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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre 

pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal 

nr.210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2000 

 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

2.1. Descrierea 

situaţiei actuale 

 Prin Legea nr. 33/2020 pentru completarea Legii concediului 

paternal nr. 210/1999 şi pentru abrogarea art. 10 alin. (7) din 

Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene s-au adus o serie de modificări legislative prin 

care a fost creat cadrul legal astfel încât polițiștii, cadrele militare, 

soldații şi gradații profesioniști, precum şi funcționarii publici cu statut 

special din sistemul administraţiei penitenciare să poată beneficia de 

concediu paternal plătit de 5 zile lucrătoare, cu posibilitatea prelungirii 

acestuia cu 10 zile lucrătoare, condiționat de obținerea atestatului de 

absolvire a cursului de puericultură. Aceste drepturi se acordă cumulat 

cu dreptul la învoire plătită, permisie sau zile de concediu, după caz, 

pentru nașterea unui copil, prevăzut de reglementările legale în vigoare 

aplicabile fiecărei categorii de personal menționate. 

 

 Un alt aspect vizat de modificările legislative în discuție este 

acela că, atunci când concediul de lăuzie se acordă tatălui copilului ca 

urmare a decesului mamei în timpul nașterii sau în perioada concediului 

de lăuzie, polițiștii, cadrele militare, soldații şi gradații profesioniști, dar 

și funcționarii publici cu statut special din sistemul administraţiei 

penitenciare beneficiază, pe perioada acestui concediu, de drepturile 

salariale reglementate pentru aceste situații de dispozițiile legale privind 

salarizarea respectivelor categorii de personal. 

 

2.2. Schimbări 

preconizate 

 În aplicarea art.III din Legea nr. 33/2020, pentru actualizarea în 

mod corespunzător a Normelor metodologice de aplicare a Legii 

concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr. 244/2000, prin proiectul de referință se propun următoarele: 

- definirea termenului de „unitate”, în sensul prevederilor art.3 

alin.(1) din norme, ca instituție din sistemul de apărare, ordine publică 

și securitate națională, pentru titularii dreptului la concediu paternal 

care nu sunt asigurați în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat, 
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respectiv polițiștii, cadrele militare, soldații și gradații profesioniști, 

precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul 

administrației penitenciare; 

- reglementarea sursei bugetare din care se acordă drepturile 

bănești, aferente concediului paternal, polițiștilor, cadrelor militare, 

soldaților și gradaților profesioniști, precum și funcționarilor publici cu 

statut special din sistemul administrației penitenciare; 

- reglementarea sursei bugetare din care se acordă drepturile 

bănești, aferente concediului de lăuzie, tatălui (polițist, cadru militar, 

soldat și gradat profesionist sau funcționar public cu statut special din 

sistemul administrației penitenciare) copilului nou-născut, în situația 

decesului mamei în timpul nașterii sau în perioada concediului de 

lăuzie; 

 

2.3. Alte informaţii  

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al prezentului act normativ 

 

3.1. Impactul 

macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.1
1
. Impactul asupra 

mediului concurenţial 

şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.2. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.3. Impactul social În continuarea demersului legislativ concretizat prin adoptarea Legii 

nr.33/2020, prin acest proiect sunt consolidate drepturile derivate din 

calitatea de tată al unui copil nou-născut, care se acordă polițiștilor, 

cadrelor militare, soldaților și gradaților profesioniști, precum și 

funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației 

penitenciare. 

3.4. Impactul asupra 

mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

3.5. Alte informaţii  

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani 

Media pe 5 ani 
2020 2021 2022 2023 2024 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

- - - - - - 
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plus/minus din care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

  (i) impozit pe profit 

  (ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

   (i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

   (i) contribuţii de 

asigurări 

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus din care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

    (i) cheltuieli de 

personal 

    (ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

    (i) cheltuieli de 

personal 

    (ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat : 

    (i) cheltuieli de 

personal 

    (ii) bunuri şi servicii 

- - - - - - 

3. Impact financiar, plus/ 

minus din care: 

M.A.I. (venituri – 

cheltuieli) 

buget de stat 

bugetul asigurărilor 

sociale 

- - - - -  

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare  

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor 

veniturilor şi/sau 

cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

7. Alte informaţii Aplicarea prevederilor actului normativ se realizează cu 

încadrarea în fondurile prevăzute cu această destinatei în bugetele 

instituţiilor şi autorităţilor publice, aprobate în condiţiile legii. 
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                                Secţiunea a 5-a                                                             

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

5.1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor prezentului act 

normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a prezentului act 

normativ;     

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii.     

 

 

 

a) Normele de aplicare a Legii concediului paternal 

nr.210/1999, aprobate prin HG nr.244/2000; 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Conformitatea prezentului act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare      

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5.3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor normative 

comunitare   

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene  

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5.5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5.6. Alte informaţii  

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 

6.1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6.2. Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este 

legată de prezentul act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6.3. Consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei publice 

locale, în situaţia în care prezentul act 

normativ are ca obiect activităţi ale 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr.521/2005 

privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte 

normative 

6.4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr.750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6.5. Informaţii privind avizarea de 

către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

 

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de 

Consiliul Economic și Social prin 

avizul_______________. 

 

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de 

Consiliul Legislativ prin avizul ______________. 

 

 

 

6.6. Alte informaţii  

 

Secţiunea a 7-a                                                              

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

prezentului act normativ 

 

7.1. Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

prezentului act normativ 

Proiectul de act normativ se supune procedurii 

transparenței decizionale, potrivit Legii nr.52/2003, 

republicată.  

7.2. Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării 

prezentului act normativ, precum şi 

efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

 

 

7.3. Alte informaţii  

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

8.1. Măsurile de punere în aplicare a 

prezentului act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice 

centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor 

noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

8.2. Alte informaţii  
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Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat proiectul Hotărârii Guvernului pentru 

completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 

210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2000, pe care îl supunem 

Guvernului spre adoptare. 
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