
- EXPUNERE DE MOTIVE -

LEGE

pentru modificarea $i completarea Legii nr. 210 din 31 decembrie 1999 privind
concediul paternal

Sectiunea 1. Titiul proiectului de act normativ

Prezentul proiect de act normativ urmareste modificarea §i completarea Legii nr. 210 

din 31 decembrie 1999 privind concediul paternal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei 
nr. 654 din 31 decembrie 1999, astfel incat sa se asigure conformitatea sa cu Directiva (UE) 
2019/1158 a Parlamentului European §i a Consiliului din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre 

viata profesionala §i cea privata a parintilor si ingrijitorilor §i de abrogare a Directivei 
2010/18/UE a Consiliului.

Sectiunea 2. Contextul elaborarii proiectului de act normativ. Motivele si obiectivele
propnnerii

1. Descrierea situatiei actuate

1.1. Starea legislatiei in Romania

In Romania, in prezent, este in vigoare Legea nr. 210 din 31 decembrie 1999 privind 

concediul paternal, publicata in Monitorul Oficial nr. 654 din 31 decembrie 1999.

Potrivit dispozitiilor cuprinse in legea mentionata, la nasterea unui copil, tatii au 

dreptul la un concediu constand in 5 zile libere platite pentru ingrijirea noului membru 

al familiei. Acest concediu se numeste concediu paternal |i, numai in anumite conditU. poate 

ajunge la o durata de aproximativ trei saptamani.

In conformitate cu dispozitiile Legii concediului paternal nr. 210/1999, tatal nnui copil 
nou-nascnt are dreptul la un concediu destinat ingrijirii copilului, indiferent daca acesta 

din urma este nascut dintr-o casatorie, din afara uneia §i indiferent daca acel copil este sau 

adoptat. Astfel, dupa cum stipuleaza actul normativ, tatal copilului nou-nascut are dreptul la un 

concediu platit de cinci zile lucratoare. cu conditia ca acesta sa fie asigurat in cadrul 
sistemului asigurarilor de stat. Mai nou, adica din primavara lui 2020, politi§tii, cadrele
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militare, soldatii, gradatii profesionisti si functionarii publici din penitenciare pot beneficia §i 
ei, alaturi de ceilalti tati salariati, de concediul paternal platit de cinci zile lucratoare. De 

asemenea, tot de anul trecut, de concediu paternal beneficiaza §i judecatorii sau procurorii.

Acest concediu se acorda numai la cerere, in primele opt saptamani de la na§terea 

copilului, iar pentru a-1 primi, tatal trebuie sa prezinte acte doveditoare, si anume certificatul 
de nastere al copilului, din care sa rezulte calitatea sa de tata. Legea prevede ca, pe perioada 

concediului, tatal aflat in concediu paternal va primi o indemnizatie egala cu salariul 
corespunzator perioadei respective, ce va fi platita din fondul de salarii al angajatorului.

in conformitate cu prevederile legii, exista, totusi, o posibilitate prin care se poate 

prelungi durata concediului paternal, si anume absolvirea unui curs de puericultura, care 

va prelungi, o singura data, durata concediului cu inc3 zece zile lucratoare, astfel 
obtinandu-se un concediu paternal total de 15 zile lucratoare. Cursul de puericultura consta 

in prezentarea unor notiuni elementare teoretice §i practice in vederea ingrijirii copilului mic si 
este tinut de catre medicul de familie al tatalui, in timpul sarcinii mamei sau dupa na^terea 

copilului.

in afara de aceste dispozitii, prevederile legii statueaza faptul ca, in cazul nefericit al 
decesului mamei nou-nascutului, tatal va beneficia de restul de concediu neefectuat de catre 

mama, in ceea ce priveste indemniza^ia pe care o primeste tatal in aceasta situatie, el are 

posibilitatea de a alege intre o indemnizatie egala cu ajutorul pentru sarcina ?i lauzie cuvenita 

mamei si o indemnizatie calculata in funcfie de salariul sau de baza §1 de vechimea in munca, 
acordata de angajator.

1.2. Starea legislatiei la nivelul Uniunii Europene

in anul 2019, la nivelul Uniunii Europene a fost adoptata Directiva (UE) 2019/1158 a 

Parlamentului European a Consiliului din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre viata 

profesionala si cea privata a parintilor §>i ingrijitorilor si de abrogare a Directivei 
2010/18/UE a Consiliului, denumita, in continuare, „Directiva”. Aceasta a fost adoptata in 

vederea completarii actiunii statelor membre in domeniul egalitatii dintre barba^i si femei in 

ceea ce prive§te §ansele pe piata for^ei de munca si tratamentul la locul de munca, precum si 
pentru facilitarea concilierii vietii de familie si vietii profesionale. Prin adoptarea acestui act, 
Uniunea si-a exprimat interesul privind consolidarea politicilor privind echilibrul dintre 

viata profesionalS ^i cea privata, astfel incat acestea sa contribuie mai eficient la realizarea
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egalitatii de gen prin promovarea participarii femeilor pe piata muncii, prin repartizarea 

echitabila a responsabilitatilor de ingrijire intre barbati si femei si prin reducerea 

disparitatilor de gen la nivelui veniturilor si al remuneratiilor.

In mod concret, in ceea ce priveste concediul paternal, art. 4 din Directiva prevede faptul 
ca „(1) Statele membre iau masurile necesare pentru a se asigura ca tatii sau, atunci cand §i in 

masura in care este recunoscut de dreptul intern, cei care sunt al doilea parinte echivalent, au 

dreptul la un concediu de paternitate de 10 zile lucratoare, care urmeaza sa fie efectuat cu 

ocazia na^terii copiluiui lucratorului. Statele membre pot stabili daca permit ca o parte 

din concediul de paternitate sa se acorde inainte de na^terea copiluiui sau daca intregul 
concediu se acorda numai dupa na§>terea copiluiui §i daca permit ca acest concediu sa fie 

efectuat in formule flexibile. (2) Dreptul la concediu de paternitate nu este conditionat de o 

cerinta privind perioada de lucru sau de o cerinta privind vechimea in munca. (3) Dreptul la 

concediu de paternitate se acorda indiferent de starea civila sau statutui familial al 
lucratorului, astfel cum este definit de dreptul intern”.

In legatura cu indemnizatia la care are dreptul lucratorul in cazul concediului paternal, 
dispozitiile art. 8 alin (1) si (2) din Directiva stipuleaza faptul ca „(1) in conformitate cu 

circumstanlele nationale, cum ar fi dreptul intern, conventiile colective sau practicile nationale 

si tinand seama de competentele delegate partenerilor social!, statele membre se asigura ca 

lucratorii care i§i exercita drepturile la concediu prevazute la articolul 4 alineatul (1) sau la 

articolul 5 alineatul (2) primesc o remuneratie sau o indemnizatie in conformitate cu alineatele 

(2) si (3) de la prezentul articol. (2) in ceea ce priveste concediul de paternitate astfel cum 

este mentionat la articolul 4 alineatul (1), o astfel de remuneratie sau indemnizatie asigura 

un venit cel putin echivalent cu cel pe care lucratorul respectiv 1-ar primi in cazul 
intreruperii activitatilor sale pe motive legate de starea sa de sanatate, in limita unui plafon 

stabilit in dreptul intern. Statele membre pot conditiona dreptul la remuneratie sau indemnizatie 

de existenta unor perioade de munca anterioare, de maximum sase luni in perioada imediat 
anterioara datei preconizate a na§terii copiluiui.

Inafara de drepturile pe care le prevede pentru lucratorul care solicita concediu paternal, 
Directiva prevede §i obligatii care incumba angajatorului, din interpretarea dispozitiilor art. 10 

din Directiva rezultand urmatoarele:

drepturile care au fost dobandite sau sunt in curs de a fi dobandite de lucrator la data 

la care incepe concediul paternal ar trebui sa se mentina pana la sfarsitul
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respectivului concediu; la sfarsitul concediului, ar trebui sa se aplice aceste drepturi, ' 
inclusiv orice modificare rezultata din legislatie, conventiile colective sau practicile 

nationale.
la sfar§itul concediului paternal, lucratorului trebuie sa ii fie asigurat de catre 

angajator dreptul de a reveni pe locul sau de munca sau pe un loc echivalent in 

conditii care nu ii sunt mai putin favorabile, precum §i dreptul de a beneficia de orice 

imbunatatire a conditiilor de munca la care ar fi avut dreptul daca nu ar fi efectuat 
concediul.
angajatorul trebuie sa se asigure de mentinerea raportului de munca pe parcursul 
acestei perioade de concediu paternal.
angajatorul trebuie sa se asigure ca nu ii este aplicat un tratament mai putin favorabil 
lucratorului pe motiv ca acesta a solicitat sau a efectuat concediul paternal.

2. Motivele §i obiectivele propunerii. Transpunerea Directive!

In conformitate cu prevederile art. 20 din Directiva, statele membre trebuie sa adopte 

actele cu putere de lege §i actele administrative necesare pentru conformarea cu 

dispozitiile Directive! pana la cel tarziu 2 august 2022, informand, totodata, Comisia cu 

privire la adoptarea si intrarea in vigoare a acestor acte. De asemenea, odata cu adoptarea 

acestor dispozi^ii nationale, statele membre ar trebui sa includa in continutui lor trimiterea 

la Directiva. Acelea§i dispozitii referitoare la transpunere prevad pentru statele membre 

obligatia de a nu reduce nivelul general de protectie asigurat lucratorilor in domeniile 

reglementate de Directiva.

Intr-un asemenea context generat de nolle reglementari in vigoare la nivel european, se 

impune nevoia de a pune in aplicare dispozitiile prevazute de Directiva mentionata, astfel incat 
legislatia din Romania sa poata contribui in mod eficient la dezvoltarea politicilor unionale 

privind echilibrul dintre viata profesionala §i cea privata, contribuind, astfel, la realizarea 

egalitatii de gen prin repartizarea echitabila a responsabilitatilor de ingrijire intre barbati si 
feme! si prin reducerea disparitatilor de gen la nivelul veniturilor si al remuneratiilor.

Avand in vedere, pe de o parte, discrepantele existente in prezent intre Legea nr. 210 

din 31 decembrie 1999 privind concediul paternal, in vigoare in Romania si Directiva (UE) 
2019/1158 a Parlamentului European §i a Consiliului din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre
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viata profesionala §i cea privata a parintilor §i mgrijitorilor si de abrogate a Directive! 
2010/18/UE a Consiliului, in vigoare la nivel european, §i, pe de alta parte, obligatia de 

transpunere a normelor europene m dreptui intern pana la data de 2 august 2022, se 

impune modificarea Legii nr. 210 din 31 decembrie 1999 privind concediul paternal, astfel 
cum este detaliat in sectiunea uimatoare.

Sectiunea 3. Elemente de modificare a cadrului leeislativ. Schimbari preconizate

Avand in vedere ansamblul considerentelor expuse, in primul rand, retinem faptul ca 

Directiva introduce prin dispozitiile articolului 4 dreptui lucratorului la un concediu de 

patemitate care cuprinde un numar minim de 10 zile lucratoare si care urmeaza sa fie efectuat 
cu ocazia nasterii copilului lucratorului. Legislatia din Romania garanteaza, in prezent, dreptui 
tatalului copilului nou-nascut la un concediu paternal de 5 zile lucratoare, care este acordat, la 

cerere, in primele 8 saptamani de la nasterea copilului. In vederea transpunerii in mod corect 
si la timp a Directivei in dreptui intern, se impune necesitatea ca minimal de zile ce 

formeaza concediul paternal garantat sa fie majorat, de la 5 zile lucratoare, la 10 zile 

lucratoare.

in vederea armonizarii duratelor ce compun concediul paternal, Legea nr. 210/1999 

privind concediul paternal ar trebui modificata si in ceea ce priveste permisia la care are dreptui 
tatal care satisface serviciul militar obligatoriu, cu ocazia nasterii propriului copil (articolul 3); 
prin urmare, durata acesteia ar trebui majorata, de la 7 zile calendaristice, cum este 

reglementat in prezent, la 10 zile calendaristice.

in al doilea rand, in ceea ce priveste durata maxima totala a concediului paternal, in 

prezent, in Romania, aceasta este de 15 zile, fiind compusa din: 5 zile lucratoare garantate prin 

lege ?i 10 zile lucratoare, care se pot adauga celor 5 zile iniliale, cu condijia ca tatal sa efectueze 

§i sa fie absolventul unui curs de puericultura. Modificarea numarului de 5 zile lucratoare 

garantate prin lege si inlocuirea acestei durate a concediului paternal cu 10 zile lucratoare 

garantate nu trebuie sa constituie o bariera in dreptui tatalui de a opta pentru objinerea unei 
durate maxime a concediului paternal, prevazuta in prezent de articolul 4 alineatul (1) din Lege, 
mai ales in contextul in care, ca urmare a intrarii in vigoare a Directivei, statele membre au 

obligafia de a nu reduce nivelul general de protectie asigurat lucratorilor in domeniile

5



reglementate de Directiva. Tocmai de aceea, alineatul (1) al articolului 4 ar trebui sa permita 

tatalui copilului nou-nascut ca, m conditiile m care acesta ob^ine atestatul de absolvire a cursului 
de puericultura, durata concediului paternal sa li fie majorata cu 5 zile lucratoare, obtinandu-se, 
astfel, un bonus de concediu de 5 zile lucratoare, fara a fi modificata durata maximala a 

concediului paternal prevazuta in prezent de legislatia nationala.

Cu toate acestea, in legatura cu durata maxima a concediului paternal, exista in prezent 
o limita impusa de legislatia nationala, ^i anume: durata maxima - de 15 zile - a concediului 
paternal poate fi acordata numai o singura data. Avand in vedere instituirea, prin dispozitiile 

Directive!, a unui nivel minim de protectie a dreptului la concediu paternal, avand in vedere 

necesitatea de a pune la dispozi^ia tatalui nou-nascutului dreptul de a efectua un concediu 

paternal de cel putin 10 zile lucratoare, precum si obligatia de a garanta acest drept, avand in 

vedere scopul principal al acestei Directive, de a facilita concilierea vietii profesionale §i vietii 
personale, avand in vedere faptul ca dispozitiile Directive! nu disting in a acorda tatalui o 

singura data dreptul la concediul paternal, dispozitiile alineatului (2) al articolului 4 ar trebui 
modificate, in sensul acordarii posibilitatii tatalului copilului nou-nascut de a beneficia de 

concediul paternal cu ocazia nasterii unui copil, nu doar o singura data. In ceea ce priveste 

msa, cursul de puericultura, acesta ar trebui efectuat si absolvit o singura data.

in al treilea rand, avand in vedere necesitate de a transpune in mod corect dispozitiile 

Directive!, retinem importanta de a reglementa drepturile prevazute in art. 10 din 

Directiva §i nevoia de a introduce un articol separat in acest sens, cu urmatorul continut: „(1) 
Drepturile care au fost dobandite sau sunt in curs de a fi dobandite de lucrator la data la care 

incepe concediul paternal se mentin pana la sfar§itul respectivului concediu. La sfar§itul 
concediului, se aplica aceste drepturi, inclusiv orice modificare rezultata din legisla^ie, 
conventiile colective sau practicile nationale. (2) La sfarsitul concediului paternal, lucratorul 
are dreptul de a reveni pe locul sau de munca sau pe un loc echivalent in conditii care nu ii sunt 
mai putin favorabile §i are dreptul de a beneficia de orice imbunatatire a conditiilor de munca 

la care ar fi avut dreptul daca nu ar fi efectuat concediul. (3) Angajatorul se asigura de 

mentinerea raportului de munca pe parcursul acestei perioade de concediu paternal. (4) 
Angajatorul se asigura ca nu ii este aplicat un tratament mai putin favorabil lucratorului pe 

motiv ca acesta a solicitat sau a efectuat concediul paternal.”

in al patrulea rand, intrucat alineatul (3) al articolului 20 din Directiva prevede ca 

adoptarea normelor de drept intern trebuie sa cuprinda o trimitere la Directiva sau trebuie
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msotite de o asemenea trimitere la data publicarii lor oficiale, apreciem ca fiind necesara 

introducerea unui nou articol in acest sens.

Nu m ultimul rand, modificarea legislatiei in materie atrage cu sine necesitatea de a 

modifica si actualiza normele metodologice de aplicare, prin urmare, noile prevederi trebuie sa 

cuprinda precizari in acest sens.

Sectiunea 4. ImpactuI socio-economic al proiectului de act normativ

1. ImpactuI social

Prezentul proiect de act normativ urmare?te modificarea Legii nr. 210 din 31 decembrie 

1999 privind concediul paternal, armonizand prevederile din dreptul intern cu noile norme 

europene, reglementate de Directiva (UE) 2019/1158 a Parlamentului European si a Consiliului ^ 
din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre viata profesionala si cea privata a parintilor si 
mgrijitorilor §i de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului.

Instituirea cadrului normativ armonizat va permite Romaniei sa contribuie in mod 

eficient la dezvoltarea politicilor unionale privind echilibrul dintre viata profesionala si cea 

privata, contribuind, astfel, la realizarea egalitatii de gen prin repartizarea echitabila a 

responsabilitatilor de ingrijire intre barbati §i femei si prin reducerea disparitatilor de gen la 

nivelul veniturilor §i al remuneratiilor.

2. ImpactuI asupra mediului de afaceri

Nu este cazul, durata maxima a concediului paternal fiind mentinuta.

3. ImpactuI asupra mediului.

Nu este cazul

4. ImpactuI asupra drepturilor fundameutale

Prezentul proiect de act normativ contribuie la consolidarea principiului de baza al 
Uniunii Europene, §i anume, egalitatea intre barbati si femei, prevazut la articolul 3 alineatul 
(3) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeans (TUE), precum §i la articolul 23 

din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Carta); potrivit dispozi(iilor celui din 

urma articol, statele membre au obligativitatea asigurarii egalitatii intre femei |i barbati in toate
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domeniile, inclusiv m ceea ce priveste incadrarea in munca, munca si remunerarea. In plus, 
articolul 33 din Carta prevede dreptul de a fi protejat impotriva oricarei concedieri din motive 

de matemitate, precum §i dreptul la un concediu de matemitate platit §i la un concediu pentru 

cresterea copilului acordat in urma nasterii sau adoptiei unui copil, pentru a putea concilia viata 

de familie §i viata profesionala.

Modificarile din prezenta lege contribuie la intarirea principiilor egalitatii de gen §i ale 

echilibrului dintre viata profesionala §i cea privata, care sunt reafirmate in cadrul principiilor 2 

§i 9 ale Pilonului european al drepturilor sociale, care a fost proclamat de Parlamentul European, 
Consiliu si Comisie la 17 noiembrie 2017.

Prin urmare, prezenta propunere de act normativ contribuie la armonizarea legislatiei 
interne cu dreptul european, astfel incat sa se consolideze misiunea Uniunii Europene in ceea 

ce priveste concilierea vietii profesionale si a vietii de familie, conducand la consolidarea 

obiectivului Uniunii de a realiza egalitatea de gen.

5. Impactul macro-economic

Costurile generate de acordarea concediului de patemitate raman, in principiu, aceleasi 
ca §i pana acum.
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