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La discrimination présente toute différence, exclusion ou préférence fondée 
sur la race, la couleur, les convictions politiques, l’ascendance nationale ou l’origine 
sociale, qui a pour effet de supprimer ou de diminuer l’égalité de chances ou de 
traitement en matière d’occupation de la force de travail et d’exercice de la 
profession. Dans le droit international du travail, dans le droit communautaire aussi 
bien que dans le système roumain de droit a reçu une consécration du principe de la 
nondiscrimination. 

1. Nediscriminarea – principiu fundamental al dreptului interna ional al 
muncii. În accep iunea Organiza iei Interna ionale a Muncii – cea mai veche i mai 
vast  institu ie specializat  din sistemul Organiza iei Na iunilor Unite – justi ia social
implic  respectul drepturilor omului, un nivel de via  decent, condi ii de munc
umane, perspective pozitive pentru ocuparea for ei de munc i securitatea for ei de 
munc . Prin Declara ia de la Philadelphia (1944) au fost dezvoltate scopurile i
principiile sale fundamentale, între care ideea principal  c  toate fiin ele umane, f r
deosebire de ras , credin  sau sex, au dreptul de a- i urm ri progresul lor material i
dezvoltarea lor spiritual  în libertate i demnitate, în securitate economic i cu anse 
egale1. Totodat , în Preambulul Cartei Organiza iei Na iunilor Unite (adoptat  la 26 
iunie 19045 la San Francisco) a fost înscris  "credin a în drepturile fundamentale ale 
omului, în demnitatea i valoarea personalit ii umane, în egalitatea în drepturi a 
b rba ilor i femeilor, precum i a na iunilor mari i mici", iar în art.55 se exprima 
op iunea Na iunilor Unite ca prin ac iuni concertate s  promoveze deplina folosire a 
for ei de munc , rezolvarea problemelor interna ionale în domeniile economic, social, 
al s n t ii precum i respectarea universal i efectiv  a drepturilor omului i
libert ilor fundamentale pentru to i, f r  deosebire de ras , sex, limb  sau religie. 
Ulterior, Declara ia Universal  a Drepturilor Omului (adoptat  la 10 decembrie 1948) a 
proclamat dreptul la securitate social , la munc i la protec ie contra omajului, la un 
salariu egal pentru munc  egal , la o remunera ie echitabil i satisf c toare care s
asigure oric rui om i familiei sale o existen  conform  cu demnitatea uman .

Pactul interna ional cu privire la drepturile economice, sociale i culturale 
(document adoptat prin Rezolu ia Adun rii Generale a O.N.U. 2200A(XXI) la 16 
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decembrie 1966) prevede în art.2 alin.2 c  drepturile garantate "trebuie exercitate far
nici o discriminare întemeiat  pe ras , culoare, sex, religie, opinie public  sau orice 
alt  opinie, origine na ional  sau social , avere, na tere sau pe orice alt  împrejurare". 

Una din sarcinile principale ale Organiza iei Interna ionale a Muncii a fost 
îmbun t irea condi iilor de munc i via  prin construirea unui cuprinz tor cod 
interna ional al muncii, ce cuprinde conven iile i recomand rile adoptate începând cu 
anul 1919. Conven ia cea mai important  în materia nediscrimin rii este Conven ia 
nr.111 privind discriminarea în domeniul ocup rii for ei de munc i exercit rii 
profesiei, adoptat  în anul 1958. Acest document define te discriminarea în art.1 par.1 
lit.a, ca fiind orice diferen iere, excludere sau preferin  întemeiate pe ras ,
culoare, sex, religie, convingeri politice, ascenden  na ional  sau origine social ,
care are ca efect s  suprime sau s tirbeasc  egalitatea de anse sau de tratament 
în materie de ocupare a for ei de munc i de exercitare a profesiei.
 În anul 1998 a fost adoptat  Declara ia O.I.M. referitoare la principiile i
drepturile fundamentale, f când referire expres  la libertatea de asociere i la dreptul 
de negociere colectiv , la eliminarea oric rei forme de munc  for at , la abolirea 
efectiv  a muncii copiilor i totodat la eliminarea discrimin rii în materie de 
angajare i profesie. Subliniem c  prin Conven ia nr.100/1951 O.I.M. a urm rit
asigurarea unei egalit i de salarizare a femeilor cu b rba ii2.

2. Nediscriminarea – condi ie esen ial  prev zut  în Conven ia Europeana a 
Drepturilor Omului (1950).  Se consider , pe bun  dreptate, c  cel mai important 
instrument juridic n sistemul conven ional al Consiliului Europei îl reprezint
Conven ia european  a drepturilor omului, tratat interna ional în virtutea c ruia statele 
contractante î i asum  anumite obliga ii juridice. Drepturile i libert ile înscrise în 
Conven ie i în protocoalele adi ionale la aceasta, sunt recunoscute "oric rei persoane 
aflate sub jurisdic ia statelor membre". În principal, re inem pentru domeniul muncii 
urm toarele drepturi: interzicerea sclaviei i a muncii for ate; dreptul la libertatea de 
expresie; dreptul la libertatea de reuniune pa nic i la libertatea de asociere;dreptul la 
educa ie; 

În exercitarea acestor drepturi, statele membre trebuie s  urm reasc
respectarea principiului nediscrimin rii. Astfel, în art.14 se prevede c  exercitarea 
drepturilor i libert ilor recunoscute trebuie s  fie asigurat  "f r  vreo deosebire 
fondat  în special pe sex, ras , culoare, limb , religie, opinii publice sau orice alte 
opinii, originea na ional  sau social , apartenen a la o minoritate na ional , avere, 
na tere sau orice alt  situa ie". De asemenea, Protocolul 12 la Conven ia pentru 
ap rarea drepturilor omului i libert ilor fundamentale con ine prevederi prin care 
discriminarea este interzis . Respectarea drepturilor omului, inclusiv cerin ei
nediscrimin rii, este asigurat  conform Conven iei europene de c tre Curtea Europeana 

2 În acest sens, a se vedea, iclea, Al., Dreptul muncii, Editura Rosetti, Bucure ti, 2006 
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a Drepturilor Omului care poate fi sesizat  numai dup  epuizarea c ilor de recurs 
interne i într-un termen de 6 luni de la data deciziei definitive. 

3. Nediscriminarea – dispozi ie prev zut  de Carta social  european
(revizuit ).  Adoptat  la data de 3 mai 1996, Carta social  european  revizuit
(ratificat i de România prin Legea nr.74/ 3 mai 1999), a înlocuit Carta social  din 
1961, reunind    un num r de 31 drepturi în care au fost incluse i cele garantate de 
Protocolul adi ional din 1988. Nediscriminarea este prev zut  atât în art.4 (Dreptul la o 
salarizare echitabil ) în care se afirm  dreptul lucr torilor, b rba i i femei, la o 
remunera ie egal  pentru o munc  de valoare egal , cât i în art.20 (Dreptul la egalitate 
de anse i tratament în materie de angajare i profesie, f r  discriminare bazat  pe sex) 
în care sunt vizate accesul la angajare, protec ia contra concedierii i reinser ia
profesional , reciclarea, recalificarea profesional , condi iile de angajare i de munc ,
inclusiv remunerarea, evolu ia profesional  în care se include promovarea3.

Pentru a se asigura respectarea art.20, statele trebuie s  prevad  în legisla ia lor 
o protec ie adecvat  împotriva oric rei m suri de discriminare sau de retorsiune. 
Legisla ia trebuie s  prevad  redresarea situa iei respective i o compensa ie pentru 
orice pierdere financiar  suferit  în cursul perioadei intermediare. De asemenea, este 
posibil s  se prevad  o inversare par ial  a sarcinii dovezii în cazurile sesiz rilor având 
ca obiect discriminarea bazat  pe sex, angajatorul pârât fiind inut s  dovedeasc
inexisten a unei viol ri a principiului egalit ii de tratament. Reunind într-un document 
unic principii i drepturi înscrise în numeroase conven ii ale O.I.M., Carta social
european (revizuit ) reprezint  o adev rat  sintez  a dreptului interna ional al muncii. 

4. Nediscriminarea – cerin  înscris  în Tratatul C.E.E. (art.48) precum i
în legisla ia derivat  emis  în aplicarea sa.  Este vorba de regimul liberului acces la 
angajare consacrat de Regulamentul nr.16/2/68 prin care a fost fundamentat  legal o 
veritabil  pia  european  a muncii, în sensul acord rii unei permanente priorit i
lucr torilor comunitari în detrimentul lucr torilor veni i din ter e ri. În acest context 
s-a cerut imperativ ca discriminarea de orice natur  s  fie înl turat , indiferent de sursa 
de provenien  (clauze ale contractului colectiv de munc  sau chiar reglement ri 
legale). În Titlul I al Regulamentului nr.16/2/68 se prevede c  orice cet ean al unui 
stat membru are dreptul s  desf oare o activitate, ca persoan  angajat , pe teritoriul 
unui alt stat membru, în acelea i condi ii ca i cet enii acelui stat. Totodat , un stat 
membru nu poate discrimina, în mod deschis sau voalat, pe cet enii altui stat membru 
prin limitarea cererilor i ofertelor de angajare sau prin stabilirea unei proceduri 
speciale de recrutare, nefiind admise restric ii sub aspect numeric sau procentual 
cet enilor str ini ce urmeaz  a fi angaja i.

3 A se vedea Donna Gomien, Short guide to the European Convention on Human Rights, Strasbourg, 
1991, p. 32 
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În Titlul II din Regulamentul nr.16/2/68 sunt cuprinse dispozi ii privind 
angajarea i egalitatea de tratament cu referire la: condi iile de munc , avantajele 
sociale i în leg tur  cu taxele, accesul în colile de preg tire profesional  sau în casele 
de pensionari, drepturi sindicale, proprietatea locuin ei necesare. 

Prin Directiva 79/7/C.E.E. se recunoa te oric rei persoane care se consider  a 
fi victima unei discrimin ri în domeniul securit ii sociale, dreptul la ac iune în fa a
tribunalelor, iar prin Directiva 86/613/C.E.E. se urm re te aplicarea principiului 
egalit ii de tratament între b rba i i femeile ce desf oar  o activitate ca 
independen i, adic  o activitate profitabil  în nume propriu (inclusiv fermierii i
membri profesiilor liberale)4.

5. Nediscriminarea – principiu fundamental impus prin Legea nr.53/2003 
(Codul Muncii). Raporturile dintre dreptul comunitar i dreptul na ional se 
caracterizeaz  atât prin cooperare cât i printr-o completare mutual . Institu iile statelor 
membre(Parlamentul, Guvernul, puterea judec toreasc ) trebuie, pe de o parte s
respecte tratatele comunitare i dispozi iile de executare adoptate, iar pe de alt  parte s
le asigure o aplicabilitate conform  cu litera i spiritul respectivelor tratate.  

În acest sens, facem referire la art.16 alin.1 din Constitu ia României conform 
c ruia "Cet enii sunt egali în fa a legii i a autorit ilor publice f r  privilegii i f r
discrimin ri". Pornind de la aceast  prevedere din legea fundamental , dar i de la 
normele interna ionale la care am f cut referire, legiuitorul român a statuat în art.5 
alin.1 din Legea nr.53/2003 (Codul Muncii) c  "în cadrul rela iilor de munc
func ioneaz  principiul egalit ii de tratament fa  de to i salaria ii i angajatorii". Se 
observ  din con inutul acestei norme c  se are în vedere atât asigurarea unei egalit i
juridice a partenerilor sociali (angajatorul i salaria ii) cât i imperativul ca autorit ile 
publice s  trateze de pe pozi ii de egalitate sindicatele i patronatele (putând fi vorba i
de formele de sociere în federa ii i confedera ii sindicale sau patronale). 

Totodat , în art.5 alin.2 se prevede c  "orice discriminare direct  sau indirect
fa  de un salariat, bazat  pe criterii de sex, orientare sexual , caracteristici genetice, 
vârst , apartenen  na ional , ras , culoare, etnie, religie, op iune politic , origine 
social , handicap, situa ie sau responsabilitate familial , apartenen  ori activitate 
sindical , este interzis ".

6. Prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare conform 
prevederilor O.G. nr.137/2000.  Potrivit art.1 alin.2 din O.G. nr.137/2000, principiul 
egalit ii între cet eni, excluderea privilegiilor i discrimin rii sunt garantate, în 
special, în exercitarea urm toarelor drepturi: dreptul la securitatea persoanei, drepturile 
politice, drepturi civile, drepturi economice, sociale i culturale, dreptul de acces la 
toate locurile i serviciile destinate folosin ei publice. 

4 A se vedea G. Lyon-Caen, Droit social européen, Paris, 1969, Ed.Dalloz, p. 92 
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normele interna ionale la care am f cut referire, legiuitorul român a statuat în art.5 
alin.1 din Legea nr.53/2003 (Codul Muncii) c  "în cadrul rela iilor de munc
func ioneaz  principiul egalit ii de tratament fa  de to i salaria ii i angajatorii". Se 
observ  din con inutul acestei norme c  se are în vedere atât asigurarea unei egalit i
juridice a partenerilor sociali (angajatorul i salaria ii) cât i imperativul ca autorit ile 
publice s  trateze de pe pozi ii de egalitate sindicatele i patronatele (putând fi vorba i
de formele de sociere în federa ii i confedera ii sindicale sau patronale). 

Totodat , în art.5 alin.2 se prevede c  "orice discriminare direct  sau indirect
fa  de un salariat, bazat  pe criterii de sex, orientare sexual , caracteristici genetice, 
vârst , apartenen  na ional , ras , culoare, etnie, religie, op iune politic , origine 
social , handicap, situa ie sau responsabilitate familial , apartenen  ori activitate 
sindical , este interzis ".

6. Prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare conform 
prevederilor O.G. nr.137/2000.  Potrivit art.1 alin.2 din O.G. nr.137/2000, principiul 
egalit ii între cet eni, excluderea privilegiilor i discrimin rii sunt garantate, în 
special, în exercitarea urm toarelor drepturi: dreptul la securitatea persoanei, drepturile 
politice, drepturi civile, drepturi economice, sociale i culturale, dreptul de acces la 
toate locurile i serviciile destinate folosin ei publice. 

4 A se vedea G. Lyon-Caen, Droit social européen, Paris, 1969, Ed.Dalloz, p. 92 

131 131



Ca un corolar, în alin.3 se prevede c  "orice persoan  juridic  sau fizic  are 
obliga ia s  respecte principiile egalit ii i nediscrimin rii". 

În concluzie, atât prin reglement ri interna ionale, cât i prin reglement ri
interne a primit consacrare principiul nediscrimin rii, re inându-se c  demnitatea 
omului, drepturile i libert ile cet enilor, libera dezvoltare a personalit ii umane, 
reprezint  valori supreme i sunt garantate. 

Ca un corolar, în alin.3 se prevede c  "orice persoan  juridic  sau fizic  are 
obliga ia s  respecte principiile egalit ii i nediscrimin rii". 

În concluzie, atât prin reglement ri interna ionale, cât i prin reglement ri
interne a primit consacrare principiul nediscrimin rii, re inându-se c  demnitatea 
omului, drepturile i libert ile cet enilor, libera dezvoltare a personalit ii umane, 
reprezint  valori supreme i sunt garantate. 
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