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LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicat *)
pentru înfiin area i organizarea Inspec iei Muncii
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 3 mai 2012
Data intrarii in vigoare : 03/05/2012

_______________
    *) Republicat  în temeiul art. V din Legea nr. 51/2012 privind modificarea
i completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiin area i organizarea Inspec iei

Muncii, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 21
martie 2012, dându-se textelor o nou  numerotare.

Legea nr. 108/1999 a mai fost republicat  în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 740 din 10 octombrie 2002.

    CAP. I
    Dispozi ii generale

    ART. 1
    (1) Se înfiin eaz  Inspec ia Muncii, organ de specialitate al
administra iei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Familiei i
Protec iei Sociale, cu sediul în municipiul Bucure ti.
    (2) Inspec ia Muncii are personalitate juridic i este finan at  integral
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei i
Protec iei Sociale.
    (3) Inspec ia Muncii îndepline te func ia de autoritate de stat, prin care
asigur  exercitarea controlului în domeniile rela iilor de munc , securit ii
i s ii în munc i supravegherii pie ei.

    (4) Inspec ia Muncii ac ioneaz  pentru asigurarea protec iei sociale a
muncii, în baza prevederilor art. 41 din Constitu ia României, republicat ,
i, respectiv, a prevederilor Conven iei Organiza iei Interna ionale a Muncii

nr. 81/1947 privind inspec ia muncii în industrie i comer , ratificat  prin
Decretul Consiliului de Stat nr. 284/1973 i ale Conven iei Organiza iei
Interna ionale a Muncii nr. 129/1969 privind inspec ia muncii în agricultur ,
ratificat  prin Decretul Consiliului de Stat nr. 83/1975.
    ART. 2
    Inspec ia Muncii are în subordine inspectorate teritoriale de munc ,
institu ii cu personalitate juridic , care se organizeaz  în fiecare jude i
în municipiul Bucure ti.
    ART. 3
    Inspec ia Muncii, prin Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale,
poate propune Guvernului înfiin area în subordinea sa, în condi iile prev zute
de regulamentul de organizare i func ionare, a unor unit i cu personalitate
juridic , prin intermediul c rora s  se asigure preg tirea sau perfec ionarea
preg tirii personalului propriu, precum i efectuarea unor presta ii legate de
specificul activit ii.
    ART. 4
    Organizarea i func ionarea Inspec iei Muncii se reglementeaz  prin
Regulamentul de organizare i func ionare, aprobat prin hot râre a
Guvernului**), la propunerea Ministerului Muncii, Familiei i Protec iei
Sociale, cu respectarea prevederilor prezentei legi, denumit în continuare
Regulament.
________
    **) A se vedea Hot rârea Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea
Regulamentului de organizare i func ionare a Inspec iei Muncii, precum i
pentru stabilirea unor m suri cu caracter organizatoric, publicat  în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu
modific rile i complet rile ulterioare.
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    CAP. II
    Atribu iile Inspec iei Muncii

    ART. 5
    Inspec ia Muncii îndepline te urm toarele func ii generale:
    a) de autoritate de stat, prin care se asigur  exercitarea controlului
aplic rii prevederilor legale în domeniile sale de competen ;
    b) de comunicare, prin care se asigur  schimbul de informa ii cu
autorit ile administra iei publice centrale i locale, precum i cu
persoanele fizice i juridice supuse activit ii de control, informarea
acestora i a cet enilor asupra modului cum se respect i se aplic
prevederile legisla iei din domeniile de competen ;
    c) de reprezentare, prin care se asigur , în numele statului român i al
Guvernului României, reprezentarea pe plan intern i extern în domeniile sale
de competen ;
    d) de formare, prin care se realizeaz  preg tirea i perfec ionarea
profesional  a personalului propriu, în condi iile legii;
    e) de cooperare, prin care se asigur  desf urarea de ac iuni în comun, pe
plan intern i interna ional, în domeniile de competen ;
    f) de administrare, prin care se asigur  gestionarea bunurilor din
domeniul public, respectiv privat al statului ori, dup  caz, al unit ilor
administrativ-teritoriale pe care le are în administrare sau în folosin , a
fondurilor alocate în scopul func ion rii în condi iile legii, precum i
organizarea i gestionarea sistemelor informatice necesare activit ilor
proprii.
    ART. 6
    (1) Inspec ia Muncii are urm toarele atribu ii generale:
    a) controlul aplic rii prevederilor legale, generale i speciale, în
domeniile rela iilor de munc , securit ii i s ii în munc i
supravegherii pie ei;
    b) furnizarea de informa ii angajatorilor i salaria ilor cu privire la
mijloacele de aplicare a prevederilor legale în domeniile de competen ;
    c) informarea autorit ilor competente despre deficien ele sau abuzurile
legate de aplicarea dispozi iilor legale în vigoare;
    d) prestarea de servicii specifice domeniului s u de activitate;
    e) ini ierea de propuneri pentru îmbun irea cadrului legislativ din
domeniile sale de activitate, pe care le înainteaz  Ministerului Muncii,
Familiei i Protec iei Sociale.
    (2) Inspec ia Muncii are urm toarele atribu ii specifice:
    A. în domeniul rela iilor de munc :
    a) controleaz  aplicarea reglement rilor legale, generale i speciale, cu
privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea i încetarea
contractelor individuale de munc ;
    b) controleaz  stabilirea i acordarea drepturilor cuvenite salaria ilor
ce decurg din lege, din contractul colectiv de munc  aplicabil i din
contractele individuale de munc ;
    c) controleaz  aplicarea m surilor de respectare a egalit ii de anse i
de tratament între femei i b rba i;
    d) asigur  la nivel na ional eviden a muncii prestate în baza contractelor
individuale de munc , prin registrul general de eviden  al salaria ilor,
precum i eviden a zilierilor i a beneficiarilor presta iilor acestora;
    e) controleaz  folosirea for ei de munc , în scopul identific rii
cazurilor de munc  nedeclarat ;
    f) prime te i transmite în sistem informatic, prin inspectoratele
teritoriale de munc , datele depuse de angajatori i beneficiari referitoare
la salaria i i la zilieri;
    g) asigur  înregistrarea contractelor colective de munc  la nivel de
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unit i i verific  prevederile acestora, potrivit procedurii aprobate de
inspectorul general de stat, i conciliaz  conflictele de munc  declan ate la
nivelul unit ilor;
    B. în domeniul securit ii i s ii în munc i al supravegherii
pie ei:
    a) controleaz , coordoneaz i îndrum  metodologic aplicarea prevederilor
referitoare la securitatea i s tatea în munc , ce decurg din legisla ia
na ional , european i din conven iile Organiza iei Interna ionale a Muncii;
    b) cerceteaz  evenimentele conform competen elor, avizeaz  cercetarea,
stabile te sau confirm  caracterul accidentelor, colaboreaz  cu institu iile
implicate în ceea ce prive te eviden a i raportarea accidentelor de munc i
bolilor profesionale;
    c) controleaz  activitatea de instruire, informare i consultare a
salaria ilor i furnizeaz  informa ii în vederea îmbun irii acesteia;
    d) autorizeaz  din punctul de vedere al securit ii i s ii în munc
func ionarea persoanelor fizice i juridice i retrage sau poate propune
retragerea autoriz rii, în condi iile legii;
    e) analizeaz  activitatea serviciilor externe de prevenire i protec ie i
propune, dup  caz, comisiei de abilitare a serviciilor externe de prevenire i
protec ie i de avizare a documenta iilor cu caracter tehnic de informare i
instruire în domeniul securit ii i s ii în munc  din cadrul
inspectoratelor teritoriale de munc  retragerea abilit rii;
    f) elibereaz  avize i autoriza ii conform competen elor stabilite prin
actele normative aplicabile;
    g) dispune sistarea activit ii sau oprirea din func iune a echipamentelor
de munc , în cazul în care se constat  o stare de pericol grav i iminent de
accidentare sau de îmboln vire profesional , i sesizeaz , dup  caz, organele
de urm rire penal ;
    h) dispune angajatorului efectuarea de m sur tori, determin ri i
expertize pentru prevenirea unor evenimente sau pentru stabilirea cauzelor
evenimentelor produse, precum i verificarea, prin organisme abilitate, a
încadr rii nivelului noxelor profesionale în limite admisibile la locurile de
munc , cheltuielile fiind suportate de c tre angajator;
    i) controleaz  respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea
pe pia  a produselor pentru care desf oar  ac iuni de supraveghere a pie ei,
conform competen elor;
    j) restric ioneaz , prin m surile legale stabilite de legisla ia în
vigoare, comercializarea produselor neconforme i dispune m suri de eliminare
a neconformit ilor constatate;
    k) preleveaz  probe i efectueaz  test ri în vederea identific rii
produselor care prezint  suspiciuni de neconformitate;
    l) colaboreaz  cu autorit ile vamale i alte organisme responsabile cu
controalele la frontiere în vederea schimbului de informa ii cu privire la
produsele ce prezint  riscuri în utilizare;
    m) colaboreaz  cu autorit ile competente na ionale i din cadrul Uniunii
Europene în toate problemele de supraveghere a pie ei, inclusiv în ceea ce
prive te notificarea clauzei de salvgardare în cazul produselor neconforme.
    (3) Inspec ia Muncii îndepline te i alte atribu ii stabilite în
responsabilitatea sa potrivit legisla iei în vigoare.
    (4) Autorit ile administra iei publice centrale i locale, precum i
institu iile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora au
obliga ia de a pune la dispozi ia Inspec iei Muncii i a inspectoratelor
teritoriale de munc , la solicitarea acestora, informa iile i documentele
necesare, în mod operativ i gratuit, pentru îndeplinirea atribu iilor
stabilite prin lege.
    ART. 7
    (1) Inspec ia Muncii poate s  presteze servicii i s  furnizeze
date/informa ii, contra cost, în condi iile legii.
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    (2) Contravaloarea serviciilor prestate se suport  de c tre beneficiarii
acestora i constituie venituri la bugetul de stat.
    (3) Serviciile pentru care se percep tarife, precum i cuantumul acestora
se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei i protec iei sociale.
    ART. 8
    În realizarea atribu iilor sale, Inspec ia Muncii coopereaz , pe plan
na ional i interna ional, pe baz  de protocoale, acorduri i memorandumuri,
cu institu ii similare, cu inspec ii din alte domenii, institu ii publice sau
private, cu organiza ii ale partenerilor sociali i cu orice alte organiza ii
care sunt constituite i func ioneaz  potrivit legii.
    ART. 9
    Ministerul Ap rii Na ionale, structurile militare i structurile în care

i desf oar  activitatea func ionari publici cu statut special din cadrul
Ministerului Administra iei i Internelor, Administra ia Na ional  a
Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justi iei, Serviciul Român de
Informa ii, Serviciul de Informa ii Externe, Serviciul de Protec ie i Paz ,
Serviciul de Telecomunica ii Speciale, precum i Comisia Na ional  pentru
Controlul Activit ilor Nucleare organizeaz  activit ile de inspec ie a
muncii prin servicii proprii de specialitate, care au competen  exclusiv
numai pentru structurile respective.

    CAP. III
    Organizarea Inspec iei Muncii

    ART. 10
    (1) Inspec ia Muncii este condus  de un inspector general de stat.
    (2) În exercitarea atribu iilor de conducere, inspectorul general de stat
are în subordine 2 inspectori generali de stat adjunc i.
    (3) Inspectorul general de stat i inspectorii generali de stat adjunc i
sunt numi i prin ordin al ministrului muncii, familiei i protec iei sociale,
în condi iile legii.
    (4) Func iile de inspector general de stat i inspector general de stat
adjunct sunt func ii publice de conducere specifice, asimilate din punctul de
vedere al drepturilor salariale cu directorul general, respectiv directorul
general adjunct din minister.
    (5) Inspectorul general de stat i inspectorii generali de stat adjunc i
au calitatea de inspector de munc i pot exercita activit i de control pe
întreg teritoriul rii.
    (6) Inspectorul general de stat este ordonator secundar de credite.
    (7) În exercitarea atribu iilor sale, inspectorul general de stat emite
decizii i aprob  metodologii, proceduri i instruc iuni în domeniile de
activitate ale Inspec iei Muncii.
    (8) Atribu iile inspectorului general de stat i ale inspectorilor
generali de stat adjunc i sunt stabilite prin Regulament.
    (9) La nivelul Inspec iei Muncii se constituie Consiliul Consultativ
Tripartit, cu rol de dialog social, format din reprezentan ii desemna i ai
institu iei, ai confedera iilor sindicale i patronale reprezentative la nivel
na ional.
    (10) Modul de organizare i atribu iile Consiliului Consultativ Tripartit
se stabilesc prin Regulamentul de organizare i func ionare al aparatului
propriu al Inspec iei Muncii, aprobat prin ordin al ministrului muncii,
familiei i protec iei sociale, la propunerea Inspec iei Muncii.
    ART. 11
    (1) Inspectoratele teritoriale de munc  sunt conduse de câte un inspector-
ef, numit prin ordin al ministrului muncii, familiei i protec iei sociale,

în condi iile legii.
    (2) Inspectorul- ef este ordonator ter iar de credite.
    (3) În exercitarea atribu iilor de conducere, inspectorul- ef are în
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subordine 2 inspectori- efi adjunc i, numi i prin ordin al ministrului muncii,
familiei i protec iei sociale, în condi iile legii.
    (4) Inspectorul- ef i inspectorii- efi adjunc i au calitatea de inspector
de munc i pot exercita activit i de control.
    (5) Func iile de inspector- ef i inspector- ef adjunct sunt func ii
publice de conducere specifice, asimilate din punctul de vedere al drepturilor
salariale cu directorul executiv i directorul executiv adjunct din cadrul
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor.
    (6) La nivelul inspectoratelor teritoriale de munc  se constituie câte un
consiliu consultativ tripartit, cu rol de dialog social, format din
reprezentan ii desemna i ai institu iei i ai organiza iilor sindicale i
patronale reprezentative la nivel na ional.
    (7) Modul de organizare i atribu iile Consiliului Consultativ Tripartit
se stabilesc prin regulamentul de organizare i func ionare al inspectoratului
teritorial de munc , aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei i
protec iei sociale, la propunerea Inspec iei Muncii.
    ART. 12
    (1) Personalul Inspec iei Muncii i al inspectoratelor teritoriale de
munc  este alc tuit din func ionari publici i personal contractual.
    (2) În exercitarea atribu iilor de serviciu, inspectorii de munc  exercit
atribu ii de autoritate de stat.
    (3) Inspec ia Muncii asigur  participarea personalului propriu i al
inspectoratelor teritoriale de munc  la programe de perfec ionare
profesional , specifice domeniului de activitate, aprobate anual prin decizie
a inspectorului general de stat.
    (4) Func iile publice de conducere ale direc iilor/serviciilor/birourilor
cu atribu ii de control i de eviden  a rela iilor de munc  sunt func ii
publice de conducere specifice.
    (5) Func ionarii publici de conducere ai
direc iilor/serviciilor/birourilor cu atribu ii de control i de eviden  a
rela iilor de munc  au calitatea de inspector de munc .
    (6) Inspectorii de munc , celelalte categorii de func ionari publici,
precum i personalul contractual din cadrul Inspec iei Muncii i al
inspectoratelor teritoriale de munc  beneficiaz  de m suri speciale de
protec ie împotriva amenin rilor, violen elor sau a oric ror fapte care îi
pun în pericol pe ei, familiile i/sau bunurile lor, precum i de rambursarea
tuturor cheltuielilor pentru daunele suferite în exercitarea atribu iilor.
    (7) M surile speciale de protec ie, precum i condi iile i modul de
realizare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei
i protec iei sociale. Pentru reglement rile aplicabile func ionarilor publici

se va ob ine avizul Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici.
    (8) Personalul Inspec iei Muncii i al inspectoratelor teritoriale de
munc  beneficiaz  de sprijin financiar din partea institu iei, prin suportarea
sumelor necesare asigur rii asisten ei juridice, în condi iile stabilite prin
ordin al ministrului muncii, familiei i protec iei sociale, în cazurile în
care actele i faptele îndeplinite în timpul exercit rii atribu iilor de
serviciu, în limitele i cu respectarea prevederilor legale, fac obiectul unor
proceduri judiciare.
    ART. 13
    (1) Num rul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Inspec iei Muncii
i al inspectoratelor teritoriale de munc  se stabile te prin Regulament.

    (2) Structura organizatoric i statul de func ii ale aparatului propriu
al Inspec iei Muncii i al inspectoratelor teritoriale de munc , precum i
repartizarea num rului de posturi la inspectoratele teritoriale de munc  se
aprob  prin ordin al ministrului muncii, familiei i protec iei sociale.
    ART. 14
    Drepturile salariale ale personalului încadrat la Inspec ia Muncii i la
inspectoratele teritoriale de munc  se acord  astfel:
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    a) pentru Inspec ia Muncii, potrivit prevederilor legale aplicabile
aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei i Protec iei Sociale;
    b) pentru inspectoratele teritoriale de munc , potrivit prevederilor
legale aplicabile serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor.
    ART. 15
    (1) Inspec ia Muncii întocme te i public  anual un raport asupra
activit ii sale, cu respectarea prevederilor Conven iei Organiza iei
Interna ionale a Muncii nr. 81/1947 privind inspec ia muncii în industrie i
comer , ratificat  prin Decretul Consiliului de Stat nr. 284/1973.
    (2) Raportul prev zut la alin. (1) se înainteaz  ministrului muncii,
familiei i protec iei sociale i Organiza iei Interna ionale a Muncii.

    CAP. IV
    Inspectorul de munc

    ART. 16
    (1) Inspectorii de munc  sunt func ionari publici, în cadrul func iilor
publice specifice cu statut special.
    (2) Statutul inspectorului de munc  va fi reglementat prin lege.
    (3) Inspectorii de munc  beneficiaz  de stabilitate în func ie i
independen  fa  de orice schimbare guvernamental i influen  neprev zut
din afar .
    (4) Func ia de inspector de munc  poate fi ocupat  de persoane cu studii
universitare de licen  absolvite cu diplom , respectiv studii superioare de
lung  durat  absolvite cu diplom  de licen  sau echivalent  în domeniile
fundamentale: tiin e inginere ti, tiin e agricole i silvice, tiin e
juridice, tiin e economice sau în specializ rile: sociologie, psihologie,
medicin , administra ie public i tiin e politice.
    ART. 17
    Recrutarea i numirea în func ie a inspectorilor de munc  se fac potrivit
legisla iei din domeniul func iei publice.
    ART. 18
    Inspectorii de munc  sunt obliga i:
    a) s  nu aib  vreun interes, direct sau indirect, de orice natur  ar fi
acesta, în entit ile care se afl  sub inciden a controlului lor;
    b) s  nu dezv luie secretele de fabrica ie i, în general, procedurile de
exploatare, de care ar putea lua cuno tin  în exercitarea func iilor lor,
atât pe durata existen ei raporturilor de serviciu, cât i timp de 2 ani dup
data încet rii acestora;
    c) s  p streze confiden ialitatea asupra identit ii persoanei care
semnaleaz  nerespectarea prevederilor legale în domeniul reglementat de
prezenta lege i s  nu dezv luie angajatorului, prepu ilor s i sau altor
persoane faptul c  efectueaz  controlul ca urmare a unei sesiz ri.
    ART. 19
    Inspectorii de munc , purtând asupra lor legitima ia i insigna care
atest  func ia pe care o îndeplinesc în exercitarea atribu iilor stabilite
prin lege, au urm toarele drepturi:
    a) s  aib  acces liber, permanent i f  în tiin are prealabil  în sediul
oric rui angajator i în orice alt loc de munc  organizat de persoane fizice
sau juridice;
    b) s  identifice, pe baza actelor care dovedesc identitatea sau pe baza
altor documente, persoanele aflate în locurile de munc  sau în alte locuri
supuse controlului sau cercet rii evenimentelor i s  impun  completarea fi ei
de identificare;
    c) s  solicite angajatorului sau reprezentantului legal al acestuia,
precum i salaria ilor, singuri ori în prezen a martorilor, documentele i
informa iile necesare pentru realizarea controlului sau pentru efectuarea
cercet rii evenimentelor;
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    d) s  li se pun  la dispozi ie de c tre entitatea controlat  copii de pe
documentele care au leg tur  cu controlul efectuat sau cu cercetarea
evenimentului;
    e) s  ia declara ii scrise, singuri sau în prezen a martorilor,
salaria ilor, angajatorilor i/sau, dup  caz, reprezentan ilor legali ai
acestora, precum i altor persoane care pot da informa ii cu privire la
obiectul controlului efectuat sau al evenimentului cercetat;
    f) s  preleveze, în vederea efectu rii de analize în laboratoare
specializate sau în vederea administr rii de probe, mostre de produse,
materiale ori substan e fabricate, utilizate, depozitate, manipulate i s
în tiin eze de in torul sau angajatorul despre aceasta;
    g) s  dispun  angajatorului efectuarea de m sur tori, determin ri i
expertize pentru prevenirea unor evenimente sau pentru stabilirea cauzelor
evenimentelor produse, precum i verificarea, prin organisme abilitate, a
încadr rii nivelului noxelor profesionale în limite admisibile la locurile de
munc ;
    h) s  preleveze mostrele necesare din produse pentru care desf oar
ac iuni de supraveghere a pie ei, iar în cazul în care consider  necesar, s
dispun  distrugerea sau scoaterea din uz a produselor care prezint  un risc
grav;
    i) s  dispun  angajatorului m suri, în vederea remedierii într-un timp
determinat a neconformit ilor constatate;
    j) s  dispun  interzicerea, restric ionarea, retragerea unui produs de pe
pia  sau rechemarea acestuia, cu precizarea motivelor care stau la baza
acestei decizii;
    k) s  dispun  sistarea activit ii sau oprirea din func iune a
echipamentelor de munc , în cazul în care constat  o stare de pericol grav i
iminent de accidentare ori de îmboln vire profesional , i s  sesizeze, dup
caz, organele de urm rire penal ;
    l) s  dispun  suspendarea sau retragerea autoriza iei de func ionare;
    m) s  aplice semne distinctive cu valoare de sigiliu, în condi iile
prev zute de lege, în virtutea autorit ii de stat cu care este învestit, pe
timpul i în leg tur  cu îndeplinirea atribu iilor de serviciu;
    n) s  sesizeze organele de urm rire penal  cu privire la cazurile sau la
situa iile de înc lcare a dispozi iilor legale în domeniu, când exist  indicii
de s vâr ire a unei infrac iuni;
    o) s  constate contraven ii i s  aplice sanc iuni prev zute de legisla ia
în vigoare;
    p) s  solicite i s  primeasc  necondi ionat sprijin de la autorit i i
institu ii de ordine public i protec ie, dup  caz, în desf urarea
controlului.
    ART. 20
    (1) Constat rile rezultate în urma controalelor i a cercet rii
evenimentelor, m surile, precum i sanc iunile dispuse de inspectorii de munc
sunt consemnate de ace tia în procese-verbale, al c ror model se aprob  prin
decizie a inspectorului general de stat.
    (2) Contesta iile formulate împotriva actelor cu caracter administrativ
încheiate de inspectorii de munc  sunt solu ionate potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific rile i complet rile
ulterioare.
    (3) Contesta iile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare i
sanc ionare a contraven iilor încheiate de inspectorii de munc  sunt
solu ionate potrivit prevederilor Ordonan ei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraven iilor, aprobat  cu modific ri i complet ri prin
Legea nr. 180/2002, cu modific rile i complet rile ulterioare.
    ART. 21
    Persoanele fizice sau juridice controlate au obliga ia de a pune la
dispozi ia inspectorilor de munc  documentele i informa iile solicitate de
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tre ace tia, necesare controlului ori cercet rii evenimentului.
    ART. 22
    Inspectorii de munc  î i pot desf ura activitatea de control pe tot
teritoriul rii, indiferent de locul de munc  în care î i desf oar
activitatea în mod curent, în baza deciziei emise de inspectorul general de
stat.

    CAP. V
    Sanc iuni

    ART. 23
    (1) Constituie contraven ii i se sanc ioneaz  cu amend  de la 5.000 lei
la 10.000 lei:
    a) împiedicarea în orice mod a inspectorilor de munc  s  exercite, total
sau par ial, controlul ori s  efectueze cercetarea evenimentelor potrivit
prevederilor legale prin orice ac iune sau inac iune a conduc torului
unit ii, a reprezentantului legal, a unui angajat, prepus ori a altei
persoane aflate în loca iile supuse controlului, inclusiv refuzul persoanei

site la locul de munc  de a completa fi a de identificare sau de a da
informa ii despre evenimentul cercetat;
    b) neîndeplinirea sau îndeplinirea par ial  de c tre entitatea controlat
a m surilor dispuse de inspectorul de munc , la termenele stabilite de acesta;
    c) nerespectarea de c tre conduc torul unit ii, reprezentantul legal al
acestuia, angaja i, prepu i sau alte persoane aflate în loca iile supuse
controlului a obliga iei de a pune la dispozi ia inspectorilor de munc , în
termenul stabilit de ace tia, documentele i informa iile solicitate, necesare
controlului ori cercet rii evenimentelor.
    (2) Constatarea i sanc ionarea contraven iilor prev zute la alin. (1) se
fac de c tre inspectorii de munc .
    ART. 24
    (1) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de
ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dup  caz, de la data
comunic rii acestuia jum tate din minimul amenzii prev zute la art. 23 alin.
(1), inspectorul de munc  f când men iune despre aceast  posibilitate în
procesul-verbal.
    (2) Contraven iilor prev zute la art. 23 alin. (1) le sunt aplicabile
dispozi iile Ordonan ei Guvernului nr. 2/2001, aprobat  cu modific ri i
complet ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific rile i complet rile
ulterioare.
    ART. 25
    Inspectorii de munc  sunt competen i s  constate i s  sanc ioneze toate
faptele care, potrivit legii, constituie contraven ii i pentru care se
prevede c  agentul constatator face parte din personalul Ministerului Muncii,
Familiei i Protec iei Sociale, al direc iilor de munc i protec ie social *)
i al inspectoratelor teritoriale de munc .

____________
    *) A se vedea art. 1 i art. 23 din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr.
113/2011 privind organizarea i func ionarea Agen iei Na ionale pentru Pl i
i Inspec ie Social , publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 921 din 23 decembrie 2011.

    ART. 26
    În cazul s vâr irii repetate de c tre angajatori a unor abateri grave de
la prevederile legisla iei muncii sau de la normele de securitate i s tate
în munc , Inspec ia Muncii poate cere radierea persoanei juridice din
registrul comer ului.

    CAP. VI
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    Dispozi ii finale

    ART. 27
    (1) Inspec ia Muncii preia în administrare de la Ministerul Muncii,
Familiei i Protec iei Sociale, pe baz  de protocol, cl dirile i terenurile
aferente, precum i toate celelalte bunuri necesare activit ilor specifice.
    (2) Pentru dezvoltarea activit ilor proprii autorit ile publice centrale
sau locale vor atribui Inspec iei Muncii, cu prioritate, în condi iile
prev zute de lege, terenuri, cl diri i spa ii.
    ART. 28
    Personalul preluat de c tre Inspec ia Muncii de la Ministerul Muncii,
Familiei i Protec iei Sociale se consider  transferat în interesul
serviciului.
    ART. 29
    Prezenta lege intr  în vigoare la 90 de zile de la data public rii ei în
Monitorul Oficial al României, Partea I.**)
_________
    **) Prezenta lege a fost publicat  în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 283 din 21 iunie 1999.

    NOT :
    Reproducem mai jos prevederile art. II-IV din Legea nr. 51/2012 privind
modificarea i completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiin area i
organizarea Inspec iei Muncii, care nu sunt încorporate în textul republicat
al Legii nr. 108/1999 i care se aplic , în continuare, ca dispozi ii proprii
ale actului modificator:

    "Art. II. - În termen de 60 de zile de la data intr rii în vigoare a
prezentei legi, Guvernul va supune spre adoptare Parlamentului proiectul de
lege privind Statutul inspectorului de munc , potrivit art. 16 alin. (2) din
Legea nr. 108/1999 pentru înfiin area i organizarea Inspec iei Muncii,
republicat , astfel cum a fost modificat i completat  prin prezenta lege.
    Art. III. - (1) În termen de 60 de zile de la data intr rii în vigoare a
prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale va elabora
Regulamentul de organizare i func ionare al Inspec iei Muncii, care se aprob
prin hot râre a Guvernului.
    (2) În termenul prev zut la alin. (1), Inspec ia Muncii va elabora
Regulamentul de organizare i func ionare al aparatului propriu al Inspec iei
Muncii i regulamentul de organizare i func ionare al inspectoratului
teritorial de munc , care se aprob  prin ordin al ministrului muncii, familiei
i protec iei sociale.

    (3) Pân  la data intr rii în vigoare a regulamentelor prev zute la alin.
(1) i (2) r mân aplicabile reglement rile referitoare la organizarea i
func ionarea Inspec iei Muncii, respectiv a inspectoratelor teritoriale de
munc , în m sura în care nu contravin prevederilor prezentei legi.
    Art. IV. - Pe data intr rii în vigoare a prezentei legi se abrog :
    a) art. 39 alin. (3) din Legea securit ii i s ii în munc  nr.
319/2006, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26
iulie 2006;
    b) art. 62 alin. (3) i (4) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea
pentru accidente de munc i boli profesionale, republicat  în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 12 noiembrie 2009, cu modific rile
ulterioare."

                                      ----
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