Parlamentul României

Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice

Bucureşti, 21.11.2017
Nr. 4c-4/585

Către,
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

AVIZ
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre
avizare cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, transmis cu adresa PL.x 393 din
30.10.2017 şi înregistrat sub nr.4c-4/516/31.10.2017.
Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră
decizională.
Consiliul Legislativ, cu avizul nr.545/12.07.2017, a avizat favorabil proiectul de lege sus
menţionat.
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de Lege pentru modificarea
Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în
şedinţa din 15 noiembrie 2017.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a
proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi
cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu amendamentele admise, cuprinse în anexa care
face parte din prezentul aviz.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor
ordinare.

PREŞEDINTE,
Alexandru STĂNESCU

SECRETAR,
Dan CIOCAN

Alexandra Simionel, consilier parlamentar
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Anexă
AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.
0

1.

2.

3.

Text Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea amendamentelor

1

2

3

LEGE
pentru modificarea Legii nr. 52/2011
privind exercitarea unor activități cu
caracter ocazional desfășurate de zilieri

Nemodificat

Articol unic. – Legea nr. 52/2011 Nemodificat
privind exercitarea unor activități cu caracter
ocazional desfășurate de zilieri, republicată,
în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu
modificările și completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1.La articolul 1 alineatul (1), litera b) se
modifică și va avea următorul cuprins:
„b) beneficiar de lucrări, denumit în
continuare beneficiar - persoana juridică,
persoana fizică, persoana fizică autorizată,
--------------întreprinderea individuală, întreprinderea
familială, pentru care zilierul desfăşoară
activităţi necalificate cu caracter ocazional;”
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4.

1. La articolul 1 alineatul (3), litera 2. – Nemodificat
c) se modifică și va avea următorul
cuprins:
„c) Academiei de Ştiinţe Agricole şi
Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi
institutelor, centrelor şi staţiunilor de
cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa,
a Institutului de Stat pentru Testarea şi
înregistrarea Soiurilor aflat în subordinea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, precum şi a oficiilor de studii
pedologice şi agrochimice judeţene, a
Institutelor Naționale, Stațiunilor didacticoexperimentale ale universităților și liceelor
de profil aflate în subordinea Ministerului
Educației Naționale,
pentru domeniile
prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-c), f), g),
j), m) și o).”

5.

2. La articolul 4, alineatul (4) se
modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Niciun zilier nu poate presta
activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o
perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe
durata unui an calendaristic, cu excepţia
zilierilor care prestează activităţi în
domeniul
agricol, viticol, pomicol,
legumicol, creşterii animalelor în sistem
extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor,
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3. La articolul 4, alineatul (4) se modifică și
va avea următorul cuprins:
„(4) Niciun zilier nu poate presta
activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o
perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe
durata unui an calendaristic, cu excepţia
zilierilor care prestează activităţi în domeniul
agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol,
creşterii animalelor în sistem extensiv prin
păşunatul sezonier al ovinelor, caprinelor,
3
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6.

1

2

bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în
cadrul grădinilor botanice, precum și în
activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare
din domeniul agricol al Academiei de
Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe
Ionescu-Şişeşti", al institutelor, centrelor şi
staţiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în
subordinea sa și al Institutelor Naționale, al
instituțiilor de învățământ agricol și silvic; în
cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180
de zile cumulate pe durata unui an
calendaristic.”

bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în
cadrul grădinilor botanice, precum și în
activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare
din domeniul agricol al Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice "Gheorghe IonescuŞişeşti", al institutelor, centrelor şi staţiunilor
de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa
și al Institutelor Naționale, al instituțiilor de
învățământ agricol și silvic; în cazul acestora,
perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate
pe durata unui an calendaristic.”

3. La articolul 8, alineatul (11) va
avea următorul cuprins:
„(11) Pentru zilierii care prestează
activităţi în domeniul agricol, viticol,
pomicol, legumicol, creşterii animalelor în
sistem extensiv prin păşunatul sezonier al
ovinelor, bovinelor şi cabalinelor, precum și
în activitățile de cercetare-dezvoltareinovare din domeniul agricol al Academiei
de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe
Ionescu-Şişeşti", al institutelor, centrelor şi
staţiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în
subordinea sa și al Institutelor Naționale, al
instituțiilor de învățământ agricol și silvic,
Registrul de evidenţă a zilierilor prevăzut la
alin. (1) se întocmeşte săptămânal.”

4. La articolul 8, alineatul (11) va avea
următorul cuprins:
„(11) Pentru zilierii care prestează
activităţi în domeniul agricol, silvic, viticol,
pomicol, legumicol, creşterii animalelor în
sistem extensiv prin păşunatul sezonier al
ovinelor, caprinelor, bovinelor şi cabalinelor,
precum și în activitățile de cercetaredezvoltare-inovare din domeniul agricol al
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti", al institutelor,
centrelor şi staţiunilor de cercetare-dezvoltare
aflate în subordinea sa și al Institutelor
Naționale, al instituțiilor de învățământ
agricol și silvic, Registrul de evidenţă a
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zilierilor prevăzut la alin. (1) se întocmeşte
lunar.”
7.
------------

5.Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se
înlocuiesc.
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Anexa nr. 1
Registrul de evidenţă a zilierilor din luna………
- model Beneficiar ...........................
CUI .................../CIF............../CNP.............
Cod CAEN ....................
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Remuneraţia brută convenită;
B - Remuneraţia netă plătită;
C - Semnătura de confirmare de primire a banilor;
D - Loc pentru ştampila şi semnătura beneficiarului*);
______
*)
A se vedea art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 20 iulie 2015.

Numele şi
Nr.
Actul de
prenumele
crt.
identitate şi CNP
zilierului

1

2

3

Semnătura zilierului
pentru asumarea pe
propria răspundere că
starea sănătăţii sale îi
permite desfăşurarea
activităţii

4

Acordul
părinţilor/re
Semnătura zilierului la prezentanţil
începerea activităţii
or legali
după efectuarea
pentru
instruirii în domeniul minorul/min
securităţii şi sănătăţii în
orii care
muncă
desfăşoară
activitate ca
zilieri
5
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Data
Domeniul
de
activitate
(începutul
principal
activității)
sau
secundar
Semna Nr. ore
locul
executării tura lucrate
activităţii
7

8

Data

…

(încheierea
activității)

…

Sem Nr. ore
na lucrate
tura

…

39

Total
ore
lucrate
în
perioadă

A

B

C

D

40

41

42

43

44
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INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE a Registrului de evidenţă a zilierilor
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Anexa nr. 2

1. Beneficiar - se completează datele de identificare a beneficiarului, după cum urmează: denumirea persoanei juridice, persoanei fizice,
persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale, codul unic de înregistrare, sediul, după caz.
2.CUI/CIF/CNP – se completează codul unic de înregistrare, codul de înregistrare fiscală sau codul numeric personal a beneficiarului,după caz.
3.Cod CAEN - diviziunea/grupa/clasa activităţii economice pentru care beneficiarul s-a înregistrat să desfăşoare activitatea.
4.În coloana nr. 1 - Nr. crt. - se vor numerota în ordine, începând cu numărul 1, lucrătorii zilieri.
5.În coloana nr. 2 - Numele şi prenumele zilierului - se vor trece numele şi prenumele zilierului.
6.În coloana nr. 3 - Actul de identitate şi CNP - se vor trece tipul actului (BI, CI, paşaport), seria şi numărul acestuia şi codul numeric personal
din actul de identitate al zilierului.
7.În coloana nr. 4 - Semnătura zilierului pentru asumarea pe propria răspundere că starea sănătăţii sale îi permite desfăşurarea activităţii zilierul va semna la începutul perioadei de activitate, respectiv în prima zi de activitate din luna pentru care este înfiinţat registrul.
8.În coloana nr. 5 - Semnătura zilierului la începerea activităţii după efectuarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă - zilierul
va semna la începutul perioadei de activitate, înainte de începerea activităţii şi după efectuarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
9. În coloana nr. 6 - Acordul părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minorul/minorii care desfăşoară activitate ca zilieri, la începutul perioadei
de activitate.
10.În coloana nr. 7 - Domeniul de activitate principal sau secundar; locul executării activităţii - se vor trece explicit activitatea din CAEN şi
locul unde se desfăşoară activitatea zilierului (fermă, grădină, pădure etc.) la începutul perioadei de activitate.
11. În coloanele 8 – 39 semnătura zilierului la începutul fiecărei zile de prezenţă la muncă și numărul de ore lucrate în fiecare zi, din luna
pentru care este înfiinţat registrul de evidenţă a zilierilor, În ziua în care zilierul nu este prezent se înscrie semnul X.
12. În coloana 40 numărul de ore lucrate în luna pentru care este întocmit registrul.
13. În coloana nr. 41- Remuneraţia brută convenită – se va preciza suma stabilită prin negociere între părţi.
14. În coloana nr. 42- Remuneraţia netă plătită - se va preciza suma netă cuvenită zilierului, după scăderea impozitului pe venit.
15. În coloana nr. 43 - Semnătura de confirmare de primire a banilor - zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneraţiei nete cuvenite
la sfârşitul lunii, conform acordului scris între zilier şi beneficiar. În cazul în care prin acordul scris între ziler şi beneficiar se stabileşte plata zilnică
sau săptămânală, beneficiarul va întocmi liste de plată distincte, zilnice sau săptămânale, după caz, conform coloanelor 2, 41, 42, 43 şi 44, care se
ataşează, împreună cu acordul privind plata zilnică sau săptămânală, registrului de evidenţă a zilierilor din luna respectivă.
16. În coloana nr. 44- Loc pentru ştampila şi semnătura beneficiarului - beneficiarul va semna şi va aplica ştampila.
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