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referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea 

Legii nr.91 din 1 iulie 2014 privind acordarea unei zile lucratoare 

libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului

Analizand propunerea legislativa pentru modificarea si 
completarea Legii nr.91 din 1 iulie 2014 privind acordarea unei zile 

lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului
(nr.b605/24.12.2019), transmisa de Secretarul General al Senatului cu 

adresa nr.XXXV/596/4,02,2020 §i inregistrata la Consiliul Legislativ 

cu nr.D145 din 5.02.2020

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art2 alin. 1 lita) din Legeanr.73/1993, republicata si al art46(2) din 

Regulamentul de organizare si ftmctionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observatii si propuneri:
1. Propunerea legislativa are ca obiect modificarea si completarea 

Legii nr.91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an 

pentru ingrijirea sanatafii copilului, interventiile legislative vizand 

cresterea numarului de zile de care un parinte poate beneficia pentru 

ingrijirea sanatatii copilului, de la o zi la 5 zile.
Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa face parte din 

categoria legilor ordinare, iar in aplicarea art.75 alin.(l) din Constitutia 

Romaniei, republicata, prima Camera sesizata este Senatul.
2. Semnalam ca interventiilor legislative preconizate vizeaza atat 

titlul, cat si trei articole din cele cinci de articole ale actului normativ de 

baza. In aceasta situatie, deoarece este afectata conceptia generala si 
caracterul unitar al actului normativ de baza, sunt aplicabile prevederile 

art.61 alin.(l) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica 

legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu



modificarile si completarile ulterioare, astfel incat este necesara 

abrogarea vechii reglementari §i inlocuirea sa cu o noua reglementare 

in domeniu.
3, Deoarece interventiile legislative preconizate au ca obiect doar 

modificarea Legii nr.91 /2014, precum si pentru corectitudinea 

redact&rii, este necesara reformularea titlului si a partii introductive a 

articolului unic, astfel:
,,Lege pentru modificarea Legii nr. 91/2014 privind 

acordarea unei zile lucrdtoare libere pe an pentru mgrijirea sdndtdtii 

copiluluf;
.jArticolul unic. -Legea nr.91/2014 privind acordarea unei 

zile lucrdtoare libere pe an pentru mgrijirea sdndtdtii copilului, 
publicatd in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea 1, nr. 496 din 3 iulie 

2014, se modified dupd cum urmeazd/\
Mentionam ca, intrucat prezentul proiect este structural intr-un 

singur articol, acesta trebuie marcat ca „Articol unic”.
4. Intrucat natura interventiilor, respectiv de modificare, este deja 

precizata la partea introductiva a actualului art.I, precum si pentru un 

spor de rigoare normativa, propunem reformularea partilor dispozitive 

ale pct.1-5, astfel:
„i. Titlul va avea urmdtorul cuprins:'';
„2. Alineatele (1), (2) si (4) ale articolului 1 vor avea

urmdtorul cuprins/'\
„5. Alineatul 2 al articolului 2 va avea urmdtorul

cuprins/';
„4. Alineatul 1 al articolului 3 va avea urmdtorul

cuprins/'\
„5. Alineatul (2) al articolului 3 se abrogd/\

5. La pct.l, pentru rigoarea redactarii, textul propus pentru titlul 

actului de baza va fi redat astfel:
,JLege privind acordarea de zile lucrdtoare libere pentru 

ingrijirea sdndtdtii copiluluF;
6. La pct.2, in ceea ce priveste textul propus pentru art.l alin.(l), 

pentru o exprimare specifica stilului normativ, recomandam inlocuirea 

sintagmei .pdrintilor firesti, adoptivi, sau reprezentanfilor legalf cu 

sintagma ,pdrintilor firesti sau adoptivi, ori, dupd caz, reprezentantilor 

legair.
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Pentru acelea§i considerente, la textele preconizate pentru art.1 

alin.(2) §i (4), recomandam inlocuirea sintagmelor ,,pdrintii fire§ti §i 
adoptivi, respectiv reprezentanfii legalf ^pdrinfilor fire§ti, adoptivi, 
sau a reprezentanfilor legair cu sintagmele .pdrinfi fire§ti sau 

adoptivi, ori, dupa caz, reprezentanfii legalf\ respectiv .pdrinfilor 

fire^ti sau adoptivi, ori, dupa caz, a reprezentanfilor legalf\
7. La pct.3, referitor la textul propus pentru art.2 alin.(2), 

recomandam corelarea cu solu^iile legislative preconizate la pct.l 

pentru art.l alin.(l), (2) §i (4), care vizeaza atat parinlii fire§ti, cat §i 
parintii adoptivi.

8. La pct.4, este necesara reanalizarea textului propus pentru art.3 

alin.(l), deoarece, m actuala redactare, este insuficient de clar, ceea ce 

afecteaza accesibilitatea §i predictibilitatea normei.

Bucure§ti
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...
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M. Of. nr. 496/3 iul. 2014

Lege privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru mgrijirea sanatapi copilului
L. nr. 91/2014

1 promulgate prin D. nr. 495/2014 M. Of. nr. 496/3 iul. 2014
Decret pentru promulgarea Legii privind acordarea unei ziie 
iucrdtoare libere pe an pentru Tngrijirea sSndtetii copilului
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