ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSPECŢIEI MUNCII
A. Legislaţie privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Muncii
- Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea si organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, publicată în Monitorul
Oficial nr. 290/03.05.2012
- Legea nr. 51/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr.108/1999 publicată în MONITORUL OFICIAL
nr. 182 din 21 martie 2012
- Hotărârea nr.1.377 din 18.11.2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a
Inspecţiei Muncii, precum si pentru stabilirea unor masuri cu caracter organizatoric, publicată în Monitorul
Oficial nr.802/25.11.2009
- HOTĂRÂRE nr. 968 din 15 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie
2010
- Hotarârea nr. 10 din 09.01.2013 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice publicată în Monitorul Oficial nr. 47/22.01.2009
- O.G. nr. 27/2002 (M.O. 84/01.02.2002) – modificată prin Legea nr.233/2002 (M.O. 296/30.04.2002) –
privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
- O.G. nr. 33/2002 (M.O. 88/02.02.2002) ) – modificată prin Legea nr.223/2002 (M.O. 290/29.04.2002) –
privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale;
Monitorul Oficial nr.290 din 29 aprilie 2002
- Legea nr. 62 din 10 mai 2011 privind legea dialogului social publicată în Monitorul Oficial nr. 322 din 10 mai
2011
B. Legislatie privind relaţiile de muncă
1. Legislaţie generală
1.1. Constituţia României
1.2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
1.3. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
1.4. Ordonanţa de guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
1.5. Ordonanţa de guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
2. Legislaţie privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Muncii
2.1. Legea nr. 108/1999 republicată pentru înfiinţarea si organizarea Inspecţiei Muncii
2.2. Hotărârea de guvern nr. 1377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric
2.3. Ordonanţă de urgenţă nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare
la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
3. Legislaţie privind relaţiile de muncă
3.1. Dispoziţii generale
3.1.1. Legea nr. 53/2003 ( Codul muncii) republicată şi actualizată
3.2. Zilieri
3.2.1. Legea nr. 52/ 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
3.2.2. Ordinul nr. 1.439/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
3.2.3. Legea nr. 277/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
3.2.4. Legea nr. 18 / 2014 (*actualizată*) şi Ordonanţa de urgenţă nr. 36/ 2014
3.3. Dialogul social
3.3.1. Legea nr. 62/2011 dialogului social republicată
3.3.2. Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor

3.4. Contractul individual de muncă
3.4.1. Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 64/2003 completat cu hotărîrea nr.
1616/2011pentru aprobarea modelului - cadru al contractului individual de muncă
3.5. Registrul general de evidenţă a salariaţilor
3.5.1. Ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1918/2011 privind aprobarea
Procedurii de transmitere a registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic si a
actelor depuse pentru obtinerea parolei
3.5.2. Hotărârea de guvern nr. 500/2011 privind registrului general de evidenta a salariaţilor (în vigoare
începând cu data de 1 august 2011)
3.5.3. Hotărîrea de guvern nr. 1.105 din 2 noiembrie 2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.
500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
3.6. Formarea profesională
3.6.1. Ordonanţa nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adulţilor
3.6.2. Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
3.6.3. Hotărârea nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca
3.7. Cetăţeni români care lucrează în străinătate (agenţi de ocupare a forţei de muncă în străinătate
3.7.1. Legea nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
3.7.2. Hotărârea de guvern nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
3.8. Cetăţeni străini
3.8.1. Ordonanţă de urgenţă nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe
teritoriul României
3.9. Cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene
3.9.1. Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
3.9.2. Hotărârea de guvern nr. 104 din 31 ianuarie 2007 pentru reglementarea procedurii specifice
privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României
3.10. Agentul de muncă temporară
3.10.1. Hotărârea de guvern nr. 1256/2011 privind condiţiile de înfiinţare şi funcţionare, precum şi
procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
3.11. Timpul de muncă şi timpul de odihnă
3.11.1. Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii
care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase
3.11.2. Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 245/2003 privind aprobarea categoriilor de personal si
a locurilor de muncă pentru care durata zilnică a timpului de muncă este mai mică de 8 ore
3.11.3. Legea nr. 466/2003 pentru aprobarea O.G. nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de
conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor de vehicule care efectuează transporturi
rutiere naţionale
3.11.4. Ordinul ministerului sănătăţii nr. 1498/2004 pentru modificarea si completarea Ordinului
ministerului sănătăţii nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă,
organizare şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar
3.11.5. Hotărâre nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din
administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare
3.12. Funcţionari publici
3.12.1. Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici
3.12.2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
3.12.3. Hotărâre de guvern nr. 1.860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile si obligaţiile personalului
autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în
cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului
3.13. Maternitatea
3.13.1. Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
3.14. Salariul

3.14.1. Hotărârea de guvern nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată
3.14.2 Hotărârea nr. 1.091 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe
ţară
garantat în plată
1.1.1. Hotărârea 1017 din 30 decembrie 2015 – pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată.

1.2. Discriminare
1.2.1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
1.2.2. Ordonanţa nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
1.3. Alte prevederi legale
1.3.1. Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al
unităţii sau al unor părţi ale acestora
1.3.2. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
1.3.3. Hotărârea de guvern nr. 1025/2003 privind metodologia si criteriile de încadrare a persoanelor în
locurile de muncă cu condiţii speciale
1.3.4. Legea nr. 230/2007privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
1.3.5. Hotărârea de guvern nr. 1.588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
1.3.6. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic
1.3.7. Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar
1.3.8. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 240/2004 privind aprobarea Standardelor minimale pentru
acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii si a baremului minimal de dotare a acestora
1.3.9. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de
către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
1.3.10. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
1.3.11. Ordonanţa de urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist,
a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România
1.3.12. Hotărârea de guvern nr. 1822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu
condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti
1.3.13. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţii şi
instituţiile publice
1.3.14. Ordonanţa nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic
1.3.15. Hotărârea nr.877 din 23 noiembrie 2016 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului
500/2011 privind Registrul General de Evidenţă al Salariaţilor şi pentru aplicarea unitară a unor
dispoziţii legale
1.3.16. Hotărârea 1017 din 30 decembrie 2015 – pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată.

C. Legislaţie în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă
- Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă - Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006
- Hotărârea de guvern nr. 1.425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 -Monitorul Oficial nr. 882 /30 .10. 2006
- Hotărârea de guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele
temporare sau mobile, cu completările şi modificarile ulterioare -Monitorul Oficial nr. 252/21.03.2006
- Hotărârea de guvern nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate şi sănătate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot cu completările şi modificările ulterioare -Monitorul
Oficial nr. 3802/03.05.2006
- Hotărârea de guvern nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de
sănătate la locul de muncă-Monitorul Oficial nr. 683/09.08.2006

- Hotărârea de guvern nr. 1.007 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la
asistenţa medicală la bordul navelor-. Monitorul Oficial nr 696 din 15 august 2006
- Hotărârea de guvern nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la
utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare-Monitorul Oficial nr. 710/18.08.2006
- Hotărârea de guvern nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă - Monitorul Oficial nr.
722/23.08.2006
- Hotărârea de guvern nr. 1049/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii
lucratorilor din industria exctactiva de suprafata sau subteran - Monitorul Oficial nr. 727/25.08.2006
- Hotărârea de guvern nr. 1050/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii
lucrătorilor din industria extractivă de foraj -Monitorul Oficial nr. 737/29.08.2006
- Hotărârea de guvern nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea
manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare -Monitorul Oficial
nr. 713/21.08.2006
- Hotărârea de guvern nr. 1058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunatăţirea securităţii şi protecţia
sănatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive -Monitorul Oficial nr.
737/29.08.2006
- Hotărârea de guvern nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca -Monitorul Oficial nr. 739/30.09.2006
- Hotărârea de guvern nr. 1092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la
agenţi biologici în munca -Monitorul Oficial nr. 762/07.09.2006
- Hotărârea de guvern nr. 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru
protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de
muncă - Monitorul Oficial nr 757 / 06 .09. 2006
- Hotărârea de guvern nr. 1135/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul
navelor de pescuit -Monitorul Oficial nr. 772/12.09.2006
- Hotărârea de guvern nr. 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de campuri electromagnetice -Monitorul Oficial nr. 769/11.09.2006
- Hotărârea de guvern nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea în
muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă -Monitorul Oficial nr. 815 /03 .10. 2006
- Hotărârea de guvern nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă
pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici - Monitorul
Oficial nr. 845 /13 .10. 2006
- Hotărârea de guvern nr.355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii Lucrătorilor - Monitorul
Oficial nr. 332 /17 .05 .2007
- Hotărârea de guvern nr. 557/2007 privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătăţirea
securităţii si sănătăţii la locul de muncă pentru salariaţii încadraţi în baza unui contract individual de muncă pe
durată determinată si pentru salariaţii temporari încadraţi la agenţi de muncă temporară - Monitorul Oficial nr.
407/ 18. 06. 2007
- Hotărârea de guvern nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă - Monitorul Oficial nr. 473 /
13. 07. 2007
- Ordinul ministrului muncii nr.25/2007 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii,
solidarităŃii sociale si familiei nr. 754/2006 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de
prevenire si protecţie si de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul
securităţii si sănătăţii în muncă Monitorul Oficial nr. 48 /22. 01. 2007
- Ordinul ministrului muncii nr.706/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiaţiile optice artificiale -Monitorul Oficial nr. 915 / 10. 11.
2006
- Ordinul ministrului muncii nr.3/2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de
muncă — FIAM -Monitorul Oficial nr. 70 /30. 01. 2007
- Ordinul ministrului muncii nr.242/2007pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifică de
coordonator în materie de securitate si sănătate pe durata elaborării proiectului şi/sau a realizării lucrării
pentru santiere temporare ori mobile - Monitorul Oficial nr. 234 /04. 04. 2007
- Hotărârea de guvern nr. 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile
datorate expunerii la azbest -Monitorul Oficial nr. 64/24.01.2006
- Hotărârea de guvern nr. 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibraţii -Monitorul Oficial nr. 81/30.01.2006

- Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă cu completarile şi
modificările ulterioare -Monitorul Oficial nr. 378/29.04.2004
- Hotărârea de guvern nr. 537 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă -Monitorul
Oficial nr. 378 / 29 .04. 2004
- Legea nr. 346 / 2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale cu completarile şi
modificarile ulterioare -Monitorul Oficial nr. 454 /27. 06. 2002
- Ordinul ministrului muncii nr. 848 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, cu modificările si completările
ulterioare -Monitorul Oficial nr. 22/ 7 .01. 2005
- Legea nr. 226/2006 privind incadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale - Monitorul Oficial
nr.509/13.06.2006
- Ordinul ministrului muncii nr. 572 / 2006 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale - Monitorul Oficial nr.. 714 / 21
.08. 2006
- Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme
pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă -Monitorul Oficial nr. 304/04.07.2000
- Hotărârea de guvern nr. 580 / 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu
temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă - Monitorul Oficial nr. 315 /07 .07 2000
- Legea nr. 359 din 8 /2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a
persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la
autorizarea funcţionării persoanelor juridice - Monitorul Oficial nr. 839 / 13. 09. 2004
- Hotărârea de guvern nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionării comercianţilor
-Monitorul Oficial nr. 414/14.06.2002
-Ordinul nr. 384 / 2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române privind asigurarea securităţii
utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, care adoptă standardele europene armonizate, cu
modificările şi completările ulterioare - Monitorul Oficial nr. 681 / 29.07. 2004
- Legea nr. 300 / 2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăsoară
activităţi economice în mod independent -Monitorul Oficial nr. 576 /29. 06. 2004
- Hotărârea guvernului nr 1.766 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăsoară activităţi economice
în mod independent -Monitorul Oficial nr. 1.048/ 12. 11. 2004
- Hotărârea guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa,
securitatea muncii şi protecţia mediului -Monitorul Oficial nr. 711/30.09.2002
- Ordinul nr. 754 / 2006 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi
protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, cu modificarile ulterioare -Monitorul Oficial nr. 887 /31. 10 .2006
- Hotărârea de guvern nr. 1156/2002 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul
României şi Organizaţia Internatională a Muncii privind eliminarea muncii copilului, semnat la Geneva la 18
iunie 2002 -Monitorul Oficial nr. 792/30.10.2002
- Ordin nr. 342/2002 al ministrului industriei şi resurselor privind aprobarea Cărţii Albe a Infrastructurii
Calităţii şi Evaluării Conformiăţii Produselor -Monitorul Oficial nr. 815/11.11.2002
- Ordin nr. 875/2002 al ministrului sănatăţii şi familiei privind stabilirea atribuţiilor medicului de medicina
generală / medicina de familie cu competenţa în medicina de întreprindere -Monitorul Oficial nr.
840/21.11.2002
- Ordin nr. 447 /2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a
personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, precum şi organizarea,
funcţionarea şi componenţa comisiilor medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei, cu modificarile şi
completările ulterioare
-Monitorul Oficial nr. 364 /28. 05. 2003
- Ordinul nr. 803/2001 al ministrului sănătăţii şi familiei privind aprobarea unor indicatori de expunere şi/sau
de efect biologic relevanţi pentru stabilirea răspunsului specific al organismului la factori de risc de
îmbolnăvire profesională -Monitorul Oficial nr. 811/18.12.2001
- Lege nr. 452/2002 pentru ratificarea Conventiei Organizatiei Internaţionale a Muncii nr. 183/2000 privind
revizuirea Conventiei (revizuită) asupra protecţiei maternităţii din 1952, adoptată la cea de-a 88-a sesiune a

Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 15 iunie 2000 - Monitorul Oficial nr.
535/23.07.2002
- LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2012 (*actualizata*) pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal (aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2014*)
- HOTĂRÂRE nr. 246 din 7 martie 2007 (*actualizata*) privind metodologia de reînnoire a avizelor de
încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite (actualizată până la data de 1 ianuarie 2014*)
- Hotărărea Guvernului nr.246/2007 - privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de
muncă în condiţii deosebite prin Hotărârea Guvernului 1173 din 29 decembrie 2014.
- Hotărârea de Guvern nr. 409 din 8 iunie 2016 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe
piaţă a echipamentelor electrice de joasă tensiune;
- Hotărârea de Guvern nr. 197 din 23 martie 2016 privind stabilirea condiţiilor de punere la dispoziţie pe
piaţă şi controlul explozivilor de uz civil;
- Hotărârea de Guvern nr. 245 din 6 aprilie 2016 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe
piaţă a echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive;

D. LEGISLAŢIE ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIEŢEI
- Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor - Monitorul Oficial nr. 712/08.11.2001
- Hotărârea guvernului nr. 71 /2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
modulele utilizate în diferite faze ale procedurilor de evaluare a conformităţii produselor din domeniile
reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, şi a
regulilor de aplicare şi utilizare a marcajului european de conformitate CE*) -Monitorul Oficial nr. 313 / 06 .04.
2006
- Hotărârea guvernului nr. 457/ 2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de
joasă tensiune, republicata -Monitorul Oficial nr. 402 /15. 06. 2007
- ORDIN nr. 1.310 / 2007 pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului economiei si comerţului nr. 384/2004
privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române privind asigurarea securităţii utilizatorilor de
echipamente electrice de joasă tensiune, care adoptă standardele europene armonizate - Monitorul Oficial nr.
794 /22. 11. 2007
- Hotărârea de guvern nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate a echipamentelor
individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, cu modificarile şi completările
ulterioare -Monitorul Oficial nr. 166/26.02.2004
- ORDIN nr. 94 / 2008 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene
armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie -Monitorul Oficial nr. 153 /28 . 02. 2008
- Hotărărea guvernului nr. 1029 /2008 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a maşinilor
industriale -Monitorul Oficial nr. 175 / 1 .03.2004
- ORDIN nr. 242 / 2004 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene
armonizate referitoare la maşini industriale -Monitorul Oficial nr. 634 / 13. 07. 2004
- Hotărârea guvernului nr. 752 / 2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piata a
echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive -Monitorul
Oficial nr. 499/ 3 .06. 2004
- Hotărârea guvernului nr. 207 / 2005 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de
uz civil si a condiţiilor pentru introducerea lor pe piata -Monitorul Oficial nr. 286 / 6. 04. 2005
- ORDIN nr. 77 / 2008 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene
armonizate referitoare la explozivi de uz civil -Monitorul Oficial nr. 112 / 12 02. 2008
- Hotărârea guvernului nr. 1.756 din 6 decembrie 2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în
mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor -Monitorul Oficial nr. 48 / 22. 01. 2007
- Hotărârea guvernului nr. 332 / 2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor
destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul
rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante
provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei, cu modificările şi completările ulterioare -Monitorul
Oficial nr. 472 / 13. 07 .2007
- Hotărârea guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea si
notificarea nationala a laboratoarelor de incercari, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care
realizeaza evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevazute in Legea nr. 608/2001
privind evaluarea conformitatii produselor, republicată -Monitorul Oficial nr. 313/06.04.2006

- Ordinul nr. 35 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea şi desemnarea
organismelor şi/sau laboratoarelor ce pot întocmi rapoarte de încercări, care atestă conformitatea
echipamentelor electrice de joasă tensiune cu cerinţele esenţiale de securitate -Monitorul Oficial nr. 96 /0 2.
02. 2004
HG 612/2010 – privind articolele pirotehnice
LEGEA 129/1995 (republicată în 2011) - privind regimul materialelor explozive.

