
 

 

G U V E R N U L    R O M Â N I E I 

 

HOTĂRÂRE  

pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a  

Legii concediului paternal nr.210/1999, aprobate prin  

Hotărârea Guvernului nr. 244/2000 

 

 

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, și al art.III din Legea nr.33/2020 pentru 

completarea Legii concediului paternal nr.210/1999 și pentru abrogarea art.10 alin.(7) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor 

acte normative și prorogarea unor termene,   

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

ARTICOL UNIC – Normele metodologice de aplicare a Legii concediului paternal 

nr.210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.244/2000, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.150 din 11 aprilie 2000, se completează după cum urmează: 

 

1. După alineatul (2) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins: 

„(3) În cazul polițiștilor, cadrelor militare, soldaților și gradaților profesioniști, precum și al 

funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, prin unitate, în sensul 

prevederilor alin.(1), se înțelege instituția din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională în 

care își desfășoară activitatea aceștia.” 

2. După alineatul (2) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins: 

„(3) În cazul personalului prevăzut la art.2 alin.(1
1
) din lege, drepturile aferente concediului paternal se 

calculează și se plătesc conform prevederilor legale specifice acestor categorii de personal și se suportă 

din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor și instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și 

securitate națională.” 

3. După alineatul (1) la articolului 8 se introduce un nou alineat, alin.(1
1
), cu următorul cuprins: 

„(1
1
) Prevederile alin.(1) se aplică și personalului prevăzut la art.2 alin.(1

1
) din lege. Drepturile aferente 

concediului de lăuzie neefectuat de mamă se calculează și se plătesc conform prevederilor legale specifice 

acestor categorii de personal și se suportă din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor și instituțiilor  din 

sistemul  de apărare, ordine publică și securitate națională.” 
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