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Biroul permanent al SenatuluiPRIM MINISTRU

Doamnă preşedinte,

în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi 

cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, iniţiată de domnul senator 

UDMR Csâsâr Karoly Zsolt împreună cu un grup de parlamentari UDMR, 
PNL, PSD (Bp.396/2021, L 450/2021).

I. Principalele reglementări

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 13 

alin. (1) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 

caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare , cu o nouă literă, lit. q), în sensul introducerii

ART. 13
(I) Munca necalificală cu caracter ocazional se poale presta în următoarele domenii prevăzute in Clasificarea acliviiăfilor din economia 

nalionalâ. actualizată:
a) agricultură, vânătoare şi sen'icii anexe - diviziunea 01:
b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02:
c) pescuit şi acvaculiură - diviziunea 03:
dj acUvităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor - gruţra 823:
e) publicitate - grupa 731:
e''l) activităţi de cerceiare-dezvollare în ştiinţe sociale şi umaniste - clasa 7220 (săpături arheologice):
e''2) creşterea materialului săditor ■ creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de ingrijire/curăţare a 

pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure - clasa 0130:
f) activităţi de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001. activiiăţi-suport pentru interpretarea artistică - sjyectacole - clasa 9002. activităţi de 

ge.stionare a sălilor de spectacole - clasa 9004 şi tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din 
suhordinea sa - clasa 5520:

g) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale - clasa 0149:
h) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621:
0 activităţi de întreţinere peisagistica - plantarea. îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare - clasa 

8130:
j) restaurante - cla.sa 5610:
k) haruri şi alte activităţi de .serx’ire a băuturilor - clasa 5630:
l) activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezersaţiilor naturale - clasa 9104.



activităţilor de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice - clasa 

7320, ca domeniu în care poate fi prestată munca necalificată cu caracter 

ocazional prevăzut în Clasificarea activităţilor din economia naţională, 
-actualizată.------------------- ---------------------------------------------------------

II. Observaţii

1. Reglementarea modalităţii de exercitare a unor activităţi cu 

caracter ocazional de către zilieri nu are ca scop crearea posibilităţii 

prestării activităţii cu această categorie de lucrători în toate domeniile în 

care activitatea poate avea şi un caracter sezonier.
Pentru desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier, Legea 

nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare prevede la art. 83 lit. c) posibilitatea încheierii unui contract 

individual de muncă pe durată determinată, care implică respectarea 

tuturor drepturilor şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor care decurg dintr-un 

raport de muncă.
Totodată, o extindere a domeniilor în care se poate presta activitate 

cu zilieri poate avea ca efect dezvoltarea fenomenului de muncă 

nedeclarată, cu efecte negative atât asupra lucrătorilor, care chiar dacă 

desfăşoară o activitate necalificată, trebuie să beneficieze de drepturile pe 

care li le conferă un contract de muncă, dar şi pentru bugetul de stat. Dacă 

s-ar da posibilitatea extinderii domeniilor în care poate fi prestată munca 

cu caracter ziler, ar creşte numărul persoanelor vulnerabile din punct de 

vedere social.

2. Potrivit măsurii propuse, veniturile care se încadrează în codul 

CAEN 7320 ar reprezenta venituri primite de către zilieri, venituri care, 
potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi Legii nr.52/2011, au următorul tratament fiscal:

m) holelun şi alte facilităţi de cazare - diviziunea 55: faciliiăţi de cazare similare - clasa 5510: facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de 
scurtă durată - clasa 5520 - tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din suburdinea acestuia:

n) facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată - clasa 5520 - cabane:
o) activităţi ale bazelor sportive - clasa 9311:
p) activităţi ale cluburilor sportive - clasa 9312.



- sunt venituri asimilate salariilor, potrivit prevederilor art.76 alin.(2) 

lit.r) din Codul fiscal;
- pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri se 

-datorează-Gontr-ibuţia-de-asig-urăr-i-sociale-de-stat,-potr-i-v-it-pr-ev-eder-i-lor-dim 

Legea nr.227/2015;
- activitatea desfăşurată de zilieri nu conferă acestora calitatea de 

asigurat în sistemul public de sănătate, iar aceştia se pot asigura opţional în 

sistemul public de sănătate, potrivit prevederilor art. 180 din Codul fiscal;
- activitatea desiăşurată de zilieri nu le conferă acestora calitatea de 

asigurat în sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale.
Menţionăm că, în această situaţie, propunerile din iniţiativa 

legislativă ar putea genera confuzii în aplicarea legii, întrucât în Codul 

fiscal, sunt prevăzute tratamente fiscale diferite în funcţie de natura 

veniturilor.
Astfel, în categoria veniturilor din alte surse, la art. 114 alin. (2) 

lit, a’) din Codul fiscal, sunt cuprinse „veniturile, cu excepţia celor 

obţinute ca urmare a unor contracte încheiate în baza Legii nr. 53/2003 - 

Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau 

în baza raporturilor de serviciu încheiate în baza Legii nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, obţinute de către operatorii statistici din 

activitatea de colectare a datelor de la populaţie şi de la persoanele 

juridice cuprinse în cercetările statistice efectuate în vederea producerii 

de statistici oficial€\
Semnalăm că aceste venituri au, în prezent, un tratament fiscal diferit 

de veniturile primite de către zilieri în conformitate cu prevederile Legii 

nr.52/2011. Astfel, acestea au următorul tratament fiscal:
- sunt venituri din alte surse, potrivit art. 114 alin.(2) lit. a^) din 

Legea nr. 227/2015;
- pentru veniturile realizate din alte surse nu se datorează contribuţia 

de asigurări sociale de stat, potrivit prevederilor din Legea nr. 227/2015, 
cu modificările şi completările ulterioare;

2
r) remuneraţia brută primită pentru activitatea prestată de zilieri. potrivit legii:



- persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 

alin. (1) lit. b) - h) din Codul fiscaf, din una sau mai multe surse şi/sau 

categorii de venituri, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, 
dacă estimează pentru anul curent venituri-a-căror_valoare_cumulată-este 

cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară;
- activitatea desfăşurată de persoanele fizice care obţin venituri din 

alte surse nu le conferă acestora calitatea de asigurat în sistemul de 

asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

3. Menţionăm că măsura de introducere a activităţilor cuprinse în 

cadrul codului CAEN 7320 - activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a 

opiniei publice generează un impact bugetar pozitiv asupra veniturilor din 

impozitul pe venit şi contribuţia de asigurări sociale (CAS).
în ipoteza în care un număr de 1000 de persoane desfăşoară, ca 

zilieri, activităţi cu caracter ocazional de studiere a pieţei şi sondare a 

opiniei publice, cu un venit realizat la nivelul salariului minim, pe o 

perioadă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, impactul 

asupra veniturilor bugetare este de 2,2 milioane lei (impozit pe venit şi 
CAS).

Astfel, în ipoteza în care codul CAEN 7320 - activităţi de studiere a 

pieţei de sondare a opiniei publice cuprinde veniturile menţionate la 

art. 114 alin. (2) lit.a'^ din Legea nr. 227/2015, precizăm că nu suntem de 

acord cu promovarea iniţiativei legislative din considerentele tehnice 

menţionate.

ART. 155
Categorii de venituri supuse contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
(I) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuţi ta art. 153 alin. (!) Ut. a)-d). datorează, după caz. contribuţia de 

asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din România ?i din afara României, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile in domeniul 
securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligaţia declarării 
in România, realizate din următoarele categorii de venituri:

a) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76:
h) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67:
c) venituri din drepturi de proprietate intelectuale, definite conform art. 70:
d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit prevederilor titlului II. titlului III sau Leeii nr. 170/2016. pentru care sunt 

aplicabile prevederile art. 125:
e) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83:
f) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură. definite conform art. 103:
g) venituri din inve.stitii. definite conform' art. 91:
h) venituri din alte surse, definite conform art. 114.



III. Punctul de vedere al Guvernului

-- ^ -Având-în—vedere-considerentele-menţionate,_G.uvennuLnu_s.usţine
adoptarea acestei iniţiative legislative.

Cu stimă,

Doamnei senator Anca Dana DRAGU 

Preşedintele Senatului
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