
C6tre,
BIROUL PER]\{ANENT AL SENATULUI

in conformitate cu prevederile art.74 din Constitufia RomAniei,
republicat{ li cu ale art.88 din Regulamentul Senatului, cu modific[rile gi
completSrile ulterioare, vE inaintim, aldtura! Propunerea legislativd pentra
modificarea Ordonanlei de urgenld a Gavernului nnIII/2010 privind
concediul gi indemnizalia lunard pentru creSterea copiilor, pe care vi
solicitim sE o supuneli dezbaterii gi adoptlrii Parlamentului, in proceduld
de urgenti.

Ini;iator

Aurelian lonescu - deputat PC
Dragusanu Vasile Catalin - deputat PC
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BXPUNERE DE MOTIYE

Prevederile art. ll din Ordonanfa de urgenltr a Guvernului nr.llV}Al0 privind
concediul gi indemnizafia lunarl pentru cregterea copiilor, cu modificdrile gi compietlrile
ulterioare, stipuleazi cit incepdnd de la I martie 2012, dacil ambii pdrinfi indeplinesc
condiliile pentru acordarea concediului pentru cregterea copilului, indiferent de tipul de
concediu pentru care opteaza, ei vor trebui sE stea acas6, pe rdnd, cu copilul.

Astfel, in virtutea transpunerii in dreptul intern unei directive europene, s-&
introdus obligativitatea € $i pirintele care nu a solicitat concediul pentru cregterea
copilului str se irnplice, pqltru cel putin o luntr, in cregterea gi educarea copilului, si deci
sil stea acasi cu acesta. In cazul nerespectirii acestei prevederi, sanctiunea constil in
reducerea cu o luna a concediului de cregtere a copilului pentru pirintele care l-a solicitat
(in general, mama) sau in pierderea indemnizafiei pentnr luna respectivl.

Aceasti situafie este de naturl si productr o serie de dificultdti in viata pdrin{ilor.
Ne vom referi in primul rind la cele de natura birocratic[, gtiut find faptul c6, pentru plata
indemnizafiilor, trebuie intocmit un dosar care str confini diverse acte doveditoare, iar in
situatia de faft se impune ca aceasttr sarcinl si fie indeplinitil de doufl orio de fiecare
dintre plrinfi in parte. Apgi, dup[ depunerea dosarului pentru indemnizalie, trebuie sl
avem in vedere gi intervalul de timp dupl care indemnizafia intr6 efectiv in platil. De
asemen€q rebuie amintite aici dificult{ile de natur[ financiarfl pe care le genereazl
aceatd revederc" fiind nevoie de o 

"otoborare 
perfect[ a concediilor celor doi perinli,

pentru a nu exista sincope in plata la timp a indemnizafiei.
In raport cu situalia de drept gi cu argumentele prezentate mai sus, considertrm cil

se impune o modificare a prevederilor art. 11 din OUG w.lLt/2D10, in sensul renunfIrii
la obligafia de a se impune ambilor pdrinti si beneficieze de concediul pentru cregterea
copilului gi al pistririi acestei prevederi in lege doar cu caracter facultativ, r[mAnAnd la
latitudinea p[rinfilor s[ opteze sau nu pentru acest drept.

Avdnd in vedere cele prezentate mai sus, am elaborat prezenta propunere
legislativi pe care o supunem Parlamentului spre dezbatere gi adoptare, in proceduri de
urgent6.

Ini[iator

Aurelian lonescu - deputat PC
Dragusanu Vasile Catalin - deputat PC
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PARI,AIVIENTUL ROI\{ANIEI

SENATUL CAMERA DEPUTATILOR

LEGE
pentru modificarea Ordonanfei de urgenft a Guvernului nr.llln0rc

privind concediul gi indemnizafia lunard pentru cregterea copiilor

Parlamentul Romf,niei adopt[ prezenta lege.

Articol unic - Articolul I I din Ordonan{a de urgenfi a Cuvemului nr.llln}l0 privind
concediul gi indemnizalia lunaril pentru cre$terea copiilor, publicati in Monitorul Oficial
al Romflniei, Partea I, nr.830 din l0 decembrie 2010, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare, se modificl gi va avea urm6torul cuprins:
,,Aft.1 | - Dreptul la concediul pentru cregterea copilului stabilit potrivit prevederilor art.

2 alin. ( | ) se acorda pe baz[ netransferabili persoanelor ai clror copii se nasc dupd data
intrdrii in vigoare a prezentei legi, precum gi celor aflate io situa[iile prevfuute la art. 8
alin. (2), in situa[ia in care ambele pennane din familia respectivi indeplinesc condiliile
de acordare a acestui4 duptr cum urmeaz[:
a)cel pufin o lunl din perioada totaltr a concediului de oegtere a copilului poate fi alocati
pirintelui care nu a solicitat acest drept;
b)in situafia in care persoana prevlzutil la lit. a) nu solicittr dreptul la concediul pentru
cregterea copilului, cel[lalt pirinte poate beneficia de dreptul la concediu in locul
acesteia."

Aceasttl lege a fost
prevederilor art.75
republicati.

PRE$EDINTELE
SENATULUI

adoptatii de Parlamentul Rominiei, cu respectarea
$i ale art.76 alin.(l) din Constitulia Romdniei,

PRE$EDINTELE
CAMEREI DEPUTATILOR

George Crin Laurenfiu AntonescuValeriu $tefan Zgonea




