
           
    

 

 

 

 

 

 

TEMATICA DE CONTROL  
ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ 

 
 
 Legea 53/2003 modificată 

1. art. 16 (1) – încheierea contractului individual de muncă 
2. art. 37 – art. 79 – executarea/modificarea/suspendarea/încetarea contractului 

individual de muncă 
3. art. 108 – art. 116 – durata timpului de muncă 
4. art. 117 – art. 121 – munca suplimentară 
5. art. 122 – art. 125 – munca de noapte 
6. art. 132 – art. 133 – repausul saptamanal 
7. art. 134 – art. 138 – sărbători legale 
8. art. 139 – art. 148 – concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor 
9. art. 154 – art. 170 – salarizarea 

HG 161/2006 modificată 
Legea 130/1999 republicată – pentru documentele care produc efecte anterior datei 
de 01.01.2011 
     1.  art. 1 – înregistrarea contractelor individuale de muncă 
     2.  art. 2 - art. 3 – depunere acte modificare/încetare respectiv state de plată  
     3.  art. 5 – depunerea declaraţiilor fiscale 
     4.  art. 12 – calcul comision 
Legea 108/1999 republicată     
     1.  art. 21 – verificare mod de îndeplinire a măsurilor dispuse 
Legea nr. 448/2006 republicată 
     1. art. 77 – art. 78 – angajarea persoanelor cu handicap 
Legea nr. 130/1996 republicată – CCM 
HG nr.1193/2010 
Ordonanţa  96/2003 modificată 
Legea nr. 202/2002 republicată 
Ordonanţa nr.37/2007 modificată 
Legea nr.156/2000 modificată şi HG nr.384/2001 (norme metodologice) 
Legea nr.22/1969 modificată 
Legea nr.142/1998 modificată 
OUG 44/2008 modificată 
Ordin nr.3512/2008  
Legea nr.344/2006 modificată şi HG nr.104/2007  
OUG nr.56/2007 modificată şi OUG nr.102/2005 modificată 
H.G. nr. 938/2004 modificată 
Ordonanţa nr.2/2001 modificată 
 
 
NOTĂ: 
Potrivit art.19 alin.1 lit.a şi b din Legea nr.108/1999 republicată, “Inspectorii de muncă au următoarele drepturi: 
    a) să aibă acces liber, permanent şi fără înştiinţare prealabilă, în sediul persoanei juridice şi în orice alt loc de muncă organizat de 
aceasta; 
    b) să solicite conducerii persoanei juridice sau persoanei fizice documentele şi informaţiile necesare pentru realizarea controlului sau 
pentru efectuarea cercetării accidentelor de muncă…” 

  
 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
INSPECŢIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR 
Str. Armatei Române nr. 1B, cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor 
Tel.: (0259) 475268, (0259) 437804 Fax: (0259) 407440 
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