Notă informativă
la proiectul de lege cu privire la exercitarea unor activităţi
necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Proiectul legii cu privire la exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter
ocazional desfăşurate de zilieri a fost elaborat de către Ministerul Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei şi are drept scop crearea cadrului legal privind executarea
activităţii cu caracter ocazional de către zilieri.
Prezentul proiect reglementează raporturile de muncă temporare ale zilierilor,
drepturile şi obligaţiile angajatorului faţă de zilier şi modul de activitate a zilierilor.
Conform proiectului legii, activitatea zilierilor se desfăşoară prin derogare de la
prevederile Legii nr. 154 – XV din 28.03.2003 Codul Muncii al Republicii Moldova,
cu modificările şi completările ulterioare, în care se definesc următoarele noţiuni:
activităţi cu caracter ocazional, beneficiar de lucrări, registru de evidenţă a
zilierilor, zilier.
Principalele domenii, în care pot fi desfășurate activităţi necalificate cu caracter
ocazional sunt: agricultura; economia vânatului; pescuitul şi piscicultura; silvicultura,
pomicultura şi viticultura; apicultura; zootehnia; activităţi de întreţinere şi curăţenie
etc.
Potrivit proiectului, durata activităţii ocazionale este de minimum o zi,
corespunzător cu 8 ore de muncă și cumulativ, iar durata activităţii executate de un
lucrator zilier nu trebuie sa depăşească 90 de zile într-un an calendaristic, pentru
acelaşi beneficiar.
Durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 10 ore de
muncă, respectiv 5 ore pentru lucratorii minori până la 16 ani şi 7 ore pentru minorii
cu vârsta de la 16 până la 18 ani care au capacitate de muncă.
Se prevede ca plata pentru activitatea zilierului să se efectueze la sfârşitul
fiecărei zile de muncă, iar nivelul remuneraţiei să nu fie mai mic decât salariul minim
orar stabilit de către Guvern.
Potrivit proiectului, plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată
de zilier este în sarcina beneficiarului. Cuantumul impozitului se propune în mărime
de 7%, calculat la remuneraţia brută a zilierului şi va fi virată, conform legislaţiei în
vigoare, de către beneficiar.
Conform proiectului legii, se impune necesitatea întroducerii Registrului de
evidenţă a zilierilor de către beneficiar, care este un instrument modern de lucru
interinstituţional.
Se prevede ca extrasul din Registrul de evidență a zilierilor să fie transmis
Inspectoratului Fiscal şi Inspectoratului teritorial de muncă, în a cărui rază de
competenţă este amplasată unitatea, inclusiv și pe suport electronic.
Constatarea contravenţiilor se efectuează de către Inspecţia Muncii şi organele
de control financiar şi fiscal ale Ministerului Finanţelor. Încălcarea prevederilor
prezentei legi se sancţionează în conformitate cu prevederile Codului
Contravenţional.
Pentru implementarea proiectului de lege nu sînt necesare mijloace financiare
suplimentare de la bugetul de stat.
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