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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 11 decembrie 2019 

Nr. 4c-9/519 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în 
situația închiderii temporare a unităților de învățământ, trimis Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială, cu adresa nr.PLx.337/2019 din 2 
septembrie 2019, pentru dezbatere şi examinare în fond. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 11 decembrie 2019 

Nr. 4c-9/519 
  
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, 

în situația închiderii temporare a unităților de învățământ 
 

În temeiul art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx. 337/2019 din 2 septembrie 2019, 
cu dezbaterea pe fond, a proiectului de Lege privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea 
copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea 
copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, ca urmare a condiţiilor meteorologice 
nefavorabile sau a altor situaţii extreme decise de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 3 iulie 2019. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.307/17.04.2019) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.1358/26.03.2019) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.3c-13/638/17.09.2019) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (nr. 4c-11/204/17.09.2019) 
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr. 4c-2/622/26.09.2019) 
• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (4c-20/297/17.09.2019) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie (nr.4c-10/244/18.09.2019) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale (nr.4c-

6/494/11.09.2019) 
• punctul de vedere al Guvernului (nr.874/11.06.2019). 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 10 decembrie 2019 au participat, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare: 
• doamna Ioana Constantin – Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale; 
• domnul Eduard Corjescu – director , Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale; 
• domnul Marian Cucşa – iniţiator. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 de deputaţi, din totalul de 23 de membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (două abţineri). 
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Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din 
Constituţia României, republicată.  

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale 

art.91 alin (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege 

cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  
 
 

   PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
   Adrian Solomon      Violeta Răduţ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) Motivare 

1.   
Lege privind acordarea unor zile libere 
părinţilor pentru supravegherea copiilor, în 
situația închiderii temporare a unităților de 
învățământ 
 

 
Nemodificat 

 

2.   
Art.1.- (1) Se acordă zile libere unuia 
dintre părinţi pentru supravegherea 
copiilor, în situaţia închiderii temporare a 
unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt 
arondaţi, ca urmare a condiţiilor 
meteorologice nefavorabile sau a altor 
situaţii extreme decretate de către 
autorităţile competente cu atribuţii în 
domeniu. 
 
 
 
 
(2) Prevederile alin.(1) se aplică: 
a) părinţilor ai căror copii au vârsta de 
până la 12 ani, înregistraţi în cadrul unei 

 
Art.1.- (1) Se acordă zile libere 
unuia dintre părinţi pentru 
supravegherea copiilor, în situaţia 
închiderii temporare a unităţilor de 
învăţământ unde aceştia sunt 
înscrişi, ca urmare a condiţiilor 
meteorologice nefavorabile sau a 
altor situaţii extreme decretate de 
către autorităţile competente cu 
atribuţii în domeniu. 
 
Autori: membrii comisiei 
 
(2) nemodificat 
 
 

 
 
 
 
 
Pentru o formulare 
corectă. 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) Motivare 

unităţi de învăţământ; 
b) părinţilor copiilor cu dizabilităţi 
înregistraţi în cadrul unei unităţi de 
învăţământ. 
 
(3) Persoanele prevăzute la alin.(1) au 
dreptul la zile libere plătite, pe toată 
perioada în care autorităţile competente 
decretează închiderea unităţilor de 
învăţământ respective. 
 

 
 
 
 
 
(3) Persoanele prevăzute la alin.(1) 
au dreptul la zile libere plătite, pe 
toată perioada în care autorităţile 
competente decid închiderea 
unităţilor de învăţământ respective. 
 
Autori: membrii comisiei 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru o formulare 
corectă 

3.  Art.2.- (1) Zilele libere se acordă la 
cererea unuia dintre părinţi, respectiv a 
tutorelui legal, în cazul familiilor 
monoparentale. 
(2) Zilele libere se acordă pe baza unei 
declaraţii pe proprie răspundere, semnată 
de către ambii părinţi, cu excepţia familiilor 
monoparentale, depusă la angajator de 
către părintele care va supraveghea copilul 
în perioada menţionată. 
 
 
 
 

Art.2.-(1) Zilele libere se acordă la 
cererea unuia dintre părinţi sau a 
tutorelui legal. 
 
(2) Cererea va fi însoţită de o 
declaraţie pe proprie răspundere a 
celuilalt părinte, din care să rezulte 
că nu a solicitat la locul său de muncă 
zile libere cuvenite potrivit prezentei 
legi, cu excepţia familiilor 
monoparentale sau a tutorelui legal, 
depusă la angajator de către 
părintele/tutorele legal care va 
supraveghea copilul în perioada 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) Motivare 

 
(3) În cazul familiilor monoparentale, 
declaraţia pe proprie răspundere se 
semnează doar de către tutorele legal al 
copilului. 
 
 
 
(4) În cazul în care în urma unor verificări 
se constată că ambii părinţi au solicitat 
simultan zile libere, va fi anulată definitiv 
posibilitatea ulterioară de a mai beneficia 
de prevederile prezentei legi. 
 

menţionată. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) În cazul în care în urma unor 
verificări se constată că ambii părinţi 
au solicitat simultan zile libere, 
aceştia nu vor mai avea dreptul de a 
mai beneficia ulterior de prevederile 
prezentei legi.”  
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
 
Este necesară 
reformularea textului în 
condițiile în care 
sancțiunea specifică este 
anularea posibilității de a 
beneficia de prevederile 
prezentei legi, deoarece 
nulitatea este o sancțiune 
specifică actului juridic 
care constă în lipsirea 
actului de efectele sale, iar 
în cazul de față sancțiunea 
ar putea viza persoana și 
nu actul. 
 

4.   
Art.3.- În cazul familiilor cu mai mulţi 
copii, care se încadrează în prevederile 
art.1, zilele libere se acordă unuia dintre 
părinţi, respectiv tutorelui legal, în cazul 
familiilor monoparentale. 

 
Art.3.- În cazul familiilor cu mai 
mulţi copii, care se încadrează în 
prevederile art.1, zilele libere se 
acordă unuia dintre părinţi, respectiv 
tutorelui legal. 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
 
 
 
Pentru claritate 
textului. 

5.   
Art.4.- Indemnizaţia pentru fiecare zi 

 
nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de comisie 
(autorul amendamentului) Motivare 

liberă se plăteşte din capitolul aferent 
cheltuielilor de personal din bugetul de 
venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este 
egală cu salariul corespunzător unei zile 
lucrătoare. 
 

6.  Art.5.- Prevederile prezentei legi se 
aplică tuturor angajaţilor din mediul public 
şi privat. 
 

Art.5.- Prevederile prezentei 
legi se aplică tuturor angajaţilor din 
sectorul public şi privat. 
 
Autori: membrii comisiei 
 
 

 
Pentru o formulare 
corectă. 
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