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RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 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, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 
sesizată, prin adresa nr.PLx 518/2016 din 7 noiembrie 2016, cu 
dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi 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.468/11.05.2016) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.1756/26.04.2016) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/1239/15.11.2016) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/1146/21.02.2017) 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.52/2011, în vederea prelungirii perioadei în care se 
prestează munca zilieră de la 90 de zile la 180 de zile cumulate într-un an 
calendaristic, doar pentru zilierii care prestează activităţi în domeniul 
creşterii animalelor. 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa din 21 februarie 2017 au 
participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat: 

- d-na Ileana Ciutan - preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice  
- d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-l senator Tánczos Barna – iniţiator. 
 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 16 deputaţi, din 

totalul de 19 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi pentru (un 

vot împotrivă). 
 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 1 noiembrie 

2016. 
 
Proiectul de lege 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 a hotărât să propună 
plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative întrucât 
măsurile propuse depăşesc scopul iniţial al legii şi anume reglementarea 
exercitării unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurată de zilieri. 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Csép Éva-Andrea 

 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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