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Articol unic.  – 
nr. 41 din 2 aprilie 2020 pentru modificarea 
nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere p
supravegherea copiilor, în situa
învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României
din 3 aprilie 2020, cu urmă

 
- La articolul unic, dup

punct, punctul 11, cu urmă
„11. La articolul 1, dup

alineat, alineatul (12), cu urm
«(12) Prin excep

aplică și pe perioada imediat urm
la finalizarea cursurilor şcolare aferente semestrului 
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L E G E 
 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                
nr. 41/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
privind acordarea unor zile libere părin ţilor pentru supravegherea 

ţia închiderii temporare a unităţilor de învăţă

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
41 din 2 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţ
supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unit

ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 
din 3 aprilie 2020, cu următoarea completare: 

La articolul unic, după punctul 1 se introduce un nou 
, cu următorul cuprins:  

. La articolul 1, după alineatul (11) se introduce un nou 
), cu următorul cuprins:  

) Prin excepție, în anul  2020, prevederile alin. (1) 
i pe perioada imediat următoare încetării stării de urgen

la finalizarea cursurilor şcolare aferente semestrului al II-lea.»”

SENATUL 

ţă a Guvernului                
i completarea Legii nr. 19/2020 

ilor pentru supravegherea 
ăţilor de învăţământ 

ţă a Guvernului  
şi completarea Legii  

ărinţilor pentru 
ia închiderii temporare a unităţilor de 

, Partea I, nr. 282 

 punctul 1 se introduce un nou 

) se introduce un nou 

prevederile alin. (1) și (11) se 
ării de urgență, până 

.»” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția 
României, republicată. 
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