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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 slavon  – monka)1 
are mai multe sensuri2. 

Un prim sens, principal, este acela de activitate productiv  (a presta o munc  eficient , 
important ), dar şi de rezultatul acestei activit i (o munc  reuşit , de succes). 

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

Munca poate fi perceput  ca o ac iune liber , creatoare, dar şi ca o obliga ie. 
Termenul poate semnifica şi durere

3 ori suferin  (fizic  sau moral ), chiar tortur
4
. 

Îns , manual  sau intelectual , munca reprezint  o necesitate vital , surs  de existen , 
mijloc de realizare a marilor opere de art , instrument de împlinire şi afirmare a personalit ii 
umane. Ea se afl  în centrul societ ii, fundamentul, condi ia existen ei acesteia5. 

Criza social  generat  de apari ia şi existen a şomajului ne arat  c  munca este cel mai 
important factor de socializare. 

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

nu priveşte orice form  de munc , ci numai pe cea subordonat , el reglementând situa ia celui 
ce munceşte în favoarea şi sub autoritatea altuia, în schimbul unui salariu. 

În acelaşi timp, obiectul s u nu se limiteaz  la rela iile de munc  propriu-zise, ci se refer  
şi la acele raporturi juridice conexe (privind, de exemplu, formarea profesional , dialogul social, 
securitatea şi s n tatea în munc , jurisdic ia muncii). 

Totodat , dreptul muncii nu are în vedere munca personal , pentru sine (în gospod ria 
proprie) şi nici pe cea independent  sau a liberilor-profesionişti. 

Desf şoar  activit i economice independente persoanele fizice autorizate, întreprinz torii 

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

prinderi familiale, în temeiul Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 44/20086 etc.  

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

2009, p. 682. 
3 Se vorbeşte astfel de „durerile facerii” (travaliu). 
4 De precizat este c  în slavon , monka avea semnifica ia şi de „supliciu, martiriu”. 
5 Antoine Mazeaud, Droit du travail, 6e édition, L.G.D.J. Montchrestien, Paris, 2008, p. 1-2. 
6 Privind desf şurarea activit ilor economice de c tre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 

întreprinderile familiale (publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 25 aprilie 2008), modificat  
ulterior, inclusiv prin Legea nr. 4/2014 (publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 2014). 
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Pentru a în elege semnifica ia no iunilor de „activitate dependent ” şi „activitate indepen-
dent ” urmeaz  s  se aib  în vedere dispozi iile Codul fiscal1, conform c ruia activitatea 
dependent  este orice activitate desf şurat  de o persoan  fizic  într-o rela ie de angajare, 
care se caracterizeaz  prin aceea c : 

– beneficiarul de venit se afl  într-o rela ie de subordonare fa  de pl titorul de venit, 
respectiv fa  de organele de conducere ale acestuia şi respect  condi iile de munc  impuse de 
acesta (atribu ii, locul desf şur rii activit ii, programul de lucru); 

- în prestarea activit ii, beneficiarul de venit foloseşte exclusiv baza material  a pl titorului 
de venit (spa ii, echipament de lucru şi de protec ie, unelte de munc  etc.) şi contribuie cu 
presta ia sa fizic  sau cu capacitatea intelectual  (în folosul pl titorului); 

- pl titorul de venit suport , în interesul desf şur rii activit ii, cheltuielile de deplasare ale 
beneficiarului de venit (cum ar fi indemniza ia de delegare-detaşare în ar  şi în str in tate), 
precum şi alte cheltuieli de aceast  natur ; 

- de asemenea, el suport  indemniza ia de concediu de odihn  şi cea pentru incapacitate 
temporar  de munc , în contul beneficiarului de venit [art. 7 alin. (1) pct. 2]. 

„Nu ac ioneaz  de o manier  independent  angaja ii sau orice alte persoane care sunt 
legate de un angajator printr-un contract individual de munc  sau prin orice alte instrumente 
juridice care creeaz  un raport angajator/angajat în ceea ce priveşte condi iile de munc , remu-
nerarea sau alte obliga ii ale angajatorului” [art. 127 alin. (3)]2. 

Per a contrario, toate celelalte activit i sunt independente. 
Exist  posibilitatea, prev zut  de acelaşi Cod fiscal, ca unele activit i, încadrate de p r i 

ca independente, s  fie recalificate de organul fiscal ca fiind dependente [art. 7 alin. (2.1)]. 
Prin acte normative speciale sunt reglementate o serie de profesiuni, din care unele 

exclusiv liberale, astfel: 
– expert contabil şi contabil autorizat (Ordonan a Guvernului nr. 65/1994)3; 
– notar public (Legea nr. 36/19954; Ordinul ministrului justi iei nr. 2333/20135); 
– avocat (Legea nr. 51/19956); 
– medic veterinar (Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de 

medic veterinar7); 

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

modificat  ulterior.  
2 A se vedea şi Ion Traian Ştef nescu, Tratat teoretic şi practic de dreptul muncii, edi ia a II-a rev zut  şi ad ugit , 

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 activit ii de expertiz  contabil  şi a contabililor autoriza i (republicat  în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 13 din 8 ianuarie 2008), modificat  ulterior, inclusiv prin Legea nr. 187/2012 (publicat  în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012). Regulamentul privind accesul la profesia de 
expert contabil şi contabil autorizat a fost aprobat prin Hot rârea Guvernului nr. 227/2008 (publicat  în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 187 din 11 martie 2008).  

4 Legea notarilor publici şi a activit ilor notariale (republicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 4 
februarie 2013), modificat  ulterior, inclusiv prin Legea nr. 255/2013 (publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 515 din 14 august 2013). 

5 Pentru adoptarea Regulamentului de punere în aplicare a legii notarilor publici (publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 479 din 1 august 2013; rectificat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 19 
septembrie 2013). 

6 Pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (republicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
98 din 7 februarie 2011), modificat  ulterior, inclusiv prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului penal 
(publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012).  

A se vedea cu privire la analiza reglement rilor 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 Beligr deanu, 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 (republicat  în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 209 din 24 martie 2014). 
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– auditor financiar (Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 75/19991);  
– persoanele care practic  servicii publice conexe actului medical (tehnician dentar, 

biochimist, logoped, optician etc.); (Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 83/20002);  
– consilier în proprietatea industrial  (Ordonan a Guvernului nr. 66/20003; Instruc iunile de 

aplicare nr. 108/2002, aprobate de directorul general al Oficiului de Stat pentru Inven ii şi 
M rci4); 

– expert criminalist (Ordonan a Guvernului nr. 75/20005); 
– executor judec toresc (Legea nr. 188/20006); 
– arhitect (Legea nr. 184/20017); 
– consultant fiscal (Ordonan a Guvernului nr. 71/20018);  
– detectiv particular (Legea nr. 329/20039); 
– psiholog cu drept de liber  practic  (Legea nr. 213/200410); 
– trader şi consultant de investi ii (Legea nr. 297/2004)11; 
– asistent social (Legea nr. 466/200412); 
– broker (Legea nr. 357/200513); 

                                                            
1 Privind activitatea de audit financiar (republicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 2 august 

2003), modificat  ulterior, inclusiv prin Legea nr. 149/2013 (publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 
din 9 mai 2013). 

2 Privind organizarea şi func ionarea cabinetelor de liber  practic  pentru servicii publice conexe actului medical 
(publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 27 iunie 2000), aprobat  prin Legea nr. 598/2001 
(publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 8 noiembrie 2001).  

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

4 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). 

5 Privind organizarea activit ii de expertiz  criminalistic  (publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
407 din 29 august 2000), aprobat  prin Legea nr. 488/2002 (publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 
din 5 august 2002), modificat  ulterior, inclusiv prin Legea nr. 156/2011 (publicat  în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 519 din 22 iulie 2011). 

6 Privind executorii judec toreşti (republicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 20 octombrie 
2011), modificat  ulterior, inclusiv  prin Legea nr. 255/2013 (publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 
din 14 august 2013). 

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

În aplicarea acestei legi au fost adoptate Normele metodologice, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 932/2010 
(publicat  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 func ionare a Ordinului Arhitec ilor din România (publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 342 din 21 mai 2012). 

8 Privind organizarea şi exercitarea profesiei de consultan  fiscal  (publicat  în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001), aprobat  prin Legea nr. 198/2002 (publicat  în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 287 din 29 aprilie 2002), modificat  ulterior, inclusiv prin Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 8/2014 
(publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2014). 

9 Privind exercitarea profesiei de detectiv particular (republicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 
din 12 martie 2014). 

10 Privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liber  practic , înfiin area, organizarea şi func ionarea 
Colegiului Psihologilor din România (publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 1 iunie 2004), 
modificat  ulterior, inclusiv prin Legea nr. 187/2012 (publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 
noiembrie 2012). 

11 Privind pia a de capital (publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004), 
modificat  ulterior, inclusiv prin Legea nr. 187/2012 (publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 
noiembrie 2012). 

Traderii sunt persoane juridice care efectueaz  exclusiv în nume şi pe cont propriu tranzac ii cu instrumente 
financiare derivate, de natura contractelor futures şi cu op iuni. Ei vor fi autoriza i în condi iile prev zute prin 
reglement rile C.N.V.M. (Consiliul Na ional al Valorilor Mobiliare) şi vor fi înscrişi în Registrul C.N.V.M. Pot opera numai 
cu acordul operatorului de pia  şi în conformitate cu reglement rile respectivei pie e reglementate.  

12 Privind statutul asistentului social (publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1088 din 23 noiembrie 
2004), modificat  ulterior, inclusiv prin Legea nr. 187/2012 (publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 
din 12 noiembrie 2012). 

13 Privind bursele de m rfuri (publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1115 din 9 decembrie 2005). 
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– medic, medic dentist şi farmacist (Legea nr. 95/20061); 
– mediator (Legea nr. 192/2006)2; 
– practician în insolven  (Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 86/2006)3; 
– tehnician dentar (Legea nr. 96/2007)4; 
– practician de medicin  complementar /alternativ  (Legea nr. 118/2007)5; 
– asistent medical şi moaş  (Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 144/2008)6 etc. 
Unii membri ai profesiunilor enumerate pot fi, exclusiv, liber profesionişti, ori salaria i, dar 

(nu doar) ei pot avea, concomitent, ambele calit i. De exemplu, medicii, ca regul , sunt 
salaria i în re eaua sanitar  de stat, iar unii dintre ei îşi exercit  profesiunea (liberal ) şi în 
cabinete particulare. De altfel, exist  mai multe forme şi modalit i de exercitare a profesiilor 
liberale: individual, asociativ, în baza unui contract individual de munc  sau a unui contract civil. 
Este cazul, de pild , al: exper ilor contabili şi contabililor autoriza i, auditorilor financiari, 
consilierilor în proprietate industrial , exper ilor criminalişti, detectivilor particulari, psihologilor, 
mediatorilor, geodezilor etc.  

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

Şi munca autonom  (independent ) se realizeaz  în baza unui raport juridic (locatio 

operis) existent între prestator şi beneficiar, dar el prezint  anumite caracteristici şi anume7: 
– exclude subordonarea prestatorului fa  de beneficiar, p r ile aflându-se pe pozi ii de 

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

al timpului, locului şi modului de organizare a propriei activit i (bineîn eles în limitele impuse de 
contract sau de natura presta iei); 

– desf şurarea activit ii poate fi încredin at  unor împuternici i sau prepuşi, dar unicul 
responsabil fa  de beneficiar este prestatorul contractant; 

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

– remunera ia (pre ul muncii) se prezint  tot unitar, global8, fiind stabilit  pentru rezultatul 
final al lucr rii; 

– riscul activit ii apar ine prestatorului etc. 
                                                            

1 Privind reforma în domeniul s n t ii (publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 
2006), modificat  ulterior, inclusiv prin Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 2/2014 (publicat  în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 104 din 11 februarie 2014).  

2 Privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
441 din 22 mai 2006), modificat  ulterior, inclusiv prin Legea nr. 255/2013 (publicat  în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 515 din 14 august 2013). 

3 Privind organizarea activit ii practicienilor în insolven  (republicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
724 din 13 octombrie 2011), modificat  ulterior. 

4 Privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiin area, organizarea şi func ionarea Ordinului 
Tehnicienilor Dentari din România (republicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 24 aprilie 2009). 

5 Privind organizarea şi func ionarea activit ilor şi practicilor de medicin  complementar /alternativ  (publicat  în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 8 mai 2007). 

6 Privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaş  şi a profesiei de asistent 
medical, precum şi organizarea şi func ionarea Ordinului Asisten ilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asisten ilor 
Medicali din România (publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2008), modificat  
ulterior. 

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

8 A se vedea, de exemplu, Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemniza iei pentru activitatea de liber 
profesionist a artiştilor independen i sau executan i din România (republicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 384 din 5 iunie 2009), modificat  prin Ordonan a de urgen  Guvernului nr. 103/2013 (publicat  în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013). 
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În concluzie, dreptul muncii nu se aplic  liberilor profesionişti şi nici celorlalte persoane care 
desf şoar  activit i independente sau în baza unor legi speciale ori sunt membrii ai consiliilor de 
administra ie, cenzori, consilieri locali şi jude eni, exper i, arbitrii, mediatori, autori etc.1 

3. Munca subordonat . Opus  muncii pentru sine ori celei independente este munca 
subordonat , adic  cea prestat  de o persoan  fizic  pentru un beneficiar persoan  juridic  
sau fizic  sub autoritatea acesteia din urm 2. 

Este cazul celei îndeplinite de salaria i, ca urmare a încheierii contractului individual de 
munc , de func ionari publici, militari, magistra i, demnitari, diploma i, personalul cultelor reli-
gioase etc. 

Munca subordonat , la rândul s u, prezint  caracteristici proprii ce o individualizeaz , fa  
de munca autonom  sau independent  şi anume3: 

– angajatul (prestatorul) devine membru al unui colectiv (de angaja i) din cadrul angajatorului; 
– el se supune normelor de disciplin  impuse de beneficiarul muncii şi desf şoar  

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

periodic salariu (remunera ie) etc.4 
Forme atipice de munc  subordonat  sunt cele prestate de voluntari, în temeiul contrac-

tului de voluntariat potrivit Legii nr. 195/20015, de zilieri potrivit Legii nr. 52/2011 privind exer-
citarea unor activit i cu caracter ocazional desf şurate de zilieri6, precum şi cea, consecin  a 
unor obliga ii legale, de pild , de: 

– persoanele (contravenien i) care execut  sau presteaz  o munc  neremunerat  
(activitate) în folosul comunit ii7; 

– persoanele apte de munc  din familiile pentru care se asigur  un venit minim garantat, 
obligate s  presteze lunar diverse activit i într-un volum de cel mult 72 de ore8. 

                                                            
1 Alexandru Athanasiu, în Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Lumini a Dima, Oana Cazan, Codul muncii. 

Comentarii pe articole, vol. I, Articolele 1-107, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 2-3. 
2 A se vedea şi Ana Ştef nescu, Discu ii privind Dreptul muncii şi „Dreptul profesional”, în „Revista român  de 

dreptul muncii” nr. 3/2013, p. 50-52. 
3 F del Giudice, F. Mariani, F Izzo, op. cit. p. 35-43. 
4 Într-o serie de ri europene (Italia, Fran a, Anglia, Germania etc.) este cunoscut  şi aşa numita munc  para-

subordonat , un hibrid între munca independent  şi cea subordonat . Este vorba de lucr tori (nesalariza i), dar afla i 
într-o situa ie de dependen  economic  (Tiberiu iclea, Dependen a economic  şi dreptul muncii – probleme actuale şi 
perspective, în „Revista român  de dreptul muncii” nr. 7/2010, p. 76 şi urm.). 

5 Legea voluntariatului (republicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 25 aprilie 2007). 
Asem n tor, exercit  activit i specifice pompierii voluntarii civili, în baza Legii nr. 307/2006 privind ap rarea împotriva 
incendiilor (publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006), modificat  ulterior prin 
Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 70/2009 (publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 
2009). 

6 Publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011, modificat  prin Legea nr. 
277/2013 (publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 29 octombrie 2013). 

Pentru am nunte, a se vedea infra, pct. 129.
 

7 A se vedea: Ordonan a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanc iunii prest rii unei activit i în folosul 
comunit ii (publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 30 august 2002), aprobat  prin Legea nr. 
641/2002 (publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 11 decembrie 2002), modificat  ulterior, 
inclusiv prin Legea nr. 294/2009 (publicat  în Monitorul Oficial al Românie, Partea I, nr. 645 din 1 octombrie 2009); art. 
391 alin. (2) din Ordonan a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor (publicat  în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001), modificat  ulterior, inclusiv prin Legea nr. 80/2013 (publicat  în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013). 

8 A se vedea Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 410 din 20 iulie 2001), modificat  ulterior, inclusiv prin Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 42/2013 (publicat  în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 21 mai 2013). 


