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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru 

supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ 
(PLx. 337/2019) 

 
 
 

 În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
adresa nr. PLx.337 din 2 septembrie 2019, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a primit, spre dezbatere și avizare, proiectul de Lege privind acordarea unor zile libere 
părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de 
învăţământ. 

Proiectul de Lege a fost dezbătut în Comisie în şedinţa din 17 septembrie 2019. 
Comisia, cu 14 voturi pentru și 2 abțineri, a hotărât să emită aviz favorabil cu 

amendamentele admise din Anexă asupra proiectului de lege menționat. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
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                                                                                                                            Anexă 
  

AMENDAMENTE ADMISE  
 

Nr. 
crt. 

Text 
proiect de Lege 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivare 
 

1. Art. 2 - (4) În cazul în care în urma 
unor verificări se constată că ambii 
părinți au solicitat simultan zile 
libere, va fi anulată definitiv 
posibilitatea ulterioară de a mai 
beneficia de prevederile acestei 
legi. 

Art. 2 - (4) În cazul în care în urma unor 
verificări se constată că ambii părinți au 
solicitat simultan zile libere, zilele libere 
se deduc automat din durata 
concediului de odihnă a unuia dintre 
părinți. 

 
 Autor: Deputat UDMR Szabo Odon + 

Comisia 
 

 

2. Art. 5 - Prevederile prezentei legi 
se aplică tuturor angajaților din 
mediul public și privat.  

Art. 5 - (1) Text nemodificat 
 
 
(2) În termen de 90 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, 
Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
va elabora normele de aplicare ale 
acesteia.  
 

Autor: Deputat PSD Camelia Gavrilă, 
deputat UDMR Szabo Odon + Comisia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


