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NEWSLETTER Nr.22/2019
REVISTA PRESEI IULIE 2019.
Rezultatele acțiunilor de control din perioada 17 – 28 iunie 2019.
Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 17 – 28 iunie 2019, acţiuni de control în urma cărora s-au
aplicat amenzi în valoare totală de 1.711.356 euro, adică 8.077.600 de lei.
Au fost depistate 374 de persoane care desfășurau muncă fără forme legale, dintre acestea 42 erau din
București, 30 din Bihor și 25 din județul Brașov.
În domeniul relaţiilor de muncă, au fost efectuate 3.276 de controale în urma cărora sau aplicat amenzi
în valoare de 6.966.600 de lei, din care 6.093.000 lei pentru muncă nedeclarată, și au fost sancţionaţi
746 de angajatori.
În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 2.160 de controale, în
urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 1.111.000 de lei.
Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 289 de evenimente care, în urma
cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi sau nu încadrate ca fiind accidente de muncă.
Dintre acestea, 142 au avut loc în București și 23 în județul Timiș.
www.inspectiamuncii.ro – 9 iulie 2019.

2,95 % rata şomajului înregistrat în evidenţele ANOFM în luna iunie 2019.
La sfârşitul lunii iunie 2019, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 2,95%, cu 0,54 pp sub
valoarea înregistrată la finele aceleiași luni a anului 2018. Faţă de luna anterioară s-a înregistrat o
creştere de 0,03 pp, tendinţa uşor ascendentă a ratei şomajului fiind influenţată de înregistrarea
absolvenţilor unităţilor de învăţământ în evidenţele ANOFM.
Numărul total de şomeri înregistrați la finele lunii iunie, de 257.583 persoane, a crescut cu 2.952
persoane faţă de cel de la finele lunii anterioare. Din totalul şomerilor, 45.464 au fost şomeri
indemnizaţi şi 212.119 neindemnizaţi. Comparativ cu luna precedentă, rata şomajului masculin a crescut
de la 2,94% la 2,95%, iar rata şomajului feminin a crescut de la 2,89% la 2,96 %.
În funcție de mediul de rezidență, numărul şomerilor la finele lunii iunie se prezintă astfel: 77.349
şomeri provin din mediul urban şi 180.234 şomeri provin din mediul rural.
Cei mai mulţi şomeri aveau între 40 – 49 de ani (72.729), urmaţi de cei din grupa de vârstă peste 55 de
ani (51.545), la polul opus aflându-se persoanele între 25 – 29 de ani (13.314).
Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, şomerii fără studii şi cei cu nivel de instruire
primar au o pondere însemnată în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele ANOFM (30,62%). Şomerii
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cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 30,32% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii
universitare 4,95 %.
Mai multe informaţii privind situaţia statistică a şomajului la sfârșitul lunii iunie 2019 pot fi vizualizate
accesând www.anofm.ro, secțiunea Programe, strategii, statistici.
www.anofm.ro – 24 iulie 2019.

Obligația de raportare a tranzacțiilor la ONPCSB a fost extinsă prin noua lege pentru prevenirea
spălării banilor.
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și
pentru modificarea și completarea unor acte normative a intrat în vigoare pe 21 iulie și e noua
reglementare în materie, înlocuind astfel Legea nr. 656/2002.
Multe dintre prevederile aduse de această nouă lege sunt deja cunoscute din vechea reglementare,
precum obligația entităților raportoare de a desemna o persoană de contact cu Oficiul de Spălare a
Banilor, aplicarea unor măsuri de cunoaștere a clientelei sau transmiterea unor informații privitoare la
tranzacțiile efectuate.
Entitățile raportoare au rămas, în linii mari, cam aceleași din vechea legislație: instituții de credit,
furnizori de servicii de jocuri de noroc, auditori, experți contabili, contabili autorizați, cenzori și persoane
care acordă consultanță fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă, notari, avocați, executori, în
anumite situații, agenții imobiliari, precum și alte entități și persoane fizice care comercializează, ca
profesioniști, bunuri sau prestează servicii, dacă efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă
este echivalentul în lei a 10.000 de euro (indiferent dacă e o singură tranzacție sau mai multe).
Dincolo de obligația de a raporta tranzacțiile suspecte, entitățile raportoare vizate de noua lege pentru
prevenirea spălării banilor trebuie să raporteze și tranzacțiile care nu prezintă indicatorii de suspiciune,
dar care se fac în numerar, în lei sau valută și care sunt de cel puțin echivalentul în lei a sumei de
10.000 de euro. Limita a fost astfel coborâtă prin noua lege față de vechea legislație, unde era suma
minimă de 15.000 de euro. Acest raport se trimite Oficiului, potrivit Legii nr. 129/2019, în trei zile
lucrătoare de la momentul efectuării tranzacției (raportările pe tranzacții suspecte trebuie făcute de
îndată).
În fine, noua lege obligă toate societățile înregistrate până la 18 iulie 2019 la registrul comerțului să
arate cine sunt beneficiarii reali ai afacerilor (cu excepția companiilor și societăților naționale, precum
și a societăților deținute integral sau majoritar de stat). Obligația are termen în 12 luni de la intrarea în
vigoare a legii și nerespectarea ei se sancționează cu o amendă între 5.000 și 10.000 lei (inclusiv Fiscul
poate aplica această amendă). Până atunci (120 de zile de la intrarea legii în vigoare), vor fi înființate și
operaționalizate și registrele beneficiarilor reali prevăzute de Legea nr. 129/2019.
Reamintim, în acest context, că această nouă lege elimină folosirea acțiunilor la purtător din legislația
noastră.
www.avocatnet.ro – 24 iulie 2019.

SERVIZI ASSOCIATI Srl

Sediu Social:
Str. Timis, Nr.81A, Giroc, Jud. Timis (Romania)
Office:
Strada Gheorghe Lazar, Nr. 24, et. 11, ap. 62
(Fructus Plaza) Timisoara, Jud. Timis (Romania)

Modificarea Art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii a intrat în vigoare. Ce se schimbă?
Vă aducem la cunostință că în data de 29 iulie 2019, a intrat în vigoare Legea nr. 156/2019 pentru
completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, așa că va începe să producă efecte la
nivel de țară.
În acest sens, legea mai sus menționată a fost publicată în Monitorul Oficial în cursul datei de 26 iulie.
Ce noutăți aduce Legea nr. 156/2019?
Este vorba despre faptul că Guvernul va fi obligat să stabilească zilele libere suplimentare pentru
salariații din sectorul public până la data de 15 ianuarie a fiecarui an.
Articolul 139 din Codul Muncii se modifică, fiind completat prin Legea nr. 156/2019, alineatul 4
precizand: "că până la data de 15 ianuarie a fiecarui an, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul din sistemul bugetar, zilele lucrătoare pentru care se acordă zile libere, zile care precedă
și/sau care succedă zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează, precum și zilele în care se
recuperează orele de muncă neefectuate."
Legea are in vedere celebrele "punti" ale bugetarilor, pe care Guvernul le acorda in fiecare an pentru
angajatii din institutiile publice, atunci cand este nevoie, pentru a se face o legatura intre zilele
lucratoare libere si weekenduri.
https://legislatiamuncii.manager.ro – 31 iulie 2019.

Zi liberă pentru bugetari în 16 august, adoptată de Guvern.
Dat fiind liberul din Codul muncii din data de 15 august (Adormirea Maicii Domnului), pentru toți
angajații din România, Guvernul a decis să acorde o zi liberă bugetarilor si pe 16 august, prin formula
deja obișnuită - crearea unei punți între liberul legal și zilele de sâmbătă și duminică.
Ziua de 16 august (vineri) va fi liberă pentru bugetari, a decis Guvernul, potrivit purtătorului de cuvânt
al instituției. Liberul a fost acordat pentru a forma o punte între ziua de 15 august (joi), care este liberă
prin Codul muncii, și zilele de sâmbătă și duminică.
Această zi liberă va fi recuperată, spune purtătorul de cuvânt, prin prelungirea programului bugetarilor,
până la finele lunii august, potrivit programărilor interne.
www.avocatnet.ro – 31 iulie 2019.

Rămânem la dispoziție pentru orice clarificări suplimentare.
Dumitru Olăeriu – consilier juridic - Servizi Associati srl
Tel: 0722287926.

