
Expunere de motive

Actuala reglementare a Legii nr. 91/2014 prevede doar o singura zi lucratoare, 
de care poate sa beneficieze doar un parinte, pentru a asigura posibilitatea parintilor 

sau reprezentantilor legal! a! copilului de a verifica anual starea de sanatate a 

acestuia. Aceasta zi stabilita este insuficienta pentru un parinte ca sa poate sa-si 
insoteasca copilul la consultatii medicale.

Propunerea legislativa schimba aproape in totalitate ideea ini|iativei. 
Stabileste pentru fiecare parinte maximum 5 zile lucratoare intr-un an calendaristic, 
tinand cont atat de numarul cat si de starea de sanatate a copiilor. Astfel, prin aceasta 

noua propunere se creeaza posibilitatea parintilor de a avea dreptul la mai multe zile 

libere pentru asigurarea asistentei copilului minor la medic.
Modificarea legii creeaza o posibilitate parintilor de a avea grija de sanatatea 

copiilor. In viata unei familii, mai ales daca sunt mai multi copii, starea de sanatate a 

acestora poate fi instabila, nu se poate prevede daca un copii sau toti copiii familiei 
se vor imbolnavi de 3 ori sau de 10 ori intr-un an, imbolnavirea lor este 

imprevizibila. Din aceste motive este necesara completarea legii prin acordarea mai 
multor zilele libere parintilor, creand astfel o siguranta familiilor privind asigurare 

asistentei la medic.
Printre parinti firesti si reprezentantii legal! ai copilului, actuala propunere 

legislativa se numara si pMntii adoptivi. Prin aceasta reglementare se creeaza 

dreptul si parintilor care au adoptat unul sau mai multi copii sa beneficieze de 

aceleasi drepturi si obligati! ca §i reprezentatii legal! sau parinfii firesti ai copilului.
Este necesara introducerea categoriei de parinti adoptivi pentru inlaturarea 

unei situatii discriminator!!, cum este prevazuta si la art. 16 din Constitutia 

Romaniei:
*’Egalitatea in drepturi
Articolul 16
(1) Cetdfenii sunt egali in fafa legii §i a autoritdfilor publice, fard privilegii §i 

fdrd discrimindri. ”
Prin aceste modificari legea devine mai aplicabila §i mult mai favorabila din 

punctul de vedere al parintilor ca sa poata sa se ingrijeasca de sanatatea copiilor.
Avand in vedere cele prezentate mai sus, propunem adoptarea acestei 

initiative legislative.



Lege pentru modificarea §i eompletarea Legii nr. 91 din 1 iulie 2014 privind aeordarea unei 
zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatafii copilului.
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