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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.
Art. 5. - A se vedea şi Decizie 25/2011.
(1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă
de toţi salariaţii şi angajatorii.
(2) 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.
27/07/2020 - alineatul a fost modificat prin Lege 151/2020

(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.

27/07/2020 - alineatul a fost modificat prin Lege 151/2020

(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.
27/07/2020 - alineatul a fost modificat prin Lege 151/2020

(5) 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.
27/07/2020 - alineatul a fost introdus prin Lege 151/2020.

(6) Discriminarea prin asociere constă din orice act sau faptă de discriminare
săvârşit(ă) împotriva unei persoane care, deşi nu face parte dintr-o categorie de
persoane identificată potrivit criteriilor prevăzute la alin. (2), este asociată sau
prezumată a fi asociată cu una sau mai multe persoane aparţinând unei astfel de
categorii de persoane.
27/07/2020 - alineatul a fost introdus prin Lege 151/2020.

(7) Constituie victimizare orice tratament advers, venit ca reacţie la o plângere
sau acţiune în justiţie cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal şi al
nediscriminării.
27/07/2020 - alineatul a fost introdus prin Lege 151/2020.

(8) Orice comportament care constă în a dispune, scris sau verbal, unei
persoane să utilizeze o formă de discriminare, care are la bază unul dintre criteriile
prevăzute la alin. (2), împotriva uneia sau mai multor persoane este considerat
discriminare.
27/07/2020 - alineatul a fost introdus prin Lege 151/2020.

(9) Nu constituie discriminare excluderea, deosebirea, restricţia sau preferinţa în
privinţa unui anumit loc de muncă în cazul în care, prin natura specifică a activităţii
în cauză sau a condiţiilor în care activitatea respectivă este realizată, există
anumite cerinţe profesionale esenţiale şi determinante, cu condiţia ca scopul să fie
legitim şi cerinţele proporţionale.
27/07/2020 - alineatul a fost introdus prin Lege 151/2020.

Art. 6. - (1) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de
muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi
sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără
nicio discriminare.
(2) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la
negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi
dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale.
(3) Pentru munca egală sau de valoare egală este interzisă orice discriminare
bazată pe criteriul de sex cu privire la toate elementele şi condiţiile de remunerare.

Art. 7. - Salariaţii şi angajatorii se pot asocia liber pentru apărarea drepturilor şi
promovarea intereselor lor profesionale, economice şi sociale.
Art. 8. - (1) Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al
bunei-credinţe.
(2) Pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, participanţii la raporturile de
muncă se vor informa şi se vor consulta reciproc, în condiţiile legii şi ale
contractelor colective de muncă.
Art. 9. - Cetăţenii români sunt liberi să se încadreze în muncă în statele membre
ale Uniunii Europene, precum şi în oricare alt stat, cu respectarea normelor
dreptului internaţional al muncii şi a tratatelor bilaterale la care România este parte.
Art. 159. - A fost respins recursul în interesul legii prin Decizie 20/2013 la 18/11/2013.
A se vedea şi Decizie 5/2015.

(1) Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza
contractului individual de muncă.
(2) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare
salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.
(3) La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe
criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă
naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap,
situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală.

