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EXPUNERE DE MOTIVE  

Secţiunea 1  

Titlul proiectului de act normativ 

Lege privind reglementarea activității de tele-muncă  

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale 

În prezent, domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din 

domeniul raporturilor de muncă, precum și jurisdicția muncii sunt reglementate prin  Legea nr.53/2003 – 

Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Un element obligatoriu al contractului individual de muncă îl constituie locul muncii. Potrivit Legii securității 

și sănătății în muncă  nr.319/2006, prin loc de muncă se înțelege locul destinat să cuprindă posturi de lucru, 

situat în clădirile întreprinderii  și/sau unității, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii și/sau unității la care 

lucrătorul are acces în cadrul desfășurării activității. 

Codul muncii prevede și posibilitatea de a lucra de acasă cu contract de muncă la domiciliu. Principala 

particularitate a acestui contract de muncă este că atribuțiile de serviciu se execută la domiciliul salariatului, 

locul muncii fiind în această situație domiciliul acestuia. 

În contextul strategiei europene pentru ocuparea forței de muncă, Consiliul Europei a invitat partenerii sociali 

să negocieze contracte care să ajute la modernizarea organizării pieței muncii, incluzând aranjamente de muncă 

flexibile, cu scopul de a oferi productivitate și competitivitate angajamentelor și pentru a realiza un echilibru 

între flexibilitate și securitate. 

În acest sens, în anul 2002, la Bruxelles a fost încheiat între partenerii sociali un acord-cadru european privind  

teleworkingul  (tele -munca).  

Potrivit acordului-cadru, teleworkingul este definit ca o formă de organizare și/sau de îndeplinire a sarcinilor, 

folosind tehnologia informației, în contextul unui contract de muncă/a unei relații de muncă, în care activitatea 

care ar putea fi efectuată și la sediul/spațiile angajatorului, este efectuată în mod regulat în afara 

sediului/spațiilor respective. 

În opinia partenerilor sociali, teleworkingul este atât un mijloc pentru companii de a-și  moderniza organizarea 

muncii, precum și un mijloc pentru salariați de a-și reconcilia munca și viața socială.  

Ținând cont de modernizarea pieței muncii la nivel european, Programul de Guvernare 2017-2020 nr.1/2017, 

aprobat prin Hotărârea Parlamentului României, la secțiunea “Stimularea  creării  noi locuri de muncă”, face 

referire la ‘’Introducerea de noi tipuri de contracte de muncă  (exemplu: teleworking). 

Având în vedere cele susmenționate, Ministerul Muncii și Justiției Sociale propune prezentul proiect de act 

normativ având ca obiect reglementarea activității de tele-muncă.  

11  Prezentul act normativ nu  transpune legislație comunitară.  

 

2. Schimbări preconizate 

Pentru categoriile de locuri de muncă în care se utilizează tehnologia informației și comunicațiilor, proiectul de 

act normativ instituie un drept și nu o obligație, în sensul stabilirii consensuale de către părți a locului de 

desfășurare a activității salariatului. 

Prin prezentul proiect de act normativ: 

-se va realiza flexibilizarea și adaptarea relațiilor de muncă la realitățile socio-economice actuale, în raport cu 

evoluția dinamică a pieței muncii; 

-  se vor stabili avantaje, atât pentru  salariat, cât și pentru angajator. Mai precis, pentru angajator se vor reduce 

costurile administrative în vederea  închirierii spațiilor, cheltuielile cu utilitățile, consumul de carburant, 
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precum și parcul auto. 

  În ceea ce îl privește pe salariat, avantajele constau în eliminarea costurilor de bani și de timp cu deplasarea 

de la și până la sediul angajatorului, precum și libertatea alegerii locului de muncă și valorificarea timpului de 

lucru, în vederea îmbunătățirii echilibrului între viața profesională și cea personală. 

 -  vor crește șansele persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. 

3.Alte informaţii  - Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ  

1. Impactul macro-economic 

 Nu este cazul 

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat 

  Nu este cazul  

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

   Nu este cazul  

21. Impactul asupra sarcinilor administrative:  

   Nu este cazul  

22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii: 

  Nu este cazul  

3.Impactul social 

  Nu este cazul  

4.Impactul asupra mediului 

   Nu este cazul  

5.Alte informaţii 

    Nu este 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) 

         mii lei 

Indicatori Anul  

curent 

Următorii 4 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, 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  

   

 

 

 

   

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 
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(ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

 

 

 

 

 

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificării 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

 

7. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 5 – a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: 

 a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ 

Nu este cazul.  

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii 

Nu este cazul.  

11.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice. 

    a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul 

achizițiilor publice, prevederi derogatorii; 

Nu este cazul. 

    b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea 

procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziții publice, structură organizatorică 

internă a autorităţilor contractante. 

Nu este cazul. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia europeană în cazul proiectelor ce transpun 

prevederi europene 
Proiectul de act normativ nu  transpune  legislație europeană.   

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative 
  Nu este cazul. 

4. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente 
Nu este cazul. 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 

6. Alte informaţii 
Nu este cazul   

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi 

alte organisme implicate  
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Nu  este cazul. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care 

activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul prezentului act normativ 

Nu  este cazul. 

Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care actul normativ 

are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte normative 
Nu  este cazul. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 
Nu  este cazul. 

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 

Proiectul de act normativ va fi suspus avizării Consiliului Legislativ  

6. Alte informaţii  

Nu este cazul. 

Secţiunea a 7-a 

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

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 
Transparenţa proiectului de act normativ a fost asigurată potrivit dispoziţiilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării 

actului normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Nu este cazul.    

3. Alte informaţii 

Nu este cazul.       

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor 

existente.  

Nu este cazul. 

2.Alte informaţii 

Nu este cazul. 
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborat Proiectul de Lege privind reglementarea activității de tele-

muncă,  pe care îl supunem spre adoptare Guvernului. 

 

 

 

 

 

 

MINISTRUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE 

Lia-Olguța VASILESCU 

 

 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

 

MINISTRUL  JUSTIȚIEI 

 

Tudorel TOADER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


