturile juridice reglementate
prin legi speciale ale cãror subiecte sunt persoane ce exercitã profesiuni liberale (de
exemplu: avocat, notar public, executor judecãtoresc, expert criminalist, expert contabil
ºi contabil autorizat, medic, medic dentist ºi farmacist, arhitect, auditor financiar, arbitru,
mediator, consilier în proprietate industrialã, broker, consultant fiscal, consultant de
investiþii, psiholog, practician în insolvenþã, detectiv particular etc.), membri ai

asociaþiilor familiale, ai consiliilor de administraþie, cenzori, consilieri locali ºi judeþeni.
Existã posibilitatea ca unele profesii liberale (de exemplu: medic) sã fie exercitate în
cadrul unor raporturi juridice de muncã ºi/sau independent, dispoziþiile Codului muncii
fiind aplicabile numai în prima dintre aceste ipoteze, atunci când profesionistul are
calitatea de salariat.

7. Avocaþii, notarii publici, executorii judecãtoreºti, experþii contabili ºi contabilii
autorizaþi, auditorii financiari, practicienii în insolvenþã, detectivii particulari nu pot
cumula calitatea de membru al unei profesii liberale cu aceea de salariat, decât cu
titlu de excepþie, prin exercitarea unei funcþii didactice.

8. „Modificãrile aduse Codului muncii ilustreazã faptul cã, în condiþiile receptãrii
cerinþelor economiei de piaþã, s-a ajuns la un compromis rezonabil între partenerii
sociali, la o evoluþie certã a legislaþiei muncii. Dar, problemele legate de perfecþionarea
Codului muncii trebuie sã constituie preocupãri practic permanente, þinându-se seama
de douã categorii de factori:
– interni, respectiv cerinþele pe care le-a evidenþiat ºi le evidenþiazã, în continuare,
confruntarea reglementãrilor din Cod cu practica economico-socialã; însãºi evoluþia
economiei de piaþã spre o economie real funcþionalã aduce cu sine noi exigenþe
referitoare la reglementarea raporturilor de muncã, individuale ºi colective;
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– externi, respectiv exigenþele noilor norme de drept internaþional al muncii care vor fi
adoptate în cadrul Uniunii Europene ºi Organizaþiei Internaþionale a Muncii”
(I.T. ªtefãnescu, Tratat de dreptul muncii, p. 12).

Art. 2. [Subiectele reglementãrii]

Dispoziþiile cuprinse în prezentul cod se aplicã:

a) cetãþenilor români încadraþi cu contract individual de muncã, care presteazã
muncã în România;

b) 1) cetãþenilor români încadraþi cu contract individual de muncã ºi care presteazã
activitatea în strãinãtate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român,
cu excepþia cazului în care legislaþia statului pe al cãrui teritoriu se executã
contractul individual de muncã este mai favorabilã;

c) cetãþenilor strãini sau apatrizi încadraþi cu contract individual de muncã,
care presteazã muncã pentru un angajator român pe teritoriul României;

d) persoanelor care au dobândit statutul de refugiat ºi se încadreazã cu contract
individual de muncã pe teritoriul României, în condiþiile legii;

e) ucenicilor care presteazã muncã în baza unui contract de ucenicie la locul de
muncã;

f) angajatorilor, persoane fizice ºi juridice;

g) organizaþiilor sindicale ºi patronale.

LEGISLAÞIE COMPLEMENTARÃ

Legea nr. 105/1992 privind raporturile de drept internaþional privat (M. Of. nr. 245 din 1
octombrie 2002), art. 73-77, 101, 102; Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic (M. Of. nr. 158 din 16 iulie 1997), art. 55; Legea nr. 514/2003 privind organizarea
ºi exercitarea profesiei de consilier juridic (M. Of. nr. 867 din 5 decembrie 2003), art. 8, 81;

Legea nr. 192/2006 privind medierea ºi organizarea profesiei de mediator (M. Of. nr. 441
din 22 mai 2006), art. 7, 8; Legea nr. 344/2006 privind detaºarea salariaþilor în cadrul
prestãrii de servicii transnaþionale (M. Of. nr. 636 din 24 iulie 2006), art. 1-5, 16; O.U.G.
nr. 102/2005 privind libera circulaþie pe teritoriul României a cetãþenilor statelor membre ale
Uniunii Europene ºi Spaþiului Economic European (M. Of. nr. 646 din 21 iulie 2005), art. 2,
5, 13, 22, 23; O.U.G. nr. 44/2008 privind desfãºurarea activitãþilor economice de cãtre
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale ºi întreprinderile familiale (M. Of.
nr. 328 din 25 aprilie 2008), art. 1, 3, 4; H.G. nr. 938/2004 privind condiþiile de înfiinþare
ºi funcþionare, precum ºi procedura de autorizare a agentului de muncã temporarã (M. Of.

1) Lit. b) de la art. 2 este reprodusã astfel cum a fost modificatã prin art. I pct. 1 din O.U.G.
nr. 65/2005. Anterior acestei modificãri, textul avea urmãtorul conþinut: „b) cetãþenilor români încadraþi
cu contract individual de muncã în strãinãtate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator
român, cu excepþia cazului în care legislaþia statului pe al cãrui teritoriu se executã contractul
individual de muncã este mai favorabilã;”.
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nr. 589 din 1 iulie 2004), art. 2; H.G. nr. 1122/2007 pentru aprobarea Strategiei naþionale
privind imigraþia pentru perioadele 2007-2010 (M. Of. nr. 674 din 3 octombrie 2007), art. 2.

Constituþia României, republicatã (M. Of. nr. 767 din 31 octombrie 2003)
Art. 16. Egalitatea în drepturi. (1) Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a autoritãþilor publice, fãrã
privilegii ºi fãrã discriminãri.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
(3) Funcþiile ºi demnitãþile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiþiile legii, de
persoanele care au cetãþenia românã ºi domiciliul în þarã. Statul român garanteazã egalitatea
de ºanse între femei ºi bãrbaþi pentru ocuparea acestor funcþii ºi demnitãþi.
(4) În condiþiile aderãrii României la Uniunea Europeanã, cetãþenii Uniunii care îndeplinesc
cerinþele legii organice au dreptul de a alege ºi de a fi aleºi în autoritãþile administraþiei
publice locale.
Art. 17. Cetãþenii români în strãinãtate. Cetãþenii români se bucurã în strãinãtate de protecþia
statului român ºi trebuie sã-ºi îndeplineascã obligaþiile, cu excepþia acelora ce nu sunt
compatibile cu absenþa lor din þarã.
Art. 18. Cetãþenii strãini ºi apatrizii. (1) Cetãþenii strãini ºi apatrizii care locuiesc în România
se bucurã de protecþia generalã a persoanelor ºi a averilor, garantatã de Constituþie ºi de alte
legi.
(2) Dreptul de azil se acordã ºi se retrage în condiþiile legii, cu respectarea tratatelor ºi a
convenþiilor internaþionale la care România este parte.
Art. 25. Libera circulaþie. (1) Dreptul la liberã circulaþie, în þarã ºi în strãinãtate, este garantat.
Legea stabileºte condiþiile exercitãrii acestui drept.
(2) Fiecãrui cetãþean îi este asigurat dreptul de a-ºi stabili domiciliul sau reºedinþa în orice
localitate din þarã, de a emigra, precum ºi de a reveni în þarã.

Legea nr. 156/2000 privind protecþia cetãþenilor români care lucreazã în strãinãtate,

republicatã (M. Of. nr. 291 din 5 mai 2009)
Art. 2. Cetãþenii români care lucreazã în strãinãtate ºi cãrora nu le sunt aplicabile prevederile
prezentei legi beneficiazã de mãsuri speciale de protecþie, stabilite prin legile române ºi
strãine sau prin tratate ºi convenþii internaþionale la care România este parte, dacã se aflã în
urmãtoarele situaþii:
a) sunt angajaþii unor instituþii publice strãine care sunt organizate ºi funcþioneazã pe teritoriul
altui stat decât România;
b) sunt angajaþii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare ºi reprezentanþelor comerciale
române;
c) sunt angajaþii unor organizaþii internaþionale cu sediul pe teritoriul altui stat decât România;
d) sunt angajaþii unor societãþi comerciale, persoane juridice române sau strãine, care
efectueazã activitãþi de transport internaþional.

Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncã (M. Of. nr. 907 din 11 octombrie
2005)
Art. 2. Ucenicul este persoana fizicã încadratã în muncã în baza unui contract de ucenicie
la locul de muncã.
Art. 5. (1) Poate fi încadratã, ca ucenic în muncã, orice persoanã fizicã ce a împlinit vârsta de
16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani, ºi nu deþine o calificare pentru ocupaþia în care se
organizeazã ucenicia la locul de muncã.
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(2) Persoana fizicã poate încheia un contract de ucenicie la locul de muncã, în calitate de
ucenic, ºi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul scris al pãrinþilor sau al reprezentanþilor
legali, pentru activitãþi potrivite cu dezvoltarea fizicã, aptitudinile ºi cunoºtinþele sale, dacã
astfel nu îi sunt periclitate sãnãtatea, dezvoltarea ºi pregãtirea profesionalã. Lipsa acordului
pãrinþilor sau al reprezentanþilor legali atrage dupã sine nulitatea absolutã a contractului de
ucenicie.
(3) Se pot încadra în muncã în calitate de ucenici ºi urmãtoarele categorii:
a) cetãþenii strãini, precum ºi apatrizii care au obþinut permis de muncã în România, conform
reglementãrilor legale în vigoare;
b) cetãþenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind
Spaþiul Economic European ºi membrii de familie ai acestora.

Legea nr. 319/2006 a securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã (M. Of. nr. 646 din 26 iulie 2006)
Art. 5. În sensul prezentei legi, termenii ºi expresiile de mai jos au urmãtorul înþeles:
a) lucrãtor - persoanã angajatã de cãtre un angajator, potrivit legii, inclusiv studenþii, elevii în
perioada efectuãrii stagiului de practicã, precum ºi ucenicii ºi alþi participanþi la procesul de
muncã, cu excepþia persoanelor care presteazã activitãþi casnice;
b) angajator - persoanã fizicã sau juridicã ce se aflã în raporturi de muncã ori de serviciu cu
lucrãtorul respectiv ºi care are responsabilitatea întreprinderii ºi/sau unitãþii;
c) alþi participanþi la procesul de muncã - persoane aflate în întreprindere ºi/sau unitate, cu
permisiunea angajatorului, în perioada de verificare prealabilã a aptitudinilor profesionale
în vederea angajãrii, persoane care presteazã activitãþi în folosul comunitãþii sau activitãþi în
regim de voluntariat, precum ºi ºomeri pe durata participãrii la o formã de pregãtire profesionalã
ºi persoane care nu au contract individual de muncã încheiat în formã scrisã ºi pentru care
se poate face dovada prevederilor contractuale ºi a prestaþiilor efectuate prin orice alt mijloc
de probã;
d) reprezentant al lucrãtorilor cu rãspunderi specifice în domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii

lucrãtorilor - persoanã aleasã, selectatã sau desemnatã de lucrãtori, în conformitate cu
prevederile legale, sã îi reprezinte pe aceºtia în ceea ce priveºte problemele referitoare la
protecþia securitãþii ºi sãnãtãþii lucrãtorilor în muncã; (…)
k) loc de muncã - locul destinat sã cuprindã posturi de lucru, situat în clãdirile întreprinderii
ºi/sau unitãþii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii ºi/sau unitãþii la care lucrãtorul are
acces în cadrul desfãºurãrii activitãþii;

O.U.G. nr. 56/2007 privind încadrarea în muncã ºi detaºarea strãinilor pe teritoriul României

(M. Of. nr. 424 din 26 iunie 2007)
Art. 3. (1) Strãinii pot fi încadraþi în muncã pe teritoriul României la angajatori care funcþioneazã
în mod legal, cu îndeplinirea cumulativã a urmãtoarelor condiþii:
a) locurile de muncã vacante nu pot fi ocupate de cetãþeni români, ai altor state membre ale
Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaþiul Economic European,
precum ºi de rezidenþi permanenþi pe teritoriul României;
b) îndeplinesc condiþiile speciale de pregãtire profesionalã, experienþã în activitate ºi autorizare,
solicitate de angajator potrivit legislaþiei în vigoare;
c) fac dovada faptului cã sunt apþi din punct de vedere medical sã desfãºoare activitatea
respectivã ºi nu au antecedente penale care sã fie incompatibile cu activitatea pe care o
desfãºoarã sau urmeazã sã o desfãºoare pe teritoriul României;
d) se încadreazã în contingentul anual aprobat prin hotãrâre a Guvernului;
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e) angajatorii au achitate la zi obligaþiile cãtre bugetul de stat;
f) 1) angajatorul sã desfãºoare efectiv activitatea pentru care se solicitã eliberarea autorizaþiei
de muncã.
(2) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplicã strãinilor care îndeplinesc funcþia de administrator
într-o societate comercialã cu participare strãinã, în situaþia în care este o singurã persoanã
numitã în aceastã funcþie, dacã strãinul desfãºoarã activitatea în calitate de sportiv profesionist,
în condiþiile existenþei unei dovezi cã a desfãºurat activitate similarã în altã þarã, solicitanþilor
autorizaþiei pentru muncã nominalã, pentru lucrãtorii transfrontalieri, precum ºi strãinilor
posesori ai unui permis de ºedere în scop de studii.
Art. 4. (1) Autorizaþia de muncã poate fi eliberatã, la cererea angajatorului, de cãtre Oficiul
Român pentru Imigrãri, pentru strãinii care îndeplinesc condiþiile prevãzute de legislaþia
românã cu privire la regimul strãinilor, încadrarea în muncã ºi detaºarea acestora pe teritoriul
României.
(2) Autorizaþia de muncã este necesarã pentru obþinerea vizei de lungã ºedere pentru angajare
în muncã sau, dupã caz, a permisului de ºedere în scop de muncã.
(3) Autorizaþia de muncã se va elibera ºi strãinilor care:
a) provin din state cu care România are încheiate acorduri, convenþii sau înþelegeri de
desfiinþare a vizelor pentru trecerea frontierei în acest scop sau pentru care România a
renunþat unilateral la obligativitatea vizelor;
b) beneficiazã de drept de ºedere temporarã pentru reîntregirea familiei, acordat în condiþiile
stabilite de legislaþia privind regimul strãinilor în România;
c) beneficiazã de drept de ºedere temporarã în scop de studii ºi solicitã încadrarea în muncã în
baza unui contract individual de muncã cu timp parþial, cu program de maximum 4 ore pe zi;
d) sunt detaºaþi pe teritoriul României.
Art. 5. Pot fi încadraþi în muncã sau, dupã caz, pot presta muncã la persoane fizice sau
juridice din România, fãrã autorizaþie de muncã, urmãtoarele categorii:
a) strãinii titulari ai dreptului de ºedere permanentã pe teritoriul României;
b) strãinii al cãror acces pe piaþa muncii din România este reglementat prin acorduri, convenþii
sau înþelegeri bilaterale încheiate de România cu alte state, dacã aceastã posibilitate este
stabilitã prin textul acordului, convenþiei sau înþelegerii;
c) strãinii care au dobândit o formã de protecþie în România;
d) strãinii care desfãºoarã activitãþi didactice, ºtiinþifice sau alte categorii de activitãþi specifice
cu caracter temporar în instituþii de profil acreditate din România, în baza unor acorduri
bilaterale, sau ca titular al unui drept de ºedere pentru desfãºurarea de activitãþi de cercetare
ºtiinþificã ºi personalul înalt calificat, în baza ordinului ministrului educaþiei, cercetãrii ºi
tineretului, precum ºi strãinii care desfãºoarã activitãþi artistice în instituþii de culturã din
România, în baza ordinului ministrului culturii ºi cultelor;
e) strãinii care urmeazã sã desfãºoare pe teritoriul României activitãþi temporare solicitate de
ministere ori de alte organe ale administraþiei publice centrale sau locale ori de autoritãþi
administrative autonome;
f) strãinii care sunt numiþi ºefi de filialã, reprezentanþã sau de sucursalã pe teritoriul României
a unei companii care are sediul în strãinãtate, în conformitate cu actele prevãzute de legislaþia
românã în acest sens;
g) strãinii membri de familie ai cetãþenilor români;

1) Lit. f) de la art. 3 este reprodusã astfel cum a fost modificatã prin art. I pct. 2 din Legea
nr. 134/2008.
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h) strãinii angajaþi ai persoanelor juridice cu sediul în unul dintre statele membre ale Uniunii
Europene sau în unul dintre statele semnatare ale Acordului privind Spaþiul Economic
European, detaºaþi în România, cu condiþia prezentãrii permisului de ºedere din acel stat.
Art. 6. (1) Tipurile de autorizaþii de muncã ce pot fi acordate strãinilor sunt urmãtoarele:
a) autorizaþia de muncã pentru lucrãtorii permanenþi - dã dreptul titularului sã fie încadrat în
muncã pe baza contractului individual de muncã încheiat pe duratã nedeterminatã sau
determinatã, la o singurã persoanã fizicã sau juridicã din România ori la o reprezentanþã,
sucursalã sau filialã din România a unei persoane juridice cu sediul în strãinãtate;
b) autorizaþia de muncã pentru lucrãtorii detaºaþi - dã dreptul titularului sã presteze muncã,
pentru o perioadã de maximum un an la un interval de minimum 5 ani, în baza deciziei de
detaºare de la un angajator persoanã juridicã strãinã la un angajator persoanã juridicã din
România ori la o reprezentanþã, sucursalã sau filialã din România a unei persoane juridice cu
sediul în strãinãtate. În temeiul prevederilor acordurilor, convenþiilor sau înþelegerilor
internaþionale la care România este parte, perioada pentru care lucrãtorul detaºat desfãºoarã
activitatea pe teritoriul României poate fi prelungitã în condiþiile ºi situaþiile prevãzute în mod
expres de acestea;
c) autorizaþia de muncã pentru lucrãtorii sezonieri - dã dreptul titularului sã fie încadrat în
muncã pe teritoriul României pentru o perioadã de cel mult 6 luni într-un interval de 12 luni,
neputând fi prelungit în vederea ocupãrii unui loc de muncã de altã naturã;
d) autorizaþia de muncã pentru lucrãtorii stagiari - dã dreptul titularului sã fie încadrat în
muncã pe teritoriul României pentru efectuarea unui stagiu în vederea obþinerii unei calificãri
profesionale;
e) autorizaþia de muncã pentru sportivi - dã dreptul sportivilor profesioniºti sã fie încadraþi în
muncã la un singur angajator român, al cãrui obiect principal de activitate îl constituie
desfãºurarea de activitãþi sportive, pe o perioadã de cel mult 12 luni, cu posibilitatea prelungirii
pe noi intervale de pânã la 12 luni;
f) autorizaþia de muncã nominalã - dã dreptul titularului sã presteze activitãþi sezoniere, dacã
acesta a desfãºurat anterior activitãþi în baza unei autorizaþii de muncã pentru lucrãtorii
sezonieri, la acelaºi angajator de pe teritoriul României, ºi care a respectat obligaþia de a
pãrãsi teritoriul României la expirarea duratei contractului individual de muncã anterior,
potrivit condiþiilor impuse prin lege;
g) autorizaþia de muncã pentru lucrãtorii transfrontalieri - dã dreptul titularului sã fie încadrat
în muncã pe baza contractului individual de muncã pe o perioadã de cel mult 12 luni, cu
posibilitatea prelungirii pe noi intervale de pânã la 12 luni, la o singurã persoanã fizicã sau
juridicã din România ori la o reprezentanþã, sucursalã sau filialã din România a unei persoane
juridice cu sediul în strãinãtate, în condiþiile prevãzute la art. 2 lit. f).
(2) În temeiul prevederilor acordurilor, convenþiilor sau înþelegerilor internaþionale la care
România este parte, autorizaþiile de muncã pot fi eliberate sau prelungite în condiþiile ºi
situaþiile prevãzute în mod expres de cãtre acestea.

O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România, republicatã (M. Of. nr. 421 din
5 iunie 2008)
Art. 44. Viza de lungã ºedere pentru angajare în muncã. (1) Viza de lungã ºedere pentru
angajare în muncã se acordã strãinilor pe baza autorizaþiei de muncã eliberate de Oficiul
Român pentru Imigrãri.
(2) Autorizaþia de muncã se elibereazã, la solicitarea angajatorului, dacã se constatã
îndeplinirea urmãtoarelor condiþii:
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a) angajatorul face dovada faptului cã desfãºoarã o activitate legalã în România, cã nu are
datorii ºi cã a fãcut o selecþie legalã, cu prezentarea dovezilor care sã ateste acestea, potrivit
prevederilor legislaþiei speciale privind încadrarea în muncã ºi detaºarea strãinilor pe teritoriul
României;
b) strãinul îndeplineºte condiþiile speciale de pregãtire profesionalã, experienþã în activitate
ºi autorizare, este apt din punct de vedere medical sã desfãºoare activitatea respectivã, nu
are antecedente penale, se încadreazã în contingentul anual aprobat prin hotãrâre a
Guvernului, potrivit prevederilor legislaþiei speciale privind încadrarea în muncã ºi detaºarea
strãinilor pe teritoriul României, precum ºi a celor prevãzute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), f), g) ºi
h), art. 8 alin. (1) lit. b) - d), art. 27 alin. (2) lit. c) ºi e).
(3) Autorizaþia de muncã nu se acordã strãinilor care în ultimii 2 ani au avut un drept de
ºedere pentru desfãºurarea de activitãþi comerciale ºi nu au respectat planul de afaceri
prevãzut la art. 43 alin. (2) lit. a).
(4) Oficiul Român pentru Imigrãri emite autorizaþia în termen de 30 de zile de la data primirii
solicitãrii din partea angajatorului. În cazurile în care pentru constatarea îndeplinirii condiþiilor
de obþinere a autorizaþiei sunt necesare verificãri suplimentare, termenul de soluþionare a
cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.
(5) Solicitarea de vizã trebuie sã fie însoþitã de urmãtoarele documente:
a) autorizaþia de muncã, eliberatã de Oficiul Român pentru Imigrãri;
b) dovada mijloacelor de întreþinere la nivelul salariului minim garantat în platã pentru
întreaga perioadã înscrisã în vizã;
c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaºi valoare juridicã, eliberat de
autoritãþile din þara de domiciliu sau de reºedinþã;
d) asigurarea medicalã pe perioada valabilitãþii vizei.
(6) Strãinul poate solicita viza de lungã ºedere pentru angajare în muncã în termen de 30 de
zile de la eliberarea autorizaþiei. Viza se aprobã de Centrul Naþional de Vize, fãrã a mai fi
necesarã ºi obþinerea avizului prevãzut la art. 30 alin. (7).
Art. 56. Prelungirea dreptului de ºedere temporarã în scop de muncã. (1) Strãinilor intraþi
în România în scopul angajãrii în muncã li se prelungeºte dreptul de ºedere temporarã, dacã:
a) sunt titulari ai unei autorizaþii de muncã valabile;
b) prezintã contractul individual de muncã vizat de inspectoratul teritorial de muncã în a
cãrui razã îºi are sediul angajatorul sau o convenþie civilã încheiatã cu o structurã sportivã,
în condiþiile legii, dacã strãinii desfãºoarã activitãþi în calitate de sportiv profesionist;
c) salariul înscris în contractul individual de muncã este cel puþin la nivelul salariului minim
garantat în platã;
d) actul medical de atestare a stãrii de sãnãtate, din care sã rezulte cã strãinul este apt pentru
a fi încadrat în muncã;
e) certificatul de atestare fiscalã emis de administraþia finanþelor publice în a cãrei razã
teritorialã îºi are sediul angajatorul privind achitarea la zi a obligaþiilor cãtre bugetul public
naþional, doar la prelungirile ulterioare sau dacã între data înregistrãrii solicitãrii pentru
eliberarea autorizaþiei ºi data înregistrãrii cererii pentru eliberarea permisului de ºedere au
trecut mai mult de 60 de zile;
f) copia actului de identitate ºi, dupã caz, a autorizaþiei sau a altui document legal care atestã
exercitarea unei activitãþi ori profesii independente, dacã angajatorul este persoanã fizicã.
(2) Prelungirile ulterioare ale dreptului de ºedere temporarã în scop de muncã se acordã
dacã strãinul prezintã documentele prevãzute la alin. (1) lit. b), c) ºi e), precum ºi dacã
îndeplineºte condiþiile pentru prelungirea autorizaþiei de muncã.

Art. 2



15

CAP. I. DOMENIUL DE APLICARE

Uþã / Rotaru / Cristescu

(3) Cererea pentru prelungirea dreptului de ºedere temporarã se depune de cãtre strãin cel
târziu la data încetãrii dreptului de ºedere.
(4) Dreptul de ºedere temporarã se prelungeºte pentru o perioadã egalã cu perioada de
valabilitate a autorizaþiei de muncã sau, dupã caz, cu perioada pentru care valabilitatea
acesteia se prelungeºte.
(5) Strãinilor care pot fi încadraþi în muncã la persoane fizice sau juridice din România, fãrã
autorizaþie de muncã, în condiþiile legii, li se poate prelungi dreptul de ºedere fãrã îndeplinirea
condiþiei prevãzute la alin. (1) lit. a).

REGLEMENTÃRI INTERNAÞIONALE ªI COMUNITARE

Convenþia O.I.M. nr. 117/1962 privind obiectivele ºi normele de bazã ale politicii sociale,
ratificatã de România prin Decretul nr. 284/1973 (B. Of. nr. 81 din 6 iunie 1973), art. 6-9;

Directiva 2004/38/CE din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberã circulaþie ºi ºedere pe
teritoriul statelor membre pentru cetãþenii Uniunii ºi membrii familiilor acestora, de modificare
a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 ºi de abrogarea a directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE ºi 93/96/CEE (JO
L158 din 30 aprilie 2004), art. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 27, 35.

Carta socialã europeanã revizuitã, adoptatã la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificatã de
România prin Legea nr. 74/1999 (M. Of. nr. 193 din 4 mai 1999)
Art. 18. Dreptul la exercitarea unei activitãþi lucrative pe teritoriul celorlalte pãrþi. În
vederea exercitãrii efective a dreptului la exercitarea unei activitãþi lucrative pe teritoriul
oricãrei alte pãrþi, pãrþile se angajeazã:
1. sã aplice într-un spirit liberal regulamentele existente;
2. sã simplifice formalitãþile în vigoare ºi sã reducã sau sã desfiinþeze taxele consulare ºi alte
taxe plãtibile de cãtre lucrãtorii strãini sau de cãtre patronii lor;
3. sã flexibilizeze, în mod individual sau colectiv, reglementãrile care guverneazã angajarea
lucrãtorilor strãini;
ºi recunosc:
4. dreptul de ieºire al cetãþenilor lor care doresc sã exercite o activitate lucrativã pe teritoriul
celorlalte pãrþi.
Art. 19. Dreptul lucrãtorilor migranþi ºi al familiilor lor la protecþie ºi asistenþã. În vederea
asigurãrii exercitãrii efective a dreptului lucrãtorilor migranþi ºi al familiilor lor la protecþie ºi
asistenþã pe teritoriul oricãrei alte pãrþi, pãrþile se angajeazã:
1. sã menþinã sau sã se asigure cã existã servicii gratuite corespunzãtoare care sã îi sprijine pe
aceºti lucrãtori ºi, în special, sã le furnizeze informaþii exacte ºi sã ia toate mãsurile utile, pe
care le permit legislaþia ºi reglementãrile naþionale, împotriva oricãrei propagande înºelãtoare
privind emigrarea ºi imigrarea;
2. sã adopte, în limitele jurisdicþiei lor, mãsuri corespunzãtoare pentru a facilita plecarea,
transportul ºi primirea acestor lucrãtori ºi familiilor lor ºi pentru a le asigura, în limitele jurisdicþiei
lor, în timpul cãlãtoriei, serviciile sanitare ºi medicale necesare, precum ºi condiþii bune de
igienã;
3. sã promoveze colaborarea, dupã caz, dintre serviciile sociale, publice sau private, din
þãrile de emigrare ºi de imigrare;
4. sã garanteze lucrãtorilor care se gãsesc în mod legal pe teritoriul lor, în mãsura în care
aceste chestiuni sunt reglementate de legislaþie sau de alte prevederi ori sunt supuse controlului
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autoritãþilor administrative, un tratament nu mai puþin favorabil decât cel acordat cetãþenilor
lor în ceea ce priveºte urmãtoarele aspecte:
a) salarizarea ºi alte condiþii de angajare ºi de muncã;
b) afilierea la organizaþii sindicale ºi beneficiul avantajelor oferite de convenþiile colective;
c) locuinþa;
5. sã asigure lucrãtorilor care se gãsesc în mod legal pe teritoriul lor un tratament nu mai
puþin favorabil decât cel acordat cetãþenilor lor în ceea ce priveºte impozitele, taxele ºi
contribuþiile aferente muncii, încasate de la lucrãtori;
6. sã faciliteze, pe cât posibil, reîntregirea familiei lucrãtorului migrant, autorizat sã se stabileascã
pe teritoriul sãu;
7. sã asigure lucrãtorilor care se gãsesc în mod legal pe teritoriul lor un tratament nu mai
puþin favorabil decât cel acordat cetãþenilor lor pentru acþiunile în justiþie referitoare la
chestiunile menþionate în prezentul articol;
8. sã garanteze lucrãtorilor care locuiesc în mod legal pe teritoriul lor cã nu vor putea fi
expulzaþi decât dacã ameninþã securitatea statului sau contravin ordinii publice sau bunelor
moravuri;
9. sã permitã, în cadrul limitelor fixate de legislaþie, transferul tuturor câºtigurilor ºi al
economiilor lucrãtorilor migranþi, pe care aceºtia doresc sã le transfere;
10. sã extindã protecþia ºi asistenþa prevãzute de prezentul articol asupra lucrãtorilor migranþi
care lucreazã pe cont propriu, dacã mãsurile respective sunt aplicabile acestei categorii;
11. sã favorizeze ºi sã faciliteze învãþarea limbii naþionale a statului de primire sau, dacã sunt
mai multe limbi, a uneia dintre ele, de cãtre lucrãtorii migranþi ºi membrii familiilor lor;
12. sã favorizeze ºi sã faciliteze, în mãsura în care este posibil, învãþarea limbii materne a
lucrãtorului migrant de cãtre copiii acestuia.

JURISPRUDENÞA INSTANÞELOR JUDECÃTOREªTI

1. Raporturi de muncã cu elemente de

extraneitate. Legea aplicabilã. a) Su-
cursalã a angajatorului strãin. Cetãþean

strãin. Nu este aplicabilã legea românã,
chiar dacã munca se presteazã în Româ-
nia, la o sucursalã a angajatorului strãin
(olandez), în situaþia în care salariatul este
cetãþean strãin, fie el de origine românã,
contractul a fost încheiat în strãinãtate
(Ungaria), iar pãrþile au stabilit cã acesta
„se va interpreta ºi aplica în conformitate
cu legea olandezã” (Trib. Bucureºti,

s. a VIII-a confl. mun. ºi litigii mun., decizia

nr. 34/2003, în Al. Þiclea, Codul muncii

adnotat, p. 22);
b) Rezilierea contractului de muncã.

Competenþã. Potrivit art. 73, art. 76 ºi
art. 102 din Legea nr. 105/1992, litigiul

generat de rezilierea contractului de
muncã cu element de extraneitate, încheiat
într-un alt stat se supune legii statului pe
al cãrui teritoriu angajatul a prestat munca
ºi se aflã sediul angajatorului.
Dacã pãrþile, prin voinþa lor, nu au stabilit
la încheierea contractului alte organe sau
instanþe competente sã soluþioneze litigiile
generate de executarea contractului astfel
încheiat, nicio normã nu instituie o com-
petenþã alternativã în astfel de situaþii
(C.A. Timiºoara, s. civ., decizia nr. 1714/
2004, în Jurisprudenþã naþionalã 2004-2005,
p. 297-298).

2. Drept de ºedere permanentã pe teritoriul
României. Condiþii. Dispoziþiile art. 71
alin. (4) din O.U.G. nr. 194/2002 prevãd
cã strãinilor care fac dovada cã au efectuat
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investiþii de minimum 1.000.000 euro sau
au creat peste 100 de locuri de muncã cu
normã întreagã li se poate acorda dreptul
de ºedere permanentã fãrã îndeplinirea
condiþiilor prevãzute la alin. (1) lit. a) ºi b),
respectiv cele referitoare la ºederea tem-
porarã continuã pe teritoriul României în
ultimii 5 ani anterior depunerii cererii de
acordare a dreptului de ºedere permanentã.

Textul de lege nu condiþioneazã acordarea
dreptului de ºedere permanentã pe teritoriul
României de existenþa, la momentul
formulãrii cererii, a calitãþii de asociaþi sau
acþionari la societatea comercialã în care
au efectuat investiþii sau au creat locuri
de muncã (I.C.C.J., s. cont. adm. ºi fisc.,

decizia nr. 731 din 11 februarie 2009,

www.scj.ro).

JURISPRUDENÞA CURÞII DE JUSTIÞIE A COMUNITÃÞILOR EUROPENE

1. Permis de ºedere. Eliberarea documen-
tului special de ºedere prevãzut de art. 4
din Directiva Consiliului 68/360 din 15
octombrie 1968 privind eliminarea restric-
þiilor de circulaþie ºi ºedere în cadrul
Comunitãþii pentru lucrãtorii din statele
membre ºi familiile acestora nu are decât
un efect declarativ ºi el nu poate fi asimi-
lat, cât priveºte strãinii care dobândesc
drepturi prevãzute de art. 48 din Tratatul
CEE sau de dispoziþii conexe acestuia, cu
un permis de ºedere, acesta implicând o
marjã de apreciere a autoritãþilor naþionale.
Un stat membru nu ar putea pretinde de la
o persoanã protejatã de dispoziþiile drep-
tului comunitar deþinerea unui permis de
ºedere, în locul documentului prevãzut de
dispoziþiile art. 4 alin. (2) ºi ale anexei
Directivei 68/360, nici nu ar putea aplica
sancþiuni pentru lipsa unui astfel de permis
(Hotãrârea din 14 iulie 1977, Concetta

Sagulo, Gennaro Brenca ºi Addelmadjid

Bakhouche, cauza 8/77, Rec. 1977, p. 01495,

selecþie ºi traducere C. Gîlcã, în R.R.D.M.

nr. 3/2006, p. 222-226).

2. Libera circulaþie a lucrãtorilor. Dispo-
ziþiile de drept comunitar privind libera
circulaþie a lucrãtorilor nu se opun ca
legislaþia unui stat sã prevadã ca un resorti-
sant dintr-un alt stat membru, intrat pe
teritoriul sãu pentru a cãuta o slujbã, sã

poatã fi constrâns, sub rezerva unui recurs,
sã pãrãseascã acest teritoriu, dacã nu a
gãsit o slujbã dupã 6 luni, în afarã de cazul
în care cel interesat aduce dovada cã el
continuã sã caute o slujbã ºi cã are ºanse
reale de a fi angajat (Hotãrârea din 26

februarie 1991, The Queen împotriva

Immigration Appeal Tribunal, ex parte

Gustaff Desiderius Antonissen, cauza

C-292/89, selecþie ºi traducere C. Gîlcã,

în R.R.D.M. nr. 3/2006, p. 184-187).

3. Dreptul de expulzare. Refuzul acordãrii

unui permis de ºedere. Un stat membru
poate, în virtutea rezervelor privitoare la
ordinea publicã înscrise în art. 48 ºi art. 56
din Tratat, sã expulzeze de pe teritoriul
sãu un resortisant din alt stat membru sau
sã-i refuze accesul pe teritoriul sãu pe moti-
vul unui comportament care, în cazul pro-
priilor resortisanþi, nu dã naºtere la mãsuri
represive sau la alte mãsuri reale ºi efec-
tive, destinate sã combatã acest com-
portament.
Nu pot fi reþinute, faþã de resortisanþii
Comunitãþii, referitor la mãsurile vizând
salvgardarea ordinii ºi securitãþii publice,
justificãri care nu privesc cazuri indivi-
duale. Orice resortisant dintr-un stat mem-
bru, care doreºte sã caute o slujbã într-un
alt stat membru, poate cere din nou, dacã
anterior a fost subiectul unei decizii de
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expulzare de pe teritoriul acestui stat, un
permis de ºedere. O astfel de cerere, când
este prezentatã dupã un timp rezonabil,
trebuie examinatã de autoritatea admi-
nistrativã competentã a statului de primire,
care trebuie sã þinã cont, în particular, de
dovezile prezentate de cel interesat, ce
stabilesc o schimbare a circumstanþelor
care au justificat prima decizie de expulzare.
Comunicarea motivelor invocate pentru a
justifica o decizie de expulzare sau de
refuz de acordare a unui permis de ºedere
trebuie sã fie suficient de detaliatã ºi de
precisã pentru a permite celui interesat
sã-ºi apere interesele.
Dreptul comunitar nu pretinde ca autori-
tatea competentã, vizatã la art. 9 din
Directiva 64/221, sã fie o jurisdicþie sau sã
fie compusã din magistraþi, nici ca membrii
sãi sã fie desemnaþi pentru o perioadã deter-
minatã. Dreptul comunitar nu se opune ca
membrii autoritãþii sã fie remuneraþi din
bugetul stabilit pentru serviciul administra-
þiei din care provine autoritatea chematã
sã adopte decizii, nici ca secretariatul
autoritãþii competente sã fie asigurat de un
funcþionar aparþinând aceleiaºi administra-
þii (Hotãrârea din 18 mai 1982, Rezguia
Adoui împotriva Statului belgian ºi ville
de Liège þi Dominique Cornuaille împotriva
Statului belgian, cauzele conexate 115 ºi
116/81, Rec. 1982, p. 01665, selecþie ºi
traducere C. Gîlcã, în R.R.D.M. nr. 4/2006,
p. 166-170).

4. Acces la funcþia publicã. Nelimitând
cerinþa naþionalitãþii luxemburgheze la
accesul la slujbele de funcþionar ºi de
angajat public care implicã o participare,
directã sau indirectã, la exercitarea
puterii publice ºi la funcþiile care au drept
obiectiv salvgardarea intereselor generale
ale statului sau ale altor colectivitãþi
publice, în sectoarele publice ale cer-
cetãrii, învãþãmântului, transporturilor
terestre, poºtei ºi telecomunicaþiilor ºi în

serviciile de distribuþie de apã, de gaze
ºi de electricitate, Marele Ducat al
Luxemburgului ºi-a încãlcat obligaþiile
care îi revin în virtutea art. 48 din Tratatul
CEE ºi a art. 1 din Regulamentul
nr. 1612/68 al Consiliului din 15 octom-
brie 1968 privind libera circulaþie a
lucrãtorilor în interiorul Comunitãþii
(Hotãrârea din 2 iulie 1996, Comisia
împotriva Luxemburg, cauza C-473/93,
Rec. 1996, p. I-03207, selecþie ºi tra-
ducere C. Gîlcã, în R.R.D.M. nr. 4/2006,
p. 174-181).

5. Dreptul cetãþenilor Uniunii ºi al mem-
brilor familiilor acestora la liberã circula-
þie ºi ºedere pe teritoriul unui stat membru.
Directiva 2004/38/CE a Parlamentului Euro-
pean ºi a Consiliului din 29 aprilie 2004
privind dreptul la liberã circulaþie ºi ºedere
pe teritoriul statelor membre pentru cetã-
þenii Uniunii ºi membrii familiilor acestora
se opune reglementãrii unui stat membru
prin care se impune resortisantului unei þãri
terþe, soþ al unui cetãþean al Uniunii care
locuieºte în acest stat membru a cãrui ce-
tãþenie nu o deþine, ca, pentru a beneficia
de dispoziþiile acestei directive, sã fi locuit
în mod legal într-un alt stat membru înainte
de intrarea sa în statul membru gazdã.
Articolul 3 alin. (1) din Directiva 2004/38
trebuie interpretat în sensul cã resortisantul
unei þãri terþe, soþ al unui cetãþean al
Uniunii care locuieºte într-un stat membru
a cãrui cetãþenie nu o deþine, care înso-
þeºte sau se alãturã acestui cetãþean al
Uniunii, beneficiazã de dispoziþiile directi-
vei menþionate, oricare ar fi locul ºi data
cãsãtoriei lor, precum ºi oricare ar fi modul
în care acest resortisant al unei þãri terþe a
intrat în statul membru gazdã (Hotãrârea
din 25 iulie 2008, Metock º.a. împotriva
Minister for Justice, Equality and Law Re-
form, Irlanda, cauza C-127/08, eur-
lex.europa.eu).
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DOCTRINÃ ªI COMENTARII

1. Având în vedere dispoziþiile art. 45 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene, libertatea de circulaþie ºi de ºedere se înscrie între drepturile fundamentale
ce decurg din calitatea de cetãþean.
Rezultatul urmãrit prin adoptarea Directivei 2004/38/CE ºi, totodatã, prin transpunerea
sa la nivelul fiecãruia dintre statele membre este de a se consolida libera circulaþie
a persoanelor în cadrul spaþiului european, având în vedere cã libertatea de circulaþie
constituie una dintre libertãþile fundamentale ale pieþei interne. Esenþa acestei
libertãþi constã în eliminarea discriminãrilor care pot privi condiþiile de intrare, de
ieºire, deplasare etc.

2. Articolul 2 C. muncii enunþã, cu caracter exemplificativ, categoriile de subiecte
de drept care intrã sub incidenþa normelor sale: toate categoriile de salariaþi ºi de
angajatori, ucenicii, organizaþiile salariaþilor – sindicatele ºi ale angajatorilor –
patronatele.

3. Noþiunea de „lucrãtor” a fost definitã în jurisprudenþa Curþii de la Luxemburg prin
raportare la elementele care o caracterizeazã, în sensul cã lucrãtorul trebuie sã
presteze o activitate economicã remuneratã în cadrul unui raport de muncã.
În considerarea importanþei libertãþii de circulaþie a lucrãtorilor, Curtea de Justiþie a
Comunitãþilor Europene a statuat cã noþiunea de „lucrãtor” trebuie interpretatã în
sens larg. Astfel prin „lucrãtor” se înþelege persoana care într-o perioadã limitatã de
timp exercitã o profesie neliberalã (cu normã întreagã sau parþialã) ºi este remuneratã
pentru aceasta.
Prin urmare, principalul criteriu utilizat pentru determinarea calitãþii de lucrãtor
este remuneraþia primitã pentru munca prestatã, care poate fi pecuniarã sau poate
consta în prestaþii de altã naturã.
Remuneraþia nu poate avea un caracter pur simbolic, dar este lipsit de relevanþã
dacã aceasta corespunde sau nu prevederilor din contractele colective de muncã
ori dispoziþiilor legii interne privind salariul minim sau dacã este suficientã pentru
a acoperi costurile curente ale lucrãtorului.

4. Potrivit dispoziþiilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 168/1999, persoanele fizice care
desfãºoarã o activitate în baza unui contract individual de muncã la un angajator,
persoanã fizicã, au calitatea de salariat.
„Persoana care presteazã munca se numeºte salariat dacã o face în temeiul unui
contract individual de muncã. Totuºi, existã unele distincþii, deoarece nu avem
sinonime între termenii de «angajat» – «salariat» – «lucrãtor». Termenul de «angajat»
priveºte persoanele care presteazã o muncã salarizatã, incluzând ºi funcþionarii
publici (care nu sunt salariaþi, nedesfãºurându-ºi activitatea în temeiul unui con-
tract individual de muncã)” (R. Dimitriu, Legea privind soluþionarea conflictelor de

muncã. Comentarii ºi explicaþii, Ed. C.H. Beck, Bucureºti, 2007, p. 7-8).

5. Persoana fizicã poate avea calitatea de angajator din momentul dobândirii
capacitãþii depline de exerciþiu (art. 14 C. muncii).
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