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Lege nr. 105/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri – Monitorul
Oficial nr. 376 din 19.05.2017
Emitent
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
ARTICOL UNIC
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, se modifică şi se
com pletează după cum urmează:
1. La articolul 4, alineatul ( 4) se m odifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90
de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în
domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor,
cabalinelor, precum şi activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea
universităţilor acreditate; în cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe
durata unui an calendaristic.
2. La articolul 5 alineatul ( 2) , litera e) se modifică şi va avea urm ătorul cuprins:

e)să plătească zilierului remuneraţia cuvenită, prin orice mijloc de plată admis de lege, la sfârşitul
fiecărei zile; plata remuneraţiei se poate realiza cel mai târziu la sfârşitul săptămânii sau al
perioadei de desfăşurare a activităţii, respectiv lunar, în situaţia în care perioada de desfăşurare
a activităţii depăşeşte 30 de zile, numai cu acordul exprimat în scris de către zilier şi beneficiar;
modalitatea de plată electronică şi aspectele care privesc plata remuneraţiei se stabilesc prin
normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
3. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ) , cu următorul cuprins:

(11 ) Pentru zilierii care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin
păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor şi cabalinelor, Registrul de evidenţă a zilierilor prevăzut
la alin. (1) se întocmeşte săptămânal.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art.
76 alin. (2) din C onstituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
PETRU-GABRIEL VLASE
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