
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la 

transferul unei zile de odihnă în anul 2022 

 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transferul unei zile de odihnă în anul 

2022  a fost elaborat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și  finalitățile 

urmărite 

Prezentul proiect al Hotărârii Guvernului este elaborat în baza prevederilor art. 111 

alin. (5) din Codul Muncii. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 
Proiectul de hotărâre a Guvernului nu conține norme privind armonizarea 

legislației naționale cu legislația Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Prezentul proiect este elaborat în scopul utilizării optime de către salariați a zilei de 

repaus și de sărbătoare nelucrătoare în anul 2022 și propune ca ziua de 7 martie 2022 să 

fie considerată zi de odihnă, iar ziua de12 martie 2022 – zi lucrătoare. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prevederilor proiectului nu vor necesita mijloace financiare 

suplimentare.  

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

    Proiectul respectiv nu necesită modificarea altor acte normative. 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

Informația privind rezultatele avizării va fi inclusă în sinteză după recepționarea 

avizelor respective. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Informația privind rezultatele expertizei anticorupție va fi inclusă în sinteză și luate 

în calcul la definitivarea proiectului. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul de hotărâre nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu 

legislația Uniunii Europene, precum și norme incompatibile cu prevederile legislației 

naționale și ale legislației Uniunii Europene. 

10.  Constatările expertizei juridice 

Concluziile expertizei juridice vor fi incluse în sinteză și luate în calcul la 

definitivarea proiectului. 

11.   Constatările altor expertize 

 Alte expertize nu necesită a fi efectuate. 

 

 

   Secretar de Stat                                                                Vasile CUŞCA 
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