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ÎNTREBARE 

Din partea: Doamnei deputat Ana Loredana Predescu 

Circumscripția electorală nr. 8 – Brașov - Grupul parlamentar PSD 

În atenția: Domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul muncii și solidarității sociale 

Subiect Numărul părinților care au beneficiat de prevederile Legii nr.19/2020 și ale 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 

 

Stimate domnule ministru,  

 

Atât pe perioada stării de urgență, cât și pe perioada stării de alertă, pentru a răspunde 

problematicii concrete apărute cu privire la supravegherea copiilor în situația închiderii 

temporare a unităților de învățământ, au fost aduse o serie de modificări și completări 

cadrului legislativ aplicabil. Astfel, cadrul legal care reglementează posibilitatea părinților de 

a solicita zile libere plătite în contextul cauzat de pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 a 

fost conturat pe baza câtorva acte normative. 

Primul dintre aceste acte normative a fost Legea 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. 

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.  

Legea nr. 19/2020 a fost urmată de Ordonanța de urgență 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 anteprescolară, ca urmare a 

răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare. 
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Domnule ministru, apreciind activitatea dumneavoastră în domeniu, vă rog să-mi 

comunicați care este numărul părinților care au beneficiat până în prezent de prevederile 

Legii nr. 19/2020 și ale celorlalte actelor normative în domeniu, atât la nivel național cât și 

defalcat pe fiecare județ. 

Vă rog să-mi comunicați răspunsul în scris. 

Cu deosebită considerație, 

 

Ana Loredana Predescu 

Deputat 

Membru în Comisia pentru industrii și servicii 




