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Denumirile marginale ale articolelor din Codul muncii şi Legea 
dialogului social, astfel cum le veţi regăsi în prezenta lucrare, 
nu fac parte din textul oicial. Ele au fost introduse de redacţie, 
pentru a se facilita căutarea în coduri.

Notă asupra ediţiei

1. Ediţia de faţă cuprinde textul la zi al Codului muncii, inclusiv cu recentele 
modiicări aduse prin Legea privind unele măsuri pentru degrevarea 
instanţelor judecătoreşti, varianta inală, promulgată, astfel cum a fost 
preluată de pe site-ul Camerei Deputaţilor (http://www.cdep.ro/pls/proiecte/
upl_pck.proiect?cam=2&idp=12944), accesat la data de 1 februarie 2013. 

2. Pentru a i mai uşor de urmărit, textele din Cod, modiicate sau abrogate 
prin Legea privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecă-
toreşti sunt evidenţiate printr-o linie verticală, la mar gine de rând. De ase-
menea, pentru ca cititorii să poată vedea în ce constau efectiv modiicările 
aduse, versiunea textelor din Cod anterioară este redată în note de subsol, 
cu caractere italice.

Exemplu:

Art. 269. [Instanţa competentă] (1)[1] Judecarea conlictelor de muncă 
este de competenţa instanţelor judecătoreşti, stabilite potrivit legii.

[1] Alin. (1) al art. 269 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin Legea privind une-
le măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, varianta inală, promulgată, astfel 
cum a fost preluată de pe site-ul Camerei Deputaţilor (http://www.cdep.ro/pls/proiecte/
upl_pck.proiect?cam=2&idp=12944), accesat la data de 1 februarie 2013. Până la data 
trimiterii acestei ediţii în tipar, această lege nu a fost publicată în Monitorul Oicial. An-
terior acestei modiicări, până la 15 februarie 2013, alin. (1) al art. 269 avea următorul 
cuprins: „(1) Judecarea conlictelor de muncă este de competenţa instanţelor stabilite 
conform Codului de procedură civilă”. 
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Codul muncii  
– Legea nr. 53/2003 –

republicată[*] în
M. Of. nr. 345 din 18 mai 2011

cu modiicările şi completările aduse prin:
 Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 

de procedură civilă (M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012), în vigoare de la 15 februarie 
2013, conform art. 82 raportat la art. 81 alin. (1), astfel cum a fost modiicat prin 
O.U.G. nr. 4/2013 (M. Of. nr. 68 din 31 ianuarie 2013);

 Legea nr. 147/2012 pentru modiicarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 
– Codul muncii (M. Of. nr. 509 din 24 iulie 2012);

 Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012).

[*] Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 40/2011 pentru modiicarea şi completarea 
Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I,  
nr. 225 din 31 martie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii a fost publicată în Monitorul Oicial al României, 
Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, şi a mai fost modiicată şi completată prin:

– Legea nr. 480/2003 pentru modiicarea lit. e) a art. 50 din Legea nr. 53/2003 – Codul 
muncii, publicată în Monitorul Oicial României, Partea I, nr. 814 din 18 noiembrie 2003;

– Legea nr. 541/2003 pentru modiicarea unor dispoziţii ale Legii nr. 53/2003 – Codul 
muncii, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 913 din 19 decembrie 2003;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2005 privind modiicarea şi comple-
tarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea 
I, nr. 576 din 5 iulie 2005, aprobată cu modiicări şi completări prin Legea nr. 371/2005, 
publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 1.147 din 19 decembrie 2005;

– Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii iscale, publicată în 
Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modiicările ulterioare;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2006 pentru modiicarea şi comple-
tarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, 
nr. 788 din 18 septembrie 2006, aprobată cu completări prin Legea nr. 94/2007, publicată 
în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 264 din 19 aprilie 2007;

– Legea nr. 237/2007 privind modiicarea alin. (1) al art. 269 din Legea nr. 53/2003 – 
Codul muncii, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 497 din 25 iulie 2007;

– Legea nr. 202/2008 pentru modiicarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 – 
Codul muncii, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 
2008;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2008 pentru modiicarea Legii  
nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 765 
din 13 noiembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 167/2009, publicată în Monitorul Oicial al 
României, Partea I nr. 321 din 14 mai 2009;

– Legea nr. 331/2009 privind modiicarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea  
nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 779 
din 13 noiembrie 2009;

– Legea nr. 49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale, 
publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 195 din 29 martie 2010.
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