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--------
    *) Republicat ă în temeiul art. II din Legea nr. 450/2006  pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 130/1999  privind unele m ăsuri de protec ţie a persoanelor 
încadrate în munc ă, publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
1.004 din 18 decembrie 2006, dându-se textelor o no uă numerotare.
    Legea nr. 130/1999  a fost publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 355 din 27 iulie 1999 şi, ulterior, a mai fost modificat ă prin Ordonan ţa 
de urgen ţă a Guvernului nr. 136/1999  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
130/1999  privind unele m ăsuri de protec ţie a persoanelor încadrate în munc ă, 
publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 1 din 23 septembrie 
1999, aprobat ă cu complet ări prin Legea nr. 322/2001 , publicat ă în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 27 iunie  2001, prin Legea nr. 577/2003  
privind aprobarea Ordonan ţei de urgen ţă a Guvernului nr. 9/2003  pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000  privind sistemul public de pensii şi 
alte drepturi de asigur ări sociale, publicat ă în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 2004, şi prin Legea nr. 403/2005  pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 130/1999  privind unele m ăsuri de protec ţie a 
persoanelor încadrate în munc ă, publicat ă în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie 2006.
    Limitele amenzilor contraven ţionale prev ăzute de Legea nr. 130/1999  au fost 
majorate prin Hot ărârea Guvernului nr. 238/2002 , publicat ă în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 204 din 26 martie 2002.

    CAP. I
    M ăsuri de protec ţie a persoanelor încadrate în munc ă

    ART. 1
    Contractele individuale de munc ă încheiate de urm ătoarele categorii de 
angajatori vor fi înregistrate, în termen de 20 de zile de la data încheierii 
lor, la inspectoratele teritoriale de munc ă:
    a) persoanele fizice;
    b) societ ăţile comerciale cu capital privat;
    c) asocia ţiile cooperatiste;
    d) asocia ţiile familiale;
    e) asocia ţiile, funda ţiile, organiza ţiile sindicale şi patronale;
    f) orice alte organiza ţii care sunt constituite şi func ţioneaz ă potrivit 
legisla ţiei române.
    ART. 2
    (1) Carnetele de munc ă ale salaria ţilor încadra ţi la angajatorii prev ăzuţi la 
art. 1 se p ăstreaz ă şi se completeaz ă de c ătre inspectoratele teritoriale de 
muncă în a c ăror raz ă teritorial ă î şi are sediul angajatorul.
    (2) Angajatorii sunt obliga ţi s ă depun ă la inspectoratele teritoriale de 
muncă la care se p ăstreaz ă şi se completeaz ă carnetele de munc ă ale salaria ţilor:
    a) actele privind executarea, suspendarea, modi ficarea şi încetarea 
contractelor individuale de munc ă, în termen de 5 zile de la perfectarea 
acestora;
    b) lunar, dovezile de calculare a drepturilor s alariale, pân ă la data de 25 a 
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lunii urm ătoare celei pentru care se face plata acestora.
    (3) Angajatorii care au înfiin ţat sedii secundare în alte jude ţe decât în cel 
unde angajatorul î şi are sediul pot solicita ca p ăstrarea şi completarea 
carnetelor de munc ă ale salaria ţilor care presteaz ă munca în cadrul sediilor 
secundare s ă se fac ă de c ătre inspectoratele teritoriale de munc ă în a c ăror raz ă 
teritorial ă î şi desf ăşoar ă activitatea acestea. În acest caz, angajatorii au 
obliga ţia de a înregistra contractele individuale de munc ă ale salaria ţilor şi de 
a depune documentele men ţionate la alin. (2) la inspectoratul teritorial de muncă 
în a c ărui raz ă teritorial ă î şi desf ăşoar ă activitatea sediul secundar şi de a 
deţine la sediul secundar o copie a acestor documente.
    ART. 3
    (1) La solicitarea unor angajatori care au posi bilitatea de a p ăstra şi 
completa carnetele de munc ă ale salaria ţilor, inspectoratele teritoriale de munc ă 
pot aproba ca aceste opera ţiuni s ă fie efectuate de c ătre ace şti angajatori.
    (2) Angajatorii prev ăzuţi la alin. (1) au urm ătoarele obliga ţii:
    a) s ă depun ă lunar la inspectoratul teritorial de munc ă dovezile de calculare 
a drepturilor salariale, pân ă la data de 25 a lunii urm ătoare celei pentru care 
se face plata acestora;
    b) s ă prezinte carnetele de munc ă ale salaria ţilor la inspectoratele 
teritoriale de munc ă, la încetarea contractelor individuale de munc ă ale 
acestora, în vederea certific ării înscrierilor efectuate.
    (3) Angajatorii care au înfiin ţat sedii secundare în alte jude ţe decât în cel 
unde angajatorul î şi are sediul pot solicita ca p ăstrarea şi completarea 
carnetelor de munc ă ale salaria ţilor care presteaz ă munca în cadrul sediilor 
secundare s ă se fac ă de c ătre acestea. În acest caz, angajatorii au obliga ţia de 
a înregistra contractele individuale de munc ă ale salaria ţilor şi de a depune 
documentele prev ăzute la alin. (2) la inspectoratul teritorial de mu ncă în a 
cărui raz ă teritorial ă î şi desf ăşoar ă activitatea sediul secundar.
    ART. 4
    (1) Contractele individuale de munc ă încheiate de cet ăţenii români cu 
misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare str ăine cu sediul în România, 
precum şi cu reprezentan ţele din România ale unor firme, asocia ţii, funda ţii sau 
organiza ţii cu sediul în str ăin ătate se înregistreaz ă la Inspectoratul Teritorial 
de Munc ă al Municipiului Bucure şti, respectiv la inspectoratele teritoriale de 
muncă unde î şi au sediul misiunile diplomatice, oficiile consula re str ăine cu 
sediul în România, precum şi reprezentan ţele din România ale unor firme, 
asocia ţii, funda ţii sau organiza ţii cu sediul în str ăin ătate.
    (2) Carnetele de munc ă ale cet ăţenilor români men ţiona ţi la alin. (1) se 
păstreaz ă şi se completeaz ă de Inspectoratul Teritorial de Munc ă al Municipiului 
Bucure şti, respectiv de inspectoratele teritoriale de munc ă.
    ART. 5
    (1) Pentru prestarea serviciilor prev ăzute în prezenta lege, inspectoratele 
teritoriale de munc ă vor percepe un comision stabilit dup ă cum urmeaz ă:
    a) 0,75% din fondul lunar de salarii, angajator ilor c ărora le p ăstreaz ă şi le 
completeaz ă carnetele de munc ă;
    b) 0,25% din fondul lunar de salarii, angajator ilor c ărora le presteaz ă 
serviciile prev ăzute la art. 3, constând în verificarea şi certificarea 
legalit ăţii înregistr ărilor efectuate de c ătre ace ştia.
    (2) Angajatorii prev ăzuţi la art. 2 şi 3 au obliga ţia s ă calculeze comisionul 
şi s ă depun ă lunar la inspectoratul teritorial de munc ă o declara ţie fiscal ă 
privind stabilirea comisionului. Plata comisionului  şi depunerea declara ţiei se 
vor efectua pân ă la data de 25 a lunii urm ătoare celei pentru care este datorat.
    (3) Au obliga ţia s ă calculeze comisionul şi s ă depun ă lunar la inspectoratul 
teritorial de munc ă o declara ţie fiscal ă privind stabilirea comisionului şi 
sediile secundare ale angajatorilor, în situa ţia în care p ăstrarea şi completarea 
carnetelor de munc ă ale salaria ţilor, respectiv verificarea şi certificarea 
înscrierilor efectuate în carnetele de munc ă, se fac de c ătre alt inspectorat 
teritorial de munc ă decât cel unde î şi are sediul angajatorul.
    (4) Modelul declara ţiei fiscale prev ăzute la alin. (2), precum şi 
instruc ţiunile de depunere şi completare a acesteia se aprob ă prin ordin al 
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ministrului muncii, solidarit ăţii sociale şi familiei, care se public ă în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (5) Sumele reprezentând comisionul prev ăzut la alin. (1) constituie venituri 
proprii ale Inspec ţiei Muncii, se p ăstreaz ă la Trezoreria Statului şi sunt 
purt ătoare de dobând ă.
    ART. 6
    (1) Inspec ţia Muncii şi inspectoratele teritoriale de munc ă exercit ă 
controlul asupra modului în care sunt aplicate prev ederile prezentei legi.
    (2) Angajatorii au obliga ţia de a permite efectuarea controlului şi de a pune 
la dispozi ţie organelor abilitate toate documentele şi actele solicitate.
    (3) Împotriva actelor de control referitoare la  modul de calcul al 
comisionului datorat şi al penalit ăţilor aferente acestuia, stabilite potrivit 
prevederilor prezentei legi, se poate formula conte sta ţie, care se solu ţioneaz ă 
de c ătre organul emitent.
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 252/2003  
privind registrul unic de control, în cazul controa lelor care au ca obiectiv 
depistarea muncii f ăr ă forme legale, registrul unic de control se complet eaz ă 
după efectuarea acestora.

    CAP. II
    R ăspunderea juridic ă

    ART. 7
    Nerespectarea de c ătre angajator a prevederilor art. 1, 2, ale art. 3 alin. 
(2) şi ale art. 5 alin. (2) constituie contraven ţie şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă 
de la 3.000 lei la 6.000 lei.
    ART. 8
    Constituie contraven ţie şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 4.500 lei la 9.000 
lei refuzul angajatorului de a permite intrarea în incinta unit ăţii a organelor 
de control prev ăzute la art. 6 ori de a pune la dispozi ţie acestora documentele 
solicitate.
    ART. 9
    (1) Constatarea şi sanc ţionarea contraven ţiilor prev ăzute de prezenta lege se 
fac de c ătre inspectorii de munc ă.
    (2) Prevederile prezentei legi, referitoare la contraven ţii, se completeaz ă 
cu dispozi ţiile Ordonan ţei Guvernului nr. 2/2001  privind regimul juridic al 
contraven ţiilor, aprobat ă cu modific ări şi complet ări prin Legea nr. 180/2002 , cu 
modific ările şi complet ările ulterioare.
    (3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore 
de la data încheierii ori comunic ării procesului-verbal jum ătate din minimul 
amenzii prev ăzut de lege, corespunz ător faptei pentru care a fost sanc ţionat, 
agentul constatator f ăcând men ţiune despre aceast ă posibilitate în procesul-
verbal.
    ART. 10
    (1) Constituie infrac ţiune şi se pedepse şte cu închisoare de la 6 luni la 1 
an sau cu amend ă penal ă fapta persoanei care în mod repetat stabile şte pentru 
angaja ţii încadra ţi în baza contractului individual de munc ă salarii sub nivelul 
salariului minim brut pe ţar ă garantat în plat ă, prev ăzut de lege.
    (2) Cu pedeapsa prev ăzut ă la alin. (1) se sanc ţioneaz ă şi infrac ţiunea 
constând în refuzul repetat al unei persoane de a p ermite, potrivit legii, 
accesul inspectorilor de munc ă în oricare dintre spa ţiile unit ăţii sau de a pune 
la dispozi ţia acestora documentele solicitate, potrivit legii.
    (3) Constituie infrac ţiune şi se sanc ţioneaz ă cu închisoare de la 1 la 2 ani 
sau cu amend ă penal ă fapta persoanei care în mod repetat utilizeaz ă persoane care 
desf ăşoar ă activit ăţi salarizate, f ăr ă respectarea dispozi ţiilor legale ce 
reglementeaz ă încheierea contractului individual de munc ă.
    (4) R ăspunderea penal ă, în condi ţiile alin. (1)-(3), revine, dup ă caz, 
directorului, directorului executiv, administratoru lui, reprezentantului legal al 
angajatorului-persoan ă juridic ă, respectiv altei persoane împuternicite de c ătre 
angajatorul-persoan ă juridic ă, angajatorului-persoan ă fizic ă ori reprezentantului 
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legal sau altei persoane împuternicite de c ătre angajatorul-persoan ă fizic ă.
    ART. 11
    Sanc ţiunile prev ăzute la art. 7, 8 şi 10 din prezenta lege se aplic ă 
persoanelor care se fac vinovate de înc ălcarea prevederilor respective.
    ART. 12
    (1) Neplata sumelor reprezentând comisionul pre văzut la art. 5 alin. (1) la 
termenul stabilit potrivit art. 5 alin. (2) se sanc ţioneaz ă potrivit prevederilor 
legale în materie de colectare a crean ţelor fiscale.
    (2) Pentru recuperarea crean ţelor reprezentând comisionul neachitat la 
termenul stabilit potrivit art. 5 alin. (2), precum  şi a dobânzilor şi 
penalit ăţilor de întârziere datorate, potrivit legii, Inspec ţia Muncii, prin 
inspectoratele teritoriale de munc ă, este abilitat ă s ă duc ă la îndeplinire 
măsurile asigur ătorii şi s ă efectueze procedura de executare silit ă, potrivit 
dispozi ţiilor legale în vigoare în materie de colectare a c rean ţelor fiscale.
    (3) Dispozi ţiile Ordonan ţei Guvernului nr. 92/2003  privind Codul de procedur ă 
fiscal ă, republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare, se aplic ă în 
mod corespunz ător, cu excep ţia cazului în care prin lege special ă se dispune 
altfel.

    CAP. III
    Dispozi ţii finale

    ART. 13
    Inspec ţia Muncii poate utiliza sumele reprezentând comisio nul prev ăzut la 
art. 5 în condi ţiile stabilite prin hot ărâre a Guvernului.
    ART. 14
    În aplicarea prezentei legi Ministerul Muncii, Solidarit ăţii Sociale şi 
Familiei şi Ministerul Finan ţelor Publice, ca organe de specialitate ale 
Guvernului, pot emite norme metodologice care vor f i publicate în Monitorul 
Oficial al României, Partea I.
    ART. 15
    La data intr ării în vigoare a prezentei legi*) se abrog ă Legea nr. 83/1995  
privind unele m ăsuri de protec ţie a persoanelor încadrate în munc ă, publicat ă în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 di n 31 iulie 1995.
-------
    *) Legea nr. 130/1999  a fost publicat ă în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 355 din 27 iulie 1999.

    ART. 16
    Prezenta lege intr ă în vigoare la 60 de zile de la data public ării ei în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.

    NOT Ă:
    Reproducem mai jos prevederile art. II şi III din Legea nr. 403/2005 , care nu 
sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 130/1999  şi care se aplic ă, în 
continuare, ca dispozi ţii proprii ale Legii nr. 403/2005 .
    "Art. II. - (1) Pl ătitorii de comision prev ăzuţi la art. 8**) din Legea nr. 
130/1999  privind unele m ăsuri de protec ţie a persoanelor încadrate în munc ă, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, care înregistreaz ă la data intr ării în 
vigoare a prezentei legi obliga ţii restante şi neachitate reprezentând comision 
datorat inspectoratului teritorial de munc ă, au obliga ţia s ă depun ă o declara ţie-
inventar ce va cuprinde comisionul datorat, pe ani fiscali, împreun ă cu dobânzile 
şi penalit ăţile de întârziere, sume stabilite pe propria r ăspundere, conform 
eviden ţei contabile. Declara ţia-inventar constituie şi în ştiin ţare de plat ă.
--------
    **) Art. 8 a devenit, în forma republicat ă a Legii nr. 130/1999 , art. 1.

    (2) Modelul declara ţiei-inventar se aprob ă prin ordin al ministrului muncii, 
solidarit ăţii sociale şi familiei, în termen de 30 de zile de la data intr ării în 
vigoare a prezentei legi.
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    Ordinul se public ă în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Declara ţia-inventar se depune în termen de 60 de zile de la  data intr ării 
în vigoare a ordinului privind aprobarea modelului declara ţiei-inventar la 
inspectoratele teritoriale de munc ă în a c ăror raz ă teritorial ă se afl ă sediul 
sau, dup ă caz, domiciliul angajatorilor. Declara ţia-inventar devine titlu de 
crean ţă la data depunerii la inspectoratul teritorial de m unc ă.
    (4) Termenele de prescrip ţie a dreptului de a stabili comisionul datorat, 
dobânzile şi penalit ăţile de întârziere aferente, supuse prevederilor pre zentului 
articol, se întrerup la data intr ării în vigoare a prezentei legi, dup ă aceast ă 
dat ă urmând s ă curg ă un nou termen de prescrip ţie.
    (5) Nerespectarea de c ătre angajator a prevederilor alin. (1)-(4) constitu ie 
contraven ţie şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 3.000 lei la 6.000 lei.
    ART. III
    (1) Documentele prev ăzute la art. 9 alin. (2)***) şi la art. 10 alin. (2) 
lit. a)****) din Legea nr. 130/1999 , cu modific ările şi complet ările ulterioare, 
pot fi depuse de c ătre angajatori la inspectoratul teritorial de munc ă şi în 
format digital, cu respectarea prevederilor legale referitoare la semn ătura 
electronic ă.
    (2) Procedura de transmitere în format digital a documentelor prev ăzute la 
art. 9 alin. (2)***) şi la art. 10 alin. (2) lit. a)****) se aprob ă prin decizia 
inspectorului general de stat din cadrul Inspec ţiei Muncii şi se public ă în 
Monitorul Oficial al României, Partea I."
--------
    ***) Art. 9 alin. (2) a devenit, în forma republicat ă a Legii nr. 130/1999 , 
art. 2 alin. (2).
    ****) Art. 10 alin. (2) lit. a) a devenit, în forma repub licat ă a Legii nr. 
130/1999 , art. 3 alin. (2) lit. a).

                                   ---------
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