
           
        MINISTERUL  MUNCII,  FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE 

               I N S P E C Ţ I A    M U N C I I 
 INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  MUNCĂ  AL  JUDEŢULUI  BIHOR 

Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
sub nr. 9951 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Nr.  
 
 
Către 
 
Un anonim 
 
 
Urmare sesizării dumneavoastră anonime înregistrată la INSPECTORATUL TERITORIAL 
DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI BIHOR cu nr. 102095/11.11.2008, vă comunicăm 
următoarele : 
 
Potrivit art. 7 al Ordonanţei nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor „petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a 
petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează”.  
În această situaţie autoritatea sau instituţia publică căreia i-a fost adresată sesizarea nu 
este obligată să efectueze control şi nici să comunice răspunsul către petent în termen de 
30 de zile de la data înregistrarii petiţiei, termen prevăzut de actul normativ menţionat mai 
sus.  
Conform prevederilor art. 18 din Legea nr. 108/1999 rep. „ Inspectorii de muncă sunt 
obligaţi: (...)c) să păstreze confidenţialitatea oricărei reclamaţii care semnalează 
nerespectarea prevederilor legale în domeniul reglementat de prezenta lege şi să nu 
dezvăluie conducatorului persoanei juridice şi persoanei fizice sau reprezentantului 
acestora faptul ca inspecţia a fost efectuată ca urmare a unei reclamaţii.” 
 
Având în vedere aceste dispoziţii ale legii vă recomandăm ca demersurile ulterioare să fie 
făcute în conformitate cu procedura legală mai sus expusă. 
 
 
 

INSPECTOR ŞEF 
                                                          ing. Liviu LUPEA 
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   INSPECTOR ŞEF                    
    ing. Liviu LUPEA       

 
 

 
        

      COMP. INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL 
                ing. Bianca Maria CURTA 
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