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R.Q~IANI A 
~ 

PARLAMENTUL ROMANIEI 

CAMERA DEPUTATILOR SENAT 

LEGE 
pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Articol unic. - După articolul 21 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,publicată in Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.396 din 15 mai 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, 
articolul 21', cu următorul cuprins: 

"Art. 21'. 

(1)Persoanele care se vaccinează impotriva Covid-19 beneficiază, la cerere, de 
următoarele drepturi: 

a) o zi liberă plătită, care nu se include in durata concediului de odihnă, in ziva 
vaccinării, in cazul angajaţilor; 

a) o zi scutire de frecvenţă, in ziva vaccinării, in cazul elevilor, studenţilor şi militarilor; 

(2) Drepturile persoanelor prevăzute la alin.(1) se acordă pe baza documentelor 
justificative eliberate de instituţia de profil Ia care a fost efectuată vaccinarea. 

(3) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin.(1) şi unul dintre părinţi in ziva vaccinării 
copilului Cu vârsta de până la 14 ani sau a copilului cu dizabilităţi cu vârsta de până la 
26 de ani. 
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(4) Drepturile persoanelor prevăzute la alin.(3) se acordă pe baza documentelor 
justificative eliberate de instituţia de profil 

la care a fost efectuată vaccinarea şi a 
declaraţiei pe propria răspundere a celuilalt părinte potrivit căreia acesta nu a solicitat la 

A 

locul său de muncă o zi liberă în acest scop. In cazul familiilor monoparentale, 
declaraţia pe propria răspundere va menţiona faptul că părintele se află in una dintre 
situaţiile prevăzute la art.3 din Legea nr.277/2010, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare." 

Această lege 
a 

fost adoptată de Parlamentul României, Cu respectarea prevederilor 
art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia Romăniei, republicată. 

PREŞEDINTELE CAMEREI PREŞEDINTELE SENATULUI 
DEPUTAŢILOR 

Anca Dana DRAGU 
Ludovic ORBAN 
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