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LEGEA NR. 53/20031) –
CODUL MUNCII
Titlul I
Dispoziţii generale
Capitolul I
Domeniul de aplicare
Art. 1. (1) Prezentul cod reglementează domeniul 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 specifice derogatorii.
● RIL. V. Dec. ICCJ (RIL) nr. 16/2016 (infra, art. 278).

1)
Rep. (M. Of. nr. 345 din 18 mai 2011), în temeiul art. V din L. nr. 40/2011 pt. modif. şi compl. L. nr.
53/2003 – CM (M. Of. nr. 225 din 31 martie 2011), dându-se textelor o nouă numerotare.
Istoric:
● L. nr. 76/2012 pt. punerea în aplicare a NCPC (M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012; în vigoare de la 15
februarie 2013);
● L. nr. 147/2012 pt. modif. art. 139 alin. (1) CM (M. Of. nr. 509 din 24 iulie 2012);
● L. nr. 187/2012 pt. punerea în aplicare a NCP (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012; în vigoare de
la 1 februarie 2014);
● L. nr. 2/2013 priv. unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru
pregătirea punerii în aplicare a NCPC (M. Of. nr. 89 din 12 februarie 2013);
● L. nr. 255/2013 pt. punerea în aplicare a NCPP şi pentru modif. şi compl. unor acte normative care
cuprind dispoziţii procesual penale (M. Of. nr. 515 din 14 august 2013; în vigoare de la 1 februarie 2014);
● L. nr. 77/2014 pt. modif. alin. (4) al art. 251 CM (M. Of. 470 din 26 iunie 2014);
● L. nr. 12/2015 pt. modif. şi compl. CM (M. Of. nr. 52 din 22 ianuarie 2015);
● L. nr. 97/2015 pt. modif. art. 137 alin. (1) CM (M. Of. nr. 316 din 8 mai 2015);
● D.C.C. nr. 279/2015 (M. Of. nr. 431 din 17 iunie 2015);
● D.C.C. nr. 814/2015 (M. Of. nr. 950 din 22 decembrie 2015);
● D.C.C. nr. 261/2016 (M. Of. nr. 511 din 7 iulie 2016);
● L. nr. 57/2016 pt. modif. şi compl. L. nr. 273/2004 priv. procedura adopţiei, precum şi a altor acte
normative (M. Of. nr. 283 din 14 aprilie 2016; intrată în vigoare la 120 zile de la publicare);
● L. nr. 176/2016 pt. modif. alin. (1) al art. 139 CM (M. Of. nr. 808 din 13 octombrie 2016);
● L. nr. 220/2016 pt. compl. alin. (1) al art. 139 CM (M. Of. nr. 931 din 18 noiembrie 2016);
● O.U.G. nr. 53/2017 pt. modif. şi compl. CM (M. Of. nr. 644 din 7 august 2017);
● L. nr. 64/2018 pt. compl. alin. (1) al art. 139 CM (M. Of. nr. 226 din 13 martie 2018);
● L. nr. 88/2018 priv. aprob. O.U.G. nr. 53/2017 pt. modif. şi compl. CM (M. Of. nr. 315 din 10 aprilie
2018);
● L. nr. 127/2018 pt. modif. şi compl. unor acte normative priv. personalul navigant (M. Of. nr. 491 din
14 iunie 2018);
● O.U.G. nr. 96/2018 priv. prorog. unor termene, precum şi pt. modif. şi compl. unor acte normative
(M. Of. nr. 963 din 14 noiembrie 2018);
● O.U.G. nr. 26/2019 pt. modif. şi compl. unor acte normative (M. Of. nr. 309 din 19 aprilie 2019);
● L. nr. 93/2019 pt. aprob. O.U.G. nr. 96/2018 (M. Of. nr. 354 din 8 mai 2019);
● L. nr. 153/2019 pt. compl. art. 139 CM (M. Of. nr. 623 din 26 iulie 2019);
● L. nr. 37/2020 pt. compl. art. 139 CM şi a art. 94 L. educaţiei naţionale nr. 1/2011 (M. Of. nr. 280 din
3 aprilie 2020);
● L. nr. 85/2020 pt. modif. art. 260 alin. (1) lit. i) CM (M. Of. nr. 525 din 18 iunie 2020);
● L. nr. 151/2020 pt. modif. şi compl. CM (M. Of. nr. 658 din 24 iulie 2020).
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● JURISPRUDENŢĂ. Dec. ICCJ (SC I) nr. 3165/2011 (www.scj.ro): „În conformitate cu art. 1
CM, acest act normativ reprezintă dreptul comun în materia raporturilor individuale şi
colective de muncă, inclusiv a raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, în măsura,
însă, în care acestea nu conţin dispoziţii specifice derogatorii. Această constatare este valabilă
din perspectiva normelor de drept substanţial, nu şi a celor de drept procesual, în privinţa
cărora CM rămâne lege specială în raport cu CPC, ca de altfel şi cele ale L. nr. 168/1999
[abrogată prin L. nr. 62/2011] (conform art. 721 CPC, «dispoziţiile codului (...) se aplică şi în
materiile prevăzute de alte legi, în măsura în care acestea nu cuprind dispoziţii potrivnice» [art.
2 alin. (2) NCPC: «dispoziţiile prezentului cod se aplică şi în alte materii, în măsura în care legile care le
reglementează nu cuprind dispoziţii contrare»]). Ca atare, normele de competenţă cuprinse atât în L. nr.
168/1999 [abrogată prin L. nr. 62/2011], cât şi în CM, sunt norme speciale, concursul dintre ele

soluţionându-se în favoarea celor ulterioare, în speţă, a celor CM”.

Art. 2. 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 fizice şi juridice;
g) organizaţiilor sindicale şi patronale.

Capitolul II
Principii fundamentale
Art. 3. (1) Libertatea muncii este garantată prin Constituţie. Dreptul la muncă nu
poate fi 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 fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit
loc de muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea.
(4) Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor alin. (1)-(3) este
nul de drept.
● JURISPRUDENŢĂ. D.C.C. (R) nr. 689/2008 (M. Of. nr. 570 din 29 iulie 2008): „dreptul la
muncă nu poate fi îngrădit, el semnificând însuşi dreptul pe care îl are o fiinţă umană de a trăi
procurându-şi resursele necesare vieţii prin munca sa. Astfel, dispoziţiile constituţionale consacră libertatea alegerii profesiei, meseriei sau ocupaţiei, libertatea alegerii locului de muncă,
protecţia socială a muncii, retribuţia muncii depuse, dreptul la negocieri şi caracterul obligatoriu al convenţiilor colective încheiate ca urmare a acestor negocieri”.
V. şi D.C.C. (R) nr. 520/2005 (infra, art. 52).
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Art. 4. (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 autorităţile 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 definitivă, în condiţiile
legii;
d) în caz de forţă majoră, respectiv în caz de război, catastrofe sau pericol de
catastrofe precum: incendii, inundaţii, cutremure, epidemii sau epizootii violente, invazii
de animale sau insecte şi, în general, în toate circumstanţele care pun în pericol viaţa
sau condiţiile normale de existenţă ale ansamblului populaţiei ori ale unei părţi a
acesteia.
● DISPOZIŢII CONEXE. L. nr. 395/2005 priv. 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; cu modif. ult.): „Art. 2. (1) Începând cu data de 1 ian. 2007, executarea
serviciului obligatoriu, în calitate de militar în termen şi militar cu termen redus, se suspendă.
Art. 3. Pe durata stării de război, a stării de mobilizare, precum şi pe timpul stării de asediu,
executarea serviciului militar devine obligatorie, în condiţiile L.”.

Art. 5. (1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament
faţă de toţi salariaţii şi angajatorii.
(2)1) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, discriminare prin
asociere, hărţuire sau faptă de victimizare, bazată pe criteriul de rasă, cetăţenie, etnie,
culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală,
vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opţiune politică,
situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, apartenenţă
la o categorie defavorizată, este interzisă.
(3) Constituie discriminare directă orice act sau faptă de deosebire, excludere,
restricţie sau preferinţă, întemeiat(ă) pe unul sau mai multe dintre criteriile 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 orice prevedere, acţiune, criteriu sau practică
aparent neutră care are ca efect dezavantajarea unei persoane faţă de o altă
persoană în baza unuia dintre criteriile prevăzute la alin. (2), în afară de cazul în care
acea prevedere, acţiune, criteriu sau practică se justifică în mod obiectiv, printr-un
scop legitim, şi dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt proporţionale, adecvate
şi necesare.
(5)2) Hărţuirea constă în orice tip de comportament care are la bază unul dintre
criteriile prevăzute la alin. (2) care are ca scop sau ca efect lezarea demnităţii unei
persoane şi duce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau
ofensator.
1)
Alin. (2)-(4) ale art. 5 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. unic pct. 1 L.
nr. 151/2020.
2)
Alin. (5)-(9) ale art. 5 au fost introduse prin art. unic pct. 2 L. nr. 151/2020.
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