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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
OUG 147/2020

Text
ordonanţa de urgenţă
OUG 182

COMPARATIV

Text
adoptat de Senat

Observaţii / amendamente

Motivare

1.
Titlul legii

Nemodificat

Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.182/2020 pentru
completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului
nr.147/2020 privind acordarea
unor zile libere pentru părinţi în
vederea supravegherii copiilor,
în situaţia limitării sau
suspendării activităţilor
didactice care presupun prezenţa
efectivă a copiilor în unităţile de
învăţământ şi în unităţile de
educaţie timpurie
antepreşcolară, ca urmare a
răspândirii coronavirusului
SARS-CoV-2, precum şi a art.6
din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.132/2020 privind
măsuri de sprijin destinate
salariaţilor şi angajatorilor în
contextul situaţiei
epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, precum şi pentru
stimularea creşterii ocupării
1/19

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
OUG 147/2020

Text
ordonanţa de urgenţă
OUG 182

Text
adoptat de Senat

Observaţii / amendamente

Motivare

forţei de muncă
2.
Articol unic. - Se aprobă
Ordonanța
de
urgență
a
Guvernului nr.182 din 22
octombrie
2020
pentru
completarea Ordonanței de
urgență
a
Guvernului
nr.147/2020 privind acordarea
unor zile libere pentru părinți în
vederea supravegherii copiilor,
în
situația
limitării
sau
suspendării
activităților
didactice care presupun prezența
efectivă a copiilor în unitățile de
învățământ și în unitățile de
educație
timpurie
antepreșcolară, ca urmare a
răspândirii
coronavirusului
SARS-CoV-2, precum și a art.6
din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.132/2020 privind
măsuri de sprijin destinate
salariaților și angajatorilor în
contextul
situației
epidemiologice determinate de
răspândirea
coronavirusului
SARS-CoV-2, precum și pentru
stimularea creșterii ocupării
forței de muncă, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.993 din 27

Articol unic. - Se aprobă
Ordonanța
de
urgență
a
Guvernului nr.182 din 22
octombrie
2020
pentru
completarea
Ordonanței
de
urgență a Guvernului nr.147/2020
privind acordarea unor zile libere
pentru
părinți
în
vederea
supravegherii copiilor, în situația
limitării
sau
suspendării
activităților
didactice
care
presupun prezența efectivă a
copiilor în unitățile de învățământ
și în unitățile de educație timpurie
antepreșcolară, ca urmare a
răspândirii
coronavirusului
SARS-CoV-2, precum și a art.6
din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.132/2020 privind
măsuri de sprijin destinate
salariaților și angajatorilor în
contextul situației epidemiologice
determinate
de
răspândirea
coronavirusului
SARS-CoV-2,
precum și pentru stimularea
creșterii ocupării forței de muncă,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.993 din 27
octombrie 2020, cu următoarele
modificări și completări:
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
OUG 147/2020

Text
ordonanţa de urgenţă
OUG 182

Text
adoptat de Senat

Observaţii / amendamente

Motivare

octombrie 2020.
Autor: deputat Oana-Silvia ȚOIU
Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.
3.
Titlul Ordonanței

Titlul Ordonanței

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 147/2020
privind acordarea unor zile libere
pentru părinţi în vederea
supravegherii copiilor, în situaţia
limitării sau suspendării
activităţilor didactice care
presupun prezenţa efectivă a
copiilor în unităţile de învăţământ
şi în unităţile de educaţie timpurie
antepreşcolară, ca urmare a
răspândirii coronavirusului SARSCoV-2, precum şi a art. 6 din
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 132/2020 privind
măsuri de sprijin destinate
salariaţilor şi angajatorilor în
contextul situaţiei epidemiologice
determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2,
precum şi pentru stimularea
creşterii ocupării forţei de muncă

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.
147/2020 privind acordarea unor
zile libere pentru părinţi în
vederea supravegherii copiilor, în
situaţia limitării sau suspendării
activităţilor didactice care
presupun prezenţa efectivă a
copiilor în unităţile de învăţământ
şi în unităţile de educaţie timpurie
antepreşcolară, ca urmare a
răspândirii coronavirusului
SARS-CoV-2, precum şi a art. 6
din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 132/2020 privind
măsuri de sprijin destinate
salariaţilor şi angajatorilor în
contextul situaţiei epidemiologice
determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2,
precum şi pentru stimularea
creşterii ocupării forţei de muncă

4.
3/19

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
OUG 147/2020

Text
ordonanţa de urgenţă
OUG 182
Art. I - Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 147/2020 privind
acordarea unor zile libere pentru
părinţi în vederea supravegherii
copiilor, în situaţia limitării sau
suspendării activităţilor didactice
care presupun prezenţa efectivă a
copiilor în unităţile de învăţământ
şi în unităţile de educaţie timpurie
antepreşcolară, ca urmare a
răspândirii
coronavirusului
SARSCoV-2,
publicată
în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 790 din 28 august
2020, se completează după cum
urmează:

Text
adoptat de Senat

Observaţii / amendamente
Art. I - Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 147/2020 privind
acordarea unor zile libere pentru
părinţi în vederea supravegherii
copiilor, în situaţia limitării sau
suspendării activităţilor didactice
care presupun prezenţa efectivă a
copiilor în unităţile de învăţământ
şi în unităţile de educaţie timpurie
antepreşcolară, ca urmare a
răspândirii
coronavirusului
SARSCoV-2,
publicată
în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 790 din 28 august
2020, se modifică și se
completează după cum urmează:
Autor: deputat Oana-Silvia ȚOIU

5.

Art.1.
(2) Prevederile alin.(1) se aplică
părinților
care
îndeplinesc
cumulativ următoarele condiții:
a) au copii cu vârsta de până la
12 ani sau au copii cu
dizabilități cu vârsta de până la
26 de ani, înscriși în cadrul unei
unități de învățământ sau de
educație
timpurie
antepreșcolară;
b)
celălalt
părinte
nu
beneficiază, la rândul său, de

Motivare

2. La articolul I, înaintea
punctului 1 se introduce un nou
punct, cu următorul cuprins:
- La articolul 1 alineatul (2),
litera b) se modifică și va avea
următorul cuprins:
“b) celălalt părinte nu beneficiază,
la rândul său, de zile libere sau,
după caz, părintele se află întruna dintre situaţiile prevăzute
la art.3 din Legea nr.277/2010

Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.
Textul art.1 alin.(2)
lit.c) din OUG
nr.147/2020
vizează
numai
familiile în care un
părinte
poate
beneficia de zile
libere, cu condiția
ca celălalt părinte
să nu beneficieze,
la rândul său, de
zile
libere,
neputând fi aplicat
și
în
cazul
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
OUG 147/2020
zile libere.

Text
ordonanţa de urgenţă
OUG 182

Text
adoptat de Senat

Observaţii / amendamente

Motivare

privind
alocația
pentru familiilor
susținerea familiei, republicată, monoparentale.
cu modificările și completările
ulterioare;”
Pentru corectarea
acestei
situații,
Autor: deputat Oana-Silvia ȚOIU propunem
precizarea, în mod
expres, a faptului
Propunere MMPS
că poate beneficia
b)
celălalt
părinte
nu de zile libere și
beneficiază, la rândul său, de părintele care se
zile libere sau, după caz, încadrează
în
părintele care solicită dreptul se situația persoanei
află într-una dintre situaţiile singure
conform
prevăzute la art.3 din Legea art.3 din Legea
nr.277/2010 privind alocația nr.277/2010 privind
pentru
susținerea
familiei, alocația
pentru
republicată, cu modificările și susținerea familiei,
completările ulterioare
cu modificările și
completările
ulterioare.

c) locul de muncă ocupat nu
permite munca la domiciliu sau
telemunca.

6.
1. La articolul 1, după alineatul
(5) se introduce un nou alineat,
alineatul (51), cu următorul
cuprins:
"(51) Prin excepţie de la
prevederile alin. (1), dispoziţiile
prezentei ordonanţe de urgentă se
aplică şi pentru părintele sau
reprezentantul legal care are în
îngrijire,
supraveghere
şi
întreţinere unul sau mai mulţi
copii şcolarizaţi, cu boli cronice

Nemodificat

5/19

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
OUG 147/2020

Text
ordonanţa de urgenţă
OUG 182
pentru care medicul de familie sau
medicul
specialist
a
emis
adeverinţe
pentru
realizarea
educaţiei în condiţiile prevăzute în
anexa nr. 1 - Ghidul privind
măsurile sanitare şi de protecţie în
unităţile
de
învăţământ
preuniversitar
în
perioada
pandemiei COVID-19 la anexa la
Ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării şi al ministrului sănătăţii
nr.
5.487/1.494/2020
pentru
aprobarea măsurilor de organizare
a
activităţii
în
cadrul
unităţilor/instituţiilor
de
învăţământ în condiţii de siguranţă
epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARSCoV-2,
cu
modificările
ulterioare."

Text
adoptat de Senat

Observaţii / amendamente

Motivare

7.
Art.2.
(3) Cererea prevăzută la alin.(2)
este însoțită de o declarație pe
propria răspundere a celuilalt
părinte,
de o copie a
certificatului/certificatelor
de
naștere al/ale copilului/copiilor
sau a documentului care atestă
calitatea prevăzută la art.1
alin.(3) în care solicită zilele
libere, precum și, dacă este

3. La articolul I, după punctul 1
se introduce un nou punct,
pct.11, cu următorul cuprins:
11. La articolul 2, alineatul (3) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
“(3) Cererea prevăzută la alin.(2)
este însoțită de o declarație pe
propria răspundere a celuilalt
părinte,
de
o
copie
a
6/19

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
OUG 147/2020
cazul de o copie a certificatului
de încadrare în grad de handicap
al copilului ori adultului în
vârstă de până la 26 de ani.
Declarația
pe
propria
răspundere a celuilalt părinte va
conține elemente din care să
rezulte că acesta nu a solicitat la
locul său de muncă zile libere
ce i s-ar cuveni potrivit
prezentei ordonanțe de urgență,
că nu are contractul de muncă
suspendat pentru întreruperea
temporară
a
activității
angajatorului și nu se află în una
dintre situațiile prevăzute la
art.1 alin.(6).

Text
ordonanţa de urgenţă
OUG 182

Text
adoptat de Senat

Observaţii / amendamente

Motivare

certificatului/certificatelor
de
naștere al/ale copilului/copiilor
sau a documentului care atestă
calitatea prevăzută la art.1 alin.(3)
în care solicită zilele libere,
precum și, dacă este cazul de o
copie a certificatului de încadrare
în grad de handicap al copilului
ori adultului în vârstă de până la
26 de ani. Declarația pe propria
răspundere a celuilalt părinte va
conține elemente din care să
rezulte că acesta nu a solicitat la
locul său de muncă zile libere ce i
s-ar cuveni potrivit prezentei
ordonanțe de urgență, că nu are
contractul de muncă suspendat
pentru întreruperea temporară a
activității angajatorului și nu se
află în una dintre situațiile
prevăzute la art.1 alin.(6).
Declarația
pe
propria
răspundere a celuilalt părinte
nu se depune în cazul în care
părintele se află într-una dintre
situaţiile prevăzute la art.3 din
Legea nr.277/2010, republicată,
cu modificările și completările
ulterioare.”
Autor: deputat Oana-Silvia ȚOIU
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
OUG 147/2020

Text
ordonanţa de urgenţă
OUG 182

Text
adoptat de Senat

Observaţii / amendamente

Motivare

Propunere MMPS:
“(3) Cererea prevăzută la alin.(2)
este însoțită de o declarație pe
propria răspundere a celuilalt
părinte,
de
o
copie
a
certificatului/certificatelor
de
naștere al/ale copilului/copiilor
sau a documentului care atestă
calitatea prevăzută la art.1 alin.(3)
în care solicită zilele libere,
precum și, dacă este cazul de o
copie a certificatului de încadrare
în grad de handicap al copilului
ori adultului în vârstă de până la
26 de ani. Declarația pe propria
răspundere a celuilalt părinte va
conține elemente din care să
rezulte că acesta nu a solicitat la
locul său de muncă zile libere ce i
s-ar cuveni potrivit prezentei
ordonanțe de urgență, că nu are
contractul de muncă suspendat
pentru întreruperea temporară a
activității angajatorului și nu se
află în una dintre situațiile
prevăzute la art.1 alin.(6).
În
situația
familiei
mpnoparentale, cererea
este
însoțită de declarația pe propria
răspundere a părintelui care
solicit dreptul că se încadrează
într-una
dintre
situaţiile
prevăzute la art.3 din Legea
nr.277/2010, republicată, cu
8/19

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
OUG 147/2020

Text
ordonanţa de urgenţă
OUG 182

Text
adoptat de Senat

Observaţii / amendamente

Motivare

modificările și completările
ulterioare.
Motivație: pentru a se aplica
același tratament ca și în cazul
prevăzut la art. 4
8.
2. La articolul 2, după alineatul
(3) se introduce un nou alineat,
alineatul (31), cu următorul
cuprins:
"(31) Pentru situaţia prevăzută la
art. 1 alin. (51) părintele va depune
la angajator pe lângă actele
prevăzute la alin. (3) şi o copie a
adeverinţei eliberate de medicul de
familie/medicul specialist."
9.
10.
Art. 4 (1) Angajaţii sistemului
naţional de apărare, ordine
publică şi securitate naţională,
angajaţii din penitenciare şi
personalul din unităţile sanitare
publice nu beneficiază de zilele
libere prevăzute la art. 1.

Nemodificat

Conform
art.4
alin.(1) și (3) din
OUG nr.147/2020:
Nu beneficiază de
zilele
libere
angajații sistemului
“21. La articolul 4, după alin.(1) național de apărare,
se introduce un alineat nou, ordine publică și
securitate națională,
alin.(11) cu următorul cuprins:
angajații
din
și
«(11) Fac excepţie de la penitenciare
personalul
din
prevederile alin. (1) familiile
sanitare
monoparentale, care pot opta unitățile
fie pentru acordarea de zile publice.
4. La articolul I, după punctul 2
se introduc două noi puncte,
pct.21 – 22, cu următorul
cuprins:

9/19

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
OUG 147/2020

Text
ordonanţa de urgenţă
OUG 182

Text
adoptat de Senat

Observaţii / amendamente

Motivare

libere conform dispoziţiilor
art.1, fie pentru acordarea
majorării drepturilor salariale
cuvenite potrivit dispoziţiilor
alin. (3), fără ca aceste drepturi
să poată fi cumulate pe aceeaşi
perioadă. »

În situația în care
unul dintre părinți
își
desfășoară
activitatea în unul
dintre
aceste
domenii, acesta are
dreptul
la
o
majorare acordată
suplimentar
drepturilor salariale
cuvenite,
în
cuantum de 75%
din salariul de
bază/salariul
de
funcție/solda
de
funcție
corespunzătoare
unei zile lucrătoare,
cu condiția ca
celălalt părinte să
nu beneficieze de
zile libere.
În cazul în care
ambii părinți își
desfășoară
activitatea în unul
dintre
domeniile
respective,
doar
unul dintre aceștia
are
dreptul
la
majorarea acordată
suplimentar
drepturilor salariale
cuvenite.

Autor: deputat Oana-Silvia ȚOIU

10/19

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
OUG 147/2020

Text
ordonanţa de urgenţă
OUG 182

Text
adoptat de Senat

Observaţii / amendamente

Motivare
De
asemenea,
aceste prevederi nu
sunt aplicabile și în
cazul
familiilor
monoparentale.
Pentru corectarea
acestei
situații,
propunem
precizarea, în mod
expres, a faptului
că poate beneficia
de
majorarea
salarială de 75%
(pentru
plătirea
unei persoane care
să
supravegheze
copiii) și părintele
se încadrează în
situația persoanei
singure
conform
art.3 din Legea
nr.277/2010
privind
alocația
pentru susținerea
familiei,
cu
modificările
și
completările
ulterioare.
Propunerea
este
justificată (pe lângă
tratamentul
egal
necesar a fi aplicat
11/19

Text
act normativ de bază
OUG 147/2020

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
OUG 182

Text
adoptat de Senat

Observaţii / amendamente

Motivare
pentru
supravegherea
copiilor, indiferent
dacă familia este
formată din doi
părinți sau dacă
familia
este
monoparentală) și
de scopul principal
urmărit
prin
prevederile
art.4
alin.(1), respectiv
acela ca angajații
sistemului național
de apărare, ordine
publică și securitate
națională, angajații
din penitenciare și
personalul
din
unitățile
sanitare
publice
să
fie
prezenți la datorie,
aspect care poate fi
realizat
prin
alocarea majorării
salariale de 75%,
necesară
pentru
plătirea
unei
persoane care să
supravegheze
copiii.

11.
(2)

Fac

excepţie

de

la

22.

La

articolul

4,

partea
12/19

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
OUG 147/2020
prevederile alin.(1) familiile
monoparentale, pentru care
drepturile
băneşti
aferente
zilelor libere acordate în
condiţiile art. 1 se calculează şi
se plătesc astfel:
a) conform prevederilor legale
specifice ce reglementează
acordarea învoirilor/permisiilor/
zilelor libere plătite, pentru
angajaţii sistemului naţional de
apărare, ordine publică şi
securitate naţională şi angajaţii
din penitenciare, şi se suportă
din bugetul de stat, prin
bugetele
ministerelor
şi
instituţiilor din sectorul de
apărare, ordine publică şi
securitate naţională;
b) conform prevederilor art. 3
alin. (1), pentru personalul din
unităţile sanitare publice.

Text
ordonanţa de urgenţă
OUG 182

Text
adoptat de Senat

Observaţii / amendamente

Motivare

introductivă a alineatului (2) şi
alineatul (4) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
«(2) Drepturile băneşti aferente
zilelor libere acordate în condiţiile
art.1 familiilor monoparentale
ca urmare a opțiunii exprimate
în conformitate cu dispozițiile
alin.(11), se calculează şi se
plătesc astfel:»
Autor: deputat Oana-Silvia ȚOIU

12.
(4) Majorarea prevăzută la alin.
(3) se acordă pe baza cererii
părintelui definit la art. 1 alin.
(3), însoţită de declaraţia
celuilalt
părinte
că
nu
beneficiază de acest drept şi nici
nu se află în una dintre situaţiile
prevăzute la art. 1 alin. (6).
Cererea şi declaraţia se depun la
angajator în luna curentă pentru

(4) Majorarea prevăzută la alin.(3)
se acordă pe baza cererii
părintelui definit la art.1 alin.(3),
însoțită de declarația celuilalt
părinte că nu beneficiază de acest
drept și nici nu se află în una
dintre situațiile prevăzute la art.1
alin.(6). În situația prevăzută la
alin.(11), majorarea prevăzută
la alin.(3) se acordă pe baza
13/19

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
OUG 147/2020
luna anterioară.

Text
ordonanţa de urgenţă
OUG 182

Text
adoptat de Senat

Observaţii / amendamente

Motivare

cererii părintelui, însoțită de
declarația
pe
propria
răspundere a acestuia că se
încadrează într-una dintre
situaţiile prevăzute la art.3 din
Legea nr.277/2010, republicată,
cu modificările și completările
ulterioare și că nu se află în una
dintre situațiile prevăzute la
art.1
alin.(6).
Cererea
și
declarația se depun la angajator în
luna
curentă
pentru
luna
anterioară.»”
Autor: deputat Oana-Silvia ȚOIU

13.

3. La articolul 6, după alineatul
(3) se introduce un nou alineat,
alineatul (4), cu următorul
cuprins:
"(4) Datele prevăzute în listele
menţionate la alin. (1) lit. a) se
preiau din Sistemul informatic
integrat al învăţământului din
România (SIIR) pentru activităţile
din
domeniul
preuniversitar,
organizat în baza Ordinului
ministrului educaţiei naţionale nr.
4.371/2017. Mecanismele de
transmitere a datelor sunt stabilite
conform protocolului încheiat
între Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă şi
Ministerul Educaţiei şi Cercetării."

Nemodificat
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
OUG 147/2020

Text
ordonanţa de urgenţă
OUG 182

Text
adoptat de Senat

Observaţii / amendamente

Motivare

14.
4. După articolul 8 se introduce
un nou articol, articolul 81, cu
următorul cuprins:
"Art. 81 - (1) Prevederile prezentei
ordonanţe de urgenţă se aplică şi
în situaţiile în care s-a stabilit
aplicarea
scenariului
2
«Participarea zilnică a tuturor
preşcolarilor şi elevilor din
învăţământul primar, a elevilor din
clasele a VIII-a şi a XII-a, cu
respectarea şi aplicarea tuturor
normelor de protecţie şi Revenirea
parţială prin rotaţie de 1-2
săptămâni a elevilor din celelalte
clase de gimnaziu şi liceu, cu
respectarea şi aplicarea tuturor
normelor de protecţie», respectiv a
scenariului 3 «Participarea tuturor
preşcolarilor
şi
elevilor
la
activităţi/lecţii online» prevăzute
în anexa nr. 1 - Ghidul privind
măsurile sanitare şi de protecţie în
unităţile
de
învăţământ
preuniversitar
în
perioada
pandemiei COVID-19 la anexa la
Ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării şi al ministrului sănătăţii
nr. 5.487/ 1.494/2020 pentru
aprobarea măsurilor de organizare
a
activităţii
în
cadrul
unităţilor/instituţiilor
de

Nemodificat
Propunere MMPS:
Articolul 81 se modifică și va
avea următorul cuprins:
(1) Prevederile prezentei
ordonanţe de urgenţă se aplică şi
în cazul limitării sau suspendării
activităţilor didactice care
presupun prezenţa efectivă a
copiilor în unităţile de învăţământ
şi în unităţile de educaţie timpurie
antepreşcolară, în situaţiile
reglementate prin ordin comun al
ministrului educației și al
ministrului sănătății emis în baza
art. 2 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.141/2020 privind
instituirea unor măsuri pentru
buna funcţionare a sistemului de
învăţământ şi pentru modificarea
şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011, de stabilire a
unor măsuri de organizare a
activității în cadrul
unităților/instituțiilor de
învățământ, în condiții de
siguranță epidemiologică pentru

Motivare MMPS:
Ordinul ministrului
educaţiei
şi
cercetării şi al
ministrului sănătăţii
nr.
5.487/
1.494/2020, a fost
abrogat, în prezent
scenariile
fiind
prevăzute
de
Ordinul comun al
ministrului
educaţiei
şi
al
ministrului sănătăţii
nr. 3235/93/2021.
Modificarea
propusă
are
carecter
general,
astfel încât să poate
fi aplicabilă în orice
scenariu, fără a mai
fi necesară o nouă
modificare în cazul
emiterii unui alt
ordin al ministrului
educației
și
ministrului
sănătății.
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
OUG 147/2020

Text
ordonanţa de urgenţă
OUG 182
învăţământ în condiţii de siguranţă
epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARSCoV-2, cu modificările ulterioare.
(2) În situaţiile prevăzute la alin.
(1), numărul zilelor libere se
acordă în funcţie de perioada
prevăzută de hotărârea comitetului
judeţean pentru situaţii de
urgenţă/Comitetului Municipiului
Bucureşti pentru Situaţii de
Urgenţă.
(3) Prin excepţie de la prevederile
art. 8, măsura acordării zilelor
libere în situaţiile prevăzute la
alin. (1) se face pe perioada stării
de alertă instituită potrivit Legii
nr. 55/2020 privind unele măsuri
pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID19, cu modificările şi completările
ulterioare.
(4) Pentru situaţiile prevăzute la
alin. (1), zilele libere se acordă
numai după aplicarea de către
angajator a reglementărilor legale
în vigoare pentru desfăşurarea
activităţii prin telemuncă sau
munca la domiciliu, dacă locul de
muncă al părintelui permite acest
lucru."

Text
adoptat de Senat

Observaţii / amendamente

Motivare

prevenirea îmbolnăvirilor cu
virusul SARS-CoV-2.
(2) În situaţiile prevăzute la alin.
(1), numărul zilelor libere se
stabilește în funcţie de perioada
prevăzută :
a)
de hotărârea comitetului
judeţean pentru situaţii de
urgenţă/Comitetului Municipiului
Bucureşti pentru Situaţii de
Urgenţă, în cazul în care limitarea
sau suspendarea
activităţilor
didactice care presupun prezenţa
efectivă a copiilor, se stabilește
prin
hotărârea
comitetului
judeţean pentru situaţii de
urgenţă/Comitetului Municipiului
Bucureşti pentru Situaţii de
Urgenţă la propunerea consiliului
de administrație al unității de
învățământ/de educaţie timpurie
antepreşcolară pe baza criteriului
epidemiologic
privind
rata
incidenței cumulate la nivelul
localității;
b)
de decizia conducerii
unităților/instituțiilor
de
învățământ în cazul în care
limitarea
sau
suspendarea
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
OUG 147/2020

Text
ordonanţa de urgenţă
OUG 182

Text
adoptat de Senat

Observaţii / amendamente

Motivare

activităţilor
didactice
care
presupun prezenţa efectivă a
copiilor, se stabilește ca urmare a
apariției cazurilor de îmbolnăvire
în unitatea de învățământ/de
educaţie timpurie antepreşcolară.
(3) Pentru situația prevăzută la
alin.(2) lit.b) părintele va depune
la angajator pe lângă actele
prevăzute la art. 2 alin. (3) şi o
copie a deciziei conducerii
unităților/instituțiilor de
învățământ.
(4) Pentru situaţiile prevăzute la
alin. (1), zilele libere se acordă
numai după aplicarea de către
angajator a reglementărilor legale
în vigoare pentru desfăşurarea
activităţii prin telemuncă sau
munca la domiciliu, dacă locul de
muncă al părintelui permite acest
lucru.
(5)
Unitățile/instituțiile
de
învățământ comunică părinților,
decizia prevăzută la alin.(2) lit.b)
în termen de maximum 24 ore de
la emiterea acesteia, inclusiv prin
mijloace de electronice de
comunicare.
15.
Art. II - La articolul 6 din

Nemodificat
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Nr.
crt.

16.

Text
act normativ de bază
OUG 147/2020

Text
ordonanţa de urgenţă
OUG 182
Ordonanţa
de
urgenţă
a
Guvernului nr. 132/2020 privind
măsuri de sprijin destinate
salariaţilor şi angajatorilor în
contextul situaţiei epidemiologice
determinate
de
răspândirea
coronavirusului
SARS-CoV-2,
precum şi pentru stimularea
creşterii ocupării forţei de muncă,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 720 din 10
august 2020, după alineatul (5) se
introduce un nou alineat, alineatul
(6), cu următorul cuprins:
"(6) Suma prevăzută la alin. (1) nu
se acordă angajatorilor care au
transmis în registrul general de
evidenţă a salariaţilor datele
privind elementele raportului de
muncă, prin care s-a stabilit
desfăşurarea activităţii în regim de
telemuncă,
după
expirarea
termenului legal de înregistrare a
modificării."

Text
adoptat de Senat

Observaţii / amendamente

Motivare

Propunere MMPS:
Art. III - În cazul familiilor
monoparentale,
indemnizația
aferentă zilelor libere, precum
și
majorarea
acordată
suplimentar
drepturilor
salariale cuvenite, în condițiile
art. 2 – 4 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.

Motivare MMPS:
Actuala
reglementare nu a
interzis în mod
expres
acordarea
zilelor libere și a
indemnizației
aferente în cazul
familiilor
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază
OUG 147/2020

Text
ordonanţa de urgenţă
OUG 182

Text
adoptat de Senat

Observaţii / amendamente

Motivare

147/2020, aprobată prin Legea
nr.278/2020, cu modificările și
completările ulterioare, până la
intrarea în vigoare a prezentei
ordonanțe de urgență, nu
constituie debit și nici nu se
recuperează.

monoparentale, fapt
pentru care părinții
au beneficiat de
acest
drept.
Includerea distinctă
a acestora poate
conduce
la
interpretarea
că
până la adoptarea
acestei legi aceste
familii nu ar fi avut
dreptul, urmând ca,
pentru
indemnizațiile
plătite până la
adoptarea prezentei
legi,
să
se
constituie debite și
sumele acordate să
fie recuperate..
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