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NEWSLETTER Nr.32/2019
REVISTA PRESEI NOIEMBRIE 2019.
Rezultatele acțiunilor de control din perioada 4 – 15 noiembrie 2019.
Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 4 – 15 noiembrie 2019, acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat
amenzi în valoare totală de 4.954.400 de lei, adică 1.036.485 de euro. Au fost depistate 296 de persoane care
desfășurau muncă fără forme legale, dintre acestea 61 erau din București, 43 din județul Arad și 31 din județul
Brașov.
În domeniul relaţiilor de muncă, au fost efectuate 2.631 de controale în urma cărora sau aplicat amenzi în valoare
de 4.226.400 de lei, din care 3.831.400 de lei pentru muncă nedeclarată, și au fost sancţionaţi 608 angajatori.
În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 1.941 de controale, în urma
cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 728.000 de lei. Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale
de muncă 313 evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi sau nu încadrate ca
fiind accidente de muncă. Dintre acestea, 156 au avut loc în București, 27 în Timiș și 24 în județul Cluj.
"Inspecţia Muncii va derula, în perioada decembrie 2019 – ianuarie 2020, o campanie naţională de verificare a
legalităţii modului în care sunt comercializate articolele pirotehnice. Această acţiune este motivată de unele
evenimente grave petrecute în anii anteriori, în țară şi în străinătate, care s-au soldat cu explozii şi incendii de
mari proporţii la depozite de articole pirotehnice, provocând mari pagube materiale şi, uneori, chiar victime,
repercusiunile făcându-se resimţite pe o suprafaţă considerabilă în jurul acestor depozite. Un alt motiv care stă la
baza desfăşurării acestei acţiuni este faptul că, în perioada sărbătorilor, se înregistrează cazuri frecvente de
vătămări corporale produse de utilizarea articolelor pirotehnice de către copii cu vârsta sub 18 ani. Astfel, se
impune efectuarea de controale la comercianții și deţinătorii unor astfel de articole, pentru a se verifica
respectarea legislației specifice în domeniu. Pentru toate neconformităţile constatate cu ocazia controalelor, se
vor dispune măsuri cu termene precise de remediere și, în funcție de gradul de pericol social al faptei, se vor aplica
sancţiuni, de la avertismente până la sistarea activității, conform prevederilor Legii nr. 126/1995, modificată şi
completată.” - Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.
www.inspectiamuncii.ro – 22 noiembrie 2019.

Salariul minim va crește în 2020, de la 2080 lei la 2230 lei.
Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat, marți 26 noiembrie 2019, că Guvernul are în vedere majorarea
salariaului minim pe economie în 2020 cu până la 7,2%, astfel încât acesta va crește de la 2080 lei la 2230 lei.
“Salariul minim va crește în 2020! Creșterea se va face printr-o formulă clară, predictibilă, cu indici de corecție
care să țină cont de evoluția economiei, dar și a pieței muncii. În cadrul intâlnirii cu Consiliul Național Tripartit de
Dialog Social am luat în discuție mai multe variante de calcul pentru a stabili nivelul salariului minim. Principiile
care stau la baza creșterii salariului minim sunt:
1. Un mecanism de calcul clar și predictibil, pornindu-se de la anumiți indicatori economici. Varianta aflată în
lucru prevede o creștere de minim 7,2% adică de la 2080 lei la 2230 lei;
2. Capacitatea firmenor de a acoperi aceste costuri, fară a le afecta profitabilitatea;
3. Impactul asupra bugetelor locale, care au fost deja împovărate de fosta guvernare”.
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Vicepremierul a precizat că 1.370.232 de persoane vor beneficia de această creștere a salariului minim.
“ Beneficiarii acestei creșteri vor fi cei 24% din totalul salariaților activi, adică 1.370.232 persoane. De asemenea,
ar putea beneficia de această măsura și alte categorii de angajați, cu salarii între nivelul minim și mediu. Pe baza
analizei de impact a creșterii salariului minim, săptămâna viitoare vor continua consultările cu partenerii sociali”,
a subliniat Raluca Turcan.
www.mediafax.ro – 26 noiembrie 2019.

Proiect de lege pentru plata indemnizațiilor salariaților și pe timpul suspendării activității firmelor.
Senatul va dezbate un proiect de lege care prevede ca angajatorii să achite salariaților o parte din indemnizații
chiar și în perioadele de suspendare a activității.
Actul normativ inițiat este justificat de faptul că în perspectiva unor recesiuni economice în Europa și în țara
noastră, multe firme cu capital privat au posibilitatea de a-și întrerupe sau reduce temporar activitatea pentru
motive economice, tehnologice, structurale sau similare, fără încetarea raporturilor de muncă. Salariații nu mai
desfășoară activitate, dar suportă un volum mai mare de cheltuieli pentru plata contribuţiilor sociale aferente
indemnizaţiei plătită de angajator. De aceea este nevoie de măsuri care să asigure “un climat de protecţie socială
bazat pe principiul contributivităţii şi al solidarităţii în promovarea progresului social”, mai susțin inițiatorii
proiectului în expunerea de motive.
Proiectul prevede ca pe perioada suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, în
cazul întreruperii temporare a activităţii potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu
modificările şi completările ulterioare, salariaţii ale căror contracte sunt astfel suspendate şi care beneficiază de
indemnizaţia de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, prevăzută la art. 53
alin. (1) din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sunt scutiţi de plata contribuţiilor de
asigurări sociale datorate potrivit legii, dar nu pentru mai mult de 90 de zile.
Indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii, de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de
muncă ocupat, plătite din fondul de salarii, pe durata întreruperii temporare a activităţii angajatorului, prevăzută
la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, pentru o
perioadă de cel mult 90 de zile în anul 2020, în înţelesul impozitului pe venit prevăzut de Legea nr. 227/2015Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Perioada prevăzută la alin. (1), pentru care salariaţii, ale căror contracte individuale de muncă sunt
suspendate, sunt scutiți de plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate potrivit legii, constituie stagiu de
cotizare fără plata contribuţiei.
Proiectul va fi dezbătut mai întâi la Senat, apoi în plenul Camerei Deputaților, care va da votul final. Măsurile nu
se vor aplica pe perioada din anul 2020, anterioară intrării în vigoare a acestui act normativ.
www.legestart.ro – 29 noiembrie 2019.
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