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Comunicat  de presa  
privind principalele modificari ale Codului Muncii, care urmeaza 

sa intre in vigoare la data de 01 mai 2011 
  
 Noul Cod al Muncii reprezinta o modernizare a raporturilor de munca, 
in acord cu legislatia europeana, creat sa protejeze mai bine salariatul si sa 
redea intreprinzatorului parghii normale adaptate mai bine realitatilor 
economice, cu un control mai serios si mai eficient asupra incalcarii regulilor 
pe piata muncii. 
 Modificarile Codului Muncii care urmeaza sa intre in vigoare de la 01 
mai 2011 prevede sanctiuni drastice pentru cei ce utilizeaza munca la negru. 
 Pe langa multe avantaje venite in sprijinul salariatului, modificarile 
Codului Muncii aduce si sanctiuni pentru angajatul care accepta sa lucreze 
fara contract de munca, acesta putand fi sanctionat cu amenda de la 500 la 
1000.lei 
 Raspunderea angajatorului care foloseste munca la negru va fi 
contraventionala pentru primirea la munca a pana la 5 persoane si penala 
pentru primirea la munca a peste 5 persoane .Amenda cu care se 
sanctioneaza angajatorul pentru fiecare persoana care presteaza o activitate 
fara contract de munca a fost majorata de la 3.000-5.000 la 10.000-20.000lei 
 Noul Cod al Muncii mai prevede sanctiuni pentru nerespectarea de 
catre angajator a urmatoarelor obligatii : 
 -incalcarea de catre angajator a obligatiei referitoare la angajarea unei 
persoane fara cerificat medical si a celei referitoare la tinerea evidentei 
orelor de munca prestate de salariati, se sanctioneaza cu amenda de la 1500 
la 3000 lei 
 -nerespectarea prevederilor legale privind inregistrarea de catre 
angajator a demisiei se sanctioneaza cu amenda de la 1500 la 3000 lei. 
 -incalcarea prevederilor referitoare la obligatia angajatorului de a 
inmana salariatului un exemplar al contractului de munca, se sanctioneaza cu 
amenda de la 1500 la 2000 lei. 
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