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Articolul 8 

(1) Constituie contravenţie netransmiterea datelor prevăzute la art. 3 
alin. (2) lit. a) - i) cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de 
către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă 
cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă şi se 
sancţionează conform art. 260 alin. (1) lit. e^1) din Legea nr. 53/2003 - 
Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei 
la 8.000 lei următoarele fapte: 
a) transmiterea datelor în registru cu elementele contractului individual 
de muncă, pentru care există dovada executării acestuia, respectiv 
prestarea muncii şi plata salariului, cu încălcarea termenului prevăzut la 
art. 4 alin. (1) lit. a); 
b) refuzul de a pune la dispoziţia inspectorului de muncă documentele 
care au stat la baza înscrierilor efectuate în registru; 
c) netransmiterea datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. j)-k), în 
termenele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b); 
d) netransmiterea datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. l)-p), în 
termenele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-f);  
e) netransmiterea modificărilor aduse datelor prevăzute la art. 3 alin. 
(2) lit. d)-h), în termenele prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3); 
f) netransmiterea modificărilor aduse datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) 
lit. l)-n) în termenele prevăzute la art. 4 alin. (4); 
g) netransmiterea modificărilor aduse datelor prevăzute la art. 3 alin. 
(2) lit. a) şi b) în termenul prevăzut la art. 4 alin. (5). 
(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei 
la 6.000 lei următoarele fapte: 
a) completarea registrului de către alte persoane decât cele prevăzute la 
art. 2 alin. (6); 
b) completarea registrului cu date eronate sau incomplete; 
c) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (7); 
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d) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (8) privind informarea 
inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii. 
(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei 
la 5.000 lei încălcarea obligaţiei de a păstra dosarul personal la sediul 
angajatorilor sau, după caz, la sediul secundar, care are delegată 
competenţa încadrării personalului prin încheierea de contracte 
individuale de muncă. 
(5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 
1.000 lei încălcarea de către angajator a prevederilor art. 7 alin. (3)-(6). 
(6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor angajatorilor se 
fac de către inspectorii de muncă. 
(7) Contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore de la data 
încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia 
jumătate din minimul amenzii contravenţionale prevăzute la alin. (2)-(5). 
(8) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. 
(1)-(5) se fac cu respectarea: 
a) art. 22 din Convenţia cu privire la relaţiile diplomatice, încheiată la 
Viena la 18 aprilie 1961, ratificată prin Decretul nr. 566 din 8 iulie 1968, 
respectiv ale art. 31 din Decretul nr. 481/1971 privind aderarea 
Republicii Socialiste România la Convenţia de la Viena cu privire la 
relaţiile consulare, referitoare la inviolabilitatea localurilor misiunilor 
diplomatice, respectiv ale oficiilor consulare; 
b) art. 31 din Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice, 
respectiv ale art. 43 din Convenţia de la Viena privind relaţiile consulare 
referitoare la imunitatea de jurisdicţie a agenţilor diplomatici, respectiv a 
agenţilor consulari; 
c) inviolabilităţ i i şi imunităţ i i reprezentanţelor organizaţ i i lor 
internaţionale acreditate în România potrivit convenţiilor/acordurilor de 
sediu la care România este parte. 
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