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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.52/2011 

privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 
adresa nr. Plx 657/2015 din 13 octombrie 2015, cu dezbaterea pe fond, 
în procedură obişnuită, a propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 

desfăşurate de zilieri. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.395/23.04.2015) 
• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr. 908/02.04.2015) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/1203/27.10.2015) 
• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/630/28.10.2015) 
• punctul de vedere, negativ, al Guvernului. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 

desfăşurate de zilieri, în sensul includerii persoanelor fizice în categoria 
beneficiarilor de lucrări pentru care zilierii desfăşoară activităţi necalificate, 
cu caracter ocazional. 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 23 februarie 
2016 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, din partea Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, domnul Eduard Corjescu - 
Secretar de Stat. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi, din 

totalul de 24 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (o abţinere). 
 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 7 

octombrie 2015. 
 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, 

conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor.  
 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative întrucât introducerea 
persoanelor fizice în categoria beneficiarilor de lucrări lipseşte de eficienţă 
măsurile de control instituite de lege cu privire la: îndeplinirea obligaţiilor 
în legătură cu înfiinţarea şi completarea Registrului de evidenţă a zilierilor, 
asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a zilierilor, asigurarea 
echipamentelor individuale de protecţie adecvate activităţii desfăşurate de 
zilieri, reţinerea şi virarea impozitului pe venit datorat pentru activitatea 
prestată de zilier. 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Mihăiţă Găină 

             
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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