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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR

LEGE

pentru completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 

si pentru abrogarea art. 10 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, 
modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor 

termene

Camera Deputatilor adopta prezentul proiect de lege.

Art. 1. - Legea concediului paternal nr. 210/1999, publicata m 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 31 decembrie 1999, 
se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, dupa alineatul (1) se introduc doua noi 

alineate, alin. (P) si (P), cu urmatorul cuprins:
„(!*) De dreptul prevazut la alin. (1) beneficiaza §i politistii, 

cadrele militare, soldatii si gradatii profesionisti, precum si functionarii 

public! cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, in 

activitate.
(1^) Persoanele care beneficiaza de concediu paternal plMt de 

5 zile lucratoare in conditiile alin. (1) sau (1 ’) pot cumula acest drept cu 

dreptul la invoire platita, permisie sau zile de concediu, dupa caz, pentru 

nasterea unui copil, prevazut de reglementarile legale in vigoare 

aplicabile categoriei de personal din care fac parte.”
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2. La articolul 2, dupa alineatul (3) se introduce un nou 

alineat, alin. (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) Pentru personalul prevazut la alin. (1^), drepturile salariale 

cuvenite pe perioada concediului paternal se stabilesc potrivit 

dispozitiilor legale privind salarizarea acestor categorii de personal.”

3. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduce un nou 

alineat, alin. (3), cu urmatorul cuprins:
„(3) Personalul prevazut la art. 2 alin. (1^) beneficiaza, pe 

perioada concediului acordat in conditiile alin. (1), de drepturile salariale 

reglementate pentru aceste situatii de dispozitiile legale privind 

salarizarea acestor categorii de personal.”

Art. IL - La data intrarii in vigoare a prezentei legi, alineatul 

(7) al articolului 10 din Ordonan|a de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 

privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor 

acte normative si prorogarea unor termene, publicata in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017, aprobata cu 

completari prin Legea nr. 80/2018, cu modificarile si completarile 

ulterioare, se abroga.

Art. III. - In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a 

prezentei legi, Guvemul va actualiza in mod corespunzator Normele 

metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, 
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 244/2000.
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Acest protect de lege a fast adoptat de Camera Deputafilor 

in §edm(a din 10 martie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 aim. (1) 

din Constitufia Romdniei, republicatd.

PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

lON-MARCEL CIOLACU
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