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          TABEL COMPARATIV  pentru LEGEA nr. 52/2011  privind exercitarea unor
activit��i cu caracter ocazional desf��urate de zilieri,  urmare a  MODIFC�RILOR aduse de Legea nr. 18/2014 

1Articolul 1 se modific�:
    "ART. 1
    (1) În în�elesul prezentei legi, urm�torii termeni se definesc dup�
cum urmeaz�:
    a) zilier - persoana fizic�, cet��ean român sau str�in, ce are
capacitate de munc� �i care desf��oar� activit��i necalificate cu
caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remunera�ii;

    b) beneficiar de lucr�ri, denumit în continuare beneficiar -
persoana juridic�, persoana fizic� autorizat�, întreprinderea
individual�, întreprinderea familial�, pentru care zilierul desf��oar�
activit��i necalificate cu caracter ocazional;

    c) registrul de eviden�� a zilierilor, denumit în continuare Registru -
registru cu regim special, întocmit de c�tre beneficiar pentru a �ine
eviden�a zilnic� a zilierilor;
    d) activit��i cu caracter ocazional - activit��ile care se desf��oar�
în mod întâmpl�tor, sporadic sau accidental, care nu au caracter
permanent.
    (2) Pot desf��ura activit��i necalificate cu caracter ocazional �i
cet��enii altor state sau apatrizii care au domiciliul sau, dup� caz,
re�edin�a în România, în condi�iile legisla�iei române.

ART. 1
    În în�elesul prezentei legi, urm�torii termeni se
definesc dup� cum urmeaz�:
    a) zilier - persoana fizic� ce are capacitate de munc�
�i care desf��oar� activit��i necalificate, cu caracter
ocazional, pentru un beneficiar. Pot desf��ura activit��i
cu caracter ocazional persoanele fizice, cet��eni români
sau str�ini, în condi�iile legii;

    b) beneficiar de lucr�ri, denumit în continuare
beneficiar - persoana fizic�, persoana juridic�,
persoana fizic� autorizat� �i întreprinz�torul persoan�
fizic� titular al întreprinderii individuale, întreprinderii
familiale, pentru care zilierul execut� activit��i
necalificate cu caracter ocazional;
    c) Registrul de eviden�� a zilierilor - registrul cu regim
special întocmit de c�tre beneficiar pentru a �ine
eviden�a zilnic� a zilierilor.

Art.
I

pct.
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5La articolul 5 alineatul (2), literele d) �i e) se modific�:ART. 5
      (2) Beneficiarul are urm�toarele obliga�ii:
    a) s� înfiin�eze Registrul de eviden�� a zilierilor conform
modelului prev�zut în anexa nr. 1, care face parte integrant� din

4Titlul capitolului II se modific� �i va avea urm�torul cuprins:
    "CAPITOLUL II
    Desf��urarea activit��ilor de c�tre zilieri"

CAPITOLUL II
    Procedura de exercitare a unor activit��i de c�tre
zilieri

3Articolul 3 se modific�:
    "ART. 3
    (1) Raportul de munc� dintre zilier �i beneficiar se stabile�te în
condi�iile prev�zute la art. 2, prin acordul de voin�� al p�r�ilor, f�r�
încheierea, în form� scris�, a unui contract individual de munc�.
    (2) O persoan� poate desf��ura activit��i ca zilier numai dac� a
împlinit vârsta de cel pu�in 16 ani.
    (3) Prin excep�ie de la prevederile alin. (2), minorii cu vârsta
cuprins� între 15 �i 16 ani pot desf��ura activitate ca zilieri numai cu
acordul p�rin�ilor sau al reprezentan�ilor legali.
    (4) Lucr�torii minori, respectiv minorii în vârst� de cel pu�in 15 ani
�i de cel mult 18 ani desf��oar�, ca zilieri, numai activit��i potrivite cu
dezvoltarea lor fizic� �i cu aptitudinile de care dau dovad�, dac�
astfel nu le sunt înc�lcate dreptul la dezvoltare fizic�, mental�,
spiritual�, moral� �i social�, dreptul la educa�ie, �i nu le este
periclitat� starea de s�n�tate."

ART. 3

    Raportul dintre zilier �i beneficiar se stabile�te f�r�
încheierea unui contract de munc�.

2Articolul 2 se modific�:
    "ART. 2
    Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, prezenta lege
reglementeaz� modul în care zilierii pot desf��ura activit��i
necalificate cu caracter ocazional, sub forma raporturilor de munc�."

ART. 2
    Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 -
Codul muncii, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,
prezenta lege reglementeaz� modul în care zilierii pot
executa activit��i cu caracter ocazional.

    (3) Institu�iile publice nu au calitatea de beneficiari în sensul
prev�zut de prezenta lege, cu excep�ia serviciilor de gospod�rire
comunal� gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi: sere, spa�ii
verzi �i gr�dini zoologice."
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7La articolul 5, dup� alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3):
    "(3) În domeniul securit��ii �i s�n�t��ii în munc�, beneficiarul are
urm�toarele obliga�ii:
    a) s� asigure securitatea �i s�n�tatea în munc� a zilierilor;
    b) s� asigure instruirea zilierului, înainte de începerea activit��ii
�i/sau la schimbarea locului de munc�, cu privire la pericolele la care
poate fi expus �i la m�surile de prevenire �i protec�ie pe care trebuie
s� le respecte;
    c) s� solicite zilierilor asumarea pe propria r�spundere, prin
semn�tur�, c� starea s�n�t��ii le permite desf��urarea activit��ilor
repartizate de beneficiar;

6La articolul 5 alineatul (2), litera f) se abrog�.

OBS- prevederile lit.f) se preiau la art. 5 alin.(3) lit.d) �i f)

f) s� asigure, pe propria cheltuial�, echipamente de
lucru �i de protec�ie care se impun datorit� naturii �i
specificului activit��ii desf��urate de zilier.

    "d) s� asigure informarea zilierului cu privire la activitatea pe care
urmeaz� s� o presteze, precum �i cu privire la drepturile �i obliga�iile
sale;
OBS:- a se vedea art. 5 alin.(3) lit.b)
   e) s� pl�teasc� zilierului remunera�ia cuvenit�, prin orice mijloc de
plat� admis de lege, la sfâr�itul fiec�rei zile; plata remunera�iei se
poate realiza cel mai târziu la sfâr�itul s�pt�mânii sau al perioadei de
desf��urare a activit��ii, numai cu acordul exprimat în scris de c�tre
zilier �i beneficiar; modalitatea de plat� electronic� �i aspectele care
privesc plata remunera�iei se stabilesc prin normele metodologice de
aplicare a prezentei legi."

prezenta lege. Registrele de eviden�� a zilierilor se p�streaz� la
sediul beneficiarului �i/sau la punctele de lucru, dup� caz;

    b) s� completeze Registrul de eviden�� a zilierilor, înainte de
începerea activit��ii, conform instruc�iunilor prev�zute în anexa nr.
2, care face parte integrant� din prezenta lege;
    c) s� prezinte Registrul de eviden�� a zilierilor organelor de
control abilitate;
    d) s� asigure instruirea �i informarea zilierului cu
privire la activitatea pe care urmeaz� s� o presteze,
riscurile �i pericolele la care poate fi expus în
exercitarea activit��ii, precum �i cu privire la drepturile
zilierului, în condi�iile prev�zute de prezenta lege.
Instruirea are loc zilnic, înainte de începerea activit��ii;
    e) s� pl�teasc� zilierului, la sfâr�itul fiec�rei zile de
lucru, remunera�ia convenit�. Plata remunera�iei se
poate realiza �i la sfâr�itul perioadei activit��ii, numai cu
acordul scris al p�r�ilor;
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10La articolul 9, alineatele (2) �i (3) se modific�:
    "(2) Cuantumul remunera�iei brute orare stabilite de p�r�i nu poate
fi mai mic decât valoarea/or� a salariului de baz� minim brut pe �ar�
garantat în plat� �i se acord� la sfâr�itul fiec�rei zile de lucru sau la
sfâr�itul s�pt�mânii, înainte de semnarea în Registru de c�tre zilier �i
beneficiar.
    (3) Dovada pl��ii remunera�iei se face prin semn�tura zilierului în
Registru."

ART. 9
     (2) Cuantumul remunera�iei brute orare stabilite de
p�r�i nu poate fi mai mic de 2 lei/or� �i nici mai mare de
10 lei/or� �i se acord� la sfâr�itul fiec�rei zile de lucru,
înainte de semnarea în Registrul de eviden�� a zilierilor
de c�tre zilier �i beneficiar.
    (3) Dovada pl��ii remunera�iei zilnice se face prin
semn�tura zilierului în Registrul de eviden�� a zilierilor.

9Dup� articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1:
    "ART. 8^1
    În situa�ia producerii unui eveniment care are ca urmare
accidentarea/decesul zilierului, beneficiarul este obligat s� asigure
cheltuielile necesare îngrijirilor medicale/înmormânt�rii din fonduri
proprii, în cazul în care evenimentul s-a produs din vina
beneficiarului."

8Dup� articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1:
    "ART. 5^1
    Cercetarea evenimentului în care au fost implica�i zilieri se
realizeaz� de c�tre inspectoratul teritorial de munc� pe raza c�ruia
acesta s-a produs."

    d) s� pun� la dispozi�ie zilierilor echipamente de munc� adecvate,
care nu pun în pericol securitatea �i s�n�tatea acestora;
    e) s� asigure, în mod gratuit, echipamente individuale de protec�ie
adecvate activit��ii desf��urate de zilieri;
    f) s� comunice de îndat�, c�tre inspectoratul teritorial de munc�
pe raza c�ruia s-a produs, orice eveniment în care au fost implica�i
zilieri;
    g) s� înregistreze accidentele de munc� suferite de zilieri în timpul
activit��ii; modalitatea de înregistrare se stabile�te prin normele
metodologice de aplicare a prezentei legi."
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12La articolul 11, alineatul (1) se modific�:
    "ART. 11
    (1) Munca necalificat� cu caracter ocazional se poate presta în
urm�toarele domenii prev�zute în Clasificarea activit��ilor din
economia na�ional�, actualizat�:
    a) agricultur�, vân�toare �i servicii anexe, cu excep�ia cresc�torilor
de animale în sistem semiliber, tradi�ional �i transhuman�� -
diviziunea 01;

ART. 11
    (1) Se pot presta activit��i cu caracter ocazional în
urm�toarele domenii:
    a) agricultur�;
    b) vân�toare �i pescuit;
    c) silvicultur�, exclusiv exploat�ri forestiere;
    d) piscicultur� �i acvacultur�;

11Articolul 10 se modific�:
    "ART. 10
    (1) Zilierii au urm�toarele obliga�ii în domeniul securit��ii �i
s�n�t��ii în munc�:
    a) s� î�i însu�easc� �i s� respecte m�surile de prevenire �i
protec�ie stabilite de beneficiar;
    b) s� utilizeze corect echipamentele de munc� puse la dispozi�ie
de c�tre beneficiar;
    c) s� utilizeze corect echipamentul individual de protec�ie acordat
�i, dup� utilizare, s� îl înapoieze sau s� îl pun� la locul destinat
pentru p�strare;
    d) s� nu procedeze la scoaterea din func�iune, la modificarea,
schimbarea sau înl�turarea arbitrar� a dispozitivelor de securitate
proprii ale echipamentelor de munc�;
    e) s� comunice imediat beneficiarului orice situa�ie de munc�
despre care au motive întemeiate s� o considere un pericol pentru
securitatea �i s�n�tatea zilierilor;
    f) s� pun� la dispozi�ia inspectorilor de munc� informa�iile �i
documentele solicitate cu ocazia controlului.
    (2) Beneficiarul care folose�te minori în vârst� de cel pu�in 15 ani
�i de cel mult 18 ani pentru desf��urarea de activit��i necalificate cu
caracter ocazional are obliga�ia de a respecta toate dispozi�iile legale
privitoare la protec�ia minorilor la locul de munc�."

ART. 10
    (1) Zilierul care se angajeaz� la prestarea muncii în
baza prezentei legi se presupune c� este apt pentru
prestarea acelei munci.
    (2) Zilierul are dreptul s� beneficieze de echipament
de protec�ie �i de mijloacele tehnice necesare
desf��ur�rii activit��ii.
    (3) Instruirea prev�zut� la art. 5 alin. (2) lit. d) se va
consemna în fi�a de instruire colectiv�, conform
modelului prev�zut în anexa nr. 12 la Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securit��ii
�i s�n�t��ii în munc� nr. 319/2006, aprobate prin
Hot�rârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare, �i în conformitate cu art. 5 lit. c)
din Legea nr. 319/2006, cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare.
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13. La articolul 12, alineatul (1) se modific�:
    "ART. 12
    (1) Urm�toarele fapte s�vâr�ite de beneficiar constituie
contraven�ii �i se sanc�ioneaz� dup� cum urmeaz�:
    a) înc�lcarea prevederilor art. 9 alin. (2), cu amend� de 10.000 lei;

    b) înc�lcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a) - d), art. 5 alin. (3) lit.
e) - g) �i art. 7 alin. (1) �i (2), cu amend� de 6.000 lei;

    c) înc�lcarea prevederilor art. 6, cu amend� de 20.000 lei �i
interzicerea utiliz�rii zilierilor pe toat� durata de existen�� a
beneficiarului;
    d) beneficiarul care folose�te zilieri pentru alte activit��i decât cele
expres reglementate de prezenta lege se sanc�ioneaz� cu amend�
de la 10.000 la 20.000 lei;

ART. 12
    (1) Urm�toarele fapte s�vâr�ite de beneficiar
constituie contraven�ii �i se sanc�ioneaz� dup� cum
urmeaz�:
    a) înc�lcarea prevederilor art. 4 �i 9, cu amend� de
la 4.000 lei la 10.000 lei;
    b) înc�lcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a) - d) �i
f), art. 7 alin. (1) �i (2) �i art. 10 alin. (2), cu amend� de
la 3.000 lei la 6.000 lei;
    c) înc�lcarea prevederilor art. 6, cu amend� de
20.000 lei �i interzicerea utiliz�rii zilierilor pe toat�
durata de existen�� a beneficiarului.

    b) silvicultur�, cu excep�ia exploat�ri forestiere - diviziunea 02;
    c) pescuit �i acvacultur� - diviziunea 03;
    d) colectarea, tratarea �i eliminarea de�eurilor nepericuloase -
clasa 3821 �i 3811;
    e) recuperarea materialelor - grupa 383;
    f) comer� cu ridicata al produselor agricole brute �i al animalelor vii
- grupa 462;
    g) activit��i de organizare a expozi�iilor, târgurilor �i congreselor -
grupa 823;
    h) publicitate - grupa 731;
    i) activit��i de interpretare artistic� - spectacole - clasa 9001,
activit��i suport pentru interpretarea artistic� - spectacole - clasa
9002 �i activit��i de gestionare a s�lilor de spectacole - clasa 9004;
    j) activit��i de cercetare-dezvoltare în �tiin�e sociale �i umaniste -
clasa 7220 (s�p�turi arheologice);
    k) activit��i desf��urate în sere, spa�ii verzi, parcuri �i gr�dini
zoologice - cod 0141."

    e) pomicultur� �i viticultur�;
    f) apicultur�;
    g) zootehnie;

    h) spectacole, produc�ii cinematografice �i
audiovizuale, publicitate, activit��i cu caracter cultural;
    i) manipul�ri de m�rfuri.

    j) *** Abrogat�
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15Anexele nr. 1 �i 2 se modific� �i se înlocuiesc cu anexele nr. 1 �i
2 la prezenta lege.
ANEXA 1   REGISTRUL DE EVIDEN�� A ZILIERILOR
ANEXA 2  INSTRUC�IUNI DE COMPLETARE  a Registrului de eviden�� a
                  zilierilor

14Articolul 13 se modific�:
    "ART. 13
    (1) Constatarea contraven�iilor �i aplicarea sanc�iunilor prev�zute
la art. 12 alin. (1) lit. a), b), d) �i e) se realizeaz� de c�tre inspectorii
de munc�.
    (2) Constatarea contraven�iei �i aplicarea sanc�iunii prev�zute la
art. 12 alin. (1) lit. c) se realizeaz� de c�tre Agen�ia Na�ional� de
Administrare Fiscal�."

ART. 13
    Constatarea contraven�iilor �i aplicarea sanc�iunilor
se efectueaz� de c�tre inspectorii de munc� �i Agen�ia
Na�ional� de Administrare Fiscal�.

    e) beneficiarul care folose�te zilieri pentru desf��urarea de
activit��i necalificate cu caracter ocazional f�r� respectarea
dispozi�iilor art. 4 se sanc�ioneaz� cu amend� de 6.000 lei."

Legea nr. 18/2014  intr� în vigoare la 90 de zile de la data public�rii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
          PUBLICAT� ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 192 din 19 martie 2014

Material informativ elaborat la data de 28.03.2014
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