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PLx nr.252/2019 

AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative  
 
 În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, spre avizare proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative (PLx nr.252/2019). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, 
a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, precum şi a Legii nr.53/2003 - Codul muncii. Printre modificări se numără: 
înfiinţarea Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, la data de 20 decembrie 2019, 
ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidenţa zilierilor, precum şi 
includerea unor noi activităţi/domenii de activitate, în cuprinsul categoriilor de activităţi 
în care se poate presta muncă cu caracter necalificat, ocazional. Se propune eliminarea 
remuneraţiilor zilierilor din categoria veniturilor exceptate de la plata contribuţiei de 
asigurări sociale. De asemenea, sunt vizate modificări cu privire la perioada în care 
zilierii beneficiază de calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, 
precum şi acordarea unui concediu de odihnă suplimentar, plătit, de trei zile pentru 
salariatele care urmează o procedură de fertilizare „in vitro”.  
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă conform avizului nr. 
303/17.04.2019. 
 Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ, cu 
observații și propuneri, conform avizului nr.1791/16.04.2019.  
 Prin obiectul său de reglementare proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut 
proiectul de lege şi au hotărât, cu unanimitate de voturi (11 voturi pentru) a 
membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a acestuia.  
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