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Capitolul I
DREPTUL MUNCII – RAMURĂ ŞI ŞTIINŢĂ
A DREPTULUI

1. Semnificaţia termenului „muncă”. Termenul (provenit din limba slavonă – monka)1
are mai multe sensuri2.
Un prim sens, principal, este acela de activitate productivă (a presta o muncă eficientă,
importantă), dar şi de rezultatul acestei activităţi (o muncă reuşită, de succes).
Al doilea sens, secundar, este de loc de muncă (a avea o muncă, un serviciu, o slujbă),
dar şi ansamblul lucrătorilor (munca opusă capitalului).
Declaraţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii de la Philadelphia din 1944 proclamă:
„Munca, fiind o expresie a personalităţii umane, nu poate fi tratată ca o marfă!”.
Este un adevăr confirmat de mii de ani, că prin muncă, omul transformă nu numai natura,
dar se transformă, se realizează chiar pe sine însuşi.
S-a afirmat, pe bună dreptate, că „respectul demnităţii lucrătorilor este cel mai preţios
patrimoniu al întreprinderii”.3
Dar dacă munca face omul, ea, în acelaşi timp, poate să-i ameninţe condiţia, să-l dezumanizeze, să-i ameninţe demnitatea. În prezent, progresul ştiinţific şi tehnologic, mondializarea
pieţelor, surse de dezvoltare şi progres, expun lucrătorii riscului de a fi exploataţi de agentul
economiei de piaţă.
Esenţial este că munca îi conferă fiecărui individ o identitate personală şi socială, un
anumit prestigiu în societate. Ea este matricea activităţii umane şi reprezintă, în acelaşi timp,
expresia individualităţii.
2. Munca pentru sine şi munca independentă. 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 independentă sau a liberilor-profesionişti.
1
2

În lat. tripalium, în fr. travail; emploi - loc de muncă.
A se vedea Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, ed. a II-a, Ed. Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2009,

p. 682.
3
P. Adam, La dignité du salarié, et le droit du travail (Première partie), în „Revue de droit du travail” no 3 marts
2014, p. 175.
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Desfăşoară activităţi economice independente persoanele fizice autorizate, întreprinzătorii
persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale, membrii familiilor care constituie întreprinderi familiale, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/20081 etc.
Pentru a înţelege semnificaţia noţiunilor de „activitate dependentă” şi „activitate independentă” urmează să se aibă în vedere dispoziţiile Codul fiscal2, conform căruia activitatea
dependentă este „orice activitate desfăşurată de o persoană fizică într-o relaţie de angajare
generatoare de venituri” (art. 7 pct. 1). Activitatea dependentă la funcţia de bază este „orice
activitate desfăşurată în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special
prevăzut de lege, declarată angajatorului ca funcţie de bază de către angajat; în cazul în care
activitatea se desfăşoară pentru mai mulţi angajatori, angajatul este obligat să declare numai
angajatorului ales că locul respectiv este locul unde exercită funcţia pe care o consideră de
bază” (art. 7 pct. 2).
Activitatea independentă este „orice activitate desfăşurată de către o persoană fizică în
scopul obţinerii de venituri, care îndeplineşte cel puţin 4 dintre următoarele criterii”:
- persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului şi a modului de desfăşurare a
activităţii, precum şi a programului de lucru;
- persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai mulţi clienţi;
- riscurile inerente activităţii sunt asumate de către persoana fizică ce desfăşoară
activitatea;
- activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfăşoară;
- activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacităţii intelectuale şi/sau
a prestaţiei fizice a acesteia, în funcţie de specificul activităţii;
- persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare,
reglementare şi supraveghere a profesiei desfăşurate, potrivit actelor normative speciale care
reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective;
- persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea direct, cu personal
angajat sau prin colaborare cu terţe persoane (art. 7 pct. 3)
Activitatea independentă este caracteristică profesiilor liberale, adică a acelor „ocupaţii
exercitate pe cont propriu de persoane fizice, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective” (art. 7 pct. 34).
Prin acte normative speciale sunt reglementate o serie de profesiuni, dintre care unele
exclusiv liberale, astfel:
– expert contabil şi contabil autorizat (Ordonanţa Guvernului nr. 65/19943);
– notar public (Legea nr. 36/19954; Ordinul ministrului justiţiei nr. 2333/20135);
– avocat (Legea nr. 51/19956);
1
Privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale (publicată în M. Of. nr. 382 din 25 aprilie 2008), modificată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 4/2014
(publicată în M. Of. nr. 15 din 10 ianuarie 2014).
2
Legea nr. 227/2015 (publicată în M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015), modificată ulterior, inclusiv prin Legea
nr. 175/2018 (publicată în M. Of. nr. 611 din 17 iulie 2018).
3
Privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi (republicată în M. Of. nr. 13 din
8 ianuarie 2008), modificată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 162/2017 (publicată în M. Of. nr. 548 din 12 iulie 2017).
Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil şi contabil autorizat a fost aprobat prin H.G. nr. 227/2008
(publicată în M. Of. nr. 187 din 11 martie 2008).
4
Legea notarilor publici şi a activităţilor notariale (republicată în M. Of. nr. 444 din 18 iunie 2014), modificată
ulterior prin Legea nr. 25/2017 (publicată în M. Of. nr. 210 din 28 martie 2017),
5
Pentru adoptarea Regulamentului de punere în aplicare a legii notarilor publici (publicat în M. Of. nr. 479 din
1 august 2013); modificat şi completat prin Ordinul nr. 1618/C/2016 (publicat în M. Of. nr. 468 din 22 iunie 2017).
6
Pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (republicată în M. Of. nr. 98 din 7 februarie 2011),
modificată ulterior prin Legea nr. 25/2017 (publicată în M. Of. nr. 210 din 28 martie 2017).

DREPTUL MUNCII – RAMURĂ ŞI ŞTIINŢĂ A DREPTULUI

7

– medic veterinar (Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de
medic veterinar1);
– auditor financiar (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/19992);
– persoanele care practică servicii publice conexe actului medical (tehnician dentar,
biochimist, logoped, optician etc.); (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/20003);
– consilier în proprietatea industrială (Ordonanţa Guvernului nr. 66/20004; Instrucţiunile de
aplicare nr. 108/2002, aprobate de directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci5);
– expert criminalist (Ordonanţa Guvernului nr. 75/20006);
– executor judecătoresc (Legea nr. 188/20007);
– arhitect (Legea nr. 184/20018);
– consultant fiscal (Ordonanţa Guvernului nr. 71/20019);
– detectiv particular (Legea nr. 329/200310);
– psiholog cu drept de liberă practică (Legea nr. 213/200411);
– trader şi consultant de investiţii (Legea nr. 297/2004)12;
– asistent social (Legea nr. 466/200413);
– broker (Legea nr. 357/200514);
– medic, medic dentist şi farmacist (Legea nr. 95/200615);
1

Pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar (republicată în M. Of. nr. 209 din 24 martie

2014).
2
Privind activitatea de audit financiar (republicată în M. Of. nr. 598 din 2 august 2003), modificată ulterior, inclusiv
prin Legea nr. 162/2017 (publicată în M. Of. nr. 548 din 12 iulie 2017).
3
Privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical
(publicată în M. Of. nr. 291 din 27 iunie 2000), aprobată prin Legea nr. 598/2001 (publicată în M. Of. nr. 711 din
8 noiembrie 2001).
4
Privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială (republicată în M. Of. nr. 1019
din 21 decembrie 2006).
5
Publicată în M. Of. nr. 826 din 15 noiembrie 2002, modificate prin Ordinul nr. 113/2009 (publicat în M. Of. nr. 633
din 24 septembrie 2009).
6
Privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică (publicată în M. Of. nr. 407 din 29 august 2000),
aprobată prin Legea nr. 488/2002 (publicată în M. Of. nr. 578 din 5 august 2002), modificată ulterior, inclusiv prin Legea
nr. 156/2011 (publicată în M. Of. nr. 519 din 22 iulie 2011).
7
Privind executorii judecătoreşti (republicată în M. Of. nr. 738 din 20 octombrie 2011), modificată ulterior, inclusiv
prin Legea nr. 138/2014 (publicată în M. Of. nr. 753 din 7 octombrie 2014).
8
Privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect (republicată în M. Of. nr. 470 din 26 iunie 2014),
modificată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 43/2017 (publicată în M. Of. nr. 226 din 3 aprilie 2017).
În aplicarea acestei legi au fost adoptate Normele metodologice, aprobate prin H.G. nr. 932/2010 (publicată în
M. Of. nr. 645 din 16 septembrie 2010), modificată ulterior. A mai fost aprobat Codul deontologic al profesiei de arhitect
(publicat în M. Of. nr. 342 din 21 mai 2012).
9
Privind organizarea şi exercitarea profesiei de consultanţă fiscală (publicată în M. Of. nr. 538 din 1 septembrie
2001), aprobată prin Legea nr. 198/2002 (publicată în M. Of. nr. 287 din 29 aprilie 2002), modificată ulterior, inclusiv prin
Legea nr. 197/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi
alte măsuri fiscal-bugetare (publicată în M. Of. nr. 529 din 16 iulie 2015).
10
Privind exercitarea profesiei de detectiv particular (republicată în M. Of. nr. 178 din 12 martie 2014), modificată
prin O.G. nr. 2/2017 (publicată în M. Of. nr. 568 din 17 iulie 2017).
11
Privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Colegiului Psihologilor din România (publicată în M. Of. nr. 492 din 1 iunie 2004), modificată ulterior, inclusiv prin Legea
nr. 187/2012 (publicată în M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012).
12
Privind piaţa de capital (publicată în M. Of. nr. 571 din 29 iunie 2004), modificată ulterior, inclusiv prin Legea
nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă (publicată în M. Of. nr. 213 din 29 martie
2017).
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.
13
Privind statutul asistentului social (publicată în M. Of. nr. 1088 din 23 noiembrie 2004), modificată ulterior,
inclusiv prin Legea nr. 187/2012 (publicată în M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012).
14
Privind bursele de mărfuri (publicată în M. Of. nr. 1115 din 9 decembrie 2005).
15
Privind reforma în domeniul sănătăţii (republicată în M. Of. nr. 652 din 28 august 2015), modificată ulterior,
inclusiv prin Legea nr. 110/2017 (publicată în M. Of. nr. 389 din 24 mai 2017).
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– mediator (Legea nr. 192/20061);
– practician în insolvenţă (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/20062);
– tehnician dentar (Legea nr. 96/20073);
– practician de medicină complementară/alternativă (Legea nr. 118/20074);
– asistent medical şi moaşă (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/20085);
– dietetician (Legea nr. 256/20156) 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 libe-profesionist 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 anume:
– 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, global7, 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 membri ai consiliilor de
administraţie, cenzori, consilieri locali şi judeţeni, experţi, arbitri, mediatori, autori etc.8.
1
Privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (publicată în M. Of. nr. 441 din 22 mai 2006), modificată
ulterior, inclusiv prin Legea nr. 255/2013 (publicată în M. Of. nr. 515 din 14 august 2013) şi Decizia Curţii Constituţionale
nr. 266/2014 prin care art. 2 alin. (1) şi alin. (12) au fost declarate neconstituţionale (publicată în M. Of. nr. 464 din
25 iunie 2014).
2
Privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă (republicată în M. Of. nr. 724 din 13 octombrie 2011),
modificată ulterior.
3
Privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului
Tehnicienilor Dentari din România (republicată în M. Of. nr. 269 din 24 aprilie 2009), modificată ulterior.
4
Privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă (publicată în
M. Of. nr. 305 din 8 mai 2007).
5
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 M. Of. nr. 785 din 24 noiembrie 2008), modificată ulterior.
6
Legea nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România (publicată în M. Of. nr. 825 din 5 noiembrie 2015).
7
A se vedea, de exemplu, Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liberprofesionist a artiştilor independenţi sau executanţi din România (republicată în M. Of. nr. 384 din 5 iunie 2009),
modificată prin O.U.G. nr. 103/2013 (publicată în M. Of. nr. 703 din 15 noiembrie 2013).
8
Al. Athanasiu, în Al. Athanasiu, M. Volonciu, L. Dima, O. Cazan, Codul muncii. Comentarii pe articole, vol. I,
Articolele 1-107, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, pp. 2-3.

