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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

Bucureşti, 14 decembrie 2021
Nr. 4c-9/149 

 
  

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii concediului paternal nr.210/1999, trimisă 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, în procedură obişnuită, cu 

adresa nr. Plx 107/2019 din 6 martie 2019, pentru dezbatere pe fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

Bucureşti, 14 decembrie 2021
Nr. 4c-9/149 

 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii concediului paternal nr.210/1999  
 
 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 
sesizată, prin adresa nr. Plx 107/2019 din 6 martie 2019, cu dezbaterea 
pe fond, în procedură obişnuită, a propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii concediului paternal nr.210/1999. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Legii nr.210/1999, urmărindu-se creşterea numărului de zile 
de concediu paternal, acordarea acestuia în funcţie de numărul de copii 
născuţi, modificarea termenului în care tatăl poate solicita acordarea 
concediului paternal, de la 8 săptămâni la 3 luni de la naştere, precum şi 
extinderea aplicării prevederilor legii şi în situaţia adopţiei unuia sau mai 
multor copii în vârstă de cel mult un an. Totodată, se preconizează 
abrogarea art.3, întrucât prevederile acestuia nu mai corespund realităţilor 
sociale reglementate, precum şi a alin.(2) al art.4, care prevede că tatăl 
care a absolvit cursul de puericultură poate beneficia doar o singură dată 
de durata majorată a concediului paternal. 
 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de primă 
Cameră sesizată, în şedinţa din 4 martie 2019. 
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La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere:  
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1091/14.11.2018) 
 avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/159/19.02.2019) 
 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (plx 

107/2019 din 8.04.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/200/13.03.2019) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/100/19.03.2019) 
 punctele de vedere, negative, ale Guvernului (nr.2329/18.12.2018 şi 

nr.10163/01.11.2021, poz.42). 
 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 7 decembrie 

2021 a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, dl 
Cătălin Boboc, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii și Solidarităţii 
Sociale. 

 
La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi, din totalul de 20 de 

membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 

 
În urma finalizării dezbaterilor asupra propunerii legislative şi a 

documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor prezentul raport, de respingere a propunerii 
legislative, pentru următoarele considerente: 

Noile modificări aduse legii ar fi trebuit să precizeze clar care sunt 
beneficiarii, respectiv persoanele care au dreptul să solicite concediu 
paternal, precum şi statutul ocupaţional al acestora. 

Din măsurile propuse nu reiese foarte clar numărul zilelor de concediu 
paternal suportate din fondul de salarii al angajatorului şi numărul zilelor 
care vor fi suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale. 
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Modificarea Legii nr. 210/1999, în sensul propus de iniţiatori, ar avea 
drept consecinţă o serie de aspecte cu impact negativ asupra bugetului 
FNUASS şi ar conduce la majorarea cheltuielilor acestuia. 

În privinţa conţinutului normativ al prezentei propuneri, nu se 
respectă dispoziţiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, care prevede că propunerile trebuie să fie temeinic 
fundamentate, luându-se în considerare interesul social, politica legislativă 
a statului român şi cerinţele corelării cu ansamblul reglementărilor interne 
şi că proiectul de act normativ trebuie să instituie reguli necesare, suficiente 
şi posibile, care să conducă la o cât mai mare stabilitate şi eficienţă 
legislativă. Totodată, modul de transpunere şi limbajul ipotezelor juridice 
sunt, în cea mai mare parte, defectuoase. 

În acest sens, Curtea Constituţională precizează că „una dintre 
cerinţele principiului respectării legilor vizează calitatea actelor normative”, 
orice act normativ trebuind „să îndeplinească anumite condiţii calitative, 
printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta 
trebuie să fie suficient de clar şi precis pentru a putea fi aplicat” şi că 
„respectarea prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative se constituie într-un 
veritabil criteriu de constituţionalitate prin prisma aplicării art.1 alin.(5) din 
Constituţie.” 

 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Dan Constantin Şlincu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 


		2021-12-13T15:56:29+0200
	Vlădescu Lidia-Ana




