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TITLUL I 
D i s p o z i i i  g e n e r a l e  

Capitolul I 

Domeniul de aplicare 

 
 

COMENTARIU  

                                                            
1 Astfel, prin Decizia nr. 16/2016, Înalta Curte de Casa ie i Justi ie a statuat c  „prevederile Codului muncii se aplic  
raporturilor juridice dintre primar/viceprimar i unitatea administrativ-teritorial , dac  legi speciale nu con in 
dispozi ii specifice, inclusiv dup  încetarea mandatelor (...) Subordonarea este o categorie juridic  ce desemneaz  
un element structural al raportului de munc , care se manifest  prin mai multe drepturi ale angajatorului: dreptul de 
a da instruc iuni salariatului cu privire la executarea muncii, dreptul de a controla executarea presta iei ori dreptul 

Domeniul de 
reglementare 
 

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  regle-
mentate prin legi speciale, numai în m sura în care acestea nu
con in dispozi ii specifice derogatorii. 
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Art. 1 

 

                                                                                                                                                                 

de a sanc iona eventuale neexecut ri sau execut ri necorespunz toare ale obliga iilor salariatului. Se identific  i 
criterii adiacente ale acesteia, cum sunt integrarea salariatului în structura organizatoric  a angajatorului, modalit ile 
de plat  a remunera iei, respectarea unui program de lucru, iar indicii suplimentare pot fi i acelea c  materialele 
sau echipamentele necesare execut rii muncii nu apar in angajatului, precum i dependen a economic .” 
1 Republicat  în temeiul art. 80 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedur  civil  i publicat  în Monitorul Oficial num rul 365 din 30 mai 2012, dându-se textelor o nou  numerotare. 
2 „Instan a de jurisdic ia muncii nu poate înl tura de la aplicare un act normativ, apreciind pe cale incidental  asupra 
legalit ii acestei derog ri. Cenzurarea actului administrativ se poate realiza numai prin invocarea excep iei de 
nelegalitate sau prin ac iune direct  în fa a instan ei de contencios administrativ. Astfel, în câmpul de aplicare al art. 1 
alin. 2 Codul muncii pot fi cuprinse i dispozi ii legale cu for  juridic  inferioar  legii, ce sunt obligatorii pentru instan a 
de jurisdic ia muncii pân  la constatarea nelegalit ii lor. Aceast  lacun  în reglementare nu poate fi suplinit  prin 
invocarea principiului simetriei actelor juridice i nici dedus  pe cale de interpretare. Suntem în cercetarea unei excep ii 
de la regul , când norma special  derog  de la norma general  (Specialia generalibus derogant). Se opun regulile de 
interpretare a normelor de drept civil, potrivit cu care excep iile trebuie s  fie expres prev zute de lege, fiind de strict  
interpretare (Exceptio est strictissimae interpretationis).” (Decizia civil  nr. 1573 din data de 28 martie 2016, pronun at  
de Curtea de Apel Bucure ti, www.mcp-avocati.ro.) 
3 Potrivit dispozi iilor art. 109 din Legea nr. 188/1999, cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al func ionarului 
public sunt de competen a instan elor de contencios administrativ, cu excep ia situa iilor pentru care este stabilit  
expres prin lege competen a altor instan e.  
4 De exemplu, Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl tit din fonduri publice, publicat  în 
Monitorul Oficial num rul 492 din data de 28 iunie 2017, stabile te sistemul de salarizare unitar pentru personalul 
din sectorul bugetar pl tit din bugetul general consolidat al statului, indiferent dac  acesta î i desf oar  activitatea 
în baza unui contract individual de munc  sau a unui raport de serviciu reglementat de Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul func ionarilor publici.  
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Art. 2

„reglementeaz  raporturile patrimoniale i nepatrimoniale dintre 

persoane, ca subiecte de drept civil”

 

 

                                                            
1 „Dreptul civil d  împrumut normele sale altor ramuri de drept, când acestea nu au norme proprii pentru un caz ori 
aspect". (Decizia nr. 13/2016, pronun at  de Înalta Curte de Casa ie i Justi ie, publicat  în Monitorul Oficial 
num rul 862 din data de 28 octombrie 2016.) 
2 Potrivit art. 1 Codul de procedur  civil , acest cod „stabile te regulile de competen  i de judecare a cauzelor 
civile, precum i cele de executare a hot rârilor instan elor i a altor titluri executorii, în scopul înf ptuirii justi iei în 
materie civil .” 
3 A se vedea comentariul de la art. 272 privind sarcina probei în litigiile de munc . 

Subiectele 
raporturilor  
de munc  
 

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. 
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Art. 2 

COMENTARIU  

trebuie s  fie expres  sau s  rezulte, cu un grad rezonabil de 

certitudine, din clauzele contractuale sau din împrejur rile cauzei. Prin alegerea lor, p r ile pot 

desemna legea aplicabil  întregului contract sau numai unei p r i din acesta

                                                            
1 „Sanc iunea disciplinar  a desfacerii contractului de munc  se poate aplica doar raporturilor de munc  n scute în 
urma încheierii unui contract individual de munc  între salariat i angajator, nu raporturilor n scute în urma încheierii 
unui contract de management prin care au fost stabilite obiectivele i criteriile de performan .” (Sentin a civil  nr. 804 
din data de 11 noiembrie 2014, pronun at  de Tribunalul Teleorman, www.mcp-avocati.ro.) 
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Art. 3  Art. 3

Capitolul II 

Principii fundamentale 

 

 

 

COMENTARIU  
 

                                                            
1 „Dreptul la munc  nu poate fi îngr dit, munca prestat  în temeiul unui contract individual de munc  constituind 
vechime în munc , astfel c  reclamantul este îndrept it la a considera c  perioada cât acesta nu a desf urat 
activitate, datorit  arest rii nelegale, s  constituie vechime în munc .” (Decizia civil  nr. 204 din data de 09 martie 
2017, pronun at  de Curtea de Apel Timi oara, www.mcp-avocati.ro.) 
2 „Felul muncii reprezint  profesia, meseria sau func ia ce este exercitat  de salariat în temeiul contractului individual de 
munc . Profesia este calificarea ob inut  de o persoan  prin studii, iar func ia este activitatea desf urat  de o persoan  
într-o ierarhie func ional  de execu ie sau de conducere.” (Sentin a civil  nr. 334/LMA din data de 06 iunie 2016, 
pronun at  de Tribunalul Satu Mare, www.mcp-avocati.ro.) 
3 A se vedea comentariul de la art. 4 privind interzicerea muncii for ate. 

Libertatea 
muncii. 
Flexicuritatea 
muncii  
 

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 
profesiei, 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 dispo-
zi iilor alin. (1)-(3) este nul de drept. 
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Art. 3 

care prevede ca angajatul, în spe  medicul ce a 

dobândit calitatea de specialist, s  fie obligat la restituirea c tre angajator a drepturilor 

salariale încasate pe perioada reziden iatului […] întrucât contravine principiului recunoscut în 

orice legisla ie, conform c ruia pentru munca prestat  salariatul are dreptul la o remunera ie, 

neputând renun a la acest drept fundamental, i c  aceast  dispozi ie, care îmbrac  forma unei 

clauze penale în materia raporturilor de munc , genereaz  o impunere excesiv  i deze-

chilibrat  între drepturile salariatului i cele ale angajatorului, fiind astfel abuziv  i excesiv , 

nefiind fundamentat  pe nicio prevedere legal .

                                                            
1 Conven ia Organiza iei Interna ionale a Muncii nr. 29/1930 privind munca for at  sau obligatorie stabile te c  
munca for at  sau obligatorie înseamn  orice munc  sau serviciu pretins unui individ sub amenin area unei pedepse 
oarecare, i pentru care numitul individ nu s-a oferit de bun -voie. 
2 A se vedea comentariul de la art. 41 privind cazurile i condi iile de modificare a contractului individual de munc . 
3 „Cât prive te caracterul propor ional al m surii reglementate de art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi din Legea nr. 53/2003, 
respectiv al realiz rii unui echilibru just între drepturile în concurs, anume dreptul la munc  i dreptul angajatorului de lua 
m surile necesare bunei desf ur ri a activit ii economice, Curtea re ine c  suspendarea contractului individual de munc , 
din ini iativa angajatorului, atunci când exist  temeiuri pentru a aprecia c  activitatea ilicit  a salariatului ar periclita 
interesele angajatorului, trebuie s  se supun  unor condi ii care s  asigure c  aceast  m sur  nu are un caracter arbitrar.” 
(Decizia Cur ii Constitu ionale a României nr. 279/2015, publicat  în Monitorul Oficial num rul 431 din data de 17 iunie 
2015.) 
4 „În virtutea art. 38 din Codul muncii, este lovit  de nulitate clauza prin care salariatul s-ar obliga s  respecte un 
termen de preaviz mai mare decât cel stabilit maxim de dispozi iile Codului muncii, chiar i în schimbul pl ii unei 
indemniza ii de c tre angajator. O asemenea clauz  contravine i dispozi iilor art. 3 din Codul muncii, ce consacr  
libertatea muncii ar tând c  orice persoan  este liber  în alegerea locului de munc  i nimeni nu poate fi obligat s  
munceasc  sau s  nu munceasc  într-un anumit loc de munc , orice contract de munc  încheiat cu nerespectarea 
acestor dispozi ii fiind nul de drept.” (Decizia civil  nr. 431 din data de 22 februarie 2017, pronun at  de Curtea de 
Apel Pite ti, www.mcp-avocati.ro). 
5 Sentin a civil  nr. 1438 din data de 07 noiembrie 2014, pronun at  de Tribunalul Cara -Severin, www.mcp-avocati.ro. 
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Art. 3

                                                            
1 A se vedea comentariul de la art. 198 privind obliga iile salariatului dup  formarea profesional . 
2 Flexicuritatea (flexicurity), conceput lansat pentru prima dat  în anii 1990 de prim-ministrul Danemarcei Poul 
Nyrup Rasmussen, încearc  s  combine flexibilitatea pie elor muncii în beneficiul angajatorilor i securitatea locului 
de munc  în beneficiul angaja ilor în contextul schimb rilor socio-economice, determinate de globalizare, dezvol-
tarea noilor tehnologii, îmb trânirea demografic , dezvoltarea segmentat  a pie ei muncii. 
3 Prin Raportul privind principiile comune ale flexisecurit ii, emis la data de 15 noiembrie 2007 de c tre Comisia 
pentru ocuparea for ei de munc  i afaceri sociale, s-a concluzionat c  aceste principii trebuie s  includ : m suri 
pentru prevederi contractuale flexibile i sigure i m suri împotriva practicilor abuzive, în special în anumite con-
tracte nestandardizate; înl turarea segment rii pie ei muncii prin promovarea siguran ei ocup rii for ei de munc  i 
îmbun t irea siguran ei locurilor de munc ; to i lucr torii de in o serie de drepturi, indiferent de situa ia lor în ceea 
ce prive te angajarea; reconcilierea muncii cu via a de familie sau privat , precum i promovarea no iunii de 
„munc  decent ”; parteneriatul dintre guverne (la nivel local, regional i na ional), partenerii sociali i societatea 
civil  în gestiunea schimb rii; egalitatea între sexe i promovarea egalit ii de anse pentru to i; conceperea i 
punerea în aplicare a unor abord ri na ionale, în strâns  consultare cu partenerii sociali, în conformitate cu obice-
iurile i practicile na ionale; consolidarea adaptabilit ii societ ilor i lucr torilor prin îmbun t irea securit ii 
tranzi iei; necesitatea unei for e de munc  calificate i adaptabile, combinând, prin urmare, politici active în dome-
niul pie ei for ei de munc  cu investi ii în înv area continu , pentru a cre te ansele de angajare; un cadru 
macroeconomic pentru o cre tere echilibrat  i durabil  i locuri de munc  mai multe i mai bune. 
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Art. 4 

COMENTARIU  
 

                                                            
1 Art. 212 din Codul penal incrimineaz  supunerea la munc  for at  sau obligatorie i o pedepse te cu închisoare de la 
1 la 3 ani. Potrivit acestui articol, este infrac iune „fapta de a supune o persoan , în alte cazuri decât cele prev zute de 
dispozi iile legale, la prestarea unei munci împotriva voin ei sale sau la o munc  obligatorie.” 
2 „Comisia Farmaceutic  din S.U.A., [...], a decis c  farmaci tii care se opun terapiei medicamentoase invocând 
înc lcarea libert ii de con tiin  nu vor fi sanc iona i, dac  ei dovedesc c  i-au informat anterior angajatorii referitor la 
credin ele lor religioase i implica iile acestora asupra profesiei. [...] Invocarea clauzei de con tiin  nu poate justifica 
utilizarea de c tre angajator a unor criterii discriminatorii la momentul negocierii contractului individual de munc , dar, 
în acela i timp, ea nu trebuie utilizat  abuziv de c tre angajat, în lipsa unei reglement ri conven ional acceptate de 
c tre p r i, sau prin dep irea nejustificat  a limitelor acesteia." (Cristina Rais, Clauza de con tiin , posibil  clauz  
specific  în contractul de munc  în domeniul farmaceutic, pag. 69, Revista Român  de Bioetic , Vol. 8, Nr. 1, Ianuarie 
– Martie 2010) 

Interzicerea 
muncii for ate. 
Excep ii  
 

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. 
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Art. 5

                                                            
1 Prin Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu i trecerea la serviciul 
militar pe baz  de voluntariat s-a stabilit ca „începând cu data de 1 ianuarie 2007, executarea serviciului obligatoriu, în 
calitate de militar în termen i militar cu termen redus, se suspend .” 
2 Organiza ia Interna ional  a Muncii (O.I.M./I.L.O.), creat  la 11 aprilie 1919, face parte din sistemul Organiza iei 
Na iunilor Unite. Ca semnatar  a Tratatului de la Versailles, România este, de drept, membr  fondatoare a O.I.M. 
3 Adoptat  în cadrul Conferin ei generale a Organiza iei Interna ionale a Muncii, convocat  la Geneva de Consiliul de 
administra ie al Biroului Interna ional al Muncii i reunit  la 5 iunie 1957. 

Egalitatea de 
tratament. 
Principiul 
nediscrimin rii 
 

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 fami-
lial , apartenen  ori activitate sindical , este interzis . 

(3) Constituie discriminare direct  actele i faptele de excludere, 
deosebire, restric ie sau preferin , întemeiate pe unul sau mai multe
dintre criteriile prev zute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect
neacordarea, restrângerea 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. 
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Art. 5 

COMENTARIU  
 

                                                            
1 A se vedea comentariul de la art. 272 privind sarcina probei în litigiile de munc . 
2 A se vedea i Decizia nr. 1/1994, publicat  în Monitorul Oficial al României num rul 69 din data de 16 martie 1994. 
3 Publicat  în Monitorul Oficial num rul 492 din data de 28 iunie 2017. 
4 Conform principiului ubi eadem est ratio, eadem solutio esse debet, identitatea de ra ionament juridic i analogia 
opereaz  în cazul în care nu exist  o norm  juridic  care s  reglementeze în concret cazul dat. Completarea 
lacunelor legii se face prin recurgerea, fie la normele juridice civile, ipotez  în care se vorbe te despre analogia legii 
(analogia legis), fie la principiile dreptului civil, ipotez  în care se vorbe te despre analogia dreptului (analogia iuris). 
În func ie de situa ia concret  dedus  judec ii, instan a de judecat  este obligat  s  recurg  la analogia legii sau, 
dup  caz, la analogia dreptului, art. 4 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judec torilor i procurorilor, 
republicat , modificat  i completat  prin Legea nr. 242/2018, publicat  în Monitorul Oficial num rul 868 din data 
de 15 octombrie 2018, dispunând c  „judec torii nu pot refuza s  judece pe motiv c  legea nu prevede, este 
neclar  sau incomplet ”. 
5 Potrivit art. 2 alin. 2 lit. d) din Directiva 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului ega-
lit ii de tratament între persoane, f r  deosebire de ras  sau origine etnic , „instigarea la discriminare fa  de 
persoane pe baza rasei sau originii etnice se consider  a fi discriminare”. 
6 „La locul de munc  discriminarea ar putea s  apar  în cadrul mai multor etape, la interviu sau la angajare, la stabilirea 
condi iilor de munc , a responsabilit ilor, a salariului, formarea i dezvoltarea profesional , sau în cazul concedierilor 
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Art. 5

se în elege accesul nediscriminatoriu la 

condi ii de încadrare în munc  i de munc  ce respect  normele de s n tate i securitate în 

munc , conform prevederilor legisla iei în vigoare, inclusiv condi iile de concediere.

se încalc  

principiul nediscrimin rii prev zut de art. 5 din Codul muncii, în cadrul rela iilor de munc  

trebuind s  func ioneze principiul egalit ii de tratament fa  de to i salaria ii i angajatorii.

conduita care, având aparent alt obiectiv, ar produce totu i un efect discrimi-

natoriu.

                                                                                                                                                                 

individuale sau colective.” (Sentin a civil  nr. 1349 din data de 30 iunie 2016, pronun at  de Tribunalul Gorj, 
www.mcp-avocati.ro.) 
1 În legisla ia na ional  sunt considerate criterii de discriminare rasa, na ionalitatea, etnia, limba, religia, categoria 
social , convingerile, sexul, orientarea sexual , vârsta, handicapul, boala cronic  necontagioas , infectarea HIV, 
apartenen a la o categorie defavorizat . 
2 Republicat  în temeiul O.U.G. nr. 19/2013, publicat  în Monitorul Oficial al României num rul 183 din 2 aprilie 2013, 
aprobat  cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 189/2013, publicat  în Monitorul Oficial al României num rul 380 din 
27 iunie 2013. 
3
 „Natura discrimin rii, sub aspectul ei constitutiv, decurge tocmai din faptul c  diferen a de tratament este deter-

minat  de existen a unui criteriu, ceea ce presupune o leg tur  de cauzalitate între tratamentul diferit imputat i 
criteriul invocat în situa ia persoanei care se consider  discriminat ." (Decizia civil  nr. 823 din data de 14 februarie 
2017, pronun at  de Curtea de Apel Bucure ti, www.mcp-avocati.ro.) 
4 Republicat  în temeiul O.U.G. nr. 83/2012, publicat  în Monitorul Oficial al României num rul 839 din 13 
decembrie 2012, aprobat  cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 115/2013, publicat  în Monitorul Oficial al 
României num rul 240 din 25 aprilie 2013. 
5 Sentin a civil  nr. 1827 din data de 18 decembrie 2014, pronun at  de Tribunalul Mure , www.mcp-avocati.ro. 
6 Sentin a civil  nr. 5936 din data de 29 octombrie 2014, pronun at  de Tribunalul Cluj, www.mcp-avocati.ro. 
7 Sentin a civil  nr. 1349 din data de 30 iunie 2016, pronun at  de Tribunalul Gorj, www.mcp-avocati.ro. 


