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Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 111/2022 privind 
reglementarea activității prestatorului casnic 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Sursa proiectului de act normativ  
Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic este prevăzut ca 
reformă în cadrul Planului naţional de redresare și reziliență al României, Componenta 13 - Reforme 
Sociale, Reforma 4: ”Introducerea tichetelor de muncă și formalizarea muncii în domeniul lucrătorilor 
casnici”. Planul Național de Redresare și Reziliență a fost adoptat de Comisia Europeană în data de 27 
septembrie 2021. 

Pe data de 21 aprilie.2022 a fost promulgată de către Președintele României Legea privind 
reglementarea activității prestatorului casnic, prin Decretul nr.530/2022, şi publicată în Monitorul 
Oficial nr. 402 din 27 aprilie 2022. 

Potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului 
casnic, în termen de 60 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale elaborează normele metodologice de aplicare a acesteia, care 
se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

2.2. Descrierea situaţiei actuale 

În concordanţă cu politicile privind stimularea ocupării forței de muncă și încurajarea formelor 
flexibile de muncă, a fost adoptată Legea nr.111/2022 privind reglementarea activității prestatorului 
casnic, publicată în Monitorul Oficial nr.402/27.04.2022 . Legea vizează reducerea muncii nedeclarate 
(activități derulate în economia informală - producție de bunuri sau servicii cu caracter informal, 
nedeclarate și nefiscalizate), pentru totalul persoanelor care vor putea presta astfel de activități. 
Pentru combaterea muncii nedeclarate a fost introdus un instrument denumit tichet de activităţi 
casnice. Măsura introdusă prin intermediul legii dorește să formalizeze relațiile ocazionale de muncă 
deja existente, însă într-un mod simplificat astfel încât înregistrarea beneficiarilor casnici, a 
prestatorilor casnice şi a plăţilor dintre aceștia, prin intermediul tichetelor de activități casnice, să 
fie cât mai facilă, flexibilă şi nebirocratică. Astfel este stimulat atât beneficiarul casnic, cât şi 
prestatorul casnic să formalizeze aceste raporturi de muncă ocazionale. Totodată legea asigură 
posibilitatea persoanelor cu calificare/școlarizare redusă să presteze activități remunerate într-un 
cadrul legal oferind în același timp oportunitatea de a beneficia de protecție socială, respectiv 
asigurarea în sistemul de pensii și în cel de sănătate. 

Principalele reglementări introduse de Legea nr.111/2022 privind reglementarea activității 
prestatorului casnic sunt derogarea de la prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul în care o persoană fizică, denumită prestator, 
desfășoară o activitate casnică în folosul unei alte persoane fizice denumită beneficiar, în baza unui 
raport juridic stabilit prin acordul de voință al părților, fără obligativitatea unei forme scrise. Plata 
activității desfășurate de prestatorul casnic se realizează pe baza unor tichete de activități casnice, 
disponibile în format fizic sau pe suport electronic, valoarea nominală a unui tichet fiind la data 
adoptării legii de 15 lei. Remunerarea se realizează exclusiv în baza tichetelor de activităţi casnice, 
al cărui număr este stabilit de comun acord între cele două părţi. Contravaloarea muncii prestate se 



 

 

negociază în funcție de intensitatea și durata activităților casnice prestate, neexistând corelarea între 
valoarea tichetului şi ora de muncă prestată.  

Beneficiarii pot achiziționa tichetele de activități casnice de la agențiile pentru ocuparea forței de 
muncă, de la furnizorul de serviciu universal sau prin ordin de plată/transfer în contul bancar indicat 
de către prestatorul casnic prin Platforma electronică de evidență a desfășurării activităților casnice. 
Prestatorii casnici preschimbă tichetele în bani, din valoarea nominală a acestora reținându-se 
impozitul pe venit și contribuțiile de asigurări sociale de stat. Ca facilitate fiscală, baza de calcul la 
care se aplică cota impozitului pe venit, respectiv pentru cota contribuției de asigurări sociale este 
reprezentată de 50% din valoarea nominală a tichetului. La preschimbarea unui anumit număr de 
tichete de activități casnice (minimum 85),valoarea minimă a contribuției lunare neputând fi mai mică 
de 25% din valoarea salariului minim brut pe țară garantat în plată, prestatorul casnic beneficiază de 
asigurare în cadrul sistemului de asigurări sociale de stat și al sistemului de asigurări sociale de 
sănătate. 

De asemenea, angajatorii publici și privați pot acorda, sub formă de bonus sau primă tichete de 
activități casnice angajaților proprii.  

Acest act normativ constituie una dintre reformele asumate de statul român prin Planul Național de 
Redresare și Reziliență aprobat de către Comisia Europeană la data de 27 septembrie 2021 și de către 
Consiliul Uniunii Europene prin Decizia de punere în aplicare din data de 3 noiembrie 2021. În cuprinsul 
Componentei C13, Reforme sociale, a Pilonului V, Sănătate și reziliență economică, socială și 
instituțională, introducerea tichetelor de muncă și formalizarea muncii pentru lucrătorii casnici este 
prevăzută ca una dintre principalele măsuri care vor fi luate în cadrul reformei din domeniul social, 
făcând obiectul Reformei R4 a cărei responsabilitate revine Ministerului Muncii și Solidarității Sociale 
și Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM). Aceasta vizează combaterea activităților 
de muncă nedeclarată din economia informală în sectorul serviciilor casnice și creșterea veniturilor la 
bugetul de stat. Reforma va fi implementată, gradual, în perioada 2022-2026 și constă în asigurarea 
cadrului legal și în operaționalizarea unei platforme electronice gestionată de ANOFM, prin structurile 
sale teritoriale. Conform angajamentelor asumate prin PNRR, platforma electronică de evidență a 
desfășurării activităților casnice va gestiona toate măsurile adoptate de legiuitor și atingerea țintelor 
stabilite, inclusiv cele referitoare la înregistrarea unui număr de 30.000 beneficiari casnici care vor 
utiliza serviciile de activităţi casnice desfăşurate de prestatorii casnici remuneraţi exclusiv prin tichete 
de activităţi casnice și a unui număr de 60.000 prestatori casnici înregistrați anterior ca șomeri sau 
inactivi, până la sfârșitul perioadei de implementare.  

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale elaborează norme metodologice de aplicare a măsurilor 
prevăzute în Legea nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic, care se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului. 

2.3. Schimbări preconizate 
În conformitate cu prevederile art. 17 și art. 19 din Legea nr. 111/2022 privind reglementarea 
activității prestatorului casnic, în termen de 60 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial, 
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale supune spre aprobare Guvernului României normele 
metodologice de aplicare a acesteia.  

Prezentul proiect de act normativ stabilește modalitatea de acordare a tichetelor de activități casnice 
prevăzută de Legea nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic și 
reglementează aspecte legate de: 

a) Modalitatea prin care beneficiarul casnic utilizează tichetele de activități casnice 

 Stabilirea modalității prin care beneficiarul casnic poate achiziționa tichetele pe suport 
electronic, respectiv prin crearea unui cont online în vederea înregistrării în platforma 
electronică de evidență a desfășurării activităților casnice;  

 Stabilirea modelului tichetului de activități casnice, atât pe suport de hârtie, cât și în format 
electronic. Acesta conține rubrici special destinate informațiilor referitoare la: identificarea 
beneficiarului și a prestatorului casnic, date referitoare la valabilitatea tichetului inclusiv 
elementele de siguranță obligatorii; elementele prevăzute în formatul propus de normele 
metodologice pentru tichetele în format fizic vor fi avute în vedere la încheierea contractului 
de tipărire; 



 

 

 Stabilirea modelului de cerere prin care beneficiarul casnic solicită returnarea contravalorii 
tichetelor de activități casnice neutilizate; 

 Precizarea termenelor și a modalității privind returnarea tichetelor de activități casnice 
neutilizate de către beneficiarul casnic, respectiv până la sfârșitul celei de 30-a zi 
calendaristice de la data expirării valabilității înscrisă pe tichetul de activități casnice, precum 
și termenul în care acestuia i se achită contravaloarea tichetelor;  

 Introducerea modelului de cerere prin care angajatorii, în numele angajaților, se adresează 
agențiilor pentru ocuparea forţei de muncă pentru a solicita demararea procedurii de încheiere 
a unui contract privind achiziția tichetelor de activități casnice; 

 Stabilirea modalității prin care beneficiarul casnic și angajatorul pot solicita agențiilor pentru 
ocuparea forţei de muncă acordarea unui număr de 50, respectiv 75 de tichete cu titlu gratuit 
ca urmare a achiziționării într-un an calendaristic a unui număr de cel puțin 600 de tichete; 
introducerea modelelor de cerere privind acordarea tichetelor cu titlu gratuit. Descrierea 
metodologiei privind acordarea tichetelor de activități casnice de către angajatori propriilor 
angajați.  

b) Preschimbarea în bani a tichetelor de activități casnice de către prestatorul casnic 

 Modalitatea prin care prestatorul casnic poate preschimba în bani tichetele de activități 
casnice, atât cele în format fizic, cât și cele pe suport electronic prin adresabilitatea acestuia 
la agențiile pentru ocuparea forței de muncă sau la furnizorul de serviciu universal, respectiv 
on-line prin intermediul înregistrării în cadrul platformei electronice. 

 Precizarea termenelor în care tichetul de activități casnice achiziționat de beneficiar și 
acordat prestatorului casnic poate fi preschimbat în bani. 

 Stabilirea modelului de borderou de plată întocmit de către agenţiile pentru ocuparea forţei 
prin care prestatorul primește contravaloarea în bani a tichetelor de activități casnice pe 
suport fizic preschimbate.  

 
c) Obligații fiscale 

 Descrierea demersurilor pe care le realizează agențiile pentru ocuparea forței de muncă în 
vederea reținerii impozitului pe venit și contribuției de asigurări sociale de stat datorate de 
către prestatorul casnic, inclusiv a termenelor în care trebuie să se încadreze;  

 Precizarea termenelor pe care prestatorul casnic le va avea în vedere la preschimbarea 
tichetelor de activități casnice pentru a beneficia de statutul de asigurat în sistemul 
asigurărilor sociale de stat și în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;  

 Modelul adeverinței din care reiese confirmarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. 
(5) din Legea nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic, în vederea 
dobândirii de către prestatorul casnic a calităţii de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate. 
 

d) Platforma electronică de evidență a desfășurării activităților casnice  

 Descrierea facilităților oferite de platforma electronică, achiziționată de Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale și operațională la nivelul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă,în 
procesul de gestionare a implementării prevederilor legale privind activitatea prestatorului 
casnic;   

 Modalitatea de utilizare a platformei electronice de către beneficiarii și prestatorii casnici.  

2.4. Alte informaţii 

Nu e cazul 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic  

Proiectul de act normativ stabileşte normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic şi implementarea reformei nr. 4 
prevăzută de Planul naţional de redresare și reziliență al României. Astfel, atât instituţiile implicate 
în implementarea reformei, cât şi beneficiarul şi prestatorul casnic beneficiază de un sistem de 
gestionare şi de accesare a tichetelor de activităţi casnice facil. Utilizând acest instrument de plată, 



 

 

respectiv tichetul de activităţi casnice, prestatorul casnic dobândește calitatea de asigurat în sistemul 
de asigurări sociale şi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 

3.1. Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului 
normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                            

3.2. Impactul social  
Prin prezentul act normativ se oferă oportunitatea prestatorilor casnici de a beneficia de statutul de 
asigurat atât în sistemul asigurărilor sociale de stat, cât și în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, 
prin facilitarea accesului la pachetul de servicii medicale de bază, în situația în care nu sunt asigurați. 
Conform situației statistice publicată de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă1, 
numărul total de șomeri la finele lunii martie 2022 a fost de230.288, din care 45.929 au fost șomeri 
indemnizați și 184.360 șomeri neindemnizați. Procentul cel mai mare de șomeri, de 25,43%, este 
reprezentat de grupa de vârstă 40-49 ani. Șomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 32,10% din 
totalul șomerilor înregistrați. 
O categorie de potențiali prestatori ai activității casnice este reprezentată și de persoanele beneficiare 
de venit minim garantat, acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările și completările ulterioare. Conform datelor disponibile pe site-ul Agenției Naționale  
pentru Plăți și Inspecție Socială, la finalul lunii februarie 2022 numărul beneficiarilor de ajutor social 
(familii și persoane singure) era de 159.4382.  
Ca urmare a angajamentelor PNRR, în cadrul Componentei n.13 – Reforme sociale, reforma 4, 
Introducerea tichetelor de muncă și formalizarea muncii pentru lucrătorii casnici, se urmărește ca din 
posibilele categorii de persoane vulnerabile menționate anterior, până la sfârșitul anului 2024 un 
număr de 20.000 de persoane să devină prestatori casnici, iar până la finalul perioadei de 
implementare PNRR numărul acestora să atingă valoarea de 60.000 persoane. 

Astfel se oferă posibilitatea persoanelor care doresc să aibă calitatea de prestator casnic de a-și 
schimba statutul din persoană inactivă pe piața muncii într-o persoană care participă la economia 
formală. 

3.3. Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                            

3.4. Impactul macroeconomic  
3.4.1. Impactul asupra economiei şi asupra principalilor indicatori macroeconomici 
Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic va contribui la creşterea ratei 
de activitate a populaţiei în vârstă de muncă pe piaţa muncii şi diminuarea ratei sărăciei prin 
completarea veniturilor beneficiarilor de venit minim garantat cu veniturile ocazionale obţinute din 
prestarea activităţii casnice, permitând totodată și șomerilor înregistrați la Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă să beneficieze în continuare de drepturile și măsurile prevăzute de Legea 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu 
modificările și completările ulterioare. 
3.4.2. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                            

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                            

3.6. Impactul asupra mediului înconjurător 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                            
3.7. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva inovării şi digitalizării   
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                            
3.8. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile 
Proiectul Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr.111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic de act normativ se subscrie 
Obiectivului 8: Muncă decentă și creștere economică din cadrul Strategiei naționale pentru dezvoltare 

                                                 
1https://www.anofm.ro/upload2/ANOFM/20576/Comunicat_-_Rata_somajului_-_martie_2022.pdf 
2 https://www.mmanpis.ro/informatii-de-interes-public/plati-efectuate-de-anpis/ajutor-social-venit-minim-garantat/ 



 

 

durabilă a României 2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 877/2018. Acest obiectiv are ca scop 
promovarea unei creșteri economice susţinute, deschisă tuturor şi durabilă, a ocupării depline şi 
productive a forţei de muncă şi asigurarea de locuri de muncă decente pentru toţi, precum și 
implementarea principiului „nimeni nu rămâne în urmă”. 

3.9. Alte informaţii  
Nu e cazul 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 
cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul curent Următorii patru ani Media pe patru ani  

1 2 3 4 5 6 7 

4.1. Modificări ale 
veniturilorbugetare, 
plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       

(i) impozit pe profit       

(ii) impozit pe venit       

b) bugete locale       

(i) impozit pe profit       

c) bugetul asigurărilor sociale 
de stat 

      

(i) contribuţii de asigurări       

d) alte tipuri de venituri     
Se va menţiona natura 
acestora 

      

4.2. Modificări ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       

(i) cheltuieli de personal         

(ii) bunuri şi servicii         

b) bugete locale:         

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale  
de stat:   

      

i) cheltuieli de personal         

ii) bunuri şi servicii       

d) alte tipuri de cheltuieli 
Se va menţiona natura 
acestora 

      

4.3. Impact financiar, plus/  
minus, din care: 

      

a) buget de stat         

b) bugete locale         

4.4. Propuneri pentru 
acoperirea  creşterii 
cheltuielilor bugetare 

      



 

 

4.5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

      

4.6. Calcule detaliate privind  
fundamentarea modificărilor  
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

      

4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea 
cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente:                                                           
a) fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată;  
b) declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele şi 
priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu 
plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.  

4.8. Alte informaţii  
 
Preschimbarea tichetelor de activități de muncă aduce venituri la bugetul de stat, având în vedere că 
din valoarea fiecărui tichet se reține impozitul pe venit și contribuția asiguratului în sistemul de asigurări 
sociale. De asemenea, beneficiarii care primesc bonuri sub formă de bonus sau prime din partea 
angajatorilor vor plăti impozitul pe venit prevăzut de legislaţia românească în vigoare. 
 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 
  a) acte normative ce vor fi modificate sau abrogate ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act 
normativ.  
Nu e cazul 

5.2. Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                            

5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce transpun sau 
asigură aplicarea unor prevederi de drept UE) Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                            
5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 
5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE 

5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                            

5.5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente asumate 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                            

5.6. Alte informaţii 
Nu e cazul 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

6.1. Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative  
Prezentul proiect nu face parte din categoria actelor normative exceptate de la aplicarea procedurii 
de consultare conform art. 6 și art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică, republicată. 

6.2. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                            

6.3. Informaţii despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în 
situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului nr. 635/2022 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normativ: 



 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                            

6.4. Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin 
acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                            

6.5. Informaţii privind avizarea de către:  
a) Consiliul Legislativ    
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării  
c) Consiliul Economic şi Social  
d) Consiliul Concurenţei  
e) Curtea de Conturi  
Prezentul proiect va fi avizat de Consiliul Economic şi Social şi de Consiliul Legislativ.  

6.6. Alte informaţii 

Proiectul de act normativ a fost elaborat prin consultare cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței 
de Muncă.  

 
Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 
normativ 

7.1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 
În procesul de elaborare a prezentului proiect de act normativ au fost respectate regulile procedurale 

aplicabile pentru asigurarea transparenței decizionale prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată. 

Prezentul proiect de act normativ a fost supus comentariilor publicului, prin publicarea pe pagina de 

internet a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, în perioada 25.05.2022-07.07.2022. 

Perioada în care s-au putut transmite recomandări scrise a fost între 25.05.2022 și 03.06.2022. 

Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 din Regulamentul privind procedurile, la 

nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici 

publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561 din 10 mai 2009. 

Având în vedere: 

- Necesitatea respectării termenelor de îndeplinire a jaloanelor din PNRR, respectiv finalul 

trimestrului I 2022 pentru aprobarea actului normativ şi a normelor de aplicare pentru Reforma 

4: ”Introducerea tichetelor de muncă și formalizarea muncii în domeniul lucrătorilor casnici” din 

cadrul Componentei 13 – Reforme Sociale”; 

- Obligativitatea respectării termenului de elaborare a prezentelor Norme prevăzut în art. 17 din 

Legea nr. 111/2022 (60 de zile de intrarea în vigoare a legii, respectiv sfârșitul lunii iunie 2022); 

A fost necesară transmiterea prezentului proiect în procedură de avizare interinstituțională, anterior 

expirării termenului de 30 zile lucrătoare prevăzut de art. 7 alin.(2) din Legea nr. 52/2003, republicată. 

Proiectul de act normativ intră sub incidenţa prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003, 

republicată. 

 

7.2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii biologice 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                            

Secţiunea a 8-a 
Măsuri privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului de act normativ 

8.1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.   
                                                          

8.2. Alte informaţii 



 

 

 
Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat proiectul de Hotărâre privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității 
prestatorului casnic, pe care îl supunem spre adoptare Guvernului. 
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