Cuprins general
Codul muncii_____________________________________________________1
Index ____________________________________________________108
Legea nr. 62/2011 a dialogului social _______________________________113
Index ____________________________________________________165
1.

Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general
de informare şi consultare a angajaţilor ________________________ 167

2.

Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor
în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi
ale acestora______________________________________________ 171

3.

Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul
prestării de servicii transnaţionale_____________________________ 174

4.

Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă_____________ 198

5.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind
protecţia maternităţii la locurile de muncă _______________________ 220

6.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind
concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor __________ 230

7.

Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii
de învăţământ superior_____________________________________ 254

8.

Ordinul nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru
al contractului individual de muncă____________________________ 263

9.

Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general
de evidenţă a salariaţilor____________________________________ 268

10.

Hotărârea Guvernului nr. 1260/2011 privind sectoarele
de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011 __________________ 279

11.

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu
caracter ocazional desfăşurate de zilieri________________________ 293

12.

Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în
muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative
privind regimul străinilor în România (extras)_____________________ 302

Listă de abrevieri
C. Rom.

Constituţia României din 1991, republicată în M. Of. nr. 767 din
31 octombrie 2003;

CDFUE

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, publicată în
J.O. C 202 din 7 iunie 2016;

CEDO

Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, ratificată
prin Legea nr. 30/1994, publicată în M. Of. nr. 135 din 31 mai
1994;

CC

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în
M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011;

CF

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 688 din
10 septembrie 2015);

CP

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în M. Of. nr. 510
din 24 iulie 2009;

CPC

Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată
în M. Of. nr. 247 din 10 aprilie 2015;

CPP

Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată
în M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010;

OIM

Organizaţia Internaţională a Muncii.

