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În acest număr: 

Decizia Curții Constituționale: Femeile pot solicita 

continuarea executării contractului individual de muncă 

până la împlinirea vârstei de 65 de ani 

Curtea Constituțională a admis, pe 5 iunie, excepția de neconstituționalitate a 

dispozițiilor art.56 alin.(1) lit. c) teza întâi din Legea nr.53/2003 - Codul muncii 

și a constatat că acestea sunt constituționale în măsura în care sintagma 

„condiții de vârstă standard” este interpretată în sensul în care nu exclude 

posibilitatea femeii de a solicita continuarea executării contractului individual de 

muncă, în condiții identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 

de ani. 
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Decizia Curții Constituționale: Femeile pot solicita 
continuarea executării contractului de muncă până la 
împlinirea vârstei de 65 de ani 

Intrarea în vigoare deciziei Curții Constituționale („Decizia”) 

Decizia a fost adusă la cunoștința publicului prin intermediul unui comunicat de 

presă, urmând a se aplica numai după ce va fi motivată și publicată în Monitorul 

Oficial al României.  

Astfel, de la data publicării Deciziei în Monitorul Oficial, prevederile art. 56 

alin.(1) lit. c) teza I din Codul muncii vor fi suspendate de drept pe o perioadă de 

45 de zile calendaristice. În cazul în care, în acest interval, Parlamentul sau 

Guvernul, după caz, nu vor pune de acord prevederile declarate 

neconstituționale cu dispozițiile Constituției, acestea vor înceta să producă efecte 

juridice la expirarea termenului de 45 de zile. 

Implicații practice ale Deciziei  

După data publicării Deciziei în Monitorul Oficial, angajatorii nu vor mai putea 

constata încetarea de drept a contractului individual de muncă încheiat cu o 

salariată pe motivul îndeplinirii de către aceasta a vârstei standard de pensionare 

și a stagiului minim de cotizare, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 

263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, dacă salariată respectivă 

solicită angajatorului continuarea raporturilor de muncă până la împlinirea 

vârstei de 65 de ani. 

În concret și în acord cu practica constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene 

în materie, Curtea Constituțională a constatat că încetarea de drept a 

contractului individual de muncă la data îndeplinirii condițiilor de vârstă standard 

și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, în măsura în care vârstele 

standard de pensionare sunt diferite pentru femei și bărbați, este susceptibilă de 

a încălca atât principiul nediscriminării pe criteriul sexului, cât și dreptul femeilor 

la muncă. 

Așa fiind, prin intermediul unei decizii sub rezervă de interpretare, instanța 

constituțională a stabilit că, pentru a asigura conformitatea art. 56 alin. (1) lit. c) 

din Codul muncii cu prevederile Constituției, acesta trebuie interpretat în sensul 

în care „sintagma „condiții de vârstă standard” nu exclude posibilitatea femeii de 

a solicita continuarea executării contractului individual de muncă în condiții 

identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani.”    

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu răspundere limitată din Marea Britanie, 

rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și 

independente. DTTL (numit în continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală 

a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre. 

 
Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță 

financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt 

clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse 

internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme de business complexe. Pentru a afla mai multe 

despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook 

sau LinkedIn. 

Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesiei 

de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a servic iilor de asistență 
juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: http://www.deloitte.com/deloittelegal. 

 

Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este bine să solicitați consultanță 

fiscală/juridică de specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document. 

 

Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele membre sau afiliate (numite împreună 

Deloitte Network) nu oferă consultanță sau servicii profesionale prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa 

într-un mod care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu 

va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele care se bazează pe aceasta publicație. 
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