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referitor la propunerea legislative pentru modificarea §i completarea 

Legii privind concediul paternal nr.210/1999

Analizand propunerea legislative pentru modificarea §i 
completarea Legii privind concediul paternal nr.210/1999
(bl 12/30.03.2021), transmisa de Secretarul General al Senatului cu 

adresa nr.XXXV/1942/7.04.2021 §i inregistrata la Consiliul Legislativ 

cu nr.D249/7.04.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

in temeiul ait2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicata ait46(2) 

din Regulamentul de organizare §i funclionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaze favorabil propunerea legislative, cu urmatoarele 

observalii si propuneri:
1. Propunerea legislative are ca obiect, modificarea §i completarea 

unor prevederi din Legea concediului paternal nr.210/1999, cu 

completarile ulterioare, urmarindu-se transpunerea unor dispozitii din 

Directiva (UE) 2019/1158 a Parlamentului European §i a Consiliului 
din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre viata profesionald §i cea 

privatd a pdrinfilor §i ingrijitorilor §i de abrogare a Directivei 

2010/18/UE a Consiliului.
2. Prin continutul sau normativ, propunerea legislative face parte 

din categoria legilor organice, potrivit art.73 alin.(3) lit.p) din 

Constitutia Romaniei, republicate, iar in aplicarea art.75 alin.(l) din 

Legea ftindamentaie, prima Camere sesizate este Senatul.
3. Precizem ce termenul final de transpunere a Directivei (UE) 

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

privind echilibrul dintre viafa profesionald §i cea privatd a pdrinfilor 

§i ingrijitorilor ^i de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului, 
este 2 august 2022.

4. Mentionem ce proiectul nu este msofit de Tabelul de 

concordance intre dispozifiile din Directiva (UE) 2019/1158 si
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masurile interne de transpunere, iar absenta acestora a facut dificila 

identificarea normelor din dreptul Uniunii si compararea acestora cu 

solutiile legislative propuse.
5. Intrucat propunerea legislative implica modificarea prevederilor 

bugetului de stat, sunt aplicabile dispozitiile art.l 11 alin.(l) teza a doua 

din Constitutia Romaniei, republicata, fiind necesar a se solicita si o 

informare din partea Guvernului.
Totodata, sunt incidente prevederile art. 15 alin.(l) din Legea 

nr.500/2002 privind fmantele publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare, referitoare la obligativitatea intocmirii unei fise financiare, 
cu respectarea conditiilor prevazute de art.21 din Legea responsabilitatii 
fiscal-bugetare nr.69/2010, republicata.

6. Semnalam ca Expunerea de motive nu respecta structura 

instrumentului de prezentare si motivare, prevazuta la art.31 din Legea 

nr.24/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
nefiind cuprinse referiri cu privire la impactul fmanciar asupra 

bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, pentru anul curent, 
cat §i pe termen lung (pe 5 ani), si nici la masurile de implementare pe 

care le presupune aplicarea noului act normativ.
De asemenea, intrucat titlul propunerii legislative nu este identic 

celui din instrumentul de motivare, este necesara corelarea celor doua 

documente. Cu aceasta ocazie, se va avea in vedere redarea corecta a 

titlului actului asupra caruia se intervine, respectiv Legea concediului 
paternal nr.210/1999, cu completarile ulterioare.

In plus, semnalam ca in redactarea instrumentului de prezentare 

si motivare nu s-au respectat prevederile art.32 alin.(l) din Legea 

nr.24/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
nefiind folosit un limbaj specific stilului normativ, indicand in acest 
sens, exprimari ca: „Mai nou, adica dinprimavara lui 2020... . pot
beneficia si ei, aldturi de ceilalti tati...”'”, .prevederile legii 
statueazd faptul cd...'’\ „Prin adoptarea acestui fapt Uniunea si-a 

exprimat interesul privind consolidarea politicilor privind 

echilibrul.. „dreptul lucrdtorului la un concediu depaternitate care 

cuprinde un numdr minim de 10 zile lucrdtoare”, „m vederea 

armonizdrii duratelor ce compun concediu paternar, durata maxima 

totald a concediului paternar, „10zile lucrdtoare garantate nu trebuie 

sd constitute o barierd in dreptul tatdlui”, , „instituirea cadrului 

normativ armonizaf\ „proiectul de act normativ contribute la 

consolidarea principiului de bazd", „prezenta lege contribute la
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mtarire principiilor''’ ori ,pstfel meat sa se consolideze misiunea 

Uniunii Europene ... conduednd la consolidarea obiectivului Uniunii”. 
1. Pentm rigoare normativa, titlul se va reda sub forma:

„Lege pentru modificarea si completarea Legii concediului 

paternal nr.210/1999”.
8. Semnalam ca nu sunt respectate prevederile art.47 alin.(3) din 

Legea nr.24/2000, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, potrivit carora, ,Jn cazul actelor normative care au ca obiect 

modificdri sau completdri ale altor acte normative, articolele se 

numeroteazd cu cifre romane, pdstrdndu-se numerotarea cu cifre arabe
pentru textele modificate sau comDletate".

in consecinta, actualele articole 1-5 vor fi numerotate cu cifre
romane.

9. La partea introductiva a actualului art.l, este necesara atat 
redarea corecta a titlului actului normativ de baza, cat reflectarea 

evenimentelor legislative intervenite asupra acestuia dupa publicare, 
sintagma „cu modificarile §i completarile ulterioare” urmand a fi 
inlocuita cu sintagma „cu completarile ulterioare”.

10. Referitor la parfile dispozitive ale pct.l §i 2, intrucat acestea 

vizeaza modificarea integrals a art.l, este necesara comasarea acestora 

intr-o singura parte dispozitiva, cu urmatorul cuprins:
„1. Articolul 1 se modifies §i va avea urmStorul cuprins: 
«(se vor reda textele propuse pentru alin.(l) si (2))»”.

Observatia este valabilS si pentru partile dispozitive ale 
punctelor 6 si 7.

A

In consecintS, punctele din cuprinsul art.l se vor renumerota.
11. La art.l, la pct.l, avand in vedere cS termenul de „lucrStor” 

este la prima utilizare in text, pentru o exprimare unitarS in cuprinsul 

actului normativ, recomandSm fie defmirea acestuia, fie includerea unei 

trimiteri la un act normativ care cuprinde o defmitie pentru aceastS 

notiune.
j

La pct.2, referitor la textul preconizat pentru art.l alin.(2), pentru 

asigurarea caracterului complet al normei, dupS expresia „concediu 

paternal” se va introduce termenul „platit”.
TotodatS, pentru evitarea unui paralelism legislativ, aspect 

interzis de art. 16 alin.(l) din Legea nr.24/2000, republicatS, cu 

modificSrile si completSrile ulterioare, este necesar a se analiza dacS 

ipoteza enuntatS la art.l alin.(2) este aceeasi cu cea de la art.2 alin.(l), 
situatie in care ar fi necesarS eliminarea unuia dintre cele doua texte.
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in plus, referitor la domeniul de aplicare, la art.2 din Directiva 

(UE) 2019/1158 se prevede ca „Prezenta directiva se aplica tuturor 

lucratorilor, barbati si femei, care au un contract de munca sau un 

raport de munca, astfel cum este definit de legislatia, conventiile 

colective sau practicile in vigoare in fiecare stat membru, tinand seama 

de jurisprudent Curtii de Justitie.”.
Prin urmare, pentru evitarea interpretarilor eronate, asigurarea 

corectei transpuneri a art.2 din Directiva, precum si pentru respectarea 

prevederilor art.l alin.(5) din Constitutia Romaniei, republicata, sub 

aspectul predictibilitatii normelor, este necesara reconsiderarea 

coroborata a textelor de la art.l alin.(2) si art.2 alin.(l), cu precizarea 

ca, in legislatia nationals pot fi acordate drepturi similare si altor 

persoane, nu doar lucratorilor.
A

12. Intrucat partile dispozitive ale actualelor pct.3 si 4 ale art.2,
prevad modificarea alin.(l) si (1^) ale aceluiasi element structural, pentru o 

prezentare coerenta a interventiilor legislative, propunem comasarea intr-un 

singur punct, cu urmatoarea parte dispozitiva:
,JLa articolul 2 alineatele (1) si (1^) se modifica si vor avea

urmatorul cuprins:”.
In textul preconizat pentru alin.(P) al art.2, pentru precizia normei, 

recomandam completarea sintagmei „prevazut de reglementarile legale in 

vigoare”, cu trimiteri la actele normative vizate.
13. Pentru respectarea uzantelor normative partea dispozitiva a 

actualului pct.5, se va reda sub forma:
„1. Alineatul (1) al articolului 3 se modifica §i va avea

urmatorul cuprins:
«(se va reda textul propus)»”.

Referitor la textul preconizat pentru alin.(l) al art.3 din actul de 

baza, intrucat prin abrogarea Legii nr.46/1996 si intrarea in vigoare la 

data de 1 ianuarie 2007 a Legii nr.446/2006 privind pregatirea 

populafiei pentru aparare, cu modificarile si completarile ulterioare, 
serviciul militar nu mai este obligatoriu decat in situatiile prevazute la 

art.3 alin.(5), propunem inlocuirea termenului „obligatoriu” cu o 

trimitere la actul normativ mentionat anterior.
14. La pct.7, referitor la textul propus pentru art.4 alin.(2) din 

actul de baza, pentru o corecta exprimare, este necesara reformularea 

acestuia. In acest sens, propunem pastrarea textului actual, care este 

scurt, clar si acoperitor, cu consecinta eliminarii punctului 7 din proiect.
15. La partea dispozitiva a actualului pct.8, pentru respectarea 

uzantelor normative, se va reda sub forma:
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„1. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, art.4\ cu
urmatorul cuprins:

«(se va reda textul propus)»
Precizam ca, prin normele propuse la alin.(l)-(4) ale art.4*, este 

vizata transpunerea art. 10 din Directiva (UE) 2019/1158, insa aceasta 

este o transpunere partiala, defectuoasa, iar normele interne, prin 

raportare la cele din directiva, sunt confuze si dificil de aplicat
Referitor la norma propusa la alin.(l) al art.4\ pentru o exprimare 

adecvata in context, sugeram ca sintagma „rezultata din legislate, 
conventiile colective sau practicile nationale” sa fie inlocuita cu 

sintagma „prevazuta de lege sau contractul colectiv de munca 

aplicabil”.
Referitor la norma propusa la alin.(2) al art.4^ pentru precizia 

normei, reeomandam inlocuirea sintagmei „ar fi efectuat concediul” 

plasata in fmalul textului, cu sintagma „ar fi efectuat respectivul 

concediu”.
La norma propusa la alin.(3) al art.4\ pentru o exprimare 

specified stilului normativ, este necesara inlocuirea sintagmei 
„Angajatorul se asigura de mentinerea” cu sintagma „Angajatorul are
obligatia mentinerii”.

In plus, semnalam ca, pentru o transpunere completa a 

dispozitiilor in materia concediului paternal, se impune ca in contextul 
aceluiasi demers legislativ, sa se stabileasca normele prin care se va 

interzice coneedierea si orice pregatiri in vederea concedierii 

lucratorilor pe motiv ca acestia au solicitat sau au efectuat un concediu 

de paternitate, obligatie care revine statului roman potrivit prevederilor 

art. 12 alin.(l) din directiva.
Totodata, trebuie transpusa norma potrivit careia lucratorii care 

considera ca au fost concediati pe motiv ca au solicitat sau efectuat un 

concediu de paternitate, sa poata solicita angajatorului sa prezinte, in 

scris, motivele pentru concediere, potrivit art. 12 alin.(2) din directiva.
Mai mult, este necesara transpunerea art. 12 alin.(3) din directiva, 

potrivit caruia „Statele membre iau masurile necesare pentru a se 

asigura ca, atunci ednd lucratorii care considera ca au fost concediati 

pe motiv cd au solicitat sau au efectuat un concediu prevdzut la 

articolele 4, 5 si 6 probeazd, in fata unei instante judeedtoresti sau a 

unei alte autoritdti competente, fapte pe baza edrora se poate prezuma 

cd au fost concediati din astfel de motive, sarcina de a proba cd 

coneedierea s-a intemeiat pe alte motive ii revine an^aiatorului”.
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in consecinta, este necesara completarea proiectului cu aceste
masuri.

16. La actualul art.2, referitor la mentiunea privind 

transpunerea normelor Uniunii Europene, avand in vedere ca, 
proiectul nu transpune integral normele Directivei (UE) 2019/1158,

specificarea
sectiunilor/articolelor/alineatelor/paragrafelor, dupa caz, din 

directiva vizata, preluate in cadrul proiectului.
De asemenea, pentru respectarea normelor de tehnica legislativa 

prevazute de art.45 al Legii nr.24/2000, republieata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, este necesara redarea coordonatelor 

publicatiei actului juridic european, astfel: „...asigura transpunerea 

prevederilor art.l par.l, art.4 alin.(l), art.8 alin.(l) si (2), art.lO si
11 din Directiva (UE) 2019/1158 a Parlamentului publicata in 

Jurnalul Ollcial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr.l88 din
12 iulie 2019”.

17. La actualul art.3, pentru respectarea uzantelor normative, 
norma de republicare va fi redactata astfel:

„Art.III. - Legea concediului paternal nr.210/1999, cu 

completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse 

prin prezenta lege, va fi republieata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare”.

18. La actualul art.4, pentru o precisa informare si utilizarea unui 

limbaj juridic specific actelor normative, propunem urmatoarea 
redactare:

exactanecesaraeste a

„Art.IV. - In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare 

a prezentei legi, Guvernul, va modifica Normele metodologice de 

aplicare a Legii concediului paternal nr.210/1999, aprobate prin 

Hotararea Guvernului nr.244/2000 publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 150 din 11 aprilie 2000.”.

19. In concluzie, referitor la transpunerea Directivei (UE) 

2019/1158 prin textele prezentului proiect, precizam ca aceasta este 

defectuoasa, iar normele interne, prin raportare la cele din directiva, 
sunt confuze si dificil de aplicat.

Daca se doreste a se continua procedura legislativa in cazul 
prezentului proiect, exista doua variante, observatiile de la punctele 

precedente urmand a fi valorificate in mod corespunzator, astfel:
A. Fie sunt eliminate textele de la art.l pct.8 si art.2, urmand 

ca transpunerea Directivei (UE) 2019/1158 sa fie realizata unitar, de o 

maniera adeevata astfel incat sa nu se incalce dreptul Uniunii Europene,
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dar si in masura sa nu aduca atingere prevederilor art.l alin.(5) din 

Constitutia Romaniei, republicata, printr-un alt act normativ;
B. Fie, dupa o atenta selectare a tuturor dispozitiilor din 

Directiva (UE) 2019/1158 referitoare la concediul de paternitate, 
normele interne de transpunere -atat cele deja cuprinse in proiect, dar si 
celelalte care mai sunt necesare (a se vedea spre exemplu art.7 din 

directiva, referitor la absenta de la locul de munca din motive de forta 

majora) - se vor redacta in acord cu terminologia juridica interna, astfel 
incat sa poata fi intelese §i aplicate de destinatarii masurilor nationale 
de transpunere.

Bucuresti
Nr.
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 150/11 apr. 2000H.G. nr. 244/2000

, Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 
210/1999
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 654/31 dec. 1999L. nr. 210/1999

Legea concediului paternal

1 completat prin L. nr. 33/2020 M. Of. nr. 271/1 apr. 2020
Lege pentru completarea Legii concediului paternai nr. 
210/1999 §i pentru abrogarea art. 10 aiin. (7) din Ordonanja 
de urgenja a Guvernuiui nr. 90/2017 privind uneie masuri 
fiscal-bugetare, modificarea ji completarea unor acte 
normative ji prorogarea unor termene

introduce alin. (!_}), (1_2) la art. 2, alin. 
(4) la art. 2 si alin. (3) la art. 5
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