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EXPUNERE DE MOTIVE 

În contextul pandemiei Covid-19, vaccinarea Tmpotriva virusului SARS CoV-2 
constituie principala metodă de combatere a efectelor pandemiei. O intervenţie activă 

care să sprijine persoanele care doresc să se vaccineze Tmpotriva Covid-19 este 
acordarea unei zile libere plătite, Tn ziva vaccinării. Această măsură este menită să 

Tncurajeze vaccinarea şi să elimine eventualele pied ici din calea vaccinării, piedici ce ţin 

de relaţiile de muncă. O măsură similară a fost adoptată Tn cazul donatorilor de sânge. 

Având Tn vedere procedura de vaccinare şi faptul că există semnificativ de multe 
cazuri Tn care cetăţenii s-au programat pentru vaccinare Tn alte centre decât cele din 
localitatea de domiciliu sau reşedinţă, o zi liberă plătită (care nu se include Tn durata 
concediului de odihnă) Tn ziva vaccinării este cât se poate de benefică. De asemenea, o 
asemenea măsură este benefică şi pentru angajator, deoarece se vor diminua pierderile 
cauzate de inactivitatea angajaţilor obligaţi să stea Tn izolare ca urmare a infectării cu 
virusul SARS CoV 2 sau chiar de suspendarea activităţii economice. 

În acest sens, prin prezenta propunere legislativă se propune completarea Legii 
nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19, urmând ca persoanele care se vaccinează Tmpotriva Covid-19 să poată 

beneficia, la cerere, de următoarele drepturi: 

a) o zi liberă plătită, care nu se include Tn durata concediului de odihnă, Tn ziva 
vaccinării, Tn cazul angajaţilor; 

a) o zi scutire de frecvenţă, Tn ziva vaccinării, Tn cazul elevilor, studenţilor şi 

militarilor; 

De asemenea, pot beneficia de o zi liberă plătită, care nu se include Tn durata 
concediului de odihnă, şi unul dintre părinţi Tn ziva vaccinării copilului cu vârsta de până 

la 14 ani sau a copilului cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani. 

Propunerea legislativă stabileşte, totodată, documentele justificative pe baza 
cărora persoanele Tn cauză pot beneficia de aceste drepturi. 

Faţă de cele prezentate, propunem spre dezbatere şi adoptare prezenta 
propunere legislativă pentru comp/etarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 
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