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Titlul I. Dispoziţii generale

Capitolul I. Domeniul de aplicare

Art. 1. [Obiectul reglementării] (1) Prezentul cod reglementează do-

meniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării 
reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia 
muncii.

(2) Prezentul cod se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin 
legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conţin dispoziţii speciice 
derogatorii.

Notă. A se vedea şi Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului (M. Of. nr. 440 
din 24 iunie 2002); Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei 
de consilier juridic (M. Of. nr. 867 din 5 decembrie 2003); Legea nr. 1/2005 privind 
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (republicată în M. Of. nr. 368 din 20 mai 
2014); Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (republicată în 
M. Of. nr. 365 din 29 mai 2007).

Art. 2. [Subiectele reglementării] Dispoziţiile cuprinse în prezentul cod 
se aplică:

a) cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă, care 
prestează muncă în România;

b) cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă şi care 
prestează activitatea în străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un 
angajator român, cu excepţia cazului în care legislaţia statului pe al cărui 
teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă;

c) cetăţenilor străini sau apatrizi încadraţi cu contract individual de muncă, 
care prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul României;

d) persoanelor care au dobândit statutul de refugiat şi se încadrează cu 
contract individual de muncă pe teritoriul României, în condiţiile legii;

e) ucenicilor care prestează muncă în baza unui contract de ucenicie 
la locul de muncă;

f) angajatorilor, persoane izice şi juridice;
g) organizaţiilor sindicale şi patronale.

Notă. 1. A se vedea, cu referire la lit. c) şi d) ale art. 2, şi dispoziţiile O.U.G. 
nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată (M. Of. nr. 421 din 
5 iunie 2008), precum şi art. 16 alin. (3) din Constituţie.
2. A se vedea, cu referire la lit. b) a art. 2, şi dispoziţiile Legii nr. 156/2000 privind 
protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate (republicată în M. Of. 
nr. 291 din 5 mai 2009).
3. A se vedea, cu referire la lit. e) a art. 2, şi dispoziţiile Legii nr. 279/2005 privind 
ucenicia la locul de muncă (republicată în M. Of. nr. 498 din 7 august 2013).



C. muncii  •  6Art. 3-5

Capitolul II. Principii fundamentale

Art. 3. [Libertatea muncii] (1) Libertatea muncii este garantată prin 
Constituţie. Dreptul la muncă nu poate i îngrădit.

(2) Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei, 
meseriei sau activităţii pe care urmează să o presteze.

(3) Nimeni nu poate i obligat să muncească sau să nu muncească într-un  
anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar i acestea.

(4) Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor 
alin. (1)-(3) este nul de drept.

Notă. A se vedea în acest sens şi art. 41 alin. (1) din Constituţia României, De-

claraţia universală a drepturilor omului – art. 23 pct. 1 şi Pactul internaţional cu 
privire la drepturile economice, sociale şi culturale – art. 6 pct. 1.

Art. 4. [Interzicerea muncii forţate] (1) Munca forţată este interzisă.
(2) Termenul muncă forţată desemnează orice muncă sau serviciu impus 

unei persoane sub ameninţare ori pentru care persoana nu şi-a exprimat 
consimţământul în mod liber.

(3) Nu constituie muncă forţată munca sau activitatea impusă de auto-

rităţile publice:
a) în temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu;
b) pentru îndeplinirea obligaţiilor civice stabilite prin lege;
c) în baza unei hotărâri judecătoreşti de condamnare, rămasă deinitivă, 

în condiţiile legii;
d) în caz de forţă majoră, respectiv în caz de război, catastrofe sau 

pe  ri  col de catastrofe precum: incendii, inundaţii, cutremure, epidemii sau 
epi  zootii violente, invazii de animale sau insecte şi, în general, în toate cir-
cumstanţele care pun în pericol viaţa sau condiţiile normale de existenţă 
ale ansamblului populaţiei ori ale unei părţi a acesteia.

Notă. 1. A se vedea şi art. 42 din Constituţia României.
2. Serviciul militar obligatoriu a fost suspendat, începând cu 1 ianuarie 2007, prin 
intrarea în vigoare a Legii nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a 
serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat 
(M. Of. nr. 1155 din 20 decembrie 2005).
3. Cu privire la alin. (3), a se vedea şi dispoziţiile H.G. nr. 1204/2007 privind asi-
gurarea forţei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi pe 
timpul stării de război (M. Of. nr. 699 din 17 octombrie 2007).

Art. 5. [Principiul nediscriminării] (1) În cadrul relaţiilor de muncă func-

ţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii. 
(2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată 

pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, aparte-

nenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, 
handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate 
sindicală, este interzisă.
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(3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deose-
bire, restricţie sau preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre crite riile 
prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea 
ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute 
în legislaţia muncii.

(4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod 
aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc 
efectele unei discriminări directe.

Notă. A se vedea şi:
- dispoziţiile referitoare la egalitatea în activitatea economică şi în materie de 
angajare şi profesie cuprinse în art. 6-9 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea 

şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată (M. Of. nr. 166 din 7 
martie 2014). Potrivit art. 3 lit. a) O.G. nr. 137/2000: „Dispoziţiile prezentei ordo-

nanţe se aplică tuturor persoanelor izice sau juridice, publice sau private, precum 
şi instituţiilor publice cu atribuţii în ceea ce priveşte: (…) a) condiţiile de încadrare 
în muncă, criteriile şi condiţiile de recrutare, selectare şi promovare, accesul la 
toate formele şi nivelurile de orientare, formare şi perfecţionare profesională;”
- art. 41 alin. (4) coroborat cu art. 16 alin. (1) din Constituţia României;
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (republicată 
în M. Of. nr. 326 din 5 iunie 2013);
- H.G. nr. 1050/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul egalităţii 
de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2014-2017 şi a Planului general 
de acţiuni pe perioada 2014-2017 pentru implementarea Strategiei (M. Of. nr. 890 
din 8 decembrie 2014).

Art. 6. [Protecţia salariaţilor] (1) Orice salariat care prestează o muncă 
beneiciază de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate, de pro-

tecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea 
demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nicio discriminare.

(2) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute drep-

tul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, 
precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale.

(3) Pentru munca egală sau de valoare egală este interzisă orice discri-
minare bazată pe criteriul de sex cu privire la toate elementele şi condiţiile 
de remunerare.

Notă. 1. A se vedea şi dispoziţiile art. 7 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 677/2001 
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi libera circulaţie a acestor date, care prevăd o excepţie a aplicării interzicerii 
prelucrării anumitor date cu caracter personal în anumite situaţii din domeniul 
dreptului muncii (M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001).
2. A se vedea infra şi art. 58-80 C. muncii, care reglementează concedierea.
3. A se vedea dispoziţiile art. 7-13 (Capitolul II. Egalitatea de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi în domeniul muncii) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea 
de şanse între femei şi bărbaţi, republicată (M. Of. nr. 326 din 5 iunie 2013).
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Art. 7. [Libertatea de asociere] Salariaţii şi angajatorii se pot asocia 
liber pentru apărarea drepturilor şi promovarea intereselor lor profesionale, 
economice şi sociale.

Notă. A se vedea în acest sens: ► Legea nr. 62/2011 a dialogului social (repu-

blicată în M. Of. nr. 625 din 31 august 2012); ► Convenţia OIM nr. 87/1948 pri-
vind libertatea sindicală şi protecţia dreptului sindical; Convenţia OIM nr. 98/1949 
privind aplicarea principiilor de drept de organizare şi negociere colectivă; Carta 
socială europeană revizuită, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996: art. 5 – Dreptul 
sindical şi art. 6 – Dreptul la negociere colectivă.

Art. 8. [Principiul consensualităţii şi al bunei-credinţe] (1) Relaţiile 
de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei-credinţe.

(2) Pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, participanţii la rapor-
turile de muncă se vor informa şi se vor consulta reciproc, în condiţiile legii 
şi ale contractelor colective de muncă.

Art. 9. [Libertatea muncii în străinătate] Cetăţenii români sunt liberi să 
se încadreze în muncă în statele membre ale Uniunii Europene, precum şi 
în oricare alt stat, cu respectarea normelor dreptului internaţional al muncii 
şi a tratatelor bilaterale la care România este parte.

Notă. A se vedea şi: ► Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a 
cetăţenilor români în străinătate (M. Of. nr. 682 din 29 iulie 2005); ► Carta socială 
europeană revizuită, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996: art. 18 – Dreptul la 
exercitarea unei activităţi lucrative pe teritoriul celorlalte părţi; art. 19 – Dreptul 
lucrătorilor migranţi şi al familiilor lor la protecţie şi asistenţă. 


