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COMUNICAT DE PRESA
Informatii legislative

I. In Monitorul Oficial nr.182 din 21.03.2012, a fost publicata Legea nr. 51 din
19.03.2012 prin care s-au modificat dispozitiile Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si
organizarea Inspectiei Muncii, astfel:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Articolul 6 se modific i va avea urm torul cuprins:
"Art. 6. - (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
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 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 ;
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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.
Articolul 12 se modific i va avea urm torul cuprins:
"Art. 12. - .....................................................................................................................
(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. 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;
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;
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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 întrun 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."
Articolul 20 se modific

i va avea urm torul cuprins:

"Art. 20. - (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 g 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 ."
Dup articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu urm torul cuprins:
"Art. 22^1. - (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. 20 alin. (1), inspectorul de munc f când men iune despre aceast
posibilitate în procesul-verbal.
(2) Contraven iilor prev zute la art. 20 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."

II. In Monitorul Oficial nr.190 din 21.03.2012, a fost publicata Legea nr. 41 din
19.03.2012 pentru aprobarea Ordonan ei de urgen
a Guvernului nr. 17/2011 privind
administrarea crean elor bugetare reprezentând comisionul datorat, pân la data de 31
decembrie 2010, de angajatori, inspectoratelor teritoriale de munc , precum i pentru
modificarea i completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigur rilor pentru
omaj i stimularea ocup rii for ei de munc , astfel:
La articolul I, alineatele (2) i (3) se modific

i vor avea urm torul cuprins:

(1) Crean ele reprezentând comisionul datorat pân la data de 31 decembrie 2010 de angajatori,
inspectoratelor teritoriale de munc pentru p strarea i completarea carnetelor de munc , respectiv
pentru certificarea legalit ii înregistr rilor efectuate în baza prevederilor Legii nr. 130/1999 privind
unele m suri de protec ie a persoanelor încadrate în munc , republicat , precum i obliga iile fiscale
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accesorii aferente, stabilite prin titluri de crean
i neachitate pân la data intr rii în vigoare a
prezentei ordonan e de urgen , se fac venit la bugetul de stat i au regim de crean bugetar .
"(2) Administrarea crean elor bugetare prev zute la alin. (1) se efectueaz de c tre
inspectoratele teritoriale de munc , potrivit prevederilor Ordonan ei Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare.
(3) Prin excep ie de la prevederile alin. (2), crean ele bugetare prev zute la alin. (1)
datorate de angajatorii care au înfiin at sedii secundare în alte jude e decât cel în care
angajatorul î i are sediul se administreaz de c tre inspectoratele teritoriale de munc pe
raza c rora î i desf oar activitatea sediile secundare ale angajatorului."
La articolul IV se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urm torul cuprins:
"(2) Pentru sediile secundare ale angajatorilor din alte jude e decât cel în care
angajatorul î i are sediul, declara iile fiscale prev zute la alin. (1) se depun la inspectoratul
teritorial de munc pe raza c ruia î i desf oar activitatea sediul secundar."

30.03.2012

Conducerea
Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt.
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