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1.Legea nr.108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată; 

2.Hotărârea Guvernului nr.1377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter 
organizatoric, cu modificările si completările ulterioare; 

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

4.Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

5.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

6.Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

7.Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea 
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publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

8.Hotărârea nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizaţiilor 
socialiste, cu modificările şi completările ulterioare; 

9.Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
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completările ulterioare; 

12.Legea nr.16/1996 privind Arhivele Naţionale, republicată; 

13.Hotărârea de Guvern nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de 
valorificare a bunurilor aparșinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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14.Ordinul nr.14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil şi 
ulei pentru automobile, cu modificările şi completările ulterioare. 
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