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referitoare la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

art.l3 alin.(l) din Legea nr,52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 

caracter ocazional desfăşurate de zilieri (b396/8.09.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.13 alin.(l) 

din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 

zilieri (6396/8.09.2021).

în temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 21.09.2021, 

desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.25/04.03.2021, părţile 

reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele puncte de 

vedere:

a) reprezentanţii părţii patronale au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de act 
normativ;

b) reprezentanţii părţii sindicale au votat pentru avizarea NEFAVORABILĂ a proiectului de 

act normativ, cu următoarea motivare:

• muncitorilor care prestează servicii cu caracter ocazional nu li se calculează şi nu li 

se reţin contribuţiile sociale obligatorii, fapt care determină o lipsă a protecţiei 

sociale şi de sănătate pe perioada în care prestează aceste servicii;
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• de multe ori, pentru prestarea unor servicii cu caracter ocazional se solicită un 

anumit grad de calificare, care uneori poate fi destul de ridicat, fapt care plasează 

munca prestată în afara sferei de cuprindere a activităţilor specifice desfăşurate de 

zilieri, situaţie valabilă şi în cazul operatorilor de sondaje de opinie, caz în care, în 

mod cert, se solicită anumite competenţe. Totodată, această situaţie atrage şi riscul

. transformării treptate a muncii normate prin contract de muncă în muncă prestată de 

zilieri.

c) reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor neguvemamentale ale societăţii civile au votat 

pentru avizarea NEFAVORABILĂ a proiectului de act normativ, cu următoarea motivare:

• muncitorilor care prestează servicii cu caracter ocazional nu li se calculează şi nu li 

se reţin contribuţiile sociale obligatorii, fapt care determină o lipsă a protecţiei 

sociale şi de sănătate pe perioada în care prestează aceste servicii;

• de multe ori, pentru prestarea unor servicii cu caracter ocazional se solicită un 

anumit grad de calificare, care uneori poate fi destul de ridicat, fapt care plasează 

munca prestată în afara sferei de cuprindere a activităţilor specifice desfăşurate de, 

zilieri, situaţie valabilă şi în cazul operatorilor de sondaje de opinie, caz în care, în 

mod cert, se solicită anumite competenţe. Totodată, această situaţie atrage şi riscul 

transformării treptate a muncii normate prin contract de muncă în muncă prestată de 

zilieri.

Preşedinte, 
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