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R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

art.13 alin (1) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor 

activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 

 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. 
Plx.83/2018 din 5 martie 2018, cu dezbaterea pe fond, a propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea art.13 alin (1) din Legea 

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

desfăşurate de zilieri. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
şi completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011, în sensul extinderii 
domeniilor în cadrul cărora se poate presta munca necalificată având 
caracter ocazional. 
 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 28 
februarie 2018. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.860/12.10.2017) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/96/14.03.2018) 
• avizul negativ al Comisiei pentru industrii şi servicii  

(nr.4c-3/95/13.03.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/140/27.03.2018). 
 

Bucureşti, 19 septembrie 2018 
Nr. 4c-9/180 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 12 septembrie 
2018 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
domnul Adrian Marius Rândunică, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 
Muncii şi Justiţiei Sociale. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi, din 

totalul de 22 de membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
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, republicată, şi ale art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative întrucât aceasta a rămas 
fără obiect ca urmare a apariţiei Legii nr. 86/2018 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 

caracter ocazional desfăsurate de zilieri. 
 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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