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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 26 septembrie 2011 

Nr. 27/635 
 
 

 
 

R A P O R T 

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, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr. PLx 720/2011 din 5 decembrie 2012, cu dezbaterea pe fond, 

în procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea 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.751/04.07.2011) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/1137/07.12.2011)  

• avizul negativ al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic(nr.26/582/14.12.2011) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.5431/DRP/05.09.2012). 

 

 

 



Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea 

art.11 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 

character ocazional desfăşurate de zilieri cu o nouă literă lit.k) în sensul 

includerii în cadrul domeniilor de activităţi cu character ocazional care se 

pot presta de zilieri şi a activităţilor care au drept beneficiar asociaţiile de 

proprietari. 

  
Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea, având 

în vedere că prevederile legale menţionate, coroborate cu faptul că, în 

condiţiile prevăzute de Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, asociaţia de proprietari 

dobândeşte personalitate juridică, se apreciază că legislaţia în vigoare 

incidentă cu privire la materia de referinţă permite asociaţilor de 

proprietari să angajeze zilieri în condiţiile Legii nr.52/2011, sens în care 

soluţia legislativă propusă de iniţiatori este redundantă. 

 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

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

 

La lucrările comisiei care au avut loc în data de 26 septembrie 2012, 

au fost prezenţi 21 deputaţi, din totalul de 23 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost aprobat cu majoritate de voturi. 

 

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat, ca urmare a depăşirii 

termenului de adoptare, în şedinţa din 28.11.2011.  

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
 Maria Eugenia BARNA        Kerekes Karoly  
         
 

 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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