
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 1/2

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 
RAPORT DE ÎNLOCUIRE 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii concediului 
paternal nr. 210/1999 

 

 
În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

proiectul de Lege pentru modificarea Legii concediului paternal 

nr.210/1999 a fost retrimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, 

prin adresa nr. PLx 873/2015 din 13 aprilie 2016, în vederea 

reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

 

Prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei cu nr.4c-

7/200/2015 depus în data de 29 martie 2016. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1030/1.10.2015) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/986/22.12.2015) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/1571/25.01.2016) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitate de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/707/17.12.2015) 

• punctul de vedere al Guvernului (nr.573/16.11.2015). 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

concediului paternal nr. 210/1999 în sensul majorării duratei concediului 
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paternal la 10 zile, faţă de 5 zile cât este în prezent. Se propune 

abrogarea dispoziţiilor potrivit cărora, în situaţia în care tatăl a obţinut 

atestatul de absolvire a cursului de puericultură, se acordă o singură dată 

majorarea cu 10 zile a duratei concediului paternal. 

 

În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din data de 17 mai 2016, 

membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea 

iniţiativei legislative având în vedere faptul că modificarea perioadei de 

concediu paternal generează un efort financiar suplimentar pentru 

angajator, căruia îi revine sarcina plăţii concediului paternal. 

 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Mihaela Grecu, 

director în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 24 

membri ai comisiei. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 7.12.2015.  

 

Proiectul de lege fac 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 şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Mihăiţă Găină 

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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