
A fost publicat  Ordonan a de Urgen  prin  care  Codul  Muncii  a  fost  modificat  cu
urm toarele prevederi:

-  Definirea  si sanctionarea ”muncii subdeclarate”: ”In sensul prezentei legi, munca
subdeclarata reprezinta acordarea unui salariu net mai mare decat cel constituit si evidentiat in
statele de plata a  salariilor  s i  in declaratia lunara privind obligatiile de plata a contributiilor
sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, transmisa autoritatilor
fiscale.”
- Acordarea unor drepturi salariale nete mai mari decat cele constituite si evidentiate in
statele de plata ale salariatilor a fost reglementat  drept contraventie. Fapta de a acorda un
salariu net mai mare decat cel evidentiat in statele de plata a  salariului  si  in declaratia lunara
privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a
persoanelor asigurate, transmisa autoritatilor fiscale va fi sanc ionat  cu amenda de la 8.000 lei
la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat in aceasta situatie, fara a  depasi valoarea
cumulata de 100.000 lei.
- Redefinirea si sanctionarea muncii nedeclarate prin primirea la munca a  unui  salariat  cu
depasirea duratei timpului de munca ( i nu ”în afara programului de lucru”) stabilita in cadrul
contractelor individuale de munca cu timp partial. Astfel, primirea la munca a  unuia  sau a  mai
multor salariati cu depasirea  duratei  timpului  de  munca  stabilita i n cadrul contractelor
individuale de munca cu timp partial va fi sanc ionat  cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 de lei
pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei.
- Dep irea, cu mai mult de o lun , a termenului stabilit în contract pentru plata salariului va fi
sanctionat : ”Încalcarea de catre angajator a obligatiei prevazute (...) cu mai mult de o luna de la
termenul de plat  a salariului stabilit in contractul individual de munca va fi sanc ionat  cu
amenda de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoana careia nu i s-a platit salariul, cu
exceptia situatiei in care angajatorul se afla sub incidenta Legii nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolventei si de insolventa”.
- Termenul de compensare a muncii suplimentare prin zile libere platite a fost extins de la 60
de zile la 90 de zile, pentru a evita blocarea desfasurarii raporturilor de munca ale agentilor
economici si asigurarea desfasurarii activitatii acestora in bune conditii.


