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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

Bucureşti, 18 februarie 2014 
Nr. 4c-7/721  

 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind ziua liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială a fost sesizată, prin adresa nr.PLx 576/2013 din 9 decembrie 2013, cu dezbaterea pe fond, în procedură 
obişnuită, a proiectului de Lege privind ziua liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului.
 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.737/16.07.2013) 
• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.2098/2.07.2013) 
• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/1465/16.12.2013) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie (nr.4c-8/286/17.12.2013) 
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  

(nr.4c-5/577/11.12.2013) 
• punctul de vedere favorabil al Guvernului, exprimat în cadrul dezbaterilor în comisie, având în vedere faptul că forma 

adoptată de comisie nu are implicaţii financiare. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea unei zile lucrătoare libere pe an, părinţilor sau 
reprezentanţilor legali ai copilului, în vederea verificării stării de sănătate a acestuia. De această posibilitate vor 
beneficia şi familiile cu doi copii, iar în cazul celor cu trei sau mai mulţi copii se vor acorda două zile libere pe an, 
consecutive sau separate, la latitudinea angajatorului. 
 



Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, în scopul 
completării cadrului legislativ aflat în vigoare, astfel încât să se creeze părinţilor condiţiile necesare pentru protejarea 
sănătăţii copiilor lor şi pentru prevenirea îmbolnăvirii acestora.  

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia 

României, republicată.  
 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 11 februarie 2014 au participat, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, doamna senator Gabriela Firea – iniţiator, iar din partea 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice domnul Codrin Scutaru – Secretar de Stat şi 
doamna Mihaela Grecu – director. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 22 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi 3 abţineri). 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 2 decembrie 2013. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 
 
 În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în anexele la 
prezentul raport.  
 
 
 

    PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
    Florin Iordache      Mihăiţă Găină 
 

 
Întocmit, 

Consilier parlamentar Sorina Szabo 

 

 
2/7 



Anexa nr.1 
 

Amendamente admise 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
 

Nr. 
crt. Text iniţial Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
1.  

Titlul legii 
 
Lege privind ziua liberă pentru îngrijirea 
sănătăţii copilului

 
 
 
Lege privind acordarea unei zile lucrătoare 
libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului 
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
Pentru a reflecta obiectul de 
reglementare în acord cu 
prevederile iniţiativei 
legislative. 
 

2.  
Art.1.- (1) Ziua liberă pentru îngrijirea sănătăţii 
copilului, denumită în continuare liberul, se 
acordă în condiţiile prevăzute de prezenta lege, 
în scopul de a asigura posibilitatea părinţilor sau 
reprezentanţilor legali ai copilului de a verifica 
periodic starea de sănătate a acestuia.
 

 
Art.1.- (1) Ziua lucrătoare liberă pentru 
îngrijirea sănătăţii copilului, denumită în 
continuare liberul, se acordă în condiţiile 
prevăzute de prezenta lege, în scopul de a 
asigura posibilitatea părinţilor sau 
reprezentanţilor legali ai copilului de a verifica 
anual starea de sănătate a acestuia. 
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
Pentru precizia textului. 

3.  
Art.1 alin. (2) – 4 
 
(2) Titularii dreptului la liber sunt părinţii, 
respectiv reprezentanţii legali ai copilului, 
asiguraţi în cadrul sistemului asigurărilor sociale 
de stat.

 
Nemodificate 
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Nr. 
crt. Text iniţial Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
(3) Persoanele prevăzute la alin.(2) au dreptul 
la liber, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, 
pentru îngrijirea sănătăţii copilului, fără 
obligaţia angajatorului de a plăti drepturile 
salariale aferente.
(4) Sunt consideraţi copii minori aflaţi în 
îngrijirea şi întreţinerea părinţilor sau a 
reprezentanţilor legali, cei cu vârste cuprinse 
între 0-18 ani. 
 

4.  
Art.2. - (1) Liberul se acordă la cererea unuia 
dintre părinţi, la alegere, respectiv a 
reprezentantului legal al copilului, justificat 
ulterior cu acte doveditoare din partea medicului 
de familie al copilului, din care rezultă controlul 
medical efectuat. 
 
(2) Cererea părintelui, respectiv a 
reprezentantului legal al copilului, va fi depusă 
cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la 
medic, şi va fi însoţită de o declaraţie pe proprie 
răspundere că, în ultimul an, celălalt părinte 
sau reprezentant legal nu a solicitat ziua liberă 
şi nici nu va solicita. 
 
(3) În cazul în care, în urma unor verificări, se 
constată că ambii părinţi au solicitat liber 
contrar legii, va fi anulată posibilitatea 
ulterioară de a mai beneficia, vreodată, de 
prevederile legii.
 

 
Art.2.- (1) Liberul se acordă la cererea unuia 
dintre părinţi, la alegere, respectiv a 
reprezentantului legal al copilului, justificat 
ulterior cu acte doveditoare din partea medicului 
de familie al copilului, din care să rezulte 
controlul medical efectuat. 
 
(2) Cererea părintelui, respectiv a 
reprezentantului legal al copilului, va fi depusă 
cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la 
medic, şi va fi însoţită de o declaraţie pe proprie 
răspundere că în anul respectiv celălalt 
părinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua 
lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita. 
 
(3) În cazul în care, în urma unor verificări 
efectuate de către angajator, se constată că 
ambii părinţi au solicitat liberul contrar legii, va 
fi anulată posibilitatea ulterioară de a mai 
beneficia, vreodată, de prevederile legii.
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
 
 
 
 
Pentru precizia textului. 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt. Text iniţial Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
5.  

Art.3, alin.(1)-(2) 
 
Art.3.- (1) Pentru familiile sau persoanele cu doi 
copii se acordă tot o zi lucrătoare liberă pe an, 
pentru îngrijirea sănătăţii copiilor, ca şi în cazul 
unui singur copil.
(2) Pentru familiile sau persoanele cu trei sau 
mai mulţi copii se acordă 2 zile lucrătoare libere 
pe an, consecutive sau separate, după cum 
decide angajatorul.
 

 
Nemodificate

 

6.  
Art.3 alin.(3) 
 
(3) In cazul în care niciunul dintre părinţi, 
respectiv reprezentanţii legali ai copilului, nu va 
solicita ziua liberă, aceasta nu se va reporta în 
anul viitor calendaristic.
 

 
 
 
(3) În cazul în care niciunul dintre părinţi, 
respectiv reprezentanţii legali ai copilului, nu va 
solicita ziua lucrătoare liberă, aceasta nu se va 
reporta în anul viitor calendaristic.
 
Autori: membrii comisiei  
 

 

7.  
Art.4. - (1) Angajatorii sunt obligaţi să acorde 
ziua liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului, 
solicitată în condiţiile art.2. 
 
(2) In cazul mai multor cereri simultane din 
partea angajaţilor pentru îngrijirea sănătăţii 
copiilor, care depăşesc 5% din totalul numărului 
de angajaţi, angajatorul va programa, prin 
rotaţie, zilele libere, astfel încât să nu-i fie 
afectată activitatea. 
 

 
Art.4. - (1) Angajatorii sunt obligaţi să acorde 
ziua lucrătoare liberă pentru îngrijirea sănătăţii 
copilului, solicitată în condiţiile art.2. 
 
(2) În cazul mai multor cereri simultane din 
partea angajaţilor pentru acordarea liberului, 
care depăşesc 5% din numărul total de 
angajaţi, angajatorul va programa, prin rotaţie, 
zilele lucrătoare libere, astfel încât să nu-i fie 
afectată activitatea. 
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Nr. 
crt. Text iniţial Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
(3) Nerespectarea de către angajatori a 
prevederilor prezentei legi se sancţionează cu 
amendă cuprinsă între 500 lei şi 1.500 lei. 
Sumele provenite din amenzi vor fi virate la 
bugetul asigurărilor sociale de sănătate. 
 
__ 
 
 
 
 
 
 
(4) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor 
angajatorilor din mediul public şi privat.
 

(3) Nerespectarea de către angajatori a 
prevederilor prezentei legi constituie 
contravenţie şi se sancţionează de către 
Inspecţia Muncii, cu amendă cuprinsă între 
500 şi 1.500 lei.  
 
(4) Prevederile alin.(3) se completează cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
(5) Prevederile prezentei legi se aplică atât 
angajatorilor publici cât şi celor privaţi. 
 
Autori: membrii comisiei  
 

8.  
Art.5. - În termen de 30 de zile de la data 
publicării prezentei legi în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, Guvernul va aproba 
normele metodologice de aplicare, la 
propunerea comună a Ministerului Sănătăţii şi a 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice.
 

 
Art.5. - În termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul 
Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice vor elabora 
normele metodologice de aplicare ale acesteia, 
care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
 
Autori: membrii comisiei  
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Anexa nr.2 
 

Amendamente respinse 
 

În cursul dezbaterilor, Comisia a respins următorul amendament: 
 

Nr. 
crt. Text iniţial Amendamentul propus  

 şi autorul acestuia Motivarea amendamentelor Camera  
Decizională 

1.  
Articolul 1, alineatul (3) 
 
 
(3) Persoanele prevăzute la alin.(2) 
au dreptul la liber, în condiţiile 
prevăzute de prezenta lege, pentru 
îngrijirea sănătăţii copilului, fară 
obligaţia angajatorului de a 
plăti drepturile salariale 
aferente.
 

 
Doamna deputat Cristina Pocora 
propune reformularea textului după 
cum urmează: 
“(3) Persoanele prevăzute la 
alin.(2) au dreptul la liber, în 
condiţiile prevăzute de prezenta 
lege, pentru îngrijirea sănătăţii 
copilului. Indemnizaţia pentru 
ziua lucrătoare liberă este egală 
cu salariul corespunzător unei 
zile lucrătoare.”
 

 
Argumente pentru susţinere: 
Pentru o reală susţinere a familiei în 
vederea verificării stării de sănătate 
a copilului. 
 
Argumente pentru respingere: 
Nu poate fi susţinut din punct de 
vedere financiar. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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