
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Către :  Doamna Violeta Alexandru

Ministru al Muncii 
            

 
De la:   Deputat Adrian Dohotaru
             
 

Obiectul întreb
ilegale
 

 
Stimată doamnă ministru Violeta Alexandru,
 
Parlamentul a adoptat o inițiativă
din Legea nr.53/2003, urmă
suplimentară să fie sancţionată
persoană identificată ca prestând munc
Ministerului Muncii, mi s-au transmis urm
aplicat 157 de amenzi, cu un cuantum total de 244.150 de lei. Totu
mai mulți ani pe care nu le-am primit. Le reiau pentru a vedea câte amenzi au fost date 
de ITM. Fenomenul e mult mai amplu, dar cuantumul mic al amenzilor anterioare era 
disuasiv în a face reclamații la ITM, dar 
 

1. Câte amenzi au fost aplicate 
nerespectarea dispoziț
ultimii cinci ani conform art.260, alin (1), lit.i din Legea nr.53/2003 (2015, 2016, 
2017, 2018, 2019, primele 6 luni ale anului 2020)?

2. Câți angajați au fost identifica
articolului art.260, alin (1), lit.i din Legea nr.53/2003?

3. Câți angajatori au fost sanc
nr.53/2003 în mod repetat pentru 
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ă ministru Violeta Alexandru,

țiativă legislativă prin care am modificat art.260 alin.(1) lit.i) 
din Legea nr.53/2003, urmărindu-se ca nerespectarea dispoziţiilor privind munca 

ţionată cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei, pentru fie
 ca prestând muncă suplimentară. Într-un răspuns mai vechi al 

au transmis următoarele date: între ianuarie - august 2018 s
aplicat 157 de amenzi, cu un cuantum total de 244.150 de lei. Totuși, am cerut

am primit. Le reiau pentru a vedea câte amenzi au fost date 
de ITM. Fenomenul e mult mai amplu, dar cuantumul mic al amenzilor anterioare era 

ții la ITM, dar și pentru companii să respecte legi

Câte amenzi au fost aplicate și care e cuantumul total al amenzilor pentru 
țiilor privind munca suplimentară aplicate în fiecare din 

ultimii cinci ani conform art.260, alin (1), lit.i din Legea nr.53/2003 (2015, 2016, 
18, 2019, primele 6 luni ale anului 2020)? 

i au fost identificați ca prestând muncă suplimentară
articolului art.260, alin (1), lit.i din Legea nr.53/2003? 

i angajatori au fost sancționați conform art.260, alin (1), lit.i din L
nr.53/2003 în mod repetat pentru nerespectarea dispoziţiilor privind 
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Amenzi pentru orele suplimentare 

 ministru Violeta Alexandru, 

 prin care am modificat art.260 alin.(1) lit.i) 
ţiilor privind munca 

 de la 1.500 lei la 3.000 lei, pentru fiecare 
ăspuns mai vechi al 

august 2018 s-au 
și, am cerut date pe 

am primit. Le reiau pentru a vedea câte amenzi au fost date 
de ITM. Fenomenul e mult mai amplu, dar cuantumul mic al amenzilor anterioare era 

 respecte legislația: 

i care e cuantumul total al amenzilor pentru 
 aplicate în fiecare din 

ultimii cinci ani conform art.260, alin (1), lit.i din Legea nr.53/2003 (2015, 2016, 

 suplimentară cu încălcarea 

i conform art.260, alin (1), lit.i din Legea 
ţiilor privind munca 
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suplimentară? 
4. Din totalul  angajatorilor sancționați pentru nerespectarea prevederilor privind 

munca suplimentară, câți dintre ei aveau maxim 3 angajați, maxim 15 angajați, 
maxim 50 de angajați, maxim  250 de angajați și mai mult de 250 de angajați și 
care a fost cuantumul total al amenzilor aplicate fiecărei categorii de angajatori? 
În fiecare caz, pentru câți angajați s-a constatat nerespectarea prevederilor 
legale? 

 
Vă rog să-mi comunicați răspunsul în scris. 
 

 
Cu respect,                                                                                    06.16.2020 
Deputat Adrian Dohotaru 
 




