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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 
COMISIA PENTRU ÎNV ĂŢĂMÂNT,  
ŞTIIN ŢĂ, TINERET ŞI SPORT  
 
Bucureşti, 17 iunie 2015  
Nr. 4c-9/83 

                           COMISIA PENTRU MUNCĂ  
                           ȘI PROTECȚIE SOCIAL Ă 
 
                           Bucureşti, 17 iunie 2015 
                             Nr. 4c-7/162 

 
 

RAPORT COMUN  
asupra proiectului de Lege privind declararea zilei de început de an școlar – Zi liberă 

pentru părin ți  
(PLx 170/2014) 

 
 

 1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin adresa nr. PLx 170/2014 din 07 
aprilie 2014, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectul de lege privind 
declararea zilei de început de an școlar – Zi liberă pentru părinți. 
 

La întocmirea raportului comun, Comisiile au avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1180/29.10.2013) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/413/27.05.2014) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

(nr.37/257/9.04.2014) 
• punctul de vedere, favorabil, al Guvernului (nr.842/30.04.2014). 

 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare declararea zilei de începere a fiecărui 
an şcolar ca zi liberă pentru părinţii ai căror copii sunt înscrişi în învăţământul preuniversitar, 
respectiva zi urmând a fi recuperată în următoarele 30 de zile de la data acordării, printr-un 
acord între angajator şi angajat. 

 
2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 
 
3. Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 

alin.(9), din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 

31 martie 2014, în condițiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 
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4. În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiile au dezbătut proiectul de lege 
în şedinţa comună din 16 iunie 2015. 

La lucrări au fost prezenţi 16 deputaţi din totalul de 26 membri ai Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi 22 deputaţi, din totalul de 24 membri ai Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială. 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat: 

• domnul Andrei Gheorghe Kiraly – Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice; 

• domnul Mihai Păunică – director general, Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice; 

• domnul Fănel Mitea – director, Ministerul Finanţelor Publice. 
 
5. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât cu majoritate 

de voturi (4 voturi împotrivă şi 3 abţineri), să propună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea iniţiativei legislative întrucât nu este necesară introducerea unei astfel de 
reglementări, prevederile art.143 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precizând că, prin contractul colectiv de muncă, se pot 
stabili şi alte zile libere înafara celor expres prevăzute de lege, prin negociere între partenerii 
sociali. 

 
În cursul dezbaterilor au fost formulate două amendamente care, supuse votului, au fost 

respinse. Acestea se regăsesc în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

 

PREŞEDINTE, 
Adrian Nicolae DIACONU 

 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian SOLOMON 

SECRETAR, 
Victor CRISTEA 

 
 
 
 

SECRETAR, 
Mih ăiţă GĂINĂ 

Consilier parlamentar 
 Ioana Florina Mînzu     

Consilier parlamentar  
Sorina Szabo 
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE RESPINSE:  
 

 
Nr. 
crt. Text iniţial 

Amendamentul propus  
 şi autorul acestuia Motivare amendamente 

Camera  
Decizională 

1. Articol unic. – Prima zi a noului an 
școlar se poate acorda, ca zi liberă, 
părinților ai căror copii sunt în 
învățământul preuniversitar, dacă 
aceștia o solicită. Respectiva zi va fi 
recuperată în următoarele 30 de zile. 

Articol unic  – Prima zi a noului an 
şcolar se poate acorda, la cerere, ca zi 
liberă părinţilor ai căror copii sunt în 
învăţământul preşcolar, primar, 
respectiv la început de ciclu gimnazial 
şi liceal, cu condiţia ca aceasta să fie 
recuperată în următoarele 30 de zile. 
În condiţii similare se poate acorda zi 
liberă la încheierea unui ciclu de 
învăţământ preşcolar, primar, 
respectiv gimnazial şi liceal. 

 
Autor: Deputat UDMR Kerekes 

Karoly 

Argumente pentru susţinere: 
Pentru o prevedere mai clară și mai 
cuprinzătoare.  
 
Argumente pentru respingere: 
Astfel de zile libere se acordă și în 
prezent prin negociere între 
partenerii sociali. 

 
Camera 

Deputaţilor 

2. Articol unic. – Prima zi a noului an 
școlar se poate acorda, ca zi liberă, 
părinților ai căror copii sunt în 
învățământul preuniversitar, dacă 
aceștia o solicită. Respectiva zi va fi 
recuperată în următoarele 30 de zile. 

Articolul unic . - Prima zi a noului an 
școlar se acordă, ca zi liberă, 
părinților ai căror copii sunt în 
învățământul preuniversitar, dacă 
aceştia o solicită. Respectiva zi va fi 
recuperată în următoarele 30 de zile. 
 
Autor: Deputat PSD Marian Enache 

Argumente pentru susţinere: 
Pentru a se crea obligativitatea 
acordării acestei zile și a nu se lăsa 
la latitudinea angajatorului. 
 
Argumente pentru respingere: 
Astfel de zile libere se acordă și în 
prezent prin negociere între 
partenerii sociali. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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