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HOTĂRÂRE nr. 37 din 15 ianuarie 2010
pentru modificarea şi completarea Hot ărârii Guvernului nr. 161/2006  privind 
întocmirea şi completarea registrului general de eviden ţă a salaria ţilor
EMITENT:     GUVERNUL 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 20 ianuarie 2010  
Data intrarii in vigoare : 20 ianuarie 2010

Forma actualizata valabila la data de : 20 aprilie 2010
Prezenta forma actualizata este valabila de la 20 ianuarie 2010  pana la 20 
aprilie 2010

    În temeiul art. 108 din Constitu ţia României, republicat ă,

    Guvernul României adopt ă prezenta hot ărâre.

    ART. I
    Hot ărârea Guvernului nr. 161/2006  privind întocmirea şi completarea 
registrului general de eviden ţă a salaria ţilor, publicat ă în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 172 din 22 februarie 2006, cu modific ările ulterioare, se 
modific ă şi se completeaz ă dup ă cum urmeaz ă:
    1. La articolul 2, alineatul (4) se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins:
    "(4) Nu au obliga ţia de a înfiin ţa registru misiunile diplomatice din 
România, respectiv ambasadele, reprezentan ţele, consulatele generale şi 
consulatele oficiale."
    2. La articolul 3, dup ă alineatul (2) se introduc dou ă noi alineate, 
alineatele (2^1) şi (2^2), cu urm ătorul cuprins:
    "(2^1) La angajarea fiec ărui salariat, elementele prev ăzute la alin. (2) lit. 
a)-d) se înregistreaz ă în registru cel târziu în ziua lucr ătoare anterioar ă 
începerii activit ăţii de c ătre salariatul în cauz ă.
    (2^2) Elementele prev ăzute la alin. (2) lit. e) se înregistreaz ă în registru 
la data încet ării contractului individual de munc ă."
    3. La articolul 4, alineatul (1) se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) Angajatorii au obliga ţia de a transmite registrul în form ă 
electronic ă la inspectoratul teritorial de munc ă în a c ărui raz ă teritorial ă î şi 
au sediul sau domiciliul, dup ă caz, cel târziu în ziua lucr ătoare anterioar ă 
începerii activit ăţii de c ătre primul salariat".
    4. La articolul 4, dup ă alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineat ul 
(5), cu urm ătorul cuprins:
    "(5) În cazurile men ţionate la art. 3 alin. (2^1) şi (2^2), registrul se 
transmite la inspectoratul teritorial de munc ă în a c ărui raz ă teritorial ă î şi 
are sediul sau domiciliul angajatorul cel târziu în  ziua lucr ătoare anterioar ă 
începerii activit ăţii de c ătre salariat, respectiv la data încet ării contractului 
individual de munc ă al acestuia."
    5. La articolul 8 alineatul (1), dup ă litera c) se introduc dou ă noi litere, 
literele d) şi e), cu urm ătorul cuprins:
    "d) neînregistrarea contractelor individuale de  munc ă în registru anterior 
începerii activit ăţii;
    e) completarea registrului cu date eronate."
    6. La articolul 8, alineatul (2) se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins:
    "(2) Contraven ţiile prev ăzute la alin. (1) se sanc ţioneaz ă dup ă cum urmeaz ă:
    a) cele prev ăzute la lit. a)-c), cu amend ă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
    b) cea prev ăzut ă la lit. d), cu amend ă de 1.500 lei pentru fiecare contract 
individual de munc ă neînregistrat, f ăr ă ca valoarea cumulat ă a amenzii, 
determinat ă de num ărul efectiv de astfel de contracte, s ă dep ăşeasc ă cuantumul de 
20.000 lei;
    c) cea prev ăzut ă la lit. e), cu amend ă de la 3.500 lei la 5.000 lei."
    7. La articolul 8, alineatul (4) se abrog ă.
    ART. II
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    Dispozi ţiile referitoare la stabilirea şi sanc ţionarea contraven ţiilor intr ă 
în vigoare la 10 zile de la data public ării prezentei hot ărâri.
    ART. III
    Hot ărârea Guvernului nr. 161/2006  privind întocmirea şi completarea 
registrului general de eviden ţă a salaria ţilor, cu modific ările ulterioare, 
precum şi cu modific ările şi complet ările aduse prin prezenta hot ărâre, se va 
republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nou ă 
numerotare.

                       PRIM-MINISTRU
                          EMIL BOC

                      Contrasemneaz ă:
                      ---------------
                 Ministrul muncii, familiei
                   şi protec ţiei sociale,
                  Mihai Constantin Şeitan

                Ministrul finan ţelor publice,
             Sebastian Teodor Gheorghe Vl ădescu

    Bucure şti, 15 ianuarie 2010.
    Nr. 37.

                         --------------
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