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RAPORT
asupra proiectului de Lege privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la doi ani
În urma examinării proiectului de Lege privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la doi ani
în şedinţa din 4 iunie 1997 comisia propune ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de comisie

Motivare

Comisia propune următorul text:

1.
Art.2.- Concediul pentru îngrijirea copilului
se acordă la cerere, în continuarea concediului
pentru sarcină şi lehuzie sau oricând până la
împlinirea de către copil a vârstei de doi ani.

S-a introdus cuvântul “plătit”
“Art.2. - Concediul plătit pentru îngrijirea Pentru o mai clară formulare şi
copilului se acordă la cerere, în continuarea precizie a textului având în vedere
concediului pentru sarcină şi lehuzie sau faptul că acest concediu este plătit
oricând până la împlinirea de către copil a
vârstei de 2 ani.”
Autor: deputat Iliescu Valentin

2.

Art.3 (1) Femeile asigurate în cadrul
sistemului de asigurări sociale de stat şi
femeile cadre militare în activitate,
beneficiază, pe durata concediului pentru
îngrijirea copilului, de o indemnizaţie
reprezentând 65% din salariul de bază şi

La art.3 (1) Comisia propune înlocuirea
procentului de 65% cu
“ 85 %”

Pentru a asigura o mai bună
protecţie socială

Autor : deputat Bondi Gyongyike
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celelalte venituri salariale pe baza cărora se
stabileste contribuţia de asigurări sociale,
respectiv din venitul de asigurare.
3.

Art.4- Perioada concediului pentru sarcină şi
lehuzie şi a concediului pentru îngrijirea
copilului în vârstă de până la doi ani
constituie vechime în muncă.

Comisia propune următorul text:
“Art.4- Perioada concediului pentru
îngrijirea copilului în vârstă de până la doi
ani constituie vechime în muncă.”
Autori : deputaţii Kerekes Karoly , Buzatu
Dumitru
Articol nou
Comisia propune următorul text ca art.6 nou.
“Art.6.- De prevederile prezentei legi poate
beneficia opţional oricare din părinţii
copilului”

3.

Autor: deputat Paula Ivănescu

4

Art.6 - Indemnizaţiile prevăzute la art.3 se
suportă din bugetul asigurărilor sociale de
stat, bugetul fondului pentru plata pensiilor şi
altor drepturi de asigurări sociale ale
agricultorilor şi, respectiv, din bugetul de stat,
în funcţie de sistemul de asigurări în care este

Comisia propune următorul text pentru art.6
care devine Art.7 prin renumerotare:
“Art.7- Indemnizaţiile prevăzute la art.3 se
suportă din bugetul asigurărilor sociale de
stat, bugetul fondului pentru plata pensiilor şi
altor drepturi de asigurări sociale ale

Pentru o mai mare claritate a
textului s-a eliminat sintagma
“pentru sarcină şi lehuzie şi a
concediului”

S-a introdus această prevedere
pentru a se crea condiţii cât mai
bune de creştere şi îngrijire a
copilului cu referire la situaţiile de
excepţie când într-o familie poate
exista în perioada primilor doi ani
de viaţă a copilului, bineînţeles
după concediul de maternitate, o
situaţie că dacă ar continua
serviciul mama ar aduce venituri
mult mai mari decât soţul sau
eventual reîntorcându-se mai
repede la serviciu şi-ar consolida o
situaţie în rezolvarea unor proiecte
ce ţin de profesia ei.
S-a introdus cuvântul “sociale”
pentru precizia textului
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cuprinsă femeia asigurată.

agricultorilor şi, respectiv, din bugetul de stat,
în funcţie de sistemul de asigurări sociale în
care este cuprinsă femeia asigurată.”
Autori: deputat Valentin Iliescu

5.

.Art.7

Art.7 devine Art.8 prin renumerotare cu
acelaşi conţinut

6.

.Art.8

Art.8 devine Art.9 prin renumerotare cu
acelaşi conţinut

În cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente au fost respinse:
Nr.crt.
1.

2.

Articolul
(textul iniţial)
Art.1. - Femeile asigurate în cadrul
sistemului asigurărilor sociale de stat,
sistemului de asigurări sociale
pentru
agricultori şi femeile cadre militare în
activitate, au dreptul, în condiţiile prevăzute
de prezenta lege , la un concediu plătit
pentru îngrijirea copilului, în afara
concediului plătit pentru sarcină şi lehuzie
de 112 zile, prevăzut de reglementările în
vigoare.

Amendamentul propus
şi autorul acestuia
“Art.1 Persoanele asigurate în cadrul
sistemului asigurărilor sociale de stat,
sistemului de asigurări sociale pentru
agricultori şi cadrele militare, au dreptul,
în condiţiile prevăzute de prezenta lege, la
un concediu plătit pentru îngrijirea
copilului.”

Motivare
Argumente pentru susţinere:
S-a propus acest text pentru a se
crea posibilitatea prin lege ca
acest concediu pentru îngrijirea
copilului până la doi ani să fie
acordat şi altor persoane decât
mama copilului.
Argumente pentru respingere:

Autorii: deputaţi Buzatu Dumitru, Ivănescu
Paula
Pentru a se rezolva situaţiile
invocate mai sus s-a adoptat
textul Art.6 nou introdus
Art.2.Concediul pentru îngrijirea “Art.2 Concediul plătit pentru îngrijirea Argumente pentru susţinere:
copilului se acordă la cerere, în continuarea copilului se acordă mamei , sau după caz Pentru a enumera toate categoriile
concediului pentru sarcină şi lehuzie sau tatălui, persoanelor care au fost numite de persoane care pot beneficia de
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3

4

oricând până la împlinirea de către copil a tutore, li s-au încredinţat copii spre creştere acest drept
vârstei de doi ani
şi educare, sau au luat copilul în plasament
familial, până la împlinirea vârstei de doi
ani, după expirarea concediului pentru Argumente pentru respingere:
sarcină şi lehuzie”
Situaţia este rezolvată prin textul
de la art.6 nou introdus de
Autor: deputat Buzatu Dumitru
comisie la poz. 3 din prezentul
raport
Art.3 (1) Femeile asigurate în cadrul
La art.3 (1) se propune înlocuirea Argumente pentru susţinere:
sistemului de asigurări sociale de stat şi
procentului de 65% cu “100%”
Pentru a se asigura o mai bună
femeile cadre militare în activitate,
protectie socială, considerându-se
beneficiază, pe durata concediului pentru
Autor : deputat Sârbu Marian
că o creştere cu 35% nu reprezintă
îngrijirea copilului, de o indemnizaţie
un efort financiar f. mare.
reprezentând 65% din salariul de bază şi
Argumente pentru respingere:
celelalte venituri salariale pe baza cărora se
Mărind procentul s-ar putea lărgi
stabileste contribuţia de asigurări sociale,
sfera beneficiarilor astfel că
respectiv din venitul de asigurare.
efortul financiar nu poate fi
prevăzut acum.
Art.3 (2) Femeile asigurate în cadrul
sistemului de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale
ale agricultorilor,
beneficiază, pe durata concediului pentru
îngrijirea copilului, de indemnizaţie
reprezentând 80% din media lunară a
venitului asigurat din ultimele 6 luni pentru
care a fost achitată contributia prevăzută de
reglementările în vigoare.

Se propune înlocuirea în textul Art. 3 (2) a Argumente pentru susţinere:
procentului de “80% “cu “100%”
Pentru faptul că s-a acceptat
procentul de 85% în loc de 65%
Autori : deputaţi Marian Sârbu, Ion Lazia cât era prevăzut în proiect şi
şi Varujan Pambuccian
ţinând cont de faptul că
persoanele astfel asigurate sunt
foarte puţine , fiind asigurarea
facultativă , iar cuantumul sumei
pentru care se asigură este mult
mai mic.
Argumente pentru respingere:
Pentru că nu se poate aprecia
efortul financiar, dat fiind faptul
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5.

Art.5 - De prevederile prezentei legi Se propune eliminarea Art.5
beneficiază şi femeile asigurate, prevăzute
la art.1, care au adoptat, au fost numite Autor : deputat Dumitru Buzatu
tutore, li s-au încredinţat copii spre creştere
şi educare sau în plasament familial în
condiţiile legii.

6.

Art.7
Se
recomandă
sistemelor Se propune eliminarea Art.7
independente de asigurări sociale , altele
decât sistemul asigurărilor sociale de stat şi Autor : deputat Dumitru Buzatu
sistemul de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale ale agricultorilor, să aplice
măsurile prevăzute de prezenta lege.

PREŞEDINTE
Valentin Adrian Iliescu

că prin adoptarea unui procent de
100% este posibil să se mărească
numărul beneficiarilor, şi să
rămână o diferenţă de procent
între cele două sisteme de
asigurare (aşa cum era iniţial
proiectul)
. Argumente pentru susţinere:
Teza de la acest articol a fost
introdusă prin modificarea
propusă la art.2 ( pct.2,
amendamente respinse din raport)
Argumente pentru respingere:
Soluţia propusă se regăseşte în
textul art.6 nou introdus.
Argumente pentru susţinere:
Întrucât conţinutul acestui text nu
are forţă juridică
Argumente pentru respingere:
Este o normă de recomandare
care poate să rămână în lege

SECRETAR
Teodor Stanca
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