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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE
pentru modiflcarea completarea Legii privind concediul paternal

nr.210/1999

Senatul adopta prezentui proiect de lege

Art.l.- Legea nr.210 din 31 decembrie 1999 privind concediul paternal, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.654 din 31 decembrie 

1999, cu modificarile §i completarile ulterioare, se modified §i se completeaza dupa 

cum urmeaza:

1. La Articolul 1, alineatul (1) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„(1) Concediul paternal se acorda in condiliile prevazute de prezenta lege, 

in scopul de a asigura participarea efectiva a tatalui la ingrijirea noului-nascut §i de 

a facilita concilierea vielii profesionale cu via^a de familie in cazul lucratorilor care 

sunt parinli.”

2. La Articolul 1, alineatul (2) se modiflea §i va avea urmatorul cuprins:
„(2) Tatal copilului nou-nascut are dreptul la un concediu paternal de 10 

zile lucratoare, in condiliile prevazute de prezenta lege.”

3. La Articolul 2, alineatul (1) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„(1) In cazul in care titularul dreptului la concediu paternal este asigurat 

in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat, el are dreptul la un concediu 

paternal platit de 10 zile lucratoare.”
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4. La Articolul 2, alineatul (1^) se modifica §i va avea urmatorul
cuprins:

2
„(1 ) Persoanele care beneficiaza de concediu paternal platit de 10 zile 

lucratoare in condi^iile alin.(l) sau (1') pot cumula acest drept cu dreptul la invoire
platita, permisie sau zile de concediu, dupa caz, pentru na§terea unui copil, 
prevazut de reglementarile legale in vigoare aplicabile categoriei de personal din 

care fac parte.”

5. La Articolul 3, alineatul (1) se modifica §ii va avea urmatorul cuprins:
„(1) TatM care satisface serviciul militar obligatoriu are dreptul, la 

na§terea propriului copil, la o permisie de 10 zile calendaristice, acordata in 

condiliile prevazute la art.2 alin.(2).”

6. La Articolul 4, alineatul (1) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
A

„(1) In cazul in care tatal copilului nou-nascut a obtinut atestatul de 

absolvire a cursului de puericultura, durata concediului paternal, acordat in 

condipile art.2, se majoreaza cu 5 zile lucratoare.”

7. La Articolul 4, alineatul (2) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„(2) Tatal poate beneficia de prevederea cuprinsa la alin.(l) cu ocazia 

na§terii unui copil. Cursul de puericultura prevazut la alin.(l) se efectueaza o 

singura data.”

8. Dupa Articolul 4, se introduce Articolul 4\ cu urmatorul cuprins:
„(1) Drepturile care au fost dobandite sau sunt in curs de a fi dobandite de 

lucrator la data la care incepe concediul paternal se men^in pana la sfar§itul 
respectivului concediu. La sfar§itul concediului, se aplica aceste drepturi, inclusiv 

orice modificare rezultata din legisla^ie, conven^iile colective sau practicile 

na^ionale.
(2) La sfar§itul concediului paternal, lucratorul are dreptul de a reveni pe 

locul sau de munca sau pe un loc echivalent in condilii care nu ii sunt mai pu^in 

favorabile §i are dreptul de a beneficia de orice imbunata^ire a condi^iilor de munca 

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

parcursul acestei perioade de concediu paternal.
(4) Angajatorul se asigura ca nu ii este aplicat un tratament mai pu^in 

favorabil lucratorului pe motiv ca acesta a solicitat sau a efectuat concediul 
paternal.”
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Art.2.- Prezenta lege asigura transpunerea dispozipilor Directive! (UE) 

2019/1158 a Parlamentului European §i a Consiliului din 20 iunie 2019 pfivind 

echilibrul dintre via^a profesionala §i cea privata a parinplor §i ingrijitorilor §i de 

abrogare a Directive! 2010/18/UE a Consiliului.

Art.3.- Legea nr.210 din 31 decembrie 1999 privind concediul paternal, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, precum §i cu cele aduse prin prezenta lege, 
va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al 
Romaniei a prezentei legi, Guvemul va modifica §i actualiza prin hotarare normele 

metodologice de aplicare, la propunerea comuna a Ministerului Sanatapi §i a 

Ministerului Muncii §i Protecpei Sociale.

Art.4.-

Art.5.- Prezenta lege intra in vigoare la 45 de zile de la publicarea acesteia 

in Monitorul Oficial al Romaniei.
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Acest proiect de lege se considera adoptat de Senat in forma ini^iala, in 

conditiile articolului 75 alineatul (2) teza a Ill-a din Constitu^ia Romaniei, 
republicata.

PRE§EDINTELE SENATULUI

Anca Rana Dragu


