
 

Parlamentul României 

Camera Deputaților 

 

                                        24.02.2021 

                                                                                                          

ÎNTREBARE 

 

 

Adresată: Doamnei Raluca Turcan, Ministrul Muncii și Protecției Sociale 

De către: Doamna deputat Ana-Loredana Predescu 

Circumscripția electorală nr. 8 - Brașov - Grupul Parlamentar PSD 

Obiectul întrebării: numărul părinților care au beneficiat de prevederile Legii 

nr.19/2020 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 

 

 

Doamnă ministru, 

 

Potrivit prevederilor Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere 

părinților pentru supravegherea copiilor în situația închiderii temporare a 

unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, 

prin excepție, părinții au putut beneficia de zile libere plătite pentru 

supravegherea copiilor pe perioada suspendării cursurilor școlare, nu doar pe 

perioada stării de urgență, ci și în perioada următoare încetării acesteia, până la 

finalizarea cursurilor școlare aferente semestrului al II-lea.  

A/PSD/122/24.02.2021

andreea.dinu1
Typewritten Text
Nr.437A/24.02.2021



Un alt act normativ cu aplicabilitate în domeniu este Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.147/2020, cu modificările și completările ulterioare, 

care prevede acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, 

în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezența 

fizică în unitățile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie 

antepreşcolară ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2, precum şi 

părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav neșcolarizat, 

ori care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în 

grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal, în 

condiţiile limitării sau suspendării serviciilor de zi, de care acestea beneficiază. 

Doamnă ministru, vă rog să-mi comunicați care este numărul părinților ce 

au beneficiat până în prezent de prevederile Legii nr.19/2020 privind acordarea 

unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii 

temporare a unităților de învățământ și de cele ale Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți 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, atât la nivel național cât și defalcat pe fiecare 

județ.  

 

Vă rog să-mi comunicați răspunsul în scris. 

 

Cu deosebită considerație, 

Deputat Ana-Loredana Predescu 

 




