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ca zi liberă  

Monitorul Oficial al României nr 377 din 
2017-05-19  

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE  

la Hotărârea Guvernului nr. 333/2017 

privind stabilirea zilei de 2 iunie 2017 ca zi liberă 

 

Secţiunea 1  

Titlul prezentului act normativ 

 

HOTĂRÂRE  

privind stabilirea zilei de 2 iunie 2017 ca zi liberă  

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

      Calendaristic, în luna iunie, anul curent, ziua liberă de  1 iunie, declarată zi liberă 

nelucrătoare, conform prevederilor art.139 alin.(1) din  Legea nr.53/2003 – Codul  muncii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare  se situează  joi, în a  patra  zi din 

săptămână .  

       Pentru a asigura o utilizare eficientă a duratei timpului de muncă, dar şi pentru a crea 

angajaţilor din sectorul bugetar timp liber pentru recuperarea capacității de muncă, se propune 

ca ziua de vineri, 2 iunie 2017 să fie declarată zi  liberă.  

1
1
  Prezentul act normativ  nu  transpune legislație comunitară.  

 

2. Schimbări preconizate 

      Ziua de 2 iunie 2017  fiind stabilită  ca zi liberă, instituţiile publice îşi vor desfăşura 

activitatea în regim de program normal în ziua de 10 iunie 2017 sau vor prelungi corespunzător 

timpul de lucru până la data de 16 iunie 2017, potrivit planificărilor stabilite.  

     Prestarea activității conform celor menționate nu conferă acordarea de timp liber 

corespunzător.  

     În ceea ce privește locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită 

caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii, dispozițiile prezentului act 

normativ nu se aplică. 

        De asemenea, pentru funcţionarea justiţiei ca serviciu public,  dispozițiile prezentului act 

normativ nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor 

judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în data de 2 iunie 2017 şi nici 

participanţilor în aceste procese. 

      În ceea ce privește activitatea derulată prin Trezoreria statului s-a stabilit data în care 

unitățile trezoreriei statului înregistrează în contabilitate operațiunile de încasări aferente zilei 

de 2 iunie 2017, precum și categoriile de operațiuni de incasari/plăți prin virament care vor fi 

efectuate în ziua de 2 iunie 2017 de către centrala Ministerului Finanțelor Publice 

3.Alte informaţii   

Nu este cazul. 
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 Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ  

 

1. Impactul macro-economic 

 Nu este cazul. 

1
1
. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat 

  Nu este cazul  

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

   Nu este cazul. 

2
1
. Impactul asupra sarcinilor administrative:  

   Nu este cazul. 

2
2
. 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  
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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 

      

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 prezentului act normativ asupra legislației în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului act normativ: 

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

vigoare a prezentului act normativ 

Nu este cazul. 

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

Nu este cazul. 

1
1.
Compatibilitatea prezentului 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. 
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    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 prezentului act normativ cu legislaţia europeană în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi europene 
Nu este cazul.  

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 prezentului act normativ 

 

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

cercetare şi alte organisme implicate  
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 a avizat favorabil prezentul proiect de act normativ prin avizul nr. 

351/2017. 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 
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e) Curtea de Conturi 

6. Alte informaţii  

Nu este cazul. 

 

 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea prezentului act normativ 

 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării prezentului act normativ 
Nu este cazul.    

 

 

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 prezentului 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 promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind 

stabilirea zilei de 2 iunie 2017 ca zi liberă. 

 

 

 

 

Ministrul muncii și justiției sociale 

 

 

 

Lia-Olguța Vasilescu 

 


