
Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
                Nr.27/251 
                07 decembrie 2005 
 
 
 

RAPORT  SUPLIMENTAR 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de protecţie  

a persoanelor încadrate în muncă 
 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art.89 şi 108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială a fost sesizată pentru dezbatere pe fond în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, trimis cu adresa nr.PL-x 374 din 13 septembrie 2005. 
 

Ca urmare a deciziei Plenului Camerei Deputaţilor din data de 7 noiembrie 2005, proiectul de lege a fost retrimis comisiei în 
vederea reexaminării  şi a întocmirii unui raport suplimentar.  

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul suplimentar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.P.L.X.374/16.09.2005); 
 

La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, d-na 
Mariana Basuc – Inspector general de Stat, Inspecţia Muncii şi d-na Luminiţa Corneci – Director. 

 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
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Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
 
 În urma dezbaterilor în şedinţa din 7 decembrie 2005, comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege. 
 
 
 
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Text normativ de bază 
Legea nr.130/1999 cu modificările şi 

completările ulterioare 
Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0  1 2   3 4
 
1 

 
Art.16. - Constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 
10.000.000 lei la 20.000.000 refuzul 
angajatorului de a permite intrarea în 
incinta unităţii a organelor de control 
prevăzute la art.13 ori de a pune la 
dispoziţie acestora documentele 
solicitate. 

 
_____________________ 

 
Se propune introducerea unui text 
nou, ca punct 7, cu următorul 
cuprins: 
“7. Articolul 16 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
"Art.16. - Constituie contravenţie şi 
se sancţionează cu amendă de la 
4.500 lei  la 9.000 lei refuzul  
 

 
 
Pentru corectarea unei 
erori materiale în ceea ce 
priveşte cuantumul 
amenzii şi punerea ei de 
acord cu valoarea 
amenzii  
 

     

 2 



     

     0 1 2 3 4
   angajatorului de a permite intrarea în 

incinta unităţii a organelor  
de control prevăzute la art.13 ori de a 
pune la dispoziţie acestora
documentele solicitate.” 

 

contravenţionale aşa cum 
este prevăzută în 
Hotărârea Guvernului 
nr.238/2002. 

 
Autori: deputaţii Stelian Duţu şi  
Valentin Iliescu 

 
2. 

 
Art.19. - Încălcarea repetată de către 
angajator a prevederilor prezentei 
legi, constând în neîndeplinirea 
obligaţiilor referitoare la încadrarea în 
muncă a persoanelor, precum şi la 
transmiterea obligatorie a unor date 
către direcţiile generale de muncă şi 
protecţie socială, prin care s-a urmărit 
acordarea unor venituri sub nivelul 
salariului minim garantat pe ţară, 
precum şi sustragerea de la plata 
obligaţiilor privind plata contribuţiilor 
la fondul de asigurări sociale sau la 
Fondul pentru plata ajutorului de 
şomaj constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni 
la un an sau cu amendă.  
 

 
9. Articolul 19 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.19 - (1) Constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 1 an 
sau cu amendă penală fapta persoanei care, 
în mod repetat, stabileşte pentru angajaţii 
încadraţi în baza contractului individual de 
muncă, salarii sub nivelul salariului minim 
brut pe ţară garantat în plată, prevăzut de 
lege. 
(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin.(1) se 
sancţionează şi infracţiunea constând în 
refuzul repetat al unei persoane, de a 
permite, potrivit legii,  accesul inspectorilor 
de muncă în oricare dintre spaţiile unităţii 
sau de a pune la dispoziţia acestora 
documentele solicitate potrivit legii.  
(3) Constituie infracţiune şi se sancţionează 
cu închisoare de la 1 la 2 ani sau cu amendă 
penală fapta persoanei care, în mod repetat,  

 
Punctul 9 devine punct 10 
nemodificat. 

 
 Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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  utilizează  persoane care desfăşoară 

activităţi salarizate, fără respectarea 
dispoziţiilor legale ce reglementează 
încheierea contractului individual de muncă.  
(4) Răspunderea penală, în condiţiile 
alin.(1)-(3), revine, după caz, directorului, 
directorului executiv, administratorului, 
reprezentantului legal al angajatorului -
persoană juridică, respectiv altei persoane 
împuternicite de către angajatorul - persoană 
juridică, angajatorului - persoană fizică ori 
reprezentantului legal sau altei persoane 
împuternicite de către angajatorul – 
persoană fizică.” 

  

 
3 

 
Art.21. - Sancţiunile prevăzute la 
art.14-16, art. 19 şi 20 din prezenta 
lege se aplică persoanelor care se fac 
vinovate de încălcarea prevederilor 
respective.  
 

 
_______________________ 

 
Se propune introducerea unui text 
nou, ca punct 11, cu următorul 
cuprins: 
“11. Articolul 21 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
“Art.21. - Sancţiunile prevăzute la 
art.14,  art.16 şi art. 19 din prezenta 
lege se aplică persoanelor care se fac 
vinovate de încălcarea prevederilor 
respective.” 
 
Autori: deputaţii Stelian Duţu şi 
Valentin Iliescu 
 

 
Pentru corelarea textelor, 
întrucât art.15 şi art.20 
din Legea nr.130/1999 a 
fost abrogat în temeiul 
art.IV1 din Legea 
nr.577/2003 privind 
aprobarea O.U.G. 
nr.9/2003 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.19/2000 privind 
sistemul public de pensii 
şi alte drepturi de 
asigurări sociale. 
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4 

 

Art.22. - Neplata la termenul stabilit a 
comisionului prevazut la art.12 atrage 
obligaţia debitorului la plata unor 
majorări de întârziere, în condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Articolul 22 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.22 - (1) Neplata sumelor reprezentând 
comisionul prevăzut la art.12 alin.(1), la 
termenul stabilit potrivit art.12 alin.(2), se 
sancţionează potrivit prevederilor legale în 
materie de colectare a creanţelor fiscale. 
(2) Pentru recuperarea creanţelor 
reprezentând comisionul neachitat la 
termenul stabilit potrivit art.12 alin.(2), 
precum şi a dobânzilor şi penalităţilor de 
întârziere datorate, potrivit legii, Inspecţia 
Muncii, prin inspectoratele teritoriale de 
muncă, este abilitată să ducă la îndeplinire 
măsurile asiguratorii şi să efectueze 
procedura de executare silită, potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare în materie de 
colectare a creanţelor fiscale.  
(3) Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare se aplică în mod 
corespunzător, cu excepţia cazului în care 
prin legislaţia specifică se dispune altfel.” 
 
 

 
Punctul 10 devine punct 12 
nemodificat. 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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5 

 
Art. 23. - În termen de 30 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi 
vor fi stabilite, prin hotărâre a 
Guvernului, condiţiile în care, potrivit 
prevederilor art. 2 şi 3, pot presta 
munca persoane care nu încheie 
contracte individuale de muncă, 
precum şi modul în care Ministerul 
Muncii şi Protecţiei Sociale şi, 
respectiv, Inspecţia Muncii pot utiliza 
sumele reprezentând comisionul 
prevăzut la art.12. 
 

 
11. Articolul 23 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.23 - Inspecţia Muncii poate utiliza 
sumele reprezentând comisionul prevăzut la 
art.12 în condiţiile stabilite prin hotărâre a 
Guvernului.” 
 

 
Punctul 11 devine punct 13 
nemodificat. 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

 
6 

 
________________ 

 
Art.II. - (1) Plătitorii de comision prevăzuţi 
la art.8 din Legea nr.130/1999, cu 
modificările şi completările ulterioare, care 
înregistrează, la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, obligaţii restante şi neachitate 
reprezentând comision datorat 
inspectoratului teritorial de muncă, au 
obligaţia să depună o declaraţie-inventar 
care va cuprinde comisionul datorat, pe ani 
fiscali, împreună cu dobânzile şi penalităţile 
de întârziere, sume stabilite pe proprie 
răspundere, conform evidenţei contabile. 
Declaraţia-inventar constituie şi înştiinţare 
de plată. 

 
Nemodificat 
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  (2) Modelul declaraţiei-inventar se aprobă 

prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii 
sociale şi familiei în termen de 30 de zile de 
la data intrării în vigoare a prezentei legi. 
Ordinul se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.  
(3) Declaraţia-inventar se depune în termen 
de 60 de zile de la data intrării în vigoare a 
ordinului privind aprobarea modelului 
declaraţiei-inventar, la inspectoratele
teritoriale de muncă în a căror rază 
teritorială se află sediul sau, după caz, 
domiciliul angajatorilor. Declaraţia-inventar 
devine titlu de creanţă la data depunerii la 
inspectoratul teritorial de muncă. 

  

(4) Termenele de prescripţie a dreptului de a 
stabili comisionul datorat, dobânzile şi 
penalităţile de întârziere aferente, supuse 
prezentului articol se întrerup la data intrării 
în vigoare a prezentei legi, după această dată 
urmând să curgă un nou termen de 
prescripţie.  
(5) Nerespectarea de către angajator a 
prevederilor alin.(1)-(4) constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă 
de la 3000 lei la 6000 lei. 

  

 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 

 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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7 

 
__ 

 
Art.III - (1) Documentele prevăzute la art.9 
alin.(2) şi art.10 alin.(2) lit.a) din Legea 
nr.130/1999, cu modificările şi completările 
ulterioare, pot fi depuse de către angajatori 
la inspectoratul teritorial de muncă şi în 
format digital, cu respectarea prevederilor 
legale referitoare la semnătura electronică. 
(2) Procedura de transmitere în format 
digital a documentelor prevăzute la art.9 
alin.(2) şi art.10 alin.(2) lit.a) se aprobă prin 
decizia Inspectorului General de Stat din 
cadrul Inspecţiei Muncii şi se publică în 
Monitorul Oficial al României. 
 

 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
Se propune reformularea textului 
alin.(2) al art.III după cum urmează: 
 
“(2) Procedura de transmitere în 
format digital a documentelor 
prevăzute la art.9 alin.(2) şi art.10 
alin.(2) lit.a) se aprobă prin decizia 
Inspectorului General de Stat din 
cadrul Inspecţiei Muncii şi se publică 
în Monitorul Oficial al României,
Partea I.” 
 
Autor: deputat Stelian Duţu 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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8 

  
Art. IV - Legea nr. 130/1999 privind unele 
măsuri de protecţie a persoanelor încadrate 
în muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele aduse prin 
prezenta lege, se va republica în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 

 
Nemodificat  

 

     
 
 
 

II. Amendamente respinse 
 

În cursul dezbaterilor, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 
 
 

Nr. 
crt. Text iniţial Amendamentul propus  

 şi autorul acestuia Motivare Camera  
Decizională 

0     1 2 3 4
1 9. Articolul 19 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„Art.19 – (1)................................ 
(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin.(1) 
se sancţionează şi infracţiunea 
constând în refuzul repetat al unei  

Doamna deputat Adina Vălean propune 
reformularea textelor alin.(2) şi alin.(4) după 
cum urmează: 
Art.19(2) – Refuzul repetat al unei persoane, 
de a permite, potrivit legii, accesul 
inspectorilor de muncă în oricare dintre  
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Textul iniţial incriminează prea dur şi 
fără a avea un impact pozitiv asupra 
relaţiilor dintre angajaţi şi angajatori. 
 

Camera 
Deputaţilor 
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 persoane, de a permite, potrivit legii,  

accesul inspectorilor de muncă în 
oricare dintre spaţiile unităţii sau de a 
pune la dispoziţia acestora
documentele solicitate potrivit legii. 

 

spaţiile unităţii sau de a pune la dispoziţia 
acestora documentele solicitate, potrivit legii, 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amenda contravenţională de la 10.000 la 
30.000 RON. 

(3)....................................................  
 
 
(4) Răspunderea penală, în condiţiile 
alin.(1)-(3), revine, după caz, 
directorului, directorului executiv, 
administratorului, reprezentantului
legal al angajatorului -persoană 
juridică, respectiv altei persoane 
împuternicite de către angajatorul - 
persoană juridică, angajatorului - 
persoană fizică ori reprezentantului 
legal sau altei persoane împuternicite 
de către angajatorul – persoană fizică.”

 

Art.19(4) – Răspunderea penală în condiţiile 
alin.(1) şi (3), precum şi răspunderea 
contravenţională în condiţiile alin.(2) revine, 
după caz, directorului, directorului executiv, 
administratorului, reprezentantului legal al 
angajatorului persoană-juridică, respectiv altei 
persoane împuternicite de către angajatorul – 
persoana juridică, angajatorului – persoană 
fizică ori reprezentantului legal sau altei 
persoane împuternicite de către angajatorul 
persoană fizică. 

 
 
 

 
 
 
 
 

b) Argumente pentru respingere: 
Având în vedere dificultăţile pe care le 
întâmpină personalul de specialitate în 
acţiunile de control pe care le 
efectuează, s-a considerat necesară 
instituirea unor sancţiuni care să 
descurajeze obstrucţionarea activităţii 
acestora. 
 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru corelarea textului cu 
amendamentul de mai sus. 
b) Argumente pentru respingere: 
Pentru corelare cu soluţia 
legislativă adoptată în raport. 
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2 

 
Articolul II, alineatul (3) 
 
(3) Declaraţia inventar se depune în 
termen de 60 de zile de la data intrării 
în vigoare a ordinului privind 
aprobarea modelului Declaraţiei-
inventar, la inspectoratele teritoriale de 
muncă în a căror rază teritorială se află 
sediul sau, după caz, domiciliul 
angajatorilor. Declaraţia-inventar 
devine titlu de creanţă la data 
depunerii la inspectoratul teritorial de 
muncă. 
 

 
D-l deputat Ioan Cindrea propune 
reformularea textului alin.(3) al art.II, după 
cum urmează: 
“(3) Declaraţia inventar se depune în termen 
de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 
ordinului privind aprobarea modelului 
Declaraţiei-inventar, la inspectoratele
teritoriale de muncă în a căror rază teritorială 
se află sediul sau, după caz, domiciliul 
angajatorilor. Declaraţia-inventar devine titlu 
de creanţă la data depunerii la inspectoratul 
teritorial de muncă. 

 

Se consideră suficientă perioada de 30 
de zile pentru depunerea documentelor 
privitoare la declaraţia de inventar, 
astfel imprimându-se mai multă rigoare 
şi urgentare în activitatea angajatorilor, 
sub aspectul obligaţiilor acestora faţă de 
Inspecţia Muncii. 

 
a) Argumente pentru susţinere: 

 
b) Argumente pentru respingere: 
Pentru gestionarea unor bugete mari 
este necesar un interval de timp mai 
mare de 30 de zile pentru o corectă 
întocmire a declaraţiei. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 

     
 

Comisia a propus aprobarea proiectului în forma prezentată în raport cu 11 voturi pentru şi un  vot împotrivă. 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Stelian DUŢU     Rovana PLUMB 

 
 
Întocmit,  
Expert Monica Rallu CURTA 
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