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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2021 privind 

acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în 

contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Art.I.- Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.llO din 2 octombrie 

2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane 

în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.945 din 4 octombrie 2021, cu următoarele modificări şi 
completări;

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Prevederile alin.(l) se aplică pe perioada stării de alertă şi după 

încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului şcolar 2021 - 

2022, fără a se include vacanţele, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor 

didactice care presupun prezenţa fizică a copiilor în unităţile de învăţământ şi în 

unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, unde aceştia sunt înscrişi, în condiţiile 

prevăzute de ordinele emise în temeiul art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de 

învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 

sau, după caz, în condiţiile art.38 alin.(L) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi 
completările ulterioare.”
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2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(2^), 
cu următorul cuprins:

„(2*) Prin excepţie de la prevederile alm.(2), zilele libere se acordă şi pe 

perioada vacanţelor dispuse la recomandarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de 

Urgenţă.”

3. La articolul 3, litera e) se modifîcă şi va avea următorul cuprins:
„e) nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din 

activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din 

activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit 
prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu excepţia situaţiei în care este scutit de la plata impozitului pe venit în 

baza art.60 din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.”

4. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin.(4^) cu 

următorul cuprins:
„(4*) Dacă, în cazul celuilalt părinte care a dat declaraţia, apare oricare dintre 

situaţiile menţionate la articolul 3 sau o altă situaţie care ar duce la imposibilitatea 

acordării zilelor libere părintelui care le-a solicitat, părintele care a solicitat zilele 

libere se va întoarce la locul de muncă în ziua următoare celei în care a apărut 
modificarea, angajatorul fiind obligat să aprobe reluarea activităţii.”

Art.IL- Măsurile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 

privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de 

persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările 

şi completările prevăzute de prezenta lege, se aplică şi pentru perioada 25 octombrie - 
5 noiembrie 2021.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 27 octombrie 

2021, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia 

României, republicată.

PREŞEDINTELE SENATULUI 

Anca ppna Dragu


