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CUVÂNT ÎNAINTE

Dreptul muncii este o ramură de drept dinamică, alertă, dând
expresie importanţei muncii pentru societate, dar şi pentru fiecare persoană
în parte.
Din aceste considerente, Dreptul muncii a cunoscut o evoluţie
fulminantă în ultimele decenii, reprezentând o ramură de drept de referinţă
în sistemul de drept românesc.
În lucrarea de faţă, am abordat Dreptul muncii sub aspectul relaţiilor
individuale de muncă, din aceste considerente, contractul individual de
muncă reprezintă principala instituţie de dreptul muncii analizată. În
cuprinsul lucrării, sunt abordate şi alte instituţii relevante pentru această
materie, precum răspunderea juridică, sănătatea şi securitatea în muncă,
jurisdicţia muncii ş.a.
Pe tot parcursul lucrării am făcut referire la situaţia funcţionarilor
publici, prezentând elemente comparative între regimul juridic al acestora şi
cel al salariaţilor, chiar dacă în opinia noastră raporturile de serviciu ale
funcţionarilor publici nu se integrează în prezent Dreptului muncii.
Având în vedere faptul că Dreptul individual al muncii şi Dreptul
colectiv al muncii nu pot fi separate într-un mod rigid, ele alcătuind
împreună conţinutul Dreptului muncii, în lucrare am evidenţiat punctual
relevanţa negocierii colective pentru anumite instituţii de Drept individual al
muncii.
Este un demers pe care l-am considerat util, în principal prin
propunerile de lege ferenda formulate, cu atât mai mult cu cât, în prezent,
negocierea colectivă, în special la nivelurile superioare este aproape
inexistentă.
Îmi afirm satisfacţia de a publica această monografie care a fost
concepută de-a lungul unei perioade relativ lungi de reflecţie asupra
principalelor aspecte ale dreptului individual al muncii, într-un an deosebit
de important pentru România, respectiv anul centenarului.
Pentru elaborarea acestei lucrări, am consultat doctrina juridică,
practica judiciară şi actele normative apărute până la data de 1 mai 2018.
Prezenta lucrare se adresează în egală măsură atât practicienilor
dreptului – magistraţi, avocaţi, notari, consilieri juridici, cât şi teoreticienilor
15

dreptului – cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor, fiind un util
material de studiu şi pentru studenţii facultăţilor de drept dar şi pentru
studenţii din învăţământul superior economic.
În acelaşi timp, lucrarea se adresează şi fiecărei persoane care are
calitatea de salariat, funcţionar public sau angajator şi care este în mod
inevitabil interesată de raportul său de muncă.
În final, adresez calde mulţumiri Editurii Universitare, datorită căreia
această carte a văzut lumina tiparului.
Dr. Radu Ştefan Pătru
Bucureşti, 28 mai 2018.
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CAPITOLUL I
DREPTUL MUNCII CA RAMURĂ DE DREPT.
IZVOARE. PRINCIPII1

1. Consideraţii introductive
Munca reprezintă o activitate legată în mod indisolubil de fiinţa
umană. Având în vedere importanţa muncii ca relaţie socială, aceasta
reprezintă un element de referinţă din punct de vedere istoric, politic,
economic, dar şi juridic.
Istoric, deoarece modul în care se desfăşura munca a condus la
dezvoltarea industriei, la dezvoltarea artelor şi ştiinţelor, munca fiind un
veritabil factor de progres pentru întreaga umanitate.
Din punct de vedere politic, munca este deosebit de relevantă,
deoarece, clivajul dintre cei care deţin capitalul şi cei care prestează munca
reprezintă un element esenţial, care diferenţiază regimurile politice şi
diferitele orânduiri sociale.
Din punct de vedere economic, munca este importantă atât la nivelul
personal al fiecărui salariat şi angajator, deoarece, pe de o parte, salariatul se
află în raport de dependenţă economică faţă de angajatorul său, iar pe de altă
parte, randamentul angajatorului este dat în mare măsură de modul în care
prestează munca salariaţii săi, cât şi la nivelul întregii societăţi, deoarece,
pacea socială şi progresul fiecărui stat se află într-o legătură strânsă cu
ocuparea forţei de muncă şi cu modul în care se desfăşoară relaţiile de
muncă.
1

I. T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii – ediţia a IV-a, revăzută şi
adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017, p. 7 – 109, A. Ţiclea, Tratat de
dreptul muncii – Legislaţie. Doctrină. Jurisprudenţă – Ediţia a X-a, actualizată, Ed.
Universul Juridic, Bucureşti, 2016, p. 7 – 77, Al. Athanasiu, A.M. Vlăsceanu, Dreptul
muncii. Note de curs, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2017, B. Vartolomei, Dreptul muncii, Ed.
Universul Juridic, Bucureşti, 2016, R. Dimitriu, Dreptul muncii. Anxietăţi ale prezentului.
Ed. Rentrop&Straton, Bucureşti, 2016, p.13 – 21.
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Munca este şi un veritabil factor de configurare a dreptului,
importanţa relaţiilor de muncă asigurând, în timp, dezvoltarea Dreptului
muncii - ramură autonomă din sfera dreptului privat.
De menţionat şi faptul că, relaţiile de muncă fac obiectul
reglementărilor internaţionale, aici referindu-ne la Organizaţia Internaţională a Muncii (O. I. M.), principala organizaţie internaţională cu rol în
reglementarea relaţiilor sociale şi de muncă pentru statele membre, dar şi la
Uniunea Europeană, sau Consiliul Europei, care reglementează inclusiv în
probleme care ţin de politica socială şi de relaţiile de muncă.

2. Munca prin prisma diferitelor categorii de
raporturi juridice
Relaţiile de muncă se pot desfăşura prin prisma raporturilor juridice
civile sau a raporturilor juridice de muncă1.
Munca se desfăşoară în cazul raporturilor juridice civile în cazul
muncii prestate în baza unui contract de prestări servicii (de exemplu în
materie de consultanţă etc.), în baza unui contract de mandat (aşa cum este
cazul administratorilor în cadrul societăţilor reglementate de Legea nr.
31/1990) sau a unui contract de antepriză (uzitat în domeniul construcţiilor).
Munca se desfăşoară în cadrul raporturilor juridice de muncă atunci
când raportul juridic dintre angajator şi salariat se naşte pe baza contractului
individual de muncă.
Tot din sfera raporturilor de muncă fac parte raporturile de serviciu
ale funcţionarilor publici, fundamentate pe un contract de drept
administrativ, dar şi ale magistraţilor şi membrilor cooperatori.
Contractul individual de muncă presupune subordonarea părţilor,
astfel salariatul şi angajatorul se află pe poziţie de egalitate juridică doar la
momentul negocierii contractului, ulterior, pe parcursul executării
contractului salariatul se află în raport de subordonare faţă de angajatorul
său, subordonare care se manifestă sub forma a trei prerogative care aparţin
angajatorului (normativă, de control şi disciplinară).

1

A se vedea şi S. Panainte, Dreptul individual al muncii, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017,
p. 1 – 6.
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Nu trebuie uitat nici faptul că salariatul se află şi în situaţia de
dependenţă economică faţă de angajator, cel puţin prin faptul că situaţia sa
depinde de salariu.
Dreptul muncii are ca obiect numai raporturile de muncă ale
salariaţilor, deci ale celor încadraţi prin contract individual de muncă.
Din sfera dreptului muncii fac parte şi relaţiile de muncă ale
membrilor cooperatori, atunci când au la bază contractul individual de
muncă.

3. Definiţia şi structura Dreptului muncii.
Dreptul individual şi dreptul colectiv al muncii
Dreptul muncii este o ramura de drept autonomă, desprinsă treptat
din dreptul civil, având obiect de reglementare, metodă de reglementare şi
principii proprii, aspect care îi conferă statutul de ramură distinctă în
sistemul de drept românesc.
Dreptul muncii este o ramură a dreptului privat, deşi datorită
complexităţii relaţiilor de muncă, se consideră că această ramură de drept se
află la interferenţa cu dreptul public, datorită faptului că, prin norme
imperative, sunt stabilite drepturi şi obligaţii ale părţilor, îndeosebi în sfera
protecţiei salariaţilor.
Abordările cu privire la obiectul dreptului muncii sunt multiple,
începând cu Dreptul profesional care reprezintă un concept integrator
preluat din dreptul francez şi care include toate raporturile juridice în baza
cărora se prestează o muncă, ale salariaţilor dar şi ale profesiilor liberale
(medici, avocaţi etc.), şi continuând cu abordarea bivalentă a dreptului
muncii, respectiv dreptul public al muncii şi dreptul privat al muncii1.
Există şi teorii controversate în materia autonomiei dreptului muncii,
într-o opinie izolată şi de neacceptat, se susţine că dreptul muncii ar fi un
drept de reţea, special, derogatoriu de la dreptul comun, neavând un caracter
unitar şi independent2.
1

Al. Ţiclea, Opinii privind dreptul public al muncii – subramură a dreptului muncii, în
Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 4/2009, p. 9 – 24.
2
M. Nicolae, Codex Iuris Civilis, tomul I, Noul Cod civil. Ediţie critică, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2012, p. CLXXXVI – CLXXXVIII. În sens contrar a se vedea I. T.
Ştefănescu, Consideraţii cu privire la autonomia dreptului muncii, în Revista Dreptul, nr.
12/2012, p. 113 – 136.
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Deşi autonom, dreptul muncii se află în relaţie de dependenţă faţă de
Dreptul civil, după cum arată art. 278 alin. (1) C. mun., conform căruia,
dispoziţiile codului se întregesc cu celelalte dispoziţii cuprinse în legislaţia
muncii şi, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor
de muncă prevăzute de C. mun., cu dispoziţiile legislaţiei civile.
În acelaşi spirit de reglementare, art. 2 alin. (2) C. civ., dispune că
prezentul cod este alcătuit dintr-un ansamblu de reguli care constituie
dreptul comun pentru toate domeniile la care se referă litera sau spiritul
dispoziţiilor sale.
Având în vedere cele menţionate, definim dreptul muncii ca fiind
ramura de drept privat care reglementează relaţiile individuale şi colective
de muncă desfăşurate între angajatori şi salariaţi1.
Din definiţia dreptului muncii rezultă anumite elemente de
particularizare ale dreptului muncii, astfel, după cum am arătat, dreptul
muncii este alcătuit din dreptul individual al muncii şi dreptul colectiv al
muncii.
Dreptul individual al muncii reglementează contractul individual de
muncă, relaţiile individuale dintre angajatori şi salariaţi, iar dreptul colectiv
al muncii are ca obiect regimul juridic al sindicatelor, patronatelor,
negocierii colective, contractului colectiv de muncă, respectiv conflictele
colective de muncă, inclusiv greva.
Această structură dihotomică a dreptului muncii nu este nicidecum o
structură rigidă care să afecteze caracterul unitar al dreptului muncii,
dimpotrivă, clasificarea în drept individual şi drept colectiv al muncii
reprezintă o abordare doctrinară şi are un pronunţat caracter scolastic.
De fapt, dreptul individual al muncii şi dreptul colectiv al muncii nu
pot fi separate în mod ferm, după cum şi noi în această lucrare vom face
referiri inclusiv la dreptul colectiv al muncii pentru a explica anumite
instituţii care formal, se regăsesc în dreptul individual.
Cu toate acestea, demersul de a clasifica dreptul muncii în drept
individual şi colectiv este util pentru a evidenţia şi a puncta principalele
aspecte care caracterizează relaţiile individuale şi colective de muncă.
1

A se vedea şi B. Vartolomei, Dreptul muncii...op. cit. p. 9.
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