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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 
 
 
 

 

R A P O R T 

asupra proiectului de lege pentru completarea Legii concediului 

paternal nr.210/1999 şi pentru abrogarea art.10 alin.(7) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene 

 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa  
nr. PLx 724/2018 din 28 noiembrie 2018, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru completarea Legii 

concediului paternal nr.210/1999 şi pentru abrogarea art.10 alin.(7) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene. 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 
nr.210/1999, astfel încât poliţiştii, cadrele militare, soldaţii şi gradaţii 
profesionişti, precum şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul 
administraţiei penitenciare să poată beneficia, şi după data de 1 ianuarie 
2019, de concediul paternal prevăzut de această lege. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 26 
noiembrie 2018. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.938/28.09.2018) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.4869/25.09.2018) 
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• avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională (nr.4c-15/842/4.12.2018) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale (nr.4c-6/659/12.12.2018) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi (nr.589/4.12.2018). 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 18 decembrie 

2018 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
domnul Răzvan Grecu, director general adjunct, Ministerul Afacerilor 
Interne. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 22 de deputaţi, din 

totalul de 23 de membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3)  din Constituţia României, republicată. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 

Senat. 
 

 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

             

 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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