Proiect de lege
privind reglementarea activității prestatorului casnic

Art. 1 Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu
completările și modificările ulterioare, prezenta lege reglementează modul în care
persoanele fizice pot desfășura activități casnice și pot beneficia de remunerarea,
exclusiv în tichete de activități casnice, a activităților desfășurate.
Art. 2 În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
a) activitate casnică – activitatea ocazională, necalificată, desfășurată de o persoană
fizică în legătură strictă cu gospodăria sau gospodăriile unei familii sau a unei persoane
singure, care nu este reglementată prin lege specială;
b) prestator casnic – persoană fizică, care poate să desfășoare activități casnice
ocazionale într-una sau mai multe gospodării, în schimbul unei remunerații acordate
exclusiv sub formă de tichete de activități casnice, în condițiile prezentei legi;
c) beneficiar casnic– persoana fizică în folosul căreia prestatorul casnic desfășoară
activități casnice;
d) tichet de activități casnice – bon valoric destinat remunerării activităților casnice
desfăşurate de către prestatorul casnic;
e) gospodărie – totalitatea bunurilor imobile constând în clădirile cu destinație de
locuință, anexele acestora, precum și curțile și grădinile aferente acestora.
Art. 3
(1) Activitatea casnică trebuie să fie certă, reală și legală și să se desfășoare în
gospodăria beneficiarului casnic.
(2) Prestatorul casnic nu poate fi un membru al familiei beneficiarului casnic, definită
potrivit prevederilor art.2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
(3) O persoană poate desfăşura activităţi ca prestator casnic numai dacă a împlinit vârsta
de cel puţin 16 ani.
(4) Activitatea casnică prevăzută la art. 1 se stabileşte prin acordul de voinţă al părţilor,
fără încheierea, în formă scrisă, a unui contract individual de muncă.
Art. 4
(1) Prestatorul casnic are următoarele drepturi:
a) dreptul la remunerație pentru activitatea prestată, acordată exclusiv în tichete de
activități casnice.
b) dreptul la respectarea demnității în desfășurarea activităților casnice;
c) dreptul la protecție împotriva oricărei forme de abuz, hărțuire sau violență;
d) dreptul de a fi informat de către beneficiarul casnic cu privire la activitățile casnice
necesar a fi realizate, la atribuțiile stabilite în vederea realizării activităților casnice,
precum și cu privire la programul zilnic de desfășurare a activității;
e) dreptul de a fi informat cu privire la utilizarea diferitelor ustensile și/sau aparate puse
la dispoziție de către beneficiar în vederea realizării activității casnice.
(2) Prestatorului casnic îi revin următoarele obligaţii:
a) de a realiza activitățile pentru care este remunerat;
b) de a respecta condiția prevăzută la art. 3 alin. 2;

c) de a nu transmite unor terțe persoane date sau informații de care a luat cunoștință în
timpul desfășurării activităţii casnice;
d) de a informa beneficiarul casnic, în situația în care nu poate respecta programul de
desfășurare a activității stabilit de comun acord cu beneficiarul casnic;
e) de a utiliza adecvat toate ustensilele și/sau aparatele necesare realizării activității
casnice, proprii sau puse la dispoziție de către beneficiarul casnic.
Art. 5
(1) Beneficiarul casnic are următoarele drepturi:
a) să stabilească de comun acord cu prestatorul casnic activitățile și programul de
desfășurare al acestora;
b) să verifice modul de îndeplinire a activităților;
c) să utilizeze tichetele de activități casnice achiziționate de angajator, pentru și în
folosul propriu.
(2) Beneficiarului casnic îi revin următoarele obligaţii:
a) să asigure condiții corespunzătoare de desfășurare a activității casnice;
b) să achiziționeze tichetele de activități casnice;
c) să folosească tichetele de activități casnice ca singura formă de retribuire pentru
activitățile prestate;
d) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale prestatorilor casnici;
e) să informeze prestatorul casnic în timp util în situația în care modifică programul de
desfășurare a activității stabilit de comun acord cu prestatorul casnic;
f) să informeze prestatorul casnic cu privire la utilizarea adecvată a ustensilelor și/sau
aparatelor, în situația în care le pune la dispoziția acestuia în vederea realizării activității
casnice;
g) să completeze tichetele de activități casnice cu data acordării acestora, numele și
prenumele prestatorului casnic și codul numeric personal al acestuia;
h) de a respecta condiția prevăzută la art. 3 alin. (2).
Art. 6
(1) Tichetul de activităţi casnice se achiziţionează de la oricare dintre agențiile pentru
ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, denumite în continuare
agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, de la punctele de acces ale furnizorului de
serviciu universal, potrivit art 2, pct. 24 din Ordonanţa de urgenţă nr.13/2013 privind
serviciile poştale, cu modificările şi completările ulterioare, sau de pe Platforma
electronică de evidenţă a desfășurării activităților casnice, ce va fi accesibilă de pe
dispozitive diferite.
(2) Modelul tichetului de activități casnice se stabilește prin normele metodologice de
aplicare a prezentei legi.
Art. 7
(1) Valoarea nominală a tichetului de activități casnice este de 15 lei.
(2) Tichetele de activități casnice nu sunt transferabile și pot fi utilizate numai de către
prestatorul casnic ale cărui date sunt completate pe acestea conform art. 5 alin. (2) lit.
g).
(3) Tichetele de activități casnice pot fi preschimbate în bani de către prestatorii casnici
în maximum 12 luni de la data primirii acestora, în numerar la oricare dintre agențiile
pentru ocuparea forței de muncă sau punctele de acces ale furnizorului de servicii
universal sau, după caz, prin plata în contul bancar indicat de către prestatorii casnici
prin platforma electronică de evidență a desfășurării activităților casnice, ce va fi
accesibilă de pe dispozitive diferite.

(4) Contravaloarea plătită la fiecare preschimbare în bani a tichetelor de activităţi
casnice conform alin. (3) de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă sau punctele
de acces ale furnizorului de servicii universal este egală cu rezultatul înmulțirii numărului
de tichete de activități casnice cu valoarea nominală prevăzută la alin. (1) din care se
scade valoarea impozitului pe venit, calculat conform art. 9 alin. (2) și contribuția de
asigurări sociale, datorată bugetului asigurărilor sociale de stat şi calculată conform art. 9
alin. (3).
(5) Tichetul de activități casnice poate fi folosit exclusiv pentru a fi preschimbat în bani
conform alin. (3) până cel târziu în cea de-a 15-a zi a lunii următoare lunii în care a fost
prestată activitatea casnică, în vederea dobândirii sau menținerii calității de asigurat în
sistemul asigurărilor sociale.
(6) Beneficiarul casnic care achiziționează tichete de activități casnice suportă doar
valoarea nominală a acestora, potrivit alin. (1), costul de tipărire și de distribuire fiind
suportat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.
(7) Beneficiarul casnic achiziționează ori de câte ori este necesar tichetele de activități
casnice pentru plata activităților desfășurate de prestatorul casnic.
(8) Beneficiarul casnic are obligația de a valorifica tichetul de activități casnice în 12 luni
de la data achiziționării acestuia.
(9) Beneficiarul casnic are posibilitatea de a returna tichetele de activități casnice
achiziționate în 30 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (8), primind
valoarea nominală a acestora din care se scade, în situaţia tichetelor de activităţi casnice
emise în format fizic, pe hârtie costul suportat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă cu tipărirea și distribuirea acestora.
(10) Valoarea tichetelor de activități casnice pierdute, deteriorate sau nereturnate în
perioada prevăzută la alin.(9) nu se restituie beneficiarului casnic.
(11) Valoarea tichetelor de activități casnice pierdute, deteriorate sau care nu au fost
preschimbate în perioada prevăzută la alin. (3) nu se decontează prestatorului casnic.
ART. 8
(1) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă emite tichetele de activităţi
casnice în format electronic la solicitarea beneficiarului casnic sau în format fizic, pe
hârtie la solicitarea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă.
(2) Achiziția serviciilor de tipărire şi distribuire a tichetelor de activități casnice pe suport
de hârtie se realizează în condiţiile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice.
(3) La estimarea valorii contractului de achiziţie publică privind tipărirea şi distribuirea
tichetelor de activităţi casnice pe suport de hârtie, încheiat potrivit prevederilor alin. (2),
nu se ia în calcul valoarea nominală a acestora.
(4) Valoarea costului de tipărire și distribuire a tichetelor de activități casnice se asigură
din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
(5) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă virează unităţii emitente a
tichetelor de activităţi casnice costul aferent tipării acestora în contul deschis la
Trezoreria Statului, prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Sumele reprezentând contravaloarea tichetelor de activităţi casnice achiziționate de
către beneficiarii casnici se gestionează de către agențiile pentru ocuparea forței de
muncă în conturi distincte de disponibil deschise în acest scop la unitățile teritoriale ale
Trezoreriei Statului.
(7) Conturile distincte de disponibil prevăzute la alin. (6) se deschide la unităţile
Trezoreriei Statului la solicitarea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă.

(8) În conturile distincte de disponibil deschise potrivit prevederilor alin. (7) se încasează
sume prin virament bancar sau sume încasate în numerar prin casieriile proprii ale
agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă care se depun de către acestea în prima zi
lucrătoare de la încasare.
(9) Din conturile distincte de disponibil deschise potrivit prevederilor alin. (7) agenţiile
pentru ocuparea forţei de muncă pot ridica sume în numerar în vederea achitării în
numerar a sumelor către prestatorii casnici sau pot dispune plăţi pe bază de ordin de
plată pe destinaţiile stabilite prin prezenta lege.
(10) Sumele rămase neutilizate în conturile prevăzute la alin. (7) se reportează la sfârşitul
anului în vederea utilizării acestora în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
(11) Sumele rămase neutilizate în conturile prevăzute la alin. (7), după expirarea
perioadei prevăzute la art. 7 alin. (3) şi art. 7 alin. (9), se virează în termen de 30 zile
lucrătoare de la expirarea acestui termen, de către agenţiile pentru ocuparea forţei de
muncă în contul corespunzător de venituri ale bugetului asigurărilor pentru şomaj.
Art. 9
(1) Pentru veniturile realizate din desfășurarea activității, prestatorul casnic datorează
impozitul pe venit și contribuția de asigurări sociale, în cotele prevăzute la art. 64
alin.(1) şi art.138, lit.a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare.
(2) Prin derogare de la art.78 alin.(2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și
completările ulterioare, baza de calcul la care se aplică cota impozitului pe venit este
50% din valoarea nominală a tichetului de activități casnice.
(3) Prin derogare de la art. 139 alin.(1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și
completările ulterioare, baza de calcul pentru cota contribuției de asigurări sociale este
50% din valoarea nominală a tichetului de activități casnice.
(4) Obligaţiile fiscale prevăzute la alin. (1) se calculează potrivit prevederilor alin. (2) şi
alin. (3) şi se rețin din contravaloarea aferentă tichetelor de activităţi casnice
preschimbate în termenul prevăzut la art. 7 alin. (5), se plătesc, în numele prestatorilor
casnici, de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă începând cu data de întâi
până la data de 25 a lunii următoare lunii în care tichetele de activităţi casnice au fost
preschimbate şi se declară prin “Declaraţia privind obligațiile de plată a contribuțiilor
sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“, prevăzută la
art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Prin derogare de la prevederile art. 153 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, prestatorul casnic nu are calitatea de contribuabil/plătitor de
venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate.
(6) Pentru a dobândi calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate,
prestatorul casnic are posibilitatea de a se asigura opţional potrivit prevederilor art. 180
din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) Plata contribuției de asigurări sociale, calculată conform alin. (3) şi efectuată potrivit
alin. (4), conferă prestatorului casnic calitatea de asigurat în sistemul public de pensii.
(8) Prin derogare de la prevederile art. 78 alin. (6) şi art. 123 1 din Legea nr. 227/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, prestatorii casnici nu pot dispune asupra
destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent
contravalorii tichetelor de activităţi casnice preschimbate pentru susţinerea entităţilor
nonprofit/unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.
Art. 10

(1) Beneficiarii casnici care au achiziționat și utilizat într-un an calendaristic un număr de
cel puțin 600 de tichete de activități casnice pot beneficia gratuit, la cerere, în anul
următor, de 50 de tichete de activități casnice.
(2) Tichetele de activităţi casnice prevăzute la alin. (1) acordate beneficiarilor casnici nu
generează venit impozabil pentru beneficiarii casnici şi nu se includ în baza de calcul la
verificarea încadrării în plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu
modificările și completările ulterioare.
(3) Prin derogare de la art. 2202 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările
ulterioare, pentru remuneraţia plătită prestatorului casnic sub formă de tichete de
activități casnice, beneficiarul casnic nu datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă
prevăzută de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.11
(1) Angajatorii prevăzuţi la art. 3 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de
valoare, denumiţi în continuare angajatori, pot acorda salariaţilor proprii sub formă de
primă sau bonus, în afară de salariul de bază stabilit, tichete de activităţi casnice,
suportând valoarea nominală a acestora.
(2) Tichetele de activităţi casnice se acordă în limitele sumelor prevăzute cu această
destinaţie în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale, pentru unităţile din
domeniul bugetar, şi în limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de
venituri şi cheltuieli aprobat, după caz.
(3) Angajatorii, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu
este constituit un sindicat, cu reprezentanţii salariaţilor, stabilesc de comun acord
numărul de tichete de activităţi casnice şi frecvenţa acordării acestora.
(4) Eliberarea tichetelor de activităţi casnice pentru angajatori se realizează de către
agențiile pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora aceștia își au sediul/sediul social
sau punctul de lucru potrivit prevederilor din normele metodologice de aplicare a
prezentei legi.
(5) Tichetele de activităţi casnice achiziţionate de angajatori se emit de către Agenția
Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă cu indicarea numelui, prenumelui şi codului
numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de activităţi
casnice, în calitate de beneficiar casnic.
(6) Salariaţii care au calitatea de beneficiari casnici datorează impozit pe venit, potrivit
art.59 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) Angajatorii care achiziţionează şi acordă într-un an calendaristic un număr de cel
puţin 600 de tichete de activităţi casnice pentru acelaşi salariat pot beneficia gratuit, la
cerere, în anul următor, de un număr de 50 de tichete de activităţi casnice înmulţit cu
numărul salariaţilor pentru care au achiziţionat şi acordat cel puţin 600 de tichete de
activităţi casnice în anul anterior.
(8) Tichetele de activităţi casnice de care beneficiază angajatorii potrivit alin. (7) pot fi
acordate oricărui salariat sub formă de primă sau bonus, în condiţiile prevederilor alin.
(5).
(9) Prin derogare de la art. 2202 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru tichetele de activităţi casnice acordate potrivit alin.(1) angajatorii nu
datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă.

Art. 12 Tichetele de activități casnice prevăzute la art. 10 alin. (1) şi art. 11 alin. (7) se
acordă de agențiile pentru ocuparea forței de muncă din bugetul asigurărilor pentru
șomaj, în limita fondurilor alocate cu această destinație.
Art. 13
(1) În scopul implementării prezentei legi, Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale
înființează, până la data de 1 ianuarie 2024, Platforma electronică de evidenţă a
desfășurării activităților casnice.
(2) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă gestionează Platforma
electronică de evidenţă a desfășurării activităților casnice.
(3) Prin intermediul platformei prevăzute la alin.(2) se asigură:
a) înregistrarea de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă a datelor și
informațiilor privind beneficiarii casnici și prestatorii casnici;
b) evidența, calcularea, centralizarea, reţinerea și plata obligațiilor fiscale prevăzute la
art.9 alin.(1);
c) achiziția, plata și distribuirea tichetelor de activități casnice emise ;
d) evidența tichetelor de activități casnice achiziționate de beneficiarii casnici și
preschimbate de prestatorii casnici.
Art.14 Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pune la dispoziție
beneficiarilor casnici, în vederea achiziționării, tichete de activități casnice, prin
agențiile pentru ocuparea forței de muncă, prin punctele de acces ale furnizorului de
serviciu universal sau prin intermediul Platformei electronice de evidenţă a desfășurării
activităților casnice, ce va fi accesibilă de pe dispozitive diferite.
Art.15
(1) Persoanele care obţin venituri în calitate de prestatori casnici se consideră că nu
realizează venituri potrivit prevederilor art. 5 pct. IV lit. c), art. 34 alin. (1) lit. b) şi
alin. (3) lit. b), art. 44 lit. b) şi art. 66 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii de venit minim garantat
pot fi prestatori casnici, fără a le fi afectat dreptul stabilit la venitul minim garantat.

Art. 16 Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea dispoziţiilor
Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de
abrogare a Directivei 95/46/CE precum și cu respectarea legislaţiei de punere în aplicare
a acestuia.
Art. 17 În timpul desfășurării activității casnice, atât prestatorul casnic, cât și
beneficiarul casnic răspund, potrivit prevederilor legale, pentru vătămările și/sau
prejudiciile cauzate.

Art. 18 Litigiile între beneficiarul casnic și prestatorul casnic nerezolvate pe cale amiabilă
se soluţionează de către instanţa competentă în a cărei rază teritorială se află domiciliul
prestatorului casnic.
Art. 19 În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a prezentei legi,
Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale elaborează normele metodologice de aplicare a
acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
ART. 20 Prevederile prezentei legi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024, cu excepția
art. 13 alin. (1).

