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Parlamentul României adopt

prezenta lege.

CAP. I
Dispozi ii generale
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;
-------Lit. b) a art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 277
din 24 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29
octombrie 2013.
c) Registrul de eviden
a zilierilor - registrul cu regim special
întocmit de c tre beneficiar pentru a ine eviden a zilnic a zilierilor.
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.
ART. 3

Raportul dintre zilier
contract de munc .

i beneficiar se stabile te f

încheierea unui

CAP. II
Procedura de exercitare a unor activit i de c tre zilieri
ART. 4
(1) Durata activit ii ocazionale care poate fi exercitat în temeiul
prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunz tor cu 8 ore de
munc .
(2) Durata zilnic de executare a activit ii unui zilier nu poate
dep i 12 ore. Zilierul minor care are capacitatea de munc va putea lucra 6
ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe s pt mân . Zilierul minor nu va
efectua activitate în timpul nop ii. Chiar dac p
ile convin un num r mai
mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a
cel pu in 8 ore de munc .
-------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr.
277 din 24 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29
octombrie 2013.
(3) Zilierul minor poate presta activit i necalificate cu caracter
ocazional la împlinirea vârstei de 16 ani. Prin excep ie, minorul cu vârsta
cuprins între 15 i 16 ani poate presta activit i necalificate cu caracter
ocazional numai cu acordul p rin ilor sau al reprezentan ilor legali, pentru
activit i potrivite cu dezvoltarea fizic , aptitudinile i cuno tin ele
sale, dac astfel nu îi sunt periclitate dezvoltarea i s
tatea personal .
-------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr.
277 din 24 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29
octombrie 2013.
(4) Niciun zilier nu poate presta activit i pentru acela i beneficiar
pe o perioad mai lung de 90 de zile cumulate pe durata unui an
calendaristic.
(5) Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desf urarea unor
activit i în beneficiul unui ter .
-------Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr.
277 din 24 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29
octombrie 2013.
ART. 5
(1) Beneficiarul are urm toarele drepturi:
a) s stabileasc activit ile pe care urmeaz s le desf oare
zilierul, locul execut rii activit ii i durata acesteia;
b) s exercite controlul asupra modului de îndeplinire a lucr rilor.
(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 prezenta lege.
Registrele de eviden
a zilierilor se p streaz la sediul beneficiarului
i/sau la punctele de lucru, dup caz;
--------

Lit. a) a alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din
LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661
din 29 octombrie 2013.
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
ilor;
-------Lit. e) a alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din
LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661
din 29 octombrie 2013.
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.
ART. 6
(1) Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestat de
zilier este în sarcina beneficiarului.
(2) Cuantumul impozitului prev zut la alin. (1) este de 16% calculat la
remunera ia brut
i se vireaz în conformitate cu prevederile art. 58 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare.
ART. 7
(1) Beneficiarul are obliga ia s înregistreze, în Registrul de eviden
a zilierilor, în ordine cronologic , to i zilierii cu care exercit
activit i cu caracter ocazional în baza prezentei legi. Registrul se
întocme te zilnic, exceptând perioadele în care nu se apeleaz la serviciile
zilierilor.
(2) Beneficiarul va înainta lunar, pân cel târziu la data de 5 a
fiec rei luni, c tre inspectoratul teritorial de munc unde î i are sediul,
un extras al Registrului de eviden
a zilierilor con inând înregistr rile
din luna precedent . Transmiterea extrasului se poate face i pe suport
electronic, dup caz. Modelul registrului electronic de eviden
a
zilierilor i modalitatea de completare se aprob prin ordin al ministrului
muncii, familiei, protec iei sociale i persoanelor vârstnice.
(3) Inspec ia Muncii va centraliza la nivel na ional datele transmise
potrivit alin. (2) de c tre inspectoratele teritoriale de munc , pentru a
monitoriza i verifica respectarea prevederilor prezentei legi.
-------Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24
octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie
2013.

ART. 8
(1) Activitatea desf urat în condi iile prezentei legi nu confer
zilierului calitatea de asigurat în sistemele de asigur ri publice. Acesta
se poate asigura, op ional, la sistemul public de pensii, sistemul
asigur rilor sociale pentru omaj i la sistemul de asigur ri pentru
accidente de munc
i boli profesionale.
-------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr.
277 din 24 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29
octombrie 2013.
(2) Pentru veniturile realizate din activitatea prestat de zilieri nu
se datoreaz contribu iile sociale obligatorii nici de c tre zilier, nici de
tre beneficiar.
ART. 9
(1) Pentru activitatea executat , zilierul are dreptul la o remunera ie
al c rei cuantum se stabile te prin negociere direct între p
i, în
condi iile prev zute la alin. (2).
(2) Cuantumul remunera iei brute orare stabilite de p
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.
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
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.
-------Alin. (3) al art. 10 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr.
277 din 24 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29
octombrie 2013.
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 ;
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 .
-------Lit. j) a alin. (1) al art. 11 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din
LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661
din 29 octombrie 2013.
(2) Activit ile de manipulare m rfuri i activit ile de cur enie i
între inere se presteaz numai în domeniile de activitate prev zute la alin.
(1).
-------Alin. (2) al art. 11 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr.
277 din 24 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29
octombrie 2013.
CAP. III
R spunderea contraven ional
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;
-------Lit. a) a alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. I din
LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661
din 29 octombrie 2013.
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;
-------Lit. b) a alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. I din
LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661
din 29 octombrie 2013.
c) înc lcarea prevederilor art. 6, cu amend de 20.000 lei i
interzicerea utiliz rii zilierilor pe toat durata de existen
a
beneficiarului.
(2) Prevederile alin. (1) se completeaz cu dispozi iile Ordonan ei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor, aprobat
cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific rile i
complet rile ulterioare.
(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de
ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dup caz, de la data
comunic rii acestuia, jum tate din minimul amenzii prev zute la alin. (1),
agentul constatator f când men iune despre aceast posibilitate în procesulverbal.
--------

Alin. (3) al art. 12 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr.
277 din 24 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29
octombrie 2013.
ART. 13
Constatarea contraven iilor i aplicarea sanc iunilor se efectueaz de
tre inspectorii de munc
i Agen ia Na ional de Administrare Fiscal .
CAP. IV
Dispozi ii finale
ART. 14
Litigiile dintre beneficiar i zilier nerezolvate pe cale amiabil se
solu ioneaz de c tre judec toria competent în a c rei raz teritorial se
afl locul desf ur rii activit ii zilierului.
ART. 15
În termen de 10 zile de la data public rii prezentei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ministrul muncii, familiei i protec iei
sociale i ministrul finan elor publice vor aproba prin ordin comun normele
metodologice de aplicare a prezentei legi.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din Constitu ia României,
republicat .

p. PRE EDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR,
IOAN OLTEAN
PRE EDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOAN
Bucure ti, 15 aprilie 2011.
Nr. 52.

ANEXA 1
REGISTRUL DE EVIDEN
A ZILIERILOR
- model Beneficiar ...............................
CUI ...............................
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ANEXA 2
INSTRUC IUNI DE COMPLETARE
a Registrului de eviden
a zilierilor
1. Beneficiar - se completeaz datele de identificare a beneficiarului,
dup cum urmeaz : numele persoanei fizice, denumirea persoanei juridice, a
persoanei fizice autorizate, a întreprinz torului persoan fizic titular al
întreprinderii individuale, al întreprinderii familiale, codul unic de
înregistrare, sediul, dup caz.
-------Pct. 1 al anexei 2 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr.
277 din 24 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29
octombrie 2013.
2. În coloana nr. 1 - Nr. crt. - se vor numerota în ordine, începând cu
num rul 1, lucr torii zilieri.
3. În coloana nr. 2 - Data de desf urare a activit ii - se va trece
data fiec rei zile de lucru a zilierului.
4. În coloana nr. 3 - Numele i prenumele zilierului - se vor trece
numele i prenumele zilierului.
5. În coloana nr. 4 - Actul de identitate - se va trece tipul actului
(BI, CI, pa aport), seria i num rul acestuia.
6. În coloana nr. 5 - CNP - se va trece codul numeric personal din actul
de identitate al zilierului.
7. În coloana nr. 6 - Semn tura zilierului la începerea activit ii zilierul va semna zilnic în aceast rubric , înainte de începerea
activit ii i dup instructajul f cut de beneficiar.
8. În coloana nr. 7 - Locul execut rii activit ii - se va trece
explicit unde se desf oar activitatea zilierului (ferm , gr din , p dure
etc.).
9. În coloana nr. 8 - Remunera ia brut convenit - se va preciza suma
stabilit prin negociere între p
i.
10. În coloana nr. 9 - Remunera ia net pl tit - se va preciza suma
net cuvenit zilierului, dup sc derea impozitului pe venit.
11. În coloana nr. 10 «Semn tura de confirmare de primire a banilor»
zilierul va semna pentru confirmarea primirii remunera iei nete cuvenite la
sfâr itul zilei de lucru sau la sfâr itul perioadei activit ii, potrivit
art. 5 alin. (2) lit. e).
-------Pct. 11 al anexei 2 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr.
277 din 24 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29
octombrie 2013.
12. În coloana nr. 11 - Loc pentru tampila
- beneficiarul va semna i va aplica tampila.
-----

i semn tura beneficiarului

