
- •vmm iI
,.MPRIM MINISTRU

Doamna pre§edinte,

In conformitate cu prevederile art. Ill alin. (1) din Constitulie §i in 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanfa de urgen^a a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul Romaniei formuleaza urmatorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 

privind concediul paternal nr. 210/1999, iniliata de domnii deputati PSD 

Marius-Constantin Budai, Adrian Solomon si doamna deputat PSD Ileana- 

Cristina Dumitrache (Bp. 112/2021, L 146/2021).

I. Principalele reglementari

Initiativa legislativa are ca obiect de reglementare modificarea §i 
completarea Leg/z nr. 210/1999 privind concediul paternal, cu modificdrile 

si completdrile ulterioare, astfel incat sa se asigure conformitatea acestui 

act normativ cu prevederile Directivei (UE) 2019/1158 privind echilibrul 

dintre viata profesionald si cea privatd a pdrintilor si mgrijitorilor si de 

abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consilului, dupa cum urmeaza:
- introducerea de reglementari pentru a facilita concilierea vietii 

profesionale cu viata de familie in cazul lucratorilor care sunt parin|i;
- extinderea perioadei concediului paternal platit de la 5 zile 

lucratoare, la 10 zile lucratoare, in cazul nasterii unui copil;
- aplicarea prevederilor si in cazul drepturilor acordate personalului 

militar (politi§tii, cadrele militare, solda|ii §i gradatii profesioni§ti, precum 

§i funclionarii public! cu statut special din sistemul administra^iei 
penitenciare, in activitate), respectiv extinderea acordarii concediului 

paternal platit, de 10 zile lucratoare, si pentru aceste categorii de lucratori;
- prelungirea de la 7 zile la 10 zile lucratoare a permisiei in cazul 

tatalui care satisface serviciul militar obligatoriu;



, ' - modificarea prevederilor art. 4 alin. (1), astfel incat durata
concediului paternal sa se prelungeasca cu 5 zile lucratoare in cazul in care 

tatal eopilului nou-nascut a ob^inut atestatul de absolvire a cursurilor de 

puericultura;
- modificarea art. 4 alin. (2) astfel incat sa permita tatalui, care a 

ob^inut atestatul de absolvire a cursului de puericultura, sa beneficieze de 

majorarea cu 5 zile lucratoare a concediului paternal cu ocazia nasterii 

fiecarui copil;
- completarea Legii cu dispozi|iile art. 10 din cuprinsul Directivei 

(UE) 2019/1158\ astfel incat sa se asigure protectia drepturilor 

lucratorului care solicita concediul paternal, protectia locului de munca la 

fmalizarea concediului paternal, precum si men^inerea raportului de munca 

pe parcursul acestei perioade.

II. Observatii

1. Subliniem ca Directiva (UE) 2019/1158 instituie conditii de 

armonizare minimale, statele membre putand adopta prevederi mai 

favorabile lucratorilor, comparativ cu nivelul de proteetie oferit de aceasta.
In ceea ce priveste mentiunea de transpunere prevazuta de art. 2 din 

initiativa legislative, apreciem ca aceasta ar trebui reformulate in 

conformitate cu art. 45 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicd 

legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu 

modificdrile si completdrile ulterioare
De asemenea, pentru a se asigura o transpunere eomplete si corecte a 

normelor europene, se impune analizarea dispozi^iilor art. 11, 12 §i 13 din

Art. 10 „ (I) Drepturile care au fast dobdndite sau sunt in curs de afi dobdndite de lucratori la data la care incepe 
concediul menlionat la articolele 4, 5 ^i 6 sau absenta de la locul de munca prevazuta la articolul 7 se menfin pdna la 
sfdrfitul respectivului concediu sau al respectivei absenfe de la locul de munca. La sfdrptul respectivului concediu sau 
al respectivei absente de la locul de munca, se aplicd aceste drepturi, inclusiv orice modificare rezultatd din dreptul 
intern, convenjiile colective sau practicile nalionale. (2) Statele membre se asigura ca la sfdrptul concediului prevdzui 
la articolele 4, 5 ^i 6, lucrdtorii au dreptul de a reveni pe locul lor de munca sau pe un loc echivalent in condijii care nu 
le sunt mai pujin favorabile fi au dreptul de a beneficia de orice imbundtdfire a conditiilor de munca la care ar ft avut 
dreptul dacd nu ar fi efectuat concediul. (3) Statele membre defmesc statutul contractului sau al raportului de munca pe 
perioada concediului prevdzut la articolele 4, 5 ^i 6 sau a absenfei de la locul de munca prevazuta la articolul 7, 
inclusiv in ceea ce priveste drepturile la prestafU de securitate sociala, printre care contribuliile la sistemul de pensii, 
asigurdnd in acela^i timp mentinerea raportului de munca pe parcursul acestei perioade. ”
^ Art. 45 (1) in situafia actelor normative care transpun direct norme comunitare in dreptul intern, dupa partea 
dispozitivd a acestora se face o menfiune care sa cuprinda elementele de identificare a aclului comunitar care a fast 
preluat, dupa modelul urmator: „Prezenta/prezentul... (se menfioneazd tipul actului normativ) transpune Directiva 
nr. privind..., publicata in Jurnalul Oflcial al Uniunii Europene nr. .../... . ”
(2) Dacd printr-un act normativ se transpune doar parfial un act comunitar, menfiunea prevazutd la alin. (1) trebuie sd 
specifice in deialiu textele (secfiuni/articole/paragrafe, dupd caz) transpuse
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'Directiva (UE) 2019/1158\ in contextul in care in cadrul acestora sunt 

prevazute obligatii in sarcina statelor membre pentru care nu se regaseste 

un corespondent in normele propuse.
Spre exemplu, desi la art. 1 pet. 8 din initiativa legislative (art. 4’ 

alin. (4)) norma propusa prevede ca „ angajatorul se asigura ca nu u este 

aplicat un tratament mai putin favorabil lucratorului pe motiv cd acesta a 

solicitat sau a efectuat concediul paternal”, nu a fost reglementata nicio 

sancliune in cazul nerespectarii acestei obliga^ii, cu toate ca la art. 13 din 

Directiva (UE) 2019/1158 s-a stabilit ca ,,Statele membre adoptd regimul 

sanctiunilor care se aplied in cazul nerespeetdrii dispozifiilor na(ionale 

adoptate in temeiul prezentei directive sau a dispozitiilor relevante aflate 

deja in vigoare care vizeazd drepturi incluse in domeniul de aplicare al 

prezentei directive si iau toate mdsurile necesare pentru a asigura 

aplicarea acestora. Sanctiunile trebuie sd fie efective, proportionale si cu 

efect de descurajare. ”
In acelasi sens, apreciem ca textul normativ ar fi trebuit completat cu 

prevederi, la nivel de principiu, in sensul art. 4 alin. (2) si (3) din 

Directivd^.

2. Semnalam, cu titlu general, obligatia statelor membre de a 

transmite Comisiei Europene informatii suficient de dare si precise 

privind normele na^ionale de transpunere, ca urmare a pronunlarii 

Hotdrdrii CJUE in cauza c-543/17, Comisia Europeand/Regatul Belgiei, 
pet. 59.

^ Art. II „Statele membre iau masurile necesare pentru a interzice tratamentul mai pufin favorabil al lucratorilor pe 
motiv ca ace^tia au solicitat sau au efectuat un concediu prevdzut la articolele 4, 5 ^i 6 sau o absenfd de la locul de 
munca prevdzutd la articolul 7 sau pe motiv cd p-au exercitat drepturile prevazute la articolul 9. ”
Art. 12 „(I) Statele membre iau mdsurile necesare pentru a interzice concedierea ^i orice pregdtiri in vederea 
concedierii lucrdtorilor pe motiv cd acepia au solicitat sau au efectuat un concediu prevdzut la articolele 4, 5 p 6 sau 
cd ^i-au exercitat dreptul de a solicita formule flexibile de lucru mentionate la articolul 9. (2) Luerdtorii care considerd 
cd au fast concediaf pe motiv cd au solicitat sau au efectuat un concediu prevdzut la articolele 4, 5 p 6 sau cd ^i-au 
exercitat dreptul de a solicita formule flexibile de lucru astfel cum sunt mentionate la articolul 9 pot solicita 
angajatorului sd furnizeze motivele intemeiate pentru concediere. In ceea ce prive^te concedierea unui lucrdtor care a 
solicitat sau a efectuat un concediu prevdzut la articolul 4, 5 sau 6, angajatorul prezintd motivele pentru concediere in 
scris. (3) Statele membre iau mdsurile necesare pentru a se asigura cd, atunci ednd luerdtorii care considerd cd au font 
concediafi pe motiv cd au solicitat sau au efectuat un concediu prevdzut la articolele 4, 5 si 6 probeazd, in fata unei 
instanfe judeedtorefti sau a unei alte autoritdfi competente, fapte pe baza edrora se poate prezuma cd au fost concediafi 
din astfel de motive, sarcina de a proba cd concedierea s-a intemeiat pe alte motive ii revine angajatorului. (4) 
Alineatul (3) nu impiedied statele membre sd stabileascd un regim probatoriu mai favorabil lucrdtorilor. (5) Statele 
membre nu sunt obligate sd aplice alineatul (3) in cazul procedurilor unde investigarea faptelor cauzei revine instanlei 
sau organismului competent. (6) Alineatul (3) nu se aplied procedurilor penale, cu excepfia unor prevederi contrare ale 
statelor membre. ”
^ Art. 4 (2) Dreptul la concediu de paternitate nu este condilionat de o cerinfd privind perioada de lucru sau de o 
cerinfd
privind vechimea in muned.
(3) Dreptul la concediu de paternitate se acordd indiferent de starea civild sau statutul familial al lucrdtorului, astfel 
cum este definit de dreptul intern.
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‘ Astfel, pentru fiecare dispozitie dintr-o directiva, trebuie indicata, 
intr-o maniera suficient de clam si precisa, norma nationals de transpunere.

Prin urmare, statele membre trebuie sa indiee exaet, printr-un tabel 

de concordan^a^ (doeument explicativ), care sunt prevederile din legislatia 

nationals care asigura transpunerea efectiva.
De asemenea, Comisia Europeana a indieat si ca, in principiu, este 

posibila declan§area procedurii de infringement ehiar si numai pentru lipsa 

documentelor explicative.

3. Semnalam ca implementarea acestei noi Directive va avea impact 

asupra prevederilor legislatiei nafionale, transpunerea noilor prevederi in 

legislatia nationals fiind obligatorie pana la data de 2 august 2022.
In aeest context, subliniem ca demersurile pentru dezbatere si 

adoptare de catre Parlament, precum si cele privind publicarea in 

Monitorul Oficial trebuie sa se desfa§oare in interiorul termenului de 

transpunere.
Consideram ca erau necesare si alte modificari/completari, astfel 

incat sa fie asigurata claritate la nivel legislativ §i o transpunere 

corespunzatoare a prevederilor noii Directive.
A

In ceea ce priveste Art. I pet. 1 din initiativa legislative, noile 

modificari ar fi trebuit sa precizeze clar care sunt beneficiarii actului 

normativ, respectiv persoanele care au dreptul sa solicite concediul 

paternal, precum si statutul ocupalional al acestora, modificarile facand 

referire \a ,,lucratoriipdrin}i”.
Prevederile actuale ale legii sunt aplicabile doar persoanelor 

asigurate in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat, precum §i 
poliIi§tilor, cadrelor militare, soldatilor si gradafilor profesioni§ti, precum 

§i functionarilor publici cu statut special din sistemul administra^iei 

penitenciare, in activitate.
Avand in vedere ca termenul de ,,lucrdtor” nu apare in cuprinsul 

acestei legi, era necesara defmirea acestuia, cu precizarea clara a 

categoriilor de lucratori (lucratori salariati, independent, s.a.).
Intrucat prevederile art. 8 din cuprinsul noii Directive stabilesc si 

cerin|e minime in ceea ce prive§te asigurarea unei indemnizatii adeevate 

pe perioada concediului paternal, consideram ca ar fi trebuit precizat in

^ Tabelul de concordanfd care imote^te proiectele de acte normative nafionale de transpunere promovate ar trebui sa 
aibd forma stabilitd prin art. 17 alin. (2) lit. c) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru 
elaborarea, avizarea ^i prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proieclelor de acte normative, 
precum §i a altor documente, in vederea adoptdrii/aprobdrii, aprobat prin Hotardrea Guvernului nr. 561/2009, cu 
modificarile fi completdrile ulterioare.



. ' "Expunerea de motive ca plata drepturilor de concediu paternal va fi
sustinuta ca si pana acum din fondul de salarii al unitatii si va fi egala cu 

salariul corespunzator perioadei respective.
/V

In acest caz, noile prevederi care permit majorarea cu 5 zile 

lucratoare a concediului paternal cu ocazia nasterii fiecarui copil, vor 

genera cheltuieli suplimentare pentru angajatori, in situa|ia in care 

angajatii vor avea mai mult de un copil, motiv pentru care prezenta 

initiativa legislativa ar fi trebuit supusa consultarilor si dezbaterilor cu 

patronatele.
In ceea ce priveste norma propusa la Art. 1 pet. 5 din initiativa 

legislativa, prevederile referitoare la situaliile in care tatal satisface 

serviciul militar obligatoriu ar fi trebuit adaptate contextului actual, 
intrucat serviciul militar obligatoriu a fost suspendat in Romania, potrivit 

prevederilor Legii nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a 

serviciului militar obligatoriu si trecerea la serviciul militar pe baza de 

voluntariat, cu modificdrile ulterioare.
Referitor la solutiile normative propuse la Art. 1 pet. 7 din initiativa 

legislativa, prin care au fost modificate prevederile actuale referitoare la 

durata concediului paternal in cazul in care tatal a obtinut atestatul de 

absolvire a cursului de puericultura, respectiv majorarea concediului 

paternal cu inca 5 zile lucratoare, in cazul na§terii unui singur copil, pentru 

claritate legislativa in locul sintagmei ,,cu ocazia nasterii unui copil” 

trebuia utilizata sintagma ,,cu ocazia nasterii fiecarui copil”.
Semnalam ca Art. 1 pet. 8 din initiativa legislativa, referitor la 

introducerea art. A\ care reproduce prevederile art. 10 din Directiva (UE) 

2019/1158, necesita reformulare §i adaptare la contextul legislativ national, 
astfel incat sa fie coroborat si cu prevederile art. 10 alin. (3), (6) si (8) din 

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de §anse si de tratament intre femei 

§i bdrbati, republicatd, cu modificdrile p completdrile ulterioare, precum 

si cu alte prevederi similare din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, 
republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare.

In acelasi timp, dat fiind faptul ca acest demers legislativ asigura o 

transpunere partiala a intregii Directive, apreciem ca ar trebuit avuta in 

vedere si legislatia nationals privind acordarea de beneficii de asistenta 

sociala, concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, 
concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.



4. Mentionam ca, potrivit art. 47 alin. (4) din Legea nr. 24/2000, „ in 

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
completate. ” ^ ___  _______________________________

Avand in vedere dispozitiile de mai sus, era necesara numerotarea 

celor 5 articole din prezenta initiativa legislativa cu cifre romane.

III. PunctuI de vedere al Guvernuiui

Avand in vedere considerentele men^ionate, Guvernul nu sustine 

adoptarea acestei initiative legislative in forma prezentata.

Cu stima,

FIdfikrVVd

pjhM

Doamnei senator Anca Dana DRAGU 

Pre§edintele Senatului
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