Dreptul la muncă

Codul muncii (Legea 53/24 ianuarie 1993), actualizat la 18 septembrie 2006
Cap. II
Art. 3 – (1) Libertatea muncii este garantată prin Constituţie. Dreptul la muncă nu
poate fi îngrădit.

Art. 3 – (2) Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a
profesiei, meseriei sau activităţii pe care urmează să o presteze.
Art. 3 – (3) Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească întrun anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea.
Legea 584/29 octombrie 2002 privind măsurile de prevenire şi combatere a maladiei
SIDA şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV

Art. 7 – (1):
a)
Asigurarea neîngrădită şi necondiţionată a dreptului la muncă al
bolnavilor HIV/SIDA;
b)
Promovarea profesională nediscriminatorie pentru persoanele infectate
cu HIV sau bolnave de SIDA.
Limitări ale domeniilor de activitate pentru persoanele infectate cu HIV:

Sunt prevăzute în Normele generale de protecţie a muncii, aprobate prin
Ordinul Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr. 508/20 noiembrie 2002 şi
Ordinul Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 933/25 noiembrie 2002, care prevăd
conţinutul examenului medical la angajare sau periodic şi contraindicaţiile pentru
angajarea în anumite locuri de muncă:
Anexa 7 a ordinului detaliază componentele examenului medical la angajare şi
controlul medical periodic:
§
Fişa 132 pentru personalul din unităţile de coafură, frizerie şi
cosmetică.
§
Examen periodic la angajare – include test pentru depistarea AgHBs,
pentru anticorpii HCV şi depistarea infecţiei cu virusul HIV, iar examenul
medical periodic include aceleaşi teste, la indicaţie.
§
Fişa 136: Personalul din colectivităţi de copii mici, creşe, leagăne,
grădiniţe şi case de copii, secţii (compartimente) de nou-născuţi, spitale
(secţii).
§

Fişa 137: Personalul sanitar superior şi mediu.

§
Fişa 140: Personalul medical superior şi mediu din unităţi TBC,
respectiv personalul medico-sanitar din unităţi spitaliceşti sau ambulatoriu.
§
Contraindicaţiile pentru toate categoriile profesionale menţionate
includ: boli infecto-contagioase în evoluţie până la vindecare, inclusiv starea
de purtător până la sterilizare.

