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Legea nr. 53/2003, republicată[1] 
Codul muncii

[1] Legea nr. 53/2003 – Codul muncii a fost publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003 şi republicată, în M. Of. nr. 345 din 14 mai 
2012, în temeiul art. V din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în M. Of. nr. 225 din 31 martie 2011, 
dându-se textelor o nouă numerotare.

După republicare, Legea nr. 53/2003 – Codul muncii a fost modificată prin:
– Legea nr. 147/2012 pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 

53/2003 - Codul muncii (M. Of. nr. 509 din 24 iulie 2012);
– 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), prin care a fost 
introdus la art. 269 un nou alineat (3);

– Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 pri-
vind Codul penal (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012), cu aplicare de la 1 
februarie 2014, fiind abrogate art. 261-263 şi modificate art. 264 şi 265;

– Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţe-
lor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 
134/2010 privind Codul de procedură civilă (M. Of. nr. 89 din 12 februarie 
2013), prin care a fost modificat art. 269 alin. (1);

– Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 pri-
vind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale (M. Of. nr. 515 din 14 
august 2013), cu aplicare de la 1 februarie 2014, prin care au fost modificate 
şi completate art. 52 şi art. 61;

– Legea nr. 77/2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii (M. Of. nr. 470 din 26 iunie 2014);

– Legea nr. 12/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 
- Codul muncii (M. Of. nr. 52 din 22 ianuarie 2015). A se vedea modificările/
completările la art. 16, 56, 92, 145 şi art. 146;

– Legea nr. 97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii (M. Of. nr. 316 din 8 mai 2015).
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Capitolul i  
Domeniul de aplicare

Art. 1. (1) Prezentul cod re-
glementează domeniul rapor-
turilor de muncă, modul în care 
se efectuează controlul aplicării 
reglementărilor din domeniul ra-
porturilor de muncă, precum şi 
jurisdicţia muncii.

(2) Prezentul cod se aplică şi 
raporturilor de muncă reglemen-
tate prin legi speciale, numai în 
măsura în care acestea nu conţin 
dispoziţii specifice derogatorii.

Legislaţie conexă: legea nr. 
360/2002 privind Statutul poliţistului 
(M. of. nr. 440 din 24 iunie 2002); 
♦ Legea nr. 514/2003 privind organiza-
rea şi exercitarea profesiei de consilier 
juridic (M. Of. nr. 867 din 5 decembrie 
2003); ♦ Legea nr. 188/1999 privind 
Statulul funcţionarilor publici, republi-
cată (M. Of. nr. 365 din 29 mai 2007); 
♦ Legea nr. 1/2005 privind organizarea 
şi funcţionarea cooperaţiei (M. Of. nr. 
368 din 20 mai 2014).

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 stră-
inătate, în baza unor contracte 
încheiate cu un angajator român, 

cu excepţia cazului în care legis-
laţia statului pe al cărui teritoriu se 
execută contractul individual de 
muncă este mai favorabilă;

c) cetăţenilor străini sau apa-
trizi încadraţi cu contract individual 
de muncă, care prestează muncă 
pentru un angajator român pe teri-
toriul României;

d) persoanelor care au dobân-
dit statutul de refugiat şi se înca-
drează 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 pa-
tronale.

Legislaţie conexă: legea nr. 
344/2006 privind detaşarea salariaţilor 
în cadrul prestării de servicii transnaţio-
nale; ♦ H.G. nr. 104/2007 pentru regle-
mentarea procedurii specifice privind 
detaşarea salariaţilor în cadrul prestării 
de servicii transnaţionale pe teritoriul 
României; ♦ Directiva Parlamentului 
European şi a Consiliului nr. 96/71/CE 
din 16 decembrie 1996 privind deta-
şarea lucrătorilor în cadrul prestării de 
servicii; ♦ Ordinul nr.17/2013 pentru 
aprobarea Procedurii de înregistrare a 
acordurilor privind declararea şi pla-
ta contribuţiilor sociale, încheiate de 
angajatorii nerezidenţi cu persoane 
fizice rezidente sau nerezidente care 

Art. 1-2

titlul i 
Dispoziţii generale
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îşi desfăşoară activitatea în România 
şi obţin venituri din salarii, precum şi 
pentru reglementarea unor aspecte pro-
cedurale (M. Of. nr. 36 din 11 ianuarie 
2013); ♦ O.U.G. nr. 194/2002 privind 
regimul străinilor în România, republi-
cată (M. Of. nr. 421 din 5 iunie 2008), 
art. 44 – Viza de lungă şedere pentru 
angajare în muncă, art. 441 – Viza de 
lungă şedere pentru detaşare, art. 56 
– Prelungirea dreptului de şedere tem-
porară, art. 57 – Prelungirea dreptului 
de şedere pentru străinii al căror acces 
pe piaţa muncii din România este regle-
mentat prin acorduri bilaterale înche-
iate de România cu alte state; ♦ O.G. 
nr. 25/2014 privind încadrarea în mun-
că şi detaşarea străinilor pe teritoriul 
României şi pentru modificarea şi com-
pletarea unor acte normative privind 
regimul străinilor în România, M.Of. 
nr. 640 din 30 august 2014, cu aplicare 
din 28 noiembrie 2014. Rectificată în 
M. Of. nr. 660 din 8 septembrie 2014 şi 
M. Of. nr. 846 din 20 noiembrie 2014.

Capitolul ii 
Principii fundamentale
Art. 3. (1) Libertatea muncii 

este garantată prin Constituţie. 
Dreptul la muncă nu poate fi în-
grădit.

(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 în-
tr-o anumită profesie, oricare ar fi 
acestea.

(4) Orice contract de muncă în-
cheiat cu nerespectarea dispoziţii-
lor alin. (1) – (3) este nul de drept.

Notă: A se vedea şi Directiva 
2004/38/CE A Parlamentului European 
şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 pri-
vind dreptul la liberă circulație și ședere 
pe teritoriul statelor membre pentru 
cetățenii Uniunii și membrii familiilor 
acestora, de modificare a Regulamentu-
lui (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a 
Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE 
și 93/96/CEE.

Art. 4. (1) Munca forţată este 
interzisă.

(2) termenul muncă forţată 
desemnează orice muncă sau 
serviciu impus unei persoane sub 
ameninţare ori pentru care per-
soana nu şi-a exprimat consimţă-
mântul în mod liber.

(3) Nu constituie muncă forţată 
munca sau activitatea impusă de 
autorităţile publice:

a) în temeiul legii privind servi-
ciul militar obligatoriu;

b) pentru îndeplinirea obligaţii-
lor civice stabilite prin lege;

c) în baza unei hotărâri jude-
cătoreşti de condamnare, rămasă 
definitivă, în condiţiile legii;

d) în caz de forţă majoră, re-
spectiv în caz de război, catastro-
fe sau pericol de catastrofe pre-
cum: incendii, inundaţii, cutremu-
re, epidemii sau epizootii violente, 
invazii de animale sau insecte şi, 
în general, în toate circumstan-

Art. 3-4


