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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 7 martie 2022 

Nr. 4c-9/84 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52 /2011 privind exercitarea unor 
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, trimis Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială în procedură obişnuită, cu adresa  
nr.PLx 38/2022 din 9 februarie 2022, pentru dezbatere şi examinare în 
fond. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

ADRIAN SOLOMON
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 7 martie 2022 

Nr. 4c-9/84 
  

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.13 alin.(1) din 
Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 

ocazional desfăşurate de zilieri 
 

În temeiul 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 38/2022 din 9 
februarie 2022, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a 
proiectului de Lege pentru completarea art.13 alin.(1) din Legea 
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 
art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011, în sensul introducerii activităţilor de 
întreţinere a spaţiilor verzi aferente domeniului public al unităţilor 
administrativ-teritoriale - clasa 8130, ca domeniu în care poate fi prestată 
munca necalificată cu caracter ocazional, prevăzut în Clasificarea 
activităţilor din economia naţională. 

 
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.942/24.11.2021) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.7662/10.11.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/58/23.02.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/34/15.02.2022). 
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La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi, din totalul de 20 de 
membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (patru 
abţineri). 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

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

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 
Cameră sesizată, în şedinţa din 7 februarie 2022. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 

 
În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege, membrii 

comisiei au hotărât transmiterea către plenul Camerei Deputaţilor a 
prezentului raport, de adoptare a proiectului de lege cu 
amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din raport. 

 
 
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Dan-Constantin Șlincu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Expert parlamentar Cristina Turcu 
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr.52/2011 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1.   
__ 

 
Titlul legii 
 

Lege pentru completarea 
art.13 alin.(1) din Legea 

nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu 

caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri 

 
 
 

Lege pentru modificarea 
art.13 alin.(1) lit.i) din 

Legea nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu 

caracter ocazional 
desfasurate de zilieri 

 
 

Autori: membrii comisiei 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă, având în vedere 
modificările ulterioare aduse 
la art. 13 alin.(1) lit.i) din 
Legea nr.52/2011, se impune 
modificarea titlului legii. 

2.   
__ 

 
Articolul unic. - La articolul 
13 alineatul (1) din Legea 
nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri, 

 
Articol unic. - La articolul 13 
alineatul (1) din Legea 
nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri, 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă. 
 
 



 
5

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr.52/2011 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.947 din 22 decembrie 
2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, după 
litera i) se introduce o 
nouă literă, lit.i1), cu 
următorul cuprins: 
 
 

republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.947 din 22 decembrie 
2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, litera 
i) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Autori: membrii comisiei 

 
 
 

3.   
Art.13. - (1) Munca necalificată 
cu caracter ocazional se poate 
presta în următoarele domenii 
prevăzute în Clasificarea 
activităţilor din economia 
naţională, actualizată: 
 
i) activităţi de întreţinere 
peisagistică - plantarea, 
îngrijirea şi întreţinerea de 
parcuri şi grădini, cu excepţia 
facilităţii de locuit particulare 
- clasa 8130; 

 
 
 
 
 
 
 
„i1) întreţinerea spaţiilor verzi 
aferente domeniului public al 
unităţilor administrativ-
teritoriale - clasa 8130;” 
 

 
 
 
 
 
 
 
„i) activităţi de întreţinere 
peisagistică - plantarea, 
îngrijirea şi întreţinerea de 
parcuri şi grădini, cu excepţia 
facilităţii de locuit particulare, 
precum şi întreţinerea 
spaţiilor verzi din 
domeniul public al 
unităţilor administrativ-
teritoriale - clasa 8130;” 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă s-a 
modificat lit.i), nefiind 
necesară introducerea unei 
litere noi, lit.i1), întrucât la 
lit.i) din textul în vigoare se 
făcea deja trimitere la clasa 
8130 din CAEN. 
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