
B. Legislatie privind relatiile de munca 

-Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii 
           -Monitorul Oficial nr. 72/05.02.2003 
-Legea nr. 480/2004 privind modificarea literei e) a articolului 50 din Legea nr. 53/2003 - Codul 
Muncii 
           -Monitorul Oficial nr. 814/18.11.2003 
-Legea nr. 541/2003 pentru modificarea unor dispozitii ale Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii 
           -Monitorul Oficial nr. 913/19.12.2003 
-Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea si completarea Legii 
nr.53/2003- Codul Muncii 
           -Monitorul Oficial nr. 576/05.07.2005 
-Legea nr. 371/2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.65/2005 privind 
modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii 
           -Monitorul Oficial nr. 1.147/19.12.2005 
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
53/2003 - Codul muncii 
           -Monitorul Oficial nr. 788/18.09.2006 
- Legea nr. 94/2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2006 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii 
           -Monitorul Oficial nr. 264/19.04.2007  
- Legea nr. 237/2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - 
Codul muncii 
           -Monitorul Oficial nr. 497/25.07.2007 
- Legea nr. 202/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii 
           -Monitorul Oficial nr. 728/28.10.2008 
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul 
muncii 
           - Monitorul Oficial nr. 765/13.11.2008 
- Legea nr. 331/2009 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 - Codul 
muncii 
           -Monitorul Oficial nr. 779/13.11.2009 
- Legea nr. 49/2010 privind unele masuri în domeniul muncii si asigurarilor sociale 
           -Monitorul Oficial nr. 195/29.03.2010 
-Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului - 
cadru al contractului individual de munca 
           -Monitorul Oficial nr. 139/04.03.2003 
-Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 76/2003 privind modificarea si completarea 
modelului - cadru al contractului individual de munca prevazut in anexa la Ordinul ministrului 
muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003 
           -Monitorul Oficial nr. 159/12.03.2003 
-Hotararea Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de 
evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare 
           -Monitorul Oficial nr. 172/22.06.2006 
-Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare 



           -Monitorul Oficial nr. 907/11.10.2005 
-Hotararea Guvernului nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca 
           -Monitorul Oficial nr. 196/02.03.2006 
-Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 100/2006 pentru aprobarea 
Declaratiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori 
           -Monitorul Oficial nr. 184/27.02.2006  
-Legea nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al 
unitatii sau al unor parti ale acestora 
           -Monitorul Oficial nr. 276/28.03.2006 
-Legea nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, republicata  
           -Monitorul Oficial nr. 291/05.05.2009  
-Hotararea Guvernului nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate  
           -Monitorul Oficial nr. 208/24.04.2001  
-Hotararea Guvernului nr. 850/2002 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2002 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in 
strainatate, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 384/2001 
           -Monitorul Oficial nr. 628/23.08.2002  
-Hotararea Guvernului nr. 683/2006 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 156/2002 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, 
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 384/2001 
           -Monitorul Oficial nr. 475/01.06.2006  
-Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare 
           -Monitorul Oficial nr. 135/14.02.2005 
-Hotararea Guvernului nr. 759/2002 pentru aprobarea Planului national de actiune pentru 
ocuparea fortei de munca  
           -Monitorul Oficial nr. 637/29.08.2002  
-Hotararea Guvernului nr. 829/2002 privind aprobarea Planului national antisaracie si 
promovorare a incluziunii sociale, cu modificarile ulterioare 
           -Monitorul Oficial nr. 662/06.09.2002  
-Hotararea Guvernului nr. 1156/2002 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre 
Guvernul Romaniei si Organizatia Internationala a Muncii privind eliminarea muncii copilului, 
semnat la Geneva la 18 iunie 2002 
           -Monitorul Oficial nr. 792/30.10.2002  
-Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 245/2003 privind aprobarea categoriilor de personal 
si a locurilor de munca pentru care durata zilnica a timpului de munca este mai mica de 8 ore 
           -Monitorul Oficial nr. 217/02.04.2003  
-Decizia CNAS nr. 721/2003 pentru aprobarea Standardelor pentru acreditarea cabinetelor 
medicale 
           -Monitorul Oficial nr. 699/01.09.2003 
-Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de 
munca, cu modificarile si completarile ulterioare 
           -Monitorul Oficial nr. 750/27.10.2003 



-Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara 
pentru cresterea copiilor  
           -Monitorul Oficial nr. 830/10.12.2010 
-Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în munca si detasarea 
strainilor pe teritoriul României, cu modificarile si completarile ulterioare 
           -Monitorul Oficial nr. 424/26.06.2007 
-Hotararea Guvernului nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia 
lunara pentru cresterea copiilor 
           -Monitorul Oficial nr. 78/31.01.2011  
-Constitutia Romaniei, republicata  
           -Monitorul Oficial nr. 767/31.10.2003 
- Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si 
completarile ulterioare 
           -Monitorul Oficial nr. 410/25.07.2001 
- Hotararea Guvernului nr. 1.024/2010 pentru aprobarea Strategiei nationale privind reducerea 
incidentei muncii nedeclarate pentru perioada 2010-2012 si a Planului national de actiune pentru 
implementarea Strategiei nationale privind reducerea incidentei muncii nedeclarate pentru perioada 
2010-2012 
           -Monitorul Oficial nr. 740/05.11.2010 
-Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de 
catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu 
modificarile si completarile ulterioare 
           -Monitorul Oficial nr. 328/25.04.2008 

-Legea nr. 466/2003 pentru aprobarea O.G. nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere 
si a perioadelor de odihna ale conducatorilor de vehicule care efectueaza transporturi rutiere 
nationale, cu modificarile si completarile ulterioare 
           -Monitorul Oficial nr. 837/25.11.2003 

-Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier Juridic, cu 
modificarile si completarile ulterioare 
           -Monitorul Oficial nr. 867/05.12.2003 
-Hotararea Guvernului nr. 1193/2010 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara 
garantat in plata 
           -Monitorul Oficial nr. 824/09.12.2010 
-Legea nr. 578/2003 pentru aprobarea O.G. nr. 80/2003 privind concediul de odihna si alte concedii 
ale presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene si ale primarilor si viceprimarilor 
           -Monitorul Oficial nr. 939/24.12.2003 
-Legea nr. 592/2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si 
exercitarea profesiunii de medic veterinar 
           -Monitorul Oficial nr. 8/07.01.2004 
-Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului 
autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, precum si în 
cazul deplasarii, în cadrul localitatii, în interesul serviciului  



           -Monitorul Oficial nr. 1046/29.12.2006 
-Legea nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale 
           -Monitorul Oficial nr. 636/24.07.2006 
-Ordinul ministrului sanatatii nr. 240/2004 privind aprobarea Standardelor minimale pentru 
acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii si a baremului minimal de dotare a acestora 
           -Monitorul Oficial nr. 213/11.03.2004 
-Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata 
           -Monitorul Oficial nr. 184/18.07.1998 
-Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata 
           -Monitorul Oficial nr. 251/22.03.2004 
-Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare  
           -Monitorul Oficial nr. 372/28.04.2006 
-Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent 
medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si 
functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din 
România 
           -Monitorul Oficial nr. 785/24.11.2008 
-Hotararea Guvernului nr. 938/2004 privind conditiile de infiintare si functionare precum si 
procedura de autorizare a agentului de munca temporara, cu modificarile si completarile ulterioare 
           -Monitorul Oficial nr. 589/01.07.2004 
-Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  
           -Monitorul Oficial nr. 1/03.01.2008 
-Ordinul ministerului sanatatii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de 
munca, organizarea si efctuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificarile si 
completarile ulterioare 
           -Monitorul Oficial nr. 671/26.07.2004 
-Statutul profesiei de consilier juridic 
           -Monitorul Oficial nr. 684/29.07.2004 
-Ordinul ministrului educatiei si cercetarii si al ministerului muncii, solidaritatii sociale si 
familiei nr. 4543/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor 
profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, cu modificarile si completarile ulterioare 
           -Monitorul Oficial nr. 903/05.10.2004 
-Hotararea Guvernului nr. 1822/2004 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu 
conditii deosebite, speciale si alte conditii, specifice pentru politisti, cu modificarile si completarile 
ulterioare 
           -Monitorul Oficial nr. 1032/08.11.2004 
-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatii si 
institutiile publice. 
           -Monitorul Oficial nr. 1105/26.11.2004 
-Ordonanta Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, 
precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, cu modificarile si completarile ulterioare  
           -Monitorul Oficial nr. 82/02.02.2007 
-Ordinul ministerului sanatatii nr. 1498/2004 pentru modificarea si completarea Ordinului 
ministerului sanatatii nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, 



organizare si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar. 
           -Monitorul Oficial nr. 1130/30.11.2004 
-Hotararea Guvernului nr. 2280/2004 pentru modificarea si completarea H.G. 1025/2003 privind 
metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locurile de munca cu conditii speciale. 
           -Monitorul Oficial nr. 1251/24.12.2004 

 
  

 


