
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

Lege pentru modiflcarea §i completarea Legii nr. 91 din 1 iulie 2014 privind acordarea unei 
zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatafii copilului.

ParlamentuI Romaniei adopta prezenta lege.

Articolul I
Legea nr. 91 din 1 iulie 2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru 
ingrijirea sanatafii copilului, publicata in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I, nr. 496 din 3 
iulie 2014, se modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

Titlul Legii se modifica §i va avea urmdtorul cuprins:1.

’’Legea nr. 91 din 1 iulie 2014 privind acordarea de zile lucratoare libere pentru ingrijirea 
sanatafii copilului, publicata in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I, nr. 496 din 3 iulie 
2014, cu modificarile si completarile ulterioare”

2. La articolul 1 alineatele (1), (2) §i (4) se modifica :^i vor avea urmdtorul cuprins:

(1) Zilele lucratoare libere pentru ingrijirea s^ata^ii copilului, denumita in continuare liberul, se 
acorda in condi^iile prevazute de prezenta lege, in scopul de a asigura posibilitatea parinjilor fire§ti, 
adoptivi sau reprezentantilor legal! ai copilului de a verifica anual starea de sanatate a acestuia §i
de a insoji pe acesta la consultafii medicale.
(2) Titularii dreptului sunt parin|ii fire§ti si adoptivi, respectiv reprezentanjii legal! ai copilului, 
asigura^i in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat.
(4) Simt considerati copii minor! aflati in ingrijirea §i intretinerea parintilor fire§ti, adoptivi sau a 
reprezentantilor legal! cei cu varste cuprinse intre 0-18 ani.

3. La articolul 2 alin. (2) se modified ^i va avea urmdtorul cuprins

(2) Cererea parintelui, respectiv a reprezentantului legal al copilului va fi depusa cu cel pujin 2 zile 
lucratoare inainte de vizita la medic.

La articolul 3 alineatul (1) se modified si va avea urmdtorul cuprins:4.

(1) Zilele libere potrivit art.l alin. (1) se acorda jinand cont de numarul copiilor prevazuji la 
art.l alin. (4) i^i de starea de sanatate a acestora, nedepa^ind 5 zile lucratoare pe fiecare copii 
pe durata unui an calendaristic pentru un titular prevazut la art. 1 alin. (2).

5. La articolul 3 alineatul (2) se ahrogd.

Aceasta lege a fost adoptata de ParlamentuI Romaniei cu respectarea prevederilor art.75 §i 
ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
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