
A. Legislaţie privind infiintarea, organizarea si funcţionarea Inspecţiei Muncii 
 

-Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea si organizarea Inspecţiei Muncii,republicata . -
Monitorul Oficial nr. 290/03.05.2012 

 

-Legea nr. 51/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr.108/1999 
 

-Hotararea de guvern nr. 1377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a Inspectiei Muncii, precum si pentru stabilirea unor masuri cu caracter 
organizatoric. 

-Monitorul Oficial nr. 802/25.11.2009 
 

-Hotararea de guvern nr. 1522/2009 pentru modificarea si completarea unor acte normative 
privind organizarea si functionarea unor institutii din subordinea Ministerului Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale. -Monitorul Oficial nr. 873/15.12.2009 
 

-Hotararea de guvern nr. 662/2010 privind unele masuri organizatorice si functionale pentru 
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Casa Nationala de Pensii si Alte 
Drepturi de Asigurari Sociale, Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale si Inspectia Muncii. 

-Monitorul Oficial nr. 519/26.07.2010 
 

-Hotararea de guvern nr. 968/2010 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului 
nr. 1.377/2009privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei 
Muncii, precum si pentru stabilirea unor masuri cu caracter organizatoric. 

-Monitorul Oficial nr. 654/22.09.2010 
 

- Hotararea de guvern nr. 1350/2010 pentru stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul 
Inspectiei Muncii si al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale. 

- Monitorul Oficial nr. 889/30.12.2010 
 

- Hotararea de guvern nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

- Monitorul Oficial nr. 41/23.01.2009 
 

-Hotararea Guvernului nr. 537/2001 privind infiintarea Centrului de Pregatire si 
Perfectionare Profesionala al Inspectiei Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. 

- Monitorul Oficial 322/15.06.2001 

- Hotararea Guvernului nr. 725/1998 privind infiintarea Centrului de Monitorizare a 
Unităţilor cu Risc Profesional si transmiterea fara plata a unui imobil si a dotărilor aferente 
din administratia Regiei Autonome a Cuprului Deva in administratia Centrului de 
Monitorizare a Unitatilor cu Risc Profesional. 

- Monitorul Oficial nr. 405/23.10.1998 
 



- Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea 
cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu 
Comisia Europeana si Fondul Monetar International. 

- Monitorul Oficial nr. 761/09.11.2009 
 

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2010 privind unele masuri de reorganizare a 
Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si a activitatii institutiilor aflate în 
subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa. 

- Monitorul Oficial nr. 446/01.07.2010 
 

-HG nr.117/2012 pentru modificarea HG nr.11/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
MMFPS. 

'     - Monitorul Oficial nr. 155/08.03.2012 


