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                 Bucureşti, 23.11.2021 

                                                                Nr.4c-3/592/2021 
AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de 

persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-COV-2 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificări, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată, pentru 
aviz, în procedură de urgență, care va fi transmis Comisiei pentru muncă și protecție socială, 
Comisiei pentru învățământ și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci care sunt sesizate în fond, 
cu proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2021 
privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în 
contextul răspândirii coronavirusului SARS-COV-2, transmis cu adresa nr. PLx.542/2021 
din 2 noiembrie 2021, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/592 din 2 noiembrie 2021.  
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.795 din 01.10.2021, avizează favorabil proiectul de 
ordonanță de urgență, cu observații și propuneri. 
 Senatul, în ședința din 27 octombrie 2021, în calitate de primă cameră sesizată, adoptă 
proiectul de lege. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea unor zile libere părinţilor pentru 
supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun 
prezenţa fizică în unităţile de învăţământ, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2, 
precum şi părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav neşcolarizat, ori care 
au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana adultă încadrată în grad de handicap sau în 
grad de handicap grav cu asistent personal, in condiţiile limitării sau suspendării serviciilor de zi 
de care acestea beneficiază. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 23 noiembrie 2021. 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege. 
 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectului de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificări, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. 
 
 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga 
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