Nr.11/30.03.2012
COMUNICAT DE PRESĂ
Privind modificările Legii pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, serviciile de
evidenţa muncii oferite contra cost precum şi recuperarea comisionului datorat instituţiei de către
agenţii economici.
Legea nr. 51/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr.108/1999 pentru
înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii.
Inspecţia Muncii îndeplineşte funcţia de autoritate de stat prin care se asigură exercitarea
controlului în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei.
Inspecţia Muncii acţionează pentru asigurarea protecţiei sociale a muncii, în baza
prevederilor art. 41 din Constituţia României şi a prevederilor Convenţiei O.I.M nr. 81 din 1947
privind inspecţia muncii în industrie şi comerţ şi a Convenţiei nr. 129/1969 privind inspecţia muncii
în agricultură, ambele convenţii ratificate de România.
Funcţiile Inspecţiei Muncii:
a) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării prevederilor legale
în domeniile sale de competenţă;
b) de comunicare, prin care se asigură schimbul de informaţii cu autorităţile publice centrale şi
locale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice supuse activităţii de control, informarea
acestora şi a cetăţenilor asupra modului cum se respectă şi se aplică prevederile legislaţiei
din domeniile de competenţă;
c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român şi a Guvernului României,
reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniile sale de competenţă;
d) de formare, prin care se realizează pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului
propriu, în condiţiile legii;
e) de cooperare, prin care se asigură desfăşurarea de acţiuni în comun, pe plan intern şi
internaţional, în domeniile de competenţă;
f) de administrare, prin care se asigură gestionarea bunurilor din domeniul public, respectiv
privat al statului, ori după caz, al unităţilor administrativ - teritoriale pe care le are în
administrare sau folosinţă, a fondurilor alocate în scopul funcţionării în condiţiile legii,
precum şi organizarea şi gestionarea sistemelor informatice necesare activităţilor proprii.
Se va crea un organism nou: Consiliul Consultativ Tripartit, cu rol de dialog social, format din
reprezentanţii desemnaţi ai instituţiei, ai confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel
naţional.
Statutul inspectorului de muncă - inspectorii de muncă sunt funcţionari publici cu statut special,
statutul urmând să fie reglementat prin lege.
Regimul sancţionator - Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la
10.000 lei:
a) împiedicarea în orice mod a inspectorilor de muncă să exercite, total sau parţial, controlul ori să
efectueze cercetarea evenimentelor potrivit prevederilor legale prin orice acţiune sau inacţiune a

conducătorului unităţii, a reprezentantului legal, a unui angajat, prepus ori a altei persoane aflate în
locaţiile supuse controlului, inclusiv refuzul persoanei găsite la locul de muncă de a completa fişa de
identificare sau de a da informaţii despre evenimentul cercetat;
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială de către entitatea controlată a măsurilor dispuse de
inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta;
c) nerespectarea de către conducătorul unităţii, reprezentantul legal al acestuia, angajaţi, prepuşi
sau alte persoane aflate în locaţiile supuse controlului a obligaţiei de a pune la dispoziţia
inspectorilor de muncă, în termenul stabilit de aceştia, documentele şi informaţiile solicitate,
necesare controlului ori cercetării evenimentelor.
Întocmirea şi eliberarea adeverinţelor/certificatelor de evidenţa muncii
Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu eliberează certificate/adeverinţe în baza
documentelor existente în arhivele inspectoratelor teritoriale de muncă, la cererea persoanelor fizice,
juridice sau a oricăror entităţi care au dreptul legal de a solicita şi de a obţine aceste informaţii
potrivit Legii nr.108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, precum şi
Normativul cu tarifele pentru plata prestaţiilor de servicii în domeniile de activitate ale Inspecţiei
Muncii, aprobat prin Ordinul M.M.F.P.S. nr.1323/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Contravaloarea prestaţiei este de 40 lei.
De asemenea Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu eliberează certificate cu informaţiile
extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii cu Registrele generale de evidenţă a
salariaţilor depuse de angajatori, conform H.G. nr.161/2006 privind întocmirea şi completarea
Registrului general de evidenţă al salariaţilor, cu modificărilor ulterioare şi O.G. nr.33/2002,
aprobată prin Legea nr.233/2002.
Contravaloarea prestaţiei este de 10 lei/salariat.
Administrarea creanţelor bugetare - comision ITM
Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu aduce la cunoştinţa angajatorilor cu debite din
comision (comision restant de 0,25/0,75 % la fondul de salarii, până la data de 31 decembrie 2010),
că acesta va fi în continuare administrat de către instituţie, aşadar plata se va efectua atât la casieria
inspectoratului cât şi prin ordin de plata - cont IBAN RO92TREZ5765032XXX010278 deschis la
Trezoreria Sibiu.
În conformitate cu Legea nr. 41 din 19.03.2012 pentru aprobarea O.U.G. nr.17/2011, ITM
Sibiu va proceda la executarea silită a acestor debitori. Dacă plăţile se realizează până la 30 iunie
2012, angajatorii debitori pot beneficia de reglementările prevăzute la art.2 alin.(1) lit. b) din
Ordinul nr.2604/03.10.2011, respectiv reducerea cu 50% a penalităţilor de întârziere, precum şi
reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale
principale.
În prezent, ITM Sibiu înregistrează un număr de 359 de debitori cu un debit total de
94.785,74 lei, din care:
-159 debitori cu debite între 40-100 lei;
-184 debitori cu debite între 101-1000 lei;
- 15 debitori cu debite între 1001-5000 lei;
- 1 debitor cu un debit de 5.272,42 lei.
Lista debitorilor din comision este publicata pe site-ul ITM Sibiu: www.itmsibiu.ro la
secţiunea informaţii de interes public.
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