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ProiectuI de lege pentru aprobarea Ordonanpei de urgenta a Guvernului nr.110/2021 
privind acordarea unorzile libere platite parintilor si altar categorii de persoane in 

contextul rdspdndirii coronavirusului SARS-COV-2 
(L415/2021)

In conformitate cu prevederile Regulamentului Senatului, republicat, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Comisia pentru munca, familie ^i protecpie sociala, prin adresa nr. 
L415/2021, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, m vederea dezbaterii §i 
elaborarii raportului, asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanpei de urgenta 
a Guvernului nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor 
categorii de persoane in contextul rdspdndirii coronavirusului SARS-COV-2, ini^iat de 
Guvernul Romaniei.

ProiectuI de act normativ are ca obiect de reglementare acordarea unor zile libere 
parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitadlor 
didactice care presupun prezenta fizica in unitatile de invatamant ca urmare a raspandirii 
coronavirusului SARS-COV-2, precum si parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu 
handicap grav nescolarizat, ori care au in ingrijire, supraveghere si intretinere persoana 
adulta incadrata in grad de handicap sau in grad de handicap grav cu asistent personal, in 
conditiile limitarii sau suspendarii serviciilor de zi de care acestea beneficiaza.

Consiliul Legislativ a transmis avizul favorabil cu nr. 795/01.10.2021.
Comisia pentru buget, finanj:e, activitate bancara ^i pia^a de capital, Comisia pentru 

invatamant, tineret §i sport si Comisia pentru drepturile omului, egalitate de ^anse, culte §i 
minoritati au transmis avize favorabile.

In conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, la dezbaterile asupra proiectului de act normativ, a 
participat domnul Catalin Boboc, secretar de stat in Ministerul Muncii ^i Protectiei Sociale.

Pentru o mai buna aplicare a textului de lege au fost aduse amendamente care, in urma 
discutiilor, au fost adoptate cu unanimitate de voturi si se regasesc in anexa la prezentul 
raport.

Avand in vedere necesitatea supravegherii copiilor in varsta de pana la 12 ani sau 26 
de ani in cazul copilului sau adultului cu handicap, de catre parinti, in perioada suspendarii 
cursurilor sau a inchiderii unitatilor de invatamant, in urma finalizarii dezbaterilor, in ^edinfa 
din data de 27 octombrie a.c., membrii Comisiei pentru munca, familie si protectie sociala au 
hotarat, cu unanimitatea votuhlor senatohlor prezenpi, intocmirea unui raport de admitere 
cu amendamente admise.

in consecinta, Comisia pentru munca, familie §i protecpie sociala supune spre 
dezbatere §i adoptare, plenului Senatului, raportul de admitere cu amendamente admise si 
proiectul de lege.
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In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare §i urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art.76 alin.(23 din ConstituJ;ia 
Romaniei, republicata.

Potrivit art.75 alin.(l] din Constitu^ia Romaniei, republicata, §i ale art.92 alin.(7] pet. 1 
din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile si completarile ulterioare, SenatuI 
este prima Camera sesizata.

Pre^edinte,

Senator $tefan pAlARIE

Secretar,

Senator Sorin VLASIN
r ^
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Anexa la Raportul cu nr. XXVIl/213/27.10.2021

AMENDAMENTE ADMISE
la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonan^ei de urgenta a Guvernului nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere 

platite parintilor si alter categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-COV-2 (L415/2021)

Amendamente admise Motivatie/observatiiTextul OUG nr.110/2021Nr.
crt.

„Art. 1. - Se aproba Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr.110/2021 privind acordarea 
unor zile libere platite parintilor §i alter 
categorii de persoane in contextul 
raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, cu 
urmatoarele modificari si completari:"

Ca urmare a introducerii unui nou 
articol. Art. II.

1.

Autor amendament: Comisia
pentru munca, familie si protectie 
sociala
Adoptat cu unanimitate de voturi

Alineatul (2) al articolului 1 se modiflca si 
va avea urmatorul cuprins:

Evolutia situatiei epidemiologice 
impune modificari rapide ale 
conditiilor in care se desfasoara 
cursurile scolare, ceea ce conduce si 
la emiterea frecventa a ordinelor care 
prevad modalitatea de desfasurare a 
cursurilor scolare. In aceste conditii 
reglementarile privind acordarea 
zilelor libere trebuie sa fie adaptabile 
contextului dat de legislatia 
secundara/tertiara, fara a mai fi 
necesara
normativ de baza.

2.

Art. 2
(2) Prevederile alin. (1] se aplica pe perioada 
starii de alerta ^i dupa incetarea acesteia, dar 
nu mai tarziu de finalizarea cursurilor anului 

2022, fara a se include

„{2) Prevederile alin. [1] se aplica pe perioada 
starii de alerta §i dupa incetarea acesteia, dar 
nu mai tarziu de finalizarea cursurilor anului 
^colar 2021 - 2022, fara a se include vacan^ele, 
in situa^ia limitarii sau suspendarii activitatilor 
didactice care presupun prezen^a fizica a 
copiilor in unitatile de inva^amant ^i in unitatile 
de educatie timpurie antepre§colara, unde 
ace^tia sunt inscri^i, in conditiile prevazute de 
ordinele emise in temeiul art. 2 din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
141/2020 privind instituirea unor masuri 
pentru buna functionare a sistemului de 
invatamant $i pentru modiiicarea $i 
completarea Legii educatiei nationale nr.

§colar 2021 
vacantele, in situatia limitarii sau suspendarii 
activitatilor didactice care presupun prezenta 
fizica a copiilor in unitatile de invatamant §i in 
unitatile de educatie timpurie antepre§colara, 
unde ace^tia sunt inscri^i, in conditiile 
prevazute in Ordinul ministrului educatiei §i 
al ministrului sanatatii nr. 5.196/1.756/2021 
pentru aprobarea masurilor de organizare a 
activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de 
invatamant in conditii de siguranta 
epidemiologies

modificarea actului

Autor amendament: Comisia
pentru munca, familie si protecUe 
sociala
Adoptat cu unanimitate de voturiprevenireapentru
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1/2011 sau, dupa caz, in conditiile art. 38 
alin.(15) din Legea nr.55/2020 privind 
unele masuri pentru prevenirea §i 
combaterea efectelor pandemiei de COVID- 
19, cu modificarile si completarile 
ulterioare.

imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2, emis m 
temeiul art. 2 din Ordonan^a de urgen^a a 
Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea 
unor masuri pentru buna func^ionare a 
sistemului de invafamant §i pentru 
modificarea §i completarea Legii educa^iei 
nat:ionale nr. 1/2011, aprobata cu modificari 
prin Legea nr. 87/2021, cu modificarile 
ulterioare, pentru stabilirea unor masuri de 
organizare a activitafii in cadrul 
unitaJ;ilor/institu^iilor de invafamant, in 
condifii de siguran5;a epidemiologica pentru 
prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS- 
CoV-2.

Dupa alineatul (2) al articolului 1 se 
introduce un nou alineat, alin.(2i), cu 
urmatorul cuprins:

Asigurarea acordarii zilelor libere si 
in situatia in care evolutia situatiei 
epidemiologice impune suspendarea 
cursurilor scolare prin acordarea 
unor perioade de vacanta ce depasesc 
cadrul stabilit la inceputului anului 
scolar, prin ordin al ministrului 
educatiei, acestea fiind situatii 
exceptionale ce nu pot fi previzionate 
de parinti.
Autor amendament: Comisia
pentru munca, familie si protectie 
sociala

3.

„(2i) Prin exceptie de la prevederile 
alin.(2), zilele libere se acorda si pe 
perioada
recomandarea Comitetului National pentru 
Situatii de Urgenta. ”

vacantelor dispuse la

Adoptat cu unanimitate de voturi
Amendamentele propose vin sa 
elimine inechitatile care se pot naste 
in situatia contribuabililor care obtin 
venituri de natura celor mentionate 
anterior dar care, prin efectul legii, 
sunt scutiti de la plata impozitului pe 
venit. Printre cei ce vor putea

La art. 3, litera e) se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:

4.
Art. 3. -
Prevederile prezentei ordonante de urgenta 
nu se aplica in cazul in care unul dintre 
parintii definiti la art. 1 alin. [4] se afla in una 
sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
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a) este in concediul prevazut la art. 2 alin. 
(1] sau art. 11 alin. (2] ori art. 31 alin. (1) din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
111/2010 privind concediul si indemnizatia 
lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu 
modificari prin Legea nr. 132/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare;

b) este asistentul personal al unuia dintre 
copiii aflati in intretinere;

c) se afla in concediu de odihna/concediu fara 
plata;

d) are raportul de munca suspendat pentru 
intreruperea temporara a activitatii 
angajatorului, in conditiile art. 52 alin. (1] lit. 
c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, 
republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare;

e) nu realizeaza venituri din salarii si 
asimilate salariilor, venituri din activitati 
independente, venituri din drepturi de 
proprietate intelectuala, venituri din activitati 
agricole, silvicultura si piscicultura, supuse 
impozitului pe venit potrivit prevederilor 
Legiinr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare.

beneficia de zile libere platite se 
numara parintii cu handicap grav sau 
accentuat, cei care lucreaza m 
domeniul constructiilor si alte 
categorii.

Amendament propus de dna
senator Anca Dragu
Adoptat cu unanimitate de voturi

>

„e) nu realizeaza venituri din salarii si asimilate 
salariilor, venituri din activitati independente, 
venituri din drepturi de proprietate 
intelectuala, venituri din activitati agricole, 
silvicultura si piscicultura, supuse impozitului 
pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile 
si completarile ulterioare, cu exceptia 
situatiei in care este scutit de la plata 
impozitului pe venit in baza art. 60 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare."
La art. 5, dupa alineatul (4), se introduce 
alineatul (4i) cu urmatorul continut:

Modificarea propusa clarified 
situatiile in care, la data depunerii 
cererii pentru zile libere, celalalt 
parinte indeplinea conditiile 
mentionate de OUC, iar ulterior nu le 
mai mdeplineste.__________________

5.
Art. 5. -

(4) Declaratia pe propria raspundere a 
celuilalt parinte prevazuta la alin. (3] va
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„(4i) Daca, in cazul celuilalt parinte care a 
dat declaratia, apare oricare dintre 
situatiile mentionate la articolul 3 sau o alta 
situatie care ar duce la imposibilitatea 
acordarii zilelor libere parintelui care le-a 
solicitat, parintele care a solicitat zilele 
libere se va intoarce la locul de munca in 
ziua urmatoare celei in care a aparut 
modificarea, angajatorul fiind obligat sa 
aprobe reluarea activitatii."

contine elemente din care sa rezulte ca, 
pentru aceeasi perioada, acesta nu a solicitat 
la locul sau de munca zile libere ce i s-ar 
cuveni potrivit dispozitiilor prezentei 
ordonante de urgenta, ca nu a beneficiat de 
majorarea salariala acordata in conditiile art. 
7 alin. (4) si ca nu se afla in una dintre 
situatiile prevazute la art. 3. In cazul in care 
parintele se afla in una dintre situatiile 
prevazute la art. 3 din Legea nr. 277/2010, 
republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, declaratia pe propria raspundere a 
celuilalt parinte nu este necesara.

(5) Modelele cererii si declaratiei pe propria 
raspundere prevazute la alin. (3] se stabilesc 
in termen de 3 zile lucratoare de la intrarea in 
vigoare a prezentei ordonante de urgenta, 
prin ordin al ministrului muncii si protectiei 
sociale, la propunerea Agendei Nationale 
pentru Ocuparea Fortei de Munca, si se 
publica in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I.

Amendament propus de dna
senator Anca Dragu
Adoptat cu unanimitate de voturi

„Art. 11. - Masurile prevazute de Ordonanta 
de urgenta a Guvernului nr.110/2021 
privind acordarea unor zile libere platite 
parin^ilor $i altor categorii de persoane in 
contextul raspandirii coronavirusului SARS- 
CoV-2, cu modificarile si completarile 
prevazute de prezenta lege se aplica si 
pentru perioada 25 octombrie - 5 noiembrie 
2021."

Vacanta acordata in perioada 25 
octombrie - 5 noiembrie 2021 nu a 
fost prevazuta initial in structura 
anului scolar 2021-2022.

6.

Autor amendament: Comisia
pentru munca, familie si protectie 
sociala
Adoptat cu unanimitate de voturi
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