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asupra 

proiectului de Lege privind ziua liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de 
Lege pentru îngrijirea sănătăţii copilului, trimis cu adresa nr. PL-x 576 din 9 decembrie 2013, 
înregistrat cu nr.4c-11/1465 din 9 decembrie 2013. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 2 decembrie 2013, în calitate de 
primă Cameră sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) din 
Constituţia României, republicată şi art. 92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea unei zile lucrătoare libere pe an 
părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului în vederea verificării stării de sănătate a acestuia. De 
această posibilitate vor beneficia şi familiile cu doi copii, iar pentru cele cu trei copii sau mai mulţi 
vor fi acordate două zile lucrătoare libere pe an, consecutive sau separate, la latitudinea 
angajatorului. Proiectul de lege prevede şi ca părinţii sau reprezentanţii legali să beneficieze de o 
indemnizaţie pentru ziua liberă egală cu salariul corespunzător unei zile lucrătoare. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 16 decembrie 2013. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, 
punctul de vedere al Guvernului României, transmis cu adresa nr.2002 din 28 octombrie 2013, 
conform căruia Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative, avizul nefavorabil al 
Consiliului Economic şi Social transmis cu adresa nr.2098 din 2iulie 2013 şi avizul favorabil, cu 
observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ, aviz transmis prin adresa cu nr.737 din 16 iulie 
2013. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea negativă a proiectului de lege, întrucât nu sunt respectate prevederile art. 138 alin. 
(5) din Constituţia României, republicată, potrivit căruia: “Nici o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. Iniţiatorii nu precizează sursele financiare necesare aplicării 
măsurii propuse.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
                                    PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR, 
                           BOGDAN LIVIU CIUCĂ               CĂTĂLIN THEODOR NICOLESCU 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu 
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