PARLAMENTUL ROMANIEI
SENAT
LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii nr.91 din 1 iulie 2014 privind
acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului
Senatul adoptă prezentul proiect de lege
Articol unic. Legea nr.91 din 1 iulie 2014 privind acordarea unei zile
lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.496 din 3 iulie 2014, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Legea nr.91 din 1 iulie 2014 privind acordarea de zile lucrătoare libere
pentru îngrijirea sănătăţii copilului, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.496 din 3 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare"
2. La articolul 1, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art.1.- (1) Zilele lucrătoare libere pentru îngrijirea sănătăţii copilului,
denumită în continuare liberul, se acordă în condiţiile prevăzute de prezenta lege,
în scopul de a asigura posibilitatea părinţilor fireşti, adoptivi sau reprezentanţilor
legali ai copilului de a verifica anual starea de sănătate a acestuia şi de a însoli pe
acesta la consultaţii medicale.
(2) Titularii dreptului sum părinţii fireşti şi adoptivi, respectiv
reprezentanţii legali ai copilului, asiguraţi în cadrul sistemului asigurărilor sociale
de stat.
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(4) Sunt considerali copii minori aflaţi în îngrijirea şi
întreţinerea părinţilor fireşti, adoptivi sau a reprezentanţilor legali cei cu vârste
cuprinse între 0-18 ani."
3. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Cererea părintelui, respectiv a reprezentantului legal al copilului va fi
depusă cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de vizita la medic."
4. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.3.- (1) Zilele libere potrivit art.l alin.(1) se acordă ţinând cont de
numărul copiilor prevăzuţi la art.1 alin.(4) şi de starea de sănătate a acestora,
nedepăşind 5 zile lucrătoare pe fiecare copil pe durata unui an calendaristic pentru
un titular prevăzut la art.l alin.(2)."
5. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în
condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată.
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