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RAPORT SUPLIMENTAR
asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.52/2011
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional
desfăşurate de zilieri

În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare, proiectul de lege pentru
modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter
ocazional desfăşurate de zilieri a fost retrimis Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială, prin adresa nr. PLx 393/2017 din 20 decembrie 2017,
în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii
nr.52/2011, în sensul extinterii domeniilor de activitate în care zilierii pot
presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de
zile cumulate pe durata unui an calendaristic, fără a depăşi 180 de zile.
Domeniile propuse sunt: agricol, pomicol, legumicol, precum şi în cadrul
activităţilor 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.
În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 12 septembrie 2018,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea
soluţiei anterioare, de respingere a proiectului de lege, exprimată în
raportul cu nr. 1108 depus în data de 27 noiembrie 2017.
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Membrii comisiei au hotărât menţinerea soluţiei de respingere,
întrucât prevederile iniţiativei contravin principiilor iniţiale ale legii cu
privire la desfăşurarea ocazională a acestor activităţi, lucrătorii fiind lipsiţi
de beneficiul asigurărilor conferite de un contract de muncă.
La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi, din totalul de 22
membri ai comisiei.
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, domnul Adrian Marius Rândunică, Secretar de Stat
în cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.
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 şedinţa din 24
octombrie 2017.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat.

PREŞEDINTE,
Adrian Solomon

SECRETAR,
Violeta Răduţ

Întocmit,
Consilier parlamentar Sorina Szabo
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