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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 

 Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice 
   

Nr. 4c-9/450  Nr. 4c-5/778 
 
Bucureşti, 11 iunie 2019 
 

 
 

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 
pentru modificarea art.4 alin.(4) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea 
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, trimis Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice pentru examinare pe 
fond, cu adresa nr. PLx 243/2018 din 23 aprilie 2018. 

 
 

PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON   ALEXANDRU STĂNESCU 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice 
Nr. 4c-9/450  Nr. 4c-5/778 

Bucureşti, 11 iunie 2019   
 

RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.4 alin.(4) 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 şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice au fost sesizate, prin adresa  
nr. PLx 243/2018 din 23 aprilie 2018, cu dezbaterea pe fond a 
proiectului de Lege pentru modificarea art.4 alin.(4) din Legea nr.52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 
zilieri. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.52/2011, în sensul detalierii domeniilor agricole în 
cadrul cărora se poate presta munca necalificată având caracter ocazional 
mai mult de 90 de zile pe an, respectiv până la 180 de zile pe an, pentru 
acelaşi beneficiar. De asemenea, proiectul prevede o serie de măsuri 
privind activitatea zilierilor în domeniul creşterii animalelor în sistem 
extensiv prin păşunatul sezonier în mod tradiţional al ovinelor, caprinelor 
sau bovinelor, în regim semi-liber. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
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La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în 
vedere:  
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.986/20.11.2017) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.5298/7.11.2017) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/232/9.05.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/255/9.05.2018) 
• punctul de vedereal Guvernului exprimat în cadrul dezbaterilor. 
 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în 
şedinţa comună din 5 iunie 2019. 

La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi din totalul de 22 de 
membri ai Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, iar din totalul de 25 
de membri ai Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice au participat la lucrări 21 de membri. 

 
Raportul comun a fost adoptat cu majoritate de voturi (o abţinere). 

 
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

• d-l Nicea Mergeani – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale 

• d-l Claudiu-Sorin Roșu-Mareș – Secretar de Stat, Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltării Rurale 

• d-l Eduard Corjescu – director general, Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale 

• d-l Mihai Neagu – director general adjunct, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale 

• d-l Viorel Gît – consilier, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
• d-l Nicolae Cioranu – preşedinte, Federația ROMOVIS 
• d-l Ioan Bodea – reprezentant al crescătorilor de ovine persoane 

fizice. 
 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 18 aprilie 

2018. 
 
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. 
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În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, 
redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 
 
 
 

PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon     Alexandru Stănescu 
 
 
 
 
SECRETAR,      SECRETAR,  
Violeta Răduţ     Dan Ciocan 

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo    Consilier parlamentar Ionela Began 
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, comisiile au hotărât adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

(Legea nr. 52/2011) 

Text  
propunere legislativă  

Text propus de comisii 
(autorul amendamentului) Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 
Lege pentru modificarea art.4 

alin.(4) din Legea nr. 
52/2011 privind exercitarea 
unor activităţi cu caracter 

ocazional desfăşurate de zilieri  
 

 
 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.52/2011 

privind exercitarea unor 
activităţi cu caracter ocazional 

desfăşurate de zilieri 
 

Autori: membrii comisiilor 
 

 
 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă şi 
corelare cu modificările 
propuse prin prezentul raport. 

2.  
__ 

 
Articol unic. – La articolul 4 
din Legea nr. 52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate 
de zilieri, republicată, în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 947 din 22 
decembrie 2015, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
 

 
Art.I. – Legea nr.52/2011 
privind exercitarea unor 
activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri, 
republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 947 
din 22 decembrie 2015, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 

 
Autori: membrii comisiilor 

 
 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă şi 
corelare cu modificările 
propuse prin prezentul raport. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

(Legea nr. 52/2011) 

Text  
propunere legislativă  

Text propus de comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

3.  
Art. 1, alin.(1), literă nouă 
 
(1) În înţelesul prezentei legi, 
următorii termeni se definesc 
după cum urmează: 
… 
 

 
__ 

 
1. La articolul 1 alineatul 
(1), după litera d) se 
introduce o literă nouă, 
litera e), cu următorul 
cuprins: 
„e) cotă forfetară – sumă de 
bani ce reprezintă un procent 
de 10% din salariul minim brut 
pe ţară garantat în plată în 
vigoare la data plăţii, pentru 
fiecare zilier.” 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
 
 
 
Definiţie necesară, având în 
vedere noile reglementări 
aduse prin prezentul raport. 

4.  
Art.1, alin.(3), lit.c) 
 
(3) Instituţiile publice nu au 
calitatea de beneficiari în 
sensul prevăzut de prezenta 
lege, cu excepţia: 

……………………………………………. 
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 

 
__ 

 
2. La articolul 1 alineatul 
(3), litera c) se modifică şi 
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 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

(Legea nr. 52/2011) 

Text  
propunere legislativă  

Text propus de comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

Soiurilor aflat în subordinea 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, precum şi a 
oficiilor de studii pedologice şi 
agrochimice judeţene, pentru 
domeniile prevăzute la art.13 
alin. (1) lit. a)-c); 

studii pedologice şi agrochimice 
judeţene, a institutelor 
naţionale, staţiunilor 
didactico-experimentale ale 
universităţilor aflate în 
coordonarea Ministerului 
Educaţiei Naţionale şi 
liceelor de profil aflate în 
subordinea Ministerului 
Educaţiei Naţionale, pentru 
domeniile prevăzute la art. 13 
alin. (1) lit. a)-d), e2) şi g).” 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.  
Art.1, alin.(3), literă nouă 
 
(3) Instituţiile publice nu au 
calitatea de beneficiari în 
sensul prevăzut de prezenta 
lege, cu excepţia: 
 

……………………………………………. 
 

 
__ 

 
3. La articolul 1 alineatul 
(3), după litera d) se 
introduce o nouă literă, 
litera e), cu următorul 
cuprins: 
„e) instituţiilor publice 
autorizate să efectueze 
cercetări arheologice, conform 
normelor existente în domeniu, 
respectiv universităţi, institute 
de cercetare, instituţii cu profil 
muzeal, pentru domeniul 
prevăzut la art.13 alin.(1) 
lit.e1).” 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

(Legea nr. 52/2011) 

Text  
propunere legislativă  

Text propus de comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 
Autor: deputat Éva Andrea 
Csép şi membrii comisiilor 
 

6.  
Art.4, alin.(4) 
 
 
(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 
agriculturii, creşterii animalelor 
în sistem extensiv prin 
păşunatul sezonier al ovinelor, 
bovinelor, cabalinelor, activităţi 
sezoniere în cadrul grădinilor 
botanice aflate în subordinea 
universităţilor acreditate, 
precum şi în domeniul viticol; 
în cazul acestora, perioada nu 
poate depăşi 180 de zile 
cumulate pe durata unui an 
calendaristic. 
 
 
 

 
 
 
 
„(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 silviculturii şi 
agriculturii, creşterii 
animalelor în sistem extensiv 
prin păşunatul sezonier al 
ovinelor, bovinelor, cabalinelor, 
precum şi activităţi sezoniere 
în cadrul grădinilor botanice, 
aflate în subordinea 
universităţilor acreditate; în 
cazul acestora, perioada nu 
poate depăşi 180 de zile 
cumulate pe durata pe durata 
unui an calendaristic.” 
 

 
4. La articolul 4, alineatele 
(4) - (6) se modifică şi vor 
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  
domeniile  agricol, silvic, 
viticol, pomicol, legumicol, 
floricol, piscicol, creşterii 
animalelor în sistem extensiv 
prin păşunatul sezonier al 
bovinelor, cabalinelor, activităţi 
sezoniere în cadrul grădinilor 
botanice, precum şi în 
activităţile de cercetare-
dezvoltare-inovare din 
domeniul agricol al  
Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti", 
al institutelor, centrelor şi 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completarea domeniilor este 
necesară, având în vedere 
clasificaţiile diferite din COR. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

(Legea nr. 52/2011) 

Text  
propunere legislativă  

Text propus de comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Beneficiarul nu poate utiliza 
zilieri pentru desfășurarea unor 
activități în beneficiul unui terț. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) O persoană nu poate presta 
activităţi în regim zilier mai 
mult de 120 de zile în decursul 
unui an calendaristic, indiferent 
de numărul de beneficiari, cu 
excepţia zilierilor care 
prestează activităţi în domeniul 
creşterii animalelor în sistem 

staţiunilor de cercetare-
dezvoltare aflate în 
subordinea sa şi al 
institutelor naţionale, al 
instituţiilor de învăţământ 
agricol şi silvic; în cazul 
acestora, perioada nu poate 
depăşi 180 de zile cumulate pe 
durata unui an calendaristic. 
 
(5) Beneficiarul nu poate utiliza 
zilieri pentru desfășurarea unor 
activități în beneficiul unui terț, 
cu excepția activităților 
pentru care beneficiarul are 
încheiate contracte de 
prestări servicii cu terții, 
prestări servicii pentru care 
pot fi utilizați zilieri conform 
prevederilor art.13 din 
prezenta lege. 
 
(6) O persoană nu poate presta 
activităţi în regim zilier mai 
mult de 120 de zile în decursul 
unui an calendaristic, indiferent 
de numărul de beneficiari, cu 
excepţia zilierilor care 
prestează activităţi în  
domeniile agricol, silvic, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevedere necesară. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

(Legea nr. 52/2011) 

Text  
propunere legislativă  

Text propus de comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

extensiv prin păşunatul 
sezonier al ovinelor, bovinelor, 
cabalinelor, activităţi sezoniere 
în cadrul grădinilor botanice 
aflate în subordinea 
universităţilor acreditate, 
precum şi în domeniul viticol, 
pentru care perioada poate fi 
de 180 de zile în decursul unui 
an calendaristic. 
 

viticol, pomicol, legumicol, 
floricol, piscicol, creşterii 
animalelor în sistem extensiv 
prin păşunatul sezonier al 
bovinelor, cabalinelor, activităţi 
sezoniere în cadrul grădinilor 
botanice, precum şi în 
activităţile 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 şi al 
institutelor naţionale, al 
instituţiilor de învăţământ 
agricol şi silvic, pentru care 
perioada poate fi de 180 de zile 
în decursul unui an 
calendaristic.” 
 
Autori: membrii comisiilor 
 
 
 
 
 

Corelare cu alin.(4) astfel cum 
au fost reformulate prin 
prezentul raport. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

(Legea nr. 52/2011) 

Text  
propunere legislativă  

Text propus de comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

7.  
 
 
Art.8. - Beneficiarul are 
obligaţia să înregistreze, în 
Registrul electronic de evidenţă 
a zilierilor, în ordine 
cronologică, toţi zilierii cu care 
exercită activităţi cu caracter 
ocazional în baza prezentei 
legi. 
 

 
__ 

 
5. Articolul 8 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art.8. – (1) Beneficiarul are 
obligaţia să înregistreze, în 
Registrul electronic de evidenţă 
a zilierilor, în ordine 
cronologică, toţi zilierii care 
prestează în folosul său 
activităţi cu caracter ocazional 
în baza prezentei legi. 
 
(2) Pentru zilierii care 
prestează activităţi în 
domeniile agricol, silvic, 
viticol, pomicol, legumicol, 
floricol, piscicol, creşterii 
animalelor în sistem 
extensiv prin păşunatul 
sezonier al bovinelor, 
cabalinelor, activităţi 
sezoniere în cadrul 
grădinilor botanice, precum 
şi în activităţile de 
cercetare-dezvoltare-
inovare din domeniul agricol 
al Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti", 
al institutelor, centrelor şi 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu art.4 alin.(4) şi 
(6), astfel cum au fost 
reformulate prin prezentul 
raport. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

(Legea nr. 52/2011) 

Text  
propunere legislativă  

Text propus de comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

staţiunilor de cercetare-
dezvoltare aflate în 
subordinea sa şi al 
institutelor naţionale, al 
instituţiilor de învăţământ 
agricol şi silvic, Registrul 
electronic de evidenţă a 
zilierilor prevăzut la alin.(1) 
se întocmeşte lunar. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

8.  
Art.13. -  (1) Munca 
necalificată cu caracter 
ocazional se poate presta în 
următoarele domenii prevăzute 
în Clasificarea activităţilor din 
economia naţională, 
actualizată: 

………………………………………….. 
 
 

 
__ 

 
6. La articolul 13 alineatul 
(1), după litera e) se 
introduc două noi litere, 
literele e1) şi e2), cu 
următorul cuprins:  
„e1) activităţi de cercetare-
dezvoltare în ştiinţe sociale şi 
umaniste - clasa 7220 (săpături 
arheologice); 
e2) creşterea materialului 
săditor - creşterea plantelor 
ornamentale, inclusiv gazon 
pentru transplantare, 
operaţiuni de îngrijire/curăţare 
a pomilor, activităţi ale 
pepinierelor, cu excepţia celor 
pentru arbori de pădure - clasa 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
 
 
 
Completare necesară, care s-a 
regăsit în forma legii anterior 
modificărilor aduse prin OUG 
nr.114/2018. Corelare cu 
art.1 alin.(3) lit.c). 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

(Legea nr. 52/2011) 

Text  
propunere legislativă  

Text propus de comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

0130;” 
 
Autor: deputat Eva Éva Andrea 
Csép (lit.e1) şi membrii 
comisiilor 
 

9.  
Art.13, alin.(1), lit.f) 
 
f) activităţi de interpretare 
artistică - spectacole - clasa 
9001, activităţi-suport pentru 
interpretarea artistică - 
spectacole - clasa 9002 şi 
activităţi de gestionare a sălilor 
de spectacole - clasa 9004; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
__ 

 
7. La articolul 13 alineatul 
(1), litera f) se modifică şi 
va avea următorul cuprins:  
“f) activități de interpretare 
artistică - spectacole - clasa 
9001, activități-suport pentru 
interpretarea artistică –
spectacole - clasa 9002, 
activități de gestionare a sălilor 
de spectacole - clasa 9004 şi 
tabere de copii organizate 
de Ministerul Tineretului și 
Sportului, direct sau prin 
unitățile din subordinea sa - 
clasa 5520.” 
 
Autor: deputat Dănuț Păle şi 
membrii comisiilor 
 
 
 
 
 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completare necesară. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

(Legea nr. 52/2011) 

Text  
propunere legislativă  

Text propus de comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

10.  
__ 

 
__ 

 
8. După articolul 136 se 
introduce un nou capitol, 
Capitolul II2, cuprinzând 
articolele 137 – 1311, după 
cum urmează: 

„Capitolul II2 

Măsuri privind activitatea 
zilierilor în domeniul creşterii 
animalelor în sistem extensiv 

prin păşunatul sezonier în mod 
tradiţional al ovinelor,  

caprinelor sau bovinelor, în 
regim semi-liber 

 
Art.137. – (1) Prin excepţie de 
la prevederile art.4 alin.(4) şi 
(6)-(8), în domeniul creşterii 
animalelor în sistem extensiv 
prin păşunatul sezonier în mod 
tradiţional al ovinelor,  
caprinelor sau bovinelor, în 
regim semi-liber, perioada în 
care un zilier poate presta 
activităţi pentru acelaşi 
beneficiar nu poate depăşi 180 
de zile cumulate pe durata unui 
an calendaristic. 
(2) Beneficiarul activităţii 
sezoniere prevăzută la alin.(1) 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
 
Aceste prevederi sunt 
necesare întrucât crescătorii 
de ovine întâmpină dificultăţi 
majore în desfăşurarea 
activităţii în zone izolate, greu 
accesibile şi departe de 
localităţi, dar şi datorită lipsei 
forţei de muncă şi a fluctuaţiei 
mari de persoane care sunt 
dispuse să presteze acest tip 
de activitate. 
Măsurile adoptate vin ca 
urmare a solicitărilor 
crescătorilor de animale în 
regim semi-liber şi au ca scop 
sprijinirea acestora de a 
continua tradiţia şi istoria 
oieritului în România, dar şi 
pentru a asigura personalul 
necesar şi traiul de zi cu zi al 
acestuia, având în vedere 
condiţiile grele de desfăşurare 
a acestei activităţi. 
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(autorul amendamentului) 

Motivare 

este persoana care are cel 
puţin 50 de ovine, 25 de 
caprine sau 3 bovine, după caz,  
generatoare de venit. 
 
Art.138. – (1) Beneficiarul este 
obligat la plata unei cote 
forfetare ce reprezintă un 
procent de 10% din salariul 
minim brut pe ţară garantat în 
plată în vigoare la data plăţii, 
pentru fiecare lucrător, 
conform normei de 
venit/persoană stabilită potrivit 
prezentei legi. 
(2) Plata cotei forfetare 
prevăzută la alin.(1) se face o 
dată pe an, în condiţiile 
stabilite prin ordinul comun 
prevăzut la art.139 alin.(2). 
(3) Prin excepţie de la 
prevederile art.9 alin.(2), din 
cota forfetară se transferă către 
bugetul asigurărilor sociale de 
stat sumele aferente 
contribuţiei prevăzută la art.9 
alin.(1). Procedura se stabileşte 
prin ordin comun al ministrului 
finanţelor publice şi al 
ministrului muncii şi justiţiei 
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sociale. 
 
Art.139. – (1) Raportul de 
muncă dintre zilier şi beneficiar 
potrivit art.137 se stabileşte în 
condiţiile prevăzute la art.3 
alin.(1).  
(2) Norma de venit/persoană, 
prevăzută la art.138 alin.(1), se 
stabileşte prin raportare la 
numărul de animale pe care le 
poate îngriji/supraveghea un 
zilier, de către o comisie 
interministerială formată din 
reprezentanţi ai Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, Ministerului Muncii şi 
Justiţiei Sociale şi Ministerului 
Finanţelor Publice, şi se aprobă 
prin ordin comun al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale, 
al ministrului muncii şi justiţiei 
sociale şi al ministrului 
finanţelor publice. 
 
Art.1310. - (1) Prin excepţie de 
la prevederile art.11 alin. (2), 
pentru activitatea desfăşurată 
de către zilierii prevăzuţi în 
prezentul capitol, cuantumul 
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remuneraţiei brute orare 
stabilite de părţi nu poate fi 
mai mic decât 50% din 
valoarea/oră a salariului de 
bază minim brut pe ţară 
garantat în plată. 
(2) Remuneraţia netă nu poate 
fi mai mică decât 50% din 
salariul minim brut pe ţară 
garantat în plată stabilit potrivit 
legii, la care se adaugă şi alte 
drepturi, în bani sau în natură, 
care reprezintă cel puţin 
cheltuieli de cazare şi masă. 
 
Art.1311. - Pentru zilierii care 
prestează activităţi în domeniul 
creşterii animalelor în sistem 
extensiv prin păşunatul 
sezonier în mod tradiţional al 
ovinelor, caprinelor sau 
bovinelor, în regim semi-liber, 
Registrul electronic de evidenţă 
a zilierilor prevăzut la art.8 
alin.(1) se întocmeşte lunar.” 
 
Autori: membrii comisiilor 
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11.  
__ 

 
__ 

 
9. În tot cuprinsul Legii 
nr.52/2011, cu excepția 
definiţiei prevăzută la art.1 
alin.(1) lit.b), sintagma 
„beneficiar” se înlocuieşte 
cu sintagma „beneficiar sau 
un împuternicit al acestuia”, 
iar sintagma „registrul de 
evidență a zilierilor” se 
înlocuiește cu sintagma 
„registrul electronic de 
evidență a zilierilor”. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Prevederi necesare, pentru 
unitate de terminologie. 
 
 
 

12.  
__ 

 
__ 

 
Art.II. – În termen de 60 de 
zile de la data intrării în vigoare 
a prezentei legi se aprobă 
ordinul comun al ministrului 
finanţelor publice şi al 
ministrului muncii şi justiţiei 
sociale, prevăzut la art.138 
alin.(3), respectiv ordinul 
comun al ministrului agriculturii 
şi dezvoltării rurale, al 
ministrului muncii şi justiţiei 
sociale şi al ministrului 
finanţelor publice, prevăzut la 

 
Prevedere necesară, pentru a 
stabili termenul în care vor fi 
elaborate şi aprobate cele 
două ordine comune. 
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art.139 alin.(2) din Legea 
nr.52/2011 privind exercitarea 
unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri, 
astfel cum a fost modificată şi 
completată prin prezenta lege. 
 
Autori: membrii comisiilor  
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