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CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 
(**republicat**) 

Publicat în Monitorul Oficial nr 345 din data 18-05-2011  
Forma valabila de la data 05-02-2018  

(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele fapte: 
a) nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului 
minim brut pe ţară, cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei; 
b) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 34 alin. (5), cu 
amendă de la 300 lei la 1.000 lei; 
c) împiedicarea sau obligarea, prin ameninţări ori prin violenţe, a unui 
salariat sau a unui grup de salariaţi să participe la grevă ori să 
muncească în timpul grevei, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei; 
d) stipularea în contractul individual de muncă a unor clauze contrare 
dispoziţiilor legale, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei; 
e) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract 
individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de 20.000 lei 
pentru fiecare persoană identificată; 
La data de 07-08-2017 Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 260 , 
Capitolul IV , Titlul XI a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 4 august 2017, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 07 august 2017 

e^1) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de 
muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua 
anterioară începerii activităţii, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare 
persoană identificată; 
La data de 07-08-2017 Alineatul (1) din Articolul 260 , Capitolul 
IV , Titlul XI a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 53 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 644 din 07 august 2017 

e^2) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are 
contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei 
pentru fiecare persoană identificată; 
La data de 07-08-2017 Alineatul (1) din Articolul 260 , Capitolul 
IV , Titlul XI a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 53 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 644 din 07 august 2017 
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�
e^3) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru 
stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu 
amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată; 
La data de 07-08-2017 Alineatul (1) din Articolul 260 , Capitolul 
IV , Titlul XI a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 53 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 644 din 07 august 2017 

f) prestarea muncii de către o persoană fără încheierea unui contract 
individual de muncă, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei; 
g) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 139 şi 142, cu 
amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; 
h) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 140, cu amendă de la 5.000 lei 
la 20.000 lei; 
i) nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară, cu amendă de 
la 1.500 lei la 3.000 lei; 
j) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului 
săptămânal, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei; 
k) neacordarea indemnizaţiei prevăzute la art. 53 alin. (1), în cazul în 
care angajatorul îşi întrerupe temporar activitatea cu menţinerea 
raporturilor de muncă, cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei; 
l) încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, cu 
amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei; 
m) încălcarea de către angajator a obligaţiei prevăzute la art. 27 şi 119, 
cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei; 
n) nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea de către 
angajator a demisiei, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei; 
o) încălcarea de către agentul de muncă temporară a obligaţiei 
prevăzute la art. 102, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru 
fiecare persoană identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 
100.000 lei; 
p) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (3), cu amendă de la 1.500 lei la 
2.000 lei. 
q) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (4), cu amendă de 10.000 lei. 
La data de 07-08-2017 Alineatul (1) din Articolul 260 , Capitolul 
IV , Titlul XI a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 53 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 644 din 07 august 2017 

(1^1) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la 
data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării 
acestuia jumătate din amenda prevăzută la alin. (1) lit. e)-e^3), 
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�
inspectorul de muncă făcând menţiune despre această posibilitate în 
procesul-verbal. 
La data de 07-08-2017 Articolul 260 din Capitolul IV , Titlul XI a fost 
completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 
din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 07 
august 2017 

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către 
inspectorii de muncă. 
(3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică dispoziţiile legislaţiei 
în vigoare. 
(4) În cazul constatării săvârşirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. 
(1) lit. e)-e^2), inspectorul de muncă dispune, ca sancţiune 
complementară, sistarea activităţii locului de muncă organizat, supus 
controlului, conform procedurii de sistare elaborate de Inspecţia Muncii şi 
aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, după consultarea prealabilă a 
confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional. 
La data de 07-08-2017 Articolul 260 din Capitolul IV , Titlul XI a fost 
completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 
din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 07 
august 2017 

(5) Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii 
contravenţionale aplicate şi după ce demonstrează că a remediat 
deficienţele care au condus la sistarea activităţii: prin încheierea 
contractului individual de muncă, transmiterea raportului de muncă în 
registrul general de evidenţă a salariaţilor sau, după caz, încetarea 
suspendării contractului individual de muncă şi constituirea şi plata 
contribuţiilor sociale şi a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale 
care se cuvin lucrătorului pe perioada în care a prestat activitate 
nedeclarată. 
La data de 07-08-2017 Articolul 260 din Capitolul IV , Titlul XI a fost 
completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 
din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 07 
august 2017 
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