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C a p i t o l u l I 
DREPTUL MUNCII – RAMURĂ ŞI ŞTIINŢĂ  

A DREPTULUI 

§1. Munca şi formele sale 

1. Semnifica ia termenului „munc ”. Termenul (provenit din limba slavonă – monka)1 
are mai multe sensuri2. 

Un prim sens, principal, este acela de activitate productiv  (a presta o muncă eficientă, 
importantă), dar şi de rezultatul acestei activit i (o muncă reuşită, de succes). 

Al doilea sens, secundar, este de loc de munc  (a avea o muncă, un serviciu, o slujbă), 
dar şi ansamblul lucr torilor (munca opusă capitalului). 

Munca poate fi percepută ca o acţiune liberă, creatoare, dar şi ca o obligaţie. 
Termenul poate semnifica şi durere

3 ori suferin  (fizică sau morală), chiar tortur .4 
Însă, manuală sau intelectuală, munca reprezintă o necesitate vitală, sursă de existenţă, 

mijloc de realizare a marilor opere de artă, instrument de împlinire şi afirmare a personalităţii 
umane. Ea se află în centrul societăţii, fundamentul, condiţia existenţei acesteia.5 

Criza socială generată de apariţia şi existenţa şomajului ne arată că munca este cel mai 
important factor de socializare. 

2. Munca pentru sine şi munca independent . În pofida denumirii sale, dreptul muncii 

nu priveşte orice formă de muncă, ci numai pe cea subordonată, el reglementând situaţia celui 
ce munceşte în favoarea şi sub autoritatea altuia, în schimbul unui salariu. 

În acelaşi timp, obiectul său nu se limitează la relaţiile de muncă propriu-zise, ci se referă 
şi la acele raporturi juridice conexe (privind, de exemplu, formarea profesională, dialogul social, 
securitatea şi sănătatea în muncă, jurisdicţia muncii). 

Totodată, dreptul muncii nu are în vedere munca personală, pentru sine (în gospodăria 
proprie) şi nici pe cea independent  sau a liberilor-profesionişti. 

Desfăşoară activităţi economice independente persoanele fizice autorizate, întreprinz torii 

persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale, membrii familiilor care constituie între-

prinderi familiale, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/20086 etc.  

                                                            
1 În lat. tripalium, în fr. travail; emploi - loc de muncă. 
2 A se vedea Dic ionarul Explicativ al Limbii Române, ediţia a II-a, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 

2009, p. 682. 
3 Se vorbeşte astfel de „durerile facerii” (travaliu). 
4 De precizat este că în slavonă, monka avea semnificaţia şi de „supliciu, martiriu”. 
5 Antoine Mazeaud, Droit du travail, 6e édition, L.G.D.J. Montchrestien, Paris, 2008, p. 1-2. 
6 Privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 

întreprinderile familiale (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 25 aprilie 2008), modificată 
ulterior, inclusiv prin  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 467/2011 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 350 din 19 mai 2011), aprobată prin Legea nr. 40/2013 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 
din 11 martie 2013). 
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Pentru a înţelege semnificaţia noţiunilor de „activitate dependentă” şi „activitate indepen-
dentă” urmează să se aibă în vedere dispoziţiile Codul Fiscal1, conform căruia activitatea 
dependentă este orice activitate desfăşurată de o persoană fizică într-o relaţie de angajare, 
care se caracterizează prin aceea că: 

– beneficiarul de venit se află într-o relaţie de subordonare faţă de plătitorul de venit, 
respectiv faţă de organele de conducere ale acestuia şi respectă condiţiile de muncă impuse de 
acesta (atribuţii, locul desfăşurării activităţii, programul de lucru); 

- în prestarea activităţii, beneficiarul de venit foloseşte exclusiv baza materială a plătitorului 
de venit (spaţii, echipament de lucru şi de protecţie, unelte de muncă etc.) şi contribuie cu 
prestaţia sa fizică sau cu capacitatea intelectuală (în folosul plătitorului); 

- plătitorul de venit suportă, în interesul desfăşurării activităţii, cheltuielile de deplasare ale 
beneficiarului de venit (cum ar fi indemnizaţia de delegare-detaşare în ţară şi în străinătate), 
precum şi alte cheltuieli de această natură; 

- de asemenea, el suportă indemnizaţia de concediu de odihnă şi cea pentru incapacitate 
temporară de muncă, în contul beneficiarului de venit [art. 7 alin. (1) pct. 2]. 

„Nu acţionează de o manieră independentă angajaţii sau orice alte persoane care sunt 
legate de un angajator printr-un contract individual de muncă sau prin orice alte instrumente 
juridice care creează un raport angajator/angajat în ceea ce priveşte condiţiile de muncă, remu-
nerarea sau alte obligaţii ale angajatorului” [art. 127 alin. (3)]2. 

Per a contrario, toate celelalte activităţi sunt independente. 
Prin acte normative speciale sunt reglementate o serie de profesiuni, din care unele 

exclusiv liberale, astfel: 
– expert contabil şi contabil autorizat (Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994)3; 
– notar public (Legea nr. 36/19954; Ordinul ministrului justiţiei nr. 2911/C/20095); 
– avocat (Legea nr. 51/19956); 
– medic veterinar (Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de 

medic veterinar7); 
– auditor financiar (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/19998);  

                                                            
1 Legea nr. 571/2003 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003), 

modificată ulterior.  
2 A se vedea şi Ion Traian Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de dreptul muncii, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, 

Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 15-21; Mihai Niculeasa, Profesiile liberale. Reglementare. Doctrin . 
Jurispruden , Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006; Gheorghe Moroianu, Statutul profesiilor liberale, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2008. 

3 Privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi (republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 13 din 8 ianuarie 2008), modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 23/2012 (publicată în monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 30 august 2012). Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil şi 
contabil autorizat a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2008 (publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 187 din 11 martie 2008).  

4 Legea notarilor publici şi a activităţilor notariale (republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 4 
februarie 2013). 

5 Pentru adoptarea Regulamentului de punere în aplicare a legii notarilor publici (publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 729 din 28 octombrie 2009). 

6 Pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
98 din 7 februarie 2011), modificată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Codului de 
procedură civilă (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012).  

A se vedea cu privire la analiza reglementărilor privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Flavius 
Baias, Principiile profesiei de avocat în lumina dispozi iilor Legii nr. 51/1995, în „Dreptul” nr. 10-11/1995, p. 33 şi urm.; 
Şerban Beligrădeanu, Reglement ri ilegale – în raport cu principiile şi normele dreptului muncii şi ale securit ii sociale – 
înscrise în Statutul profesiei de avocat, în „Dreptul” nr. 1/1996, p. 56-62. 

7 Pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar (republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 443 din 23 mai 2005), modificată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 213/2010 (publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 765 din 16 noiembrie 2010). 

8 Privind activitatea de audit financiar (republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 2 august 
2003), modificată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 26/2010 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 
5 martie 2010). 
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– persoanele care practic  servicii publice conexe actului medical (tehnician dentar, 
biochimist, logoped, optician etc.); (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/20001);  

– consilier în proprietatea industrial  (Ordonanţa Guvernului nr. 66/20002; Instrucţiunile de 
aplicare nr. 108/2002, aprobate de directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi 
Mărci3); 

– expert criminalist (Ordonanţa Guvernului nr. 75/20004); 
– executor judec toresc (Legea nr. 188/20005); 
– arhitect (Legea nr. 184/20016); 
– consultant fiscal (Ordonanţa Guvernului nr. 71/20017);  
– detectiv particular (Legea nr. 329/20038); 
– psiholog cu drept de liber  practic  (Legea nr. 213/20049); 
– trader şi consultant de investi ii (Legea nr. 297/2004)10; 
– asistent social (Legea nr. 466/200411); 
– broker (Legea nr. 357/200512); 
– medic, medic dentist şi farmacist (Legea nr. 95/200613); 
– mediator (Legea nr. 192/2006)14; 

                                                            
1 Privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical 

(publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 27 iunie 2000), aprobată prin Legea nr. 598/2001 
(publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 8 noiembrie 2001).  

2 Privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială (republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 1019 din 21 decembrie 2006).  

3 Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 15 noiembrie 2002, modificate prin Ordinul nr. 
113/2009 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 24 septembrie 2009). 

4 Privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
407 din 29 august 2000), aprobată prin Legea nr. 488/2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 
din 5 august 2002), modificată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 156/2011 (publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 519 din 22 iulie 2011). 

5 Privind executorii judecătoreşti (republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 20 octombrie 
2011), modificată prin Legea nr. 76/2012 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012). 

6 Privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect (republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
771 din 23 august 2004), modificată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 2/2013 (publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 89 din 12 februarie 2013). 

În aplicarea acestei legi au fost adoptate Normele metodologice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2010 
(publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 16 septembrie 2010). A mai fost aprobat Codul 
deontologic al profesiei de arhitect (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 2 iulie 2007) şi 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din România (publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 447 din 2 iulie 2007). 

7 Privind organizarea şi exercitarea profesiei de consultanţă fiscală (publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001), aprobată prin Legea nr. 198/2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 287 din 29 aprilie 2002), modificată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 12/2013 (publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 127 din 8 martie 2013). 

8 Privind exercitarea profesiei de detectiv particular (republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 
din 8 mai 2007). 

9 Privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Colegiului Psihologilor din România (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 1 iunie 2004).  

10 Privind piaţa de capital (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004), 
modificată inclusiv prin Legea nr. 167/2012 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 15 octombrie 
2012). 

Traderii sunt persoane juridice care efectuează exclusiv în nume şi pe cont propriu tranzacţii cu instrumente 
financiare derivate, de natura contractelor futures şi cu opţiuni. Ei vor fi autorizaţi în condiţiile prevăzute prin 
reglementările C.N.V.M. (Consiliul Naţional al Valorilor Mobiliare) şi vor fi înscrişi în Registrul C.N.V.M. Pot opera numai 
cu acordul operatorului de piaţă şi în conformitate cu reglementările respectivei pieţe reglementate.  

11 Privind statutul asistentului social (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1088 din 23 noiembrie 
2004). 

12 Privind bursele de mărfuri (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1115 din 9 decembrie 2005). 
13 Privind reforma în domeniul sănătăţii (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 

2006), modificată ulterior, inclusiv prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2013 (publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 111 din 26 februarie 2013). 

14 Privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
441 din 22 mai 2006), modificată ulterior, inclusiv prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 (publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 31 ianuarie 2013).  
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– practician în insolven  (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006)1; 
– tehnician dentar (Legea nr. 96/2007)2; 
– practician de medicin  complementar /alternativ  (Legea nr. 118/2007)3; 
– asistent medical şi moaş  (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008)4 etc. 
Unii membri ai profesiunilor enumerate pot fi, exclusiv, liber profesionişti, ori salariaţi, dar 

(nu doar) ei pot avea, concomitent, ambele calităţi. De exemplu, medicii, ca regulă, sunt 
salariaţi în reţeaua sanitară de stat, iar unii dintre ei îşi exercită profesiunea (liberală) şi în 
cabinete particulare. De altfel, există mai multe forme şi modalităţi de exercitare a profesiilor 
liberale: individual, asociativ, în baza unui contract individual de muncă sau a unui contract civil. 
Este cazul, de pildă, al: experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, auditorilor financiari, 
consilierilor în proprietate industrială, experţilor criminalişti, detectivilor particulari, psihologilor, 
mediatorilor, geodezilor etc.  

Meseriaşul sau artizanul (croitor, tâmplar, fierar etc.), medicul sau farmacistul liber profe-
sionist care îşi desfăşoară activitatea la sediul profesional (atelier, cabinet etc.) pentru diverşi 
clienţi sunt supuşi normelor dreptului civil în relaţiile cu aceştia şi nu ale dreptului muncii. 

Şi munca autonomă (independentă) se realizează în baza unui raport juridic (locatio 

operis) existent între prestator şi beneficiar, dar el prezintă anumite caracteristici şi anume5: 
– exclude subordonarea prestatorului faţă de beneficiar, părţile aflându-se pe poziţii de 

egalitate; 
– prestatorul are autonomie de gestiune, dispunând de independenţă din punct de vedere 

al timpului, locului şi modului de organizare a propriei activităţi (bineînţeles în limitele impuse de 
contract sau de natura prestaţiei); 

– desfăşurarea activităţii poate fi încredinţată unor împuterniciţi sau prepuşi, dar unicul 
responsabil faţă de beneficiar este prestatorul contractant; 

– activitatea prestată în cazul muncii independente este privită unitar (în timp ce în cazul 
muncii subordonate ea are un caracter succesiv); 

– remuneraţia (preţul muncii) se prezintă tot unitar, global6, fiind stabilită pentru rezultatul 
final al lucrării; 

– riscul activităţii aparţine prestatorului etc. 
În concluzie, dreptul muncii nu se aplică liberilor profesionişti şi nici celorlalte persoane care 

desfăşoară activităţi independente sau în baza unor legi speciale ori sunt membrii ai consiliilor de 
administraţie, cenzori, consilieri locali şi judeţeni, experţi, arbitrii, mediatori, autori etc.7 

                                                            
1 Privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă (republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

724 din 13 octombrie 2011), modificată prin Legea nr. 222/2012 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
796 din 27 noiembrie 2012). 

2 Privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului 
Tehnicienilor Dentari din România (republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 24 aprilie 2009). 

3 Privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă (publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 8 mai 2007). 

4 Privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent 
medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 
Medicali din România (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2008). 

5 F del Giudice, F. Mariani, F. Izzo, Dirrito del Lavoro, XXIV Edizione, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2007, 
p. 43-46. 

6 A se vedea, de exemplu, Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber 
profesionist a artiştilor independenţi sau executanţi din România (republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 384 din 5 iunie 2009), modificată prin Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 84/2012 (publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012). 

7 Alexandru Athanasiu, în Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminiţa Dima, Oana Cazan, Codul muncii. 

Comentarii pe articole, vol. I, Articolele 1-107, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 2-3. 
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3. Munca subordonat . Opusă muncii pentru sine ori celei independente este munca 
subordonată, adică cea prestată de o persoană fizică pentru un beneficiar persoană juridică 
sau fizică sub autoritatea acesteia din urmă.1 

Este cazul celei îndeplinite de salariaţi, ca urmare a încheierii contractului individual de 
muncă, de funcţionari publici, militari, magistraţi, demnitari, diplomaţi, personalul cultelor reli-
gioase etc. 

Munca subordonată, la rândul său, prezintă caracteristici proprii ce o individualizează, faţă 
de munca autonomă sau independentă şi anume2: 

– angajatul (prestatorul) devine membru al unui colectiv (de angajaţi) din cadrul angajatorului; 
– el se supune normelor de disciplină impuse de beneficiarul muncii şi desfăşoară 

activitatea sub supravegherea acestuia, în cadrul unui program de lucru; 
– munca trebuie prestată personal (facendi necessitas); 
– riscul activităţii îl suportă angajatorul nu angajatul; 
– pentru munca prestată (care are un caracter succesiv, în timp), angajatul primeşte 

periodic salariu (remuneraţie) etc.3 
Forme atipice de muncă subordonată sunt cele prestate de voluntari, în temeiul contrac-

tului de voluntariat potrivit Legii nr. 195/20014, de zilieri potrivit Legii nr. 52/2011 privind exer-
citarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri5, precum şi cea, consecinţă a 
unor obligaţii legale, de pildă, de: 

– persoanele (contravenienţi) care execută sau prestează o muncă neremunerată 
(activitate) în folosul comunităţii6; 

– persoanele apte de muncă din familiile pentru care se asigură un venit minim garantat, 
obligate să presteze lunar diverse activităţi într-un volum de cel mult 72 de ore7. 

Dar, în situaţiile de mai sus, prestatorii nu au calitatea de angajaţi (salariaţi) şi, evident, 
pentru munca îndeplinită ei nu beneficiază de salariu (remuneraţie etc.). Astfel, Legea nr. 
52/2011 dispune că „raportul dintre ziler şi beneficiar se stabileşte fără încheierea unui contract 
de muncă” (art. 3); iar reglementarea activităţilor ocazionale prestate de zilieri derogă de la 
dispoziţiile Codului muncii (art. 2). 

                                                            
1 A se vedea şi Ana Ştefănescu, Discu ii privind Dreptul muncii şi „Dreptul profesional”, în „Revista română de 

dreptul muncii” nr. 3/2013, p. 50-52. 
2 F del Giudice, F. Mariani, F Izzo, op. cit. p. 35-43. 
3 Într-o serie de ţări europene (Italia, Franţa, Anglia, Germania etc.) este cunoscută şi aşa numita muncă para-

subordonată, un hibrid între munca independentă şi cea subordonată. Este vorba de lucrători (nesalarizaţi), dar aflaţi 
într-o situaţie de dependenţă economică (Tiberiu iclea, Dependen a economic  şi dreptul muncii – probleme actuale şi 
perspective, în „Revista română de dreptul muncii” nr. 7/2010, p. 76 şi urm.). 

4 Legea voluntariatului (republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 25 aprilie 2007). 
Asemănător, exercită activităţi specifice pompierii voluntarii civili, în baza Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006), modificată ulterior prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 
2009). 

5 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011. 
Pentru amănunte, a se vedea Ovidiu inca, Comentarii referitoare la Legea nr. 52/2011, în „Dreptul” nr. 12/2011, 

p. 101-116. 
6 A se vedea: Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul 

comunităţii (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 30 august 2002), aprobată prin Legea nr. 
641/2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 11 decembrie 2002), modificată ulterior, 
inclusiv prin Legea nr. 294/2009 (publicată în Monitorul Oficial al Românie, Partea I, nr. 645 din 1 octombrie 2009); art. 
391 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001), modificată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 76/2012 (publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012). 

7 A se vedea Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 410 din 20 iulie 2001), modificată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 166/2012 (publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 699 din 11 octombrie 2012). 
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§2. No iunea, obiectul şi misiunea dreptului muncii 

4. Defini ia dreptului muncii. Ca orice altă ramură a dreptului, şi dreptul muncii reprezintă 
un ansamblu de norme juridice cu un obiect distinct de reglementare: rela iile sociale de 
munc . 

Aceste relaţii se stabilesc între cei ce utilizează forţă de muncă – angajatori (patroni) şi cei 
care prestează munca – salaria i (angajaţi). 

În sensul Codului muncii [art. 14 alin. (1)], „prin angajator se înţelege persoana fizică sau 
juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de 
muncă”1. 

Potrivit Legii dialogului social, angajatul este persoana fizică, parte a unui contract indi-
vidual de muncă sau raport de serviciu, care prestează muncă, pentru şi sub autoritatea unui 
angajator şi beneficiază de dreptul prevăzut de lege, precum şi de dispoziţiile contractelor sau 
acordurilor colective de muncă aplicabile [art. 1 lit. g)].  

Legiuitorul, aşadar, prin termenul de „angajat” are în vedere atât salaria ii supuşi con-
tractelor individuale de muncă, cât şi func ionarii publici, aflaţi în raporturi de serviciu cu 
autorităţile/instituţiile publice din care fac parte. 

Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a anga-
jaţilor2, defineşte angajatul ca acea „persoană fizică, parte a unui contract individual de muncă 
sau raport de muncă, care prestează munca pentru şi sub activitatea unui angajator, şi 
beneficiază de drepturile prevăzute de legea română precum şi de contractele şi acordurile de 
muncă” [art. 3 lit. c)]. 

Anumite persoane, de regulă juridice (societăţi comerciale, societăţi sau companii naţio-
nale, regii autonome, alte organizaţii cu scop lucrativ, instituţii publice etc.), denumite, uneori, 
generic unit i

3, au nevoie, pentru înfăptuirea obiectului lor de activitate, de ajutorul unor an-
gajaţi (salariaţi), aceştia, pe baza promisiunii că vor fi remuneraţi (salarizaţi); răspund cererii şi 
se plasează sub autoritatea beneficiarilor muncii lor. 

Ei vor depinde astfel juridic şi economic de angajatori. Depind juridic deoarece au obligaţia 
de subordonare: să realizeze întocmai sarcinile de serviciu, să respecte ordinea şi disciplina 
muncii, instrucţiunile şefilor ierarhici. Depind economic, deoarece, în schimbul muncii, primesc 
periodic salariu, de cele mai multe ori singura lor sursă de existenţă. 

Între cele două părţi - angajator şi salariaţi - iau naştere atât relaţii individuale, dar şi co-
lective, consecinţă a individualizării dialogului social, a existenţei unor drepturi şi obligaţii dis-
tincte ale partenerilor sociali în procesul muncii, ca subiecte de drept, a încheierii contractelor 
(acordurilor) colective de muncă. 

Unii autori4, în definirea dreptului muncii, pornesc de la faptul că acesta este o disciplin  
ştiin ific , el neputându-se confunda sau echivala cu un ansamblu de reglementări. Se consi-
deră astfel că „dreptul muncii constituie o disciplină a ştiinţelor juridice care studiază aspectele 
teoretice şi practice ale raporturilor juridice de muncă născute între angajatori şi cei subordonaţi 
acestora în baza contractelor individuale şi colective de muncă, precum şi rolul statului în 
desfăşurarea acestor raporturi”. 

Fireşte, dreptul muncii constituie şi o disciplină ştiinţifică – mărturie stau numeroasele 
cursuri, tratate şi alte lucrări care îi sunt consacrate, precum şi faptul că este înscris în pro-
gramele de învăţământ ale facultăţilor de drept –, dar el este, înainte de toate, o ramură a 
dreptului alături de celelalte ramuri (subsisteme) ale sistemului dreptului naţional. 

                                                            
1 Legea dialogului social nr. 62/2011 defineşte angajatorul ca acea persoană fizică sau juridică ce poate, potrivit 

legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă sau raport de serviciu [art. 1 lit. e)]. Noţiunea 
de angajator este extrem de largă; se observă că ea cuprinde şi autorităţile/instituţiile publice. 

2 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1006 din 18 decembrie 2006. 
3 În concepţia dialogului social unitatea este persoana juridică ce angajează nemijlocit forţa de muncă [art. 1 lit. l)]. 
4 Valer Dorneanu, Dreptului muncii. Partea general , Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 16-17. 
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În concluzie, dreptul muncii este acea ramur  a sistemului de drept alc tuit  din ansamblul 

normelor juridice care reglementeaz  rela iile individuale şi colective de munc , atribu iile organi-

za iilor sindicale şi patronale, conflictele de munc , aspecte ale inspec iei şi jurisdic iei muncii
1
.  

Denumirea de drept al muncii desemnează şi disciplina sau ramura ştiinţelor juridice care 
studiază normele menţionate2. 

5. Autonomia dreptului muncii. Negându-se opinia tradiţională şi temeinic justificată 
privind existenţa dreptului muncii ca ramură autonomă a sistemului dreptului3, se susţine 
incomprehensibil, ambiguu şi cu expresii contradictorii, „inextricabile” şi citate ce susţin 
contrariul, că dreptul muncii „nu este şi nu poate4 fi autonom, ci dependent de dreptul civil”. 

În continuare, totuşi, se acceptă că dreptul muncii este un „drept special”, ce derogă de la 
dreptul civil. 

Cu certitudine, dreptul muncii este o ramur  distinct  de drept, şi nu o parte a dreptului 
civil; este o component  a dreptului privat, ca şi dreptul civil, care prezintă calitatea de drept 
comun5. 

Autonomia sa, rezultă din aceea că: 
- obiectul său de reglementare este propriu, fiind constituit din raporturile individuale şi 

colective de munc , precum şi din raporturile conexe lor; 
- este guvernat de principii specifice

6; 
- metoda de reglementare este proprie; ea rezidă, în primul rând, în existenţa unor izvoare 

de drept speciale, care fie, dau expresie prerogativelor angajatorului (de pildă, regulamentul de 
organizare şi funcţionare, regulamentul intern, instrucţiunile referitoare la securitatea şi sănă-
tatea în muncă), fie sunt rezultatul negocierii colective (contractele şi acordurile colective de 
muncă). În al doilea rând, ceea ce este extrem de important, spre deosebire de dreptul civil, 
care este o „ramură de drept intern propriu-zis”7, dreptul muncii încorporează şi norme de 
internaţional şi european al muncii8. 

Revenind la specificul raporturilor de muncă (individuale), în comparaţie cu cele civile, care 
presupun şi ele prestarea unei munci, urmează să avem în vedere caracteristicile rezultate din 
Recomandarea nr. 198/2006 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, astfel9: 

- munca este prestată potrivit instrucţiunilor şi sub controlul angajatorului; 
- beneficiarul acestei munci este angajatorul; 
- lucrătorul se află la dispoziţia acestuia; 
- ca regulă, lucrătorul se integrează într-un colectiv de muncă din unitate (întreprindere), 

aparţinând beneficiarului muncii; 
- munca trebuie prestată personal de către lucrător; 

                                                            
1 Alexandru iclea (coord.), Dreptul public al muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2010, p. 36. 
Conform doctrinei germane, dreptul muncii reprezintă suma regulilor de drept care privesc munca prestată în 

activităţi dependente; se referă la relaţia dintre angajatori şi angajaţi, care, în mod normal, îşi are baza în contractul de 
muncă, dar şi la relaţia cu colaboratorii ce activează în aceeaşi unitate, la legăturile colectivităţilor de angajaţi şi 
angajatori, precum şi la cea dintre părţile contractante şi asociaţiile lor cu statul (El este, în acelaşi timp, drept public şi 
drept privat) (Günter Schaub, Ulrich Koch, Rüdiger Linck, Hinrich Vogelsang, Arbeitsrechts – Handbuch, 12 Auflage, 
Verlag C.H. Beck, München, 2007, p. 1661). 

2 A se vedea Sanda Ghimpu, Dreptul muncii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1985, p. 1-2. 
3 A se vedea: Alexandru iclea, Noli tangere...dreptul muncii, în „Revista română de dreptul muncii” nr. 6/2012, p. 

9-14; Ion Traian Ştefănescu, Considera ii cu referire la autonomia dreptului muncii, în „Dreptul” nr. 12/2012, p. 113-135. 
4 Marian Nicolae, Codex iuris civiles, Tomul 1, Noul Cod civil. edi ie critic , Editura Universul Juridic, Bucureşti, 

2012, p. CLXXXVI-CLXXXIX .  
5 Şerban Beligrădeanu, Comentarii în leg tur  cu efectele caracterului „monist” al Codului civil român actual 

asupra fiin rii, în continuare, a unui „drept comercial” în România, în „Dreptul” nr. 9/2012, p. 19. 
6 A se vedea infra, §5. 
7 Ion Traian Ştefănescu, Considera ii cu referire la autonomia dreptului muncii..., p. 121. 
8 A se vedea infra, Capitolul II „Dreptul interna ional şi european al muncii”.  
9 Ion Traian Ştefănescu, Tratat..., p. 223-224; Idem, Considera ii..., p. 117-118. 


