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- Legea nr. 108/1999, pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

- Ordonanţa de Urgență Guvern nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de 
muncă; 

- H.G. nr. 1377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, 
actualizata cu modificările şi completările ulterioare cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată2, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată; 

- Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizata, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa de Guvern nr. 25/2014, privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe 
teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind 
regimul străinilor în România; 

- Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate 
de zilieri; 

- Ordinul nr. 831/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 
zilieri; 

- Legea nr. 62/2011 a dialogului social; 

- H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evident a salariaţilor, actualizata cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, 
republicată; 
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- H.G. nr. 384/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor romani care lucrează în străinătate, 
actualizata cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă; 

- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată 
cu modificările şi completările ulterioare. 

     

 

 

 


