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Nr. 300320 – 1 din 30.03.2020 

 

Către GUVERNUL ROMÂNIEI 

În atenţia Domnului Prim – Ministru Ludovic ORBAN 

Referitor Propunere de modificare act normativ 

 

 

Stimate Domnule Prim - Ministru, 

 

 

Vă supunem atenţiei propunerea privind modificarea dispozițiilor art. 1 din 

HG 217/2020, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea 

unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii 

temporare a unităților de învățământ, în sensul: 

- renunţării la excluderea perioadelor de vacanță din durata concediului 

acordat potrivit Legii 19/2020,  

sau 

- amendării HG 217/2020, prin includerea unui articol destinat perioadelor de 

vacanță și a unei eventuale perioade pentru care încetează starea de urgență, însă 

cursurile rămând suspendate în unitățile de învățământ, 

astfel: 
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“Art. 1 al HG 217/2020 se modifica şi va avea următorul conținut: 

Art. 1. -  

(1) Se stabilesc ca zile libere plătite pentru unul dintre părinți, în situația 

suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ, în 

temeiul Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru 

supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, 

și al Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 

României, zilele lucrătoare până la încetarea situației de urgență decretată sau 

reluarea activității unităților de învățământ”. 

 

Expunere de motive 

Având în vedere dispozițiile cuprinse în Legea 19/2020 privind acordarea unor zile libere 

părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de 

învățământ astfel cum au fost puse în aplicare prin HG 217/2020 pentru aplicarea 

prevederilor Legii nr. 19/2020,  rezultă că, pentru ipoteza suspendării cursurilor 

unităților de învățământ și după data de 16 aprilie 2020, părinții nu mai sunt 

beneficiarii drepturilor prevăzute de Legea 19/2020, pentru durata vacanței de 

primăvară și nici după încetarea stării de urgență, dacă situația suspendării 

cursurilor va fi menținută în continuare ca și măsură de combatere a risculului de 

îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2, însă perioada stării de urgență nu va fi 

extinsă; 

Ţinând cont de faptul că, situația premisă care a stat la baza actelor normative mai 

sus amintite a fost dată de suspendarea cursurilor unităților de învățământ, rezultă 



 

 

3 
 

că, pe perioada suspendării acestor cursuri, independent de menținerea sau nu a 

stării de urgență sau de intervenirea vacanței școlare în perioada suspendării 

cursurilor, beneficiarii Legii 19/2020- copiii minori astfel cum sunt definiți în art. 1 

alin. 2 al Legii 19/2020 – nu vor avea aceleași drepturi, deși se află în aceeași situație 

premisă. 

- având în vedere suspendarea cursurilor în cadrul unităților de învățământ, care implică 

și suspendarea activității în unitățile private de învățământ sau în orice alte unități 

conexe activității de învățământ și care ar fi putut sprijini părinții în supravegherea 

copiilor; 

- având în vedere că, vacanța școlară din perioada 4.04.2020-21.04.2020 se suprapune 

parţial cu starea de urgență, însă, preconizările oficiale privitoare la răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2 indică perioada de vacanță și perioada ulterioară ca 

perioadă de exacerbare a răspândirii îmbolnăvirilor; 

-având în vedere faptul că, părinții nu pot să asigure supravegherea copiilor în 

perioada de vacanță mai sus amintită precum și ulterior, dacă activitatea unităților 

de învățământ va fi suspendată, pe de o parte datorită limitării deplasărilor, pe de 

altă parte, datorită închiderii unităților școlare private și interdicției de a avea 

contacte directe cu alte persoane, conform Ordonanțelor militare 1, 2 și 3 edictate în 

acest sens, 

 

Faţă de argumentele prezentate mai sus, vă adresăm rugămintea de a aproba şi a 

dispune demersurile necesare în vederea adoptarii acestei propuneri legislative. 
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Notă de fundamentare: 

- dispozițiile art. 1 din Decretul 195/2020 conform cărora, se instituie starea de urgență pe 

teritoriul României pe o perioadă de 30 de zile începând din data de 16 martie 2020; 

- dispozițiile Ordonanțelor militare 1, 2 și 3 date în executarea stării de urgență; 

- dispozițiile art. 1 din Legea 19/2020 privind acordarea de zile liber plătite părinților 

pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, 

scopul legii fiind acela de a se asigura supravegherea copiilor pe durata închiderii 

temporare a unităților de învățământ; 

- Dispozițiile art. 2 alin. 2 și 3
1
din Legea 272/2004, conform cărora orice decizie a 

autorităților trebuie să aibă în vedere interesul superior al copilului; 

- dispozițiile art. 48 alin. 3 din Legea 272/2004 care instituie o obligație în sarcina 

părinților de a solicita acordarea oricăror drepturi sau facilități în vederea protejării 

copiilor; 

- dispozițiile art. 5 alin. 4 din Legea 272/2004 potrivit cărora, drepturile prevăzute de 

Legea 272/2004 sunt garantate tuturor copiilor fără nicio discriminare, indiferent de rasă, 

culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, de naționalitate, apartenență 

etnică sau origine socială, de situația materială, de gradul și tipul unei deficiențe, de 

statutul la naștere sau de statutul dobândit, de dificultățile de formare și dezvoltare sau de 

alt gen ale copilului, ale părinților ori ale altor reprezentanți legali sau de orice altă 

distincție, astfel încât, nu trebuie să existe o discriminare a copiilor date de expirarea 

unor termene, atât timp cât situația care a stat la baza acordării drepturilor nu s-a 

modificat; 

                                                            
1 Reproducem la finalul documentului toate dispozițiile invocate 
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Dispoziții incidente 

 

1. Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,: 

Art. 2. -  

(1) Prezenta lege, orice alte reglementări adoptate în domeniul respectării și promovării 

drepturilor copilului, precum și orice act juridic emis sau, după caz, încheiat în acest 

domeniu se subordonează cu prioritate principiului interesului superior al copilului. 

(2) Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică 

și morală normală, la echilibru socioafectiv și la viața de familie. 

(3) Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu drepturile 

și obligațiile ce revin părinților copilului, altor reprezentanți legali ai săi, precum și 

oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal. 

(4) Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile și deciziile 

care privesc copiii, întreprinse de autoritățile publice și de organismele private autorizate, 

precum și în cauzele soluționate de instanțele judecătorești. 

(5) Persoanele prevăzute la alin. (4) sunt obligate să implice familia în toate deciziile, 

acțiunile și măsurile privitoare la copil și să sprijine îngrijirea, creșterea și formarea, 

dezvoltarea și educarea acestuia în cadrul familiei. 
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Art. 5. -  

(1) Copiii au dreptul la protecție și asistență în realizarea și exercitarea deplină a 

drepturilor lor, în condițiile prezentei legi. 

(2) Răspunderea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării copilului revine în primul rând 

părinților, aceștia având obligația de a-și exercita drepturile și de a-și îndeplini obligațiile 

față de copil ținând seama cu prioritate de interesul superior al acestuia. 

(3) În subsidiar, responsabilitatea revine colectivității locale din care fac parte copilul și 

familia sa. Autoritățile administrației publice locale au obligația de a sprijini părinții sau, 

după caz, alt reprezentant legal al copilului în realizarea obligațiilor ce le revin cu privire 

la copil, dezvoltând și asigurând în acest scop servicii diversificate, accesibile și de 

calitate, corespunzătoare nevoilor copilului. 

Drepturile prevăzute de prezenta lege sunt garantate tuturor copiilor fără nicio 

discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă 

opinie, de naționalitate, apartenență etnică sau origine socială, de situația materială, de 

gradul și tipul unei deficiențe, de statutul la naștere sau de statutul dobândit, de 

dificultățile de formare și dezvoltare sau de alt gen ale copilului, ale părinților ori ale altor 

reprezentanți legali sau de orice altă distincție. 

Art. 48. - (1) Copilul are dreptul de a beneficia de asistență socială și de asigurări sociale, 

în funcție de resursele și de situația în care se află acesta și persoanele în întreținerea 

cărora se găsește. 

(2) În cazul în care părinții sau persoanele care au, potrivit legii, obligația de a întreține 

copilul nu pot asigura, din motive independente de voința lor, satisfacerea nevoilor 

minime de locuință, hrană, îmbrăcăminte și educație ale copilului, statul, prin autoritățile 
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publice competente, este obligat să asigure acestora sprijin corespunzător, sub formă de 

prestații financiare, prestații în natură, precum și sub formă de servicii, în condițiile legii. 

(3) Părinții au obligația să solicite autorităților competente acordarea alocațiilor, 

indemnizațiilor, prestațiilor în bani sau în natură și a altor facilități prevăzute de lege 

pentru copii sau pentru familiile cu copii. 

 

2. Decret 195/2020  

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României - În 

vigoare de la 16 martie 2020 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 212 din 16 martie 2020. Formă aplicabilă la 29 

martie 2020. 

 

Având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări, în care 

aproximativ 160.000 de persoane au fost infectate și peste 5.800 au decedat, precum și 

declararea "Pandemiei" de către Organizația Mondială a Sănătății, la data de 11.03.2020, 

luând în considerare experiența țărilor grav afectate de evoluția virusului și măsurile care 

au avut impact pozitiv în limitarea răspândirii acestuia și care au vizat acțiuni în planul 

sănătății publice, concomitent cu limitarea sau întreruperea activităților socioeconomice 

neesențiale, dar mai ales îngrădirea exercitării unor drepturi și libertăți fundamentale, fără 

de care celelalte acțiuni desfășurate nu ar fi putut avea efectul scontat, 

în contextul măsurilor adoptate la nivelul statelor europene, în principal cele limitrofe, 

dar și cele cu comunități mari de cetățeni români, din care 12 state au adoptat măsuri 
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speciale prin instituirea unor stări excepționale în scopul prevenirii răspândirii comunitare 

a infecției, 

luând act de evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României și de evaluarea 

riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creștere 

masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, 

ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în 

domeniul social și economic, pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în 

rândul populației ar avea un impact deosebit de grav, în principal asupra dreptului la viață 

și, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor, 

subliniind necesitatea instituirii stării de urgență pentru diminuarea efectelor negative 

asupra economiei cauzate de măsurile adoptate la nivel național și internațional pentru 

combaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, 

în considerarea faptului că elementele sus-menționate definesc un context excepțional 

care nu putea fi previzionat, care vizează interesul public general și care constituie o 

situație extraordinară, ce impune măsuri excepționale, 

ținând cont de faptul că restrângerea exercițiului unor drepturi nu trebuie să afecteze 

substanța lor, ci să urmărească un scop legitim, să fie necesară într-o societate 

democratică și să fie proporțională cu scopul urmărit, 

văzând Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 30/2020 privind necesitatea 

instituirii stării de urgență și planul de acțiune la instituirea stării de urgență, 

având în vedere propunerea Guvernului de instituire a stării de urgență, 

în temeiul prevederilor art. 93 alin. (1), ale art. 100 din Constituția României, republicată, 

și ale art. 3 și art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul 
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stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

Președintele României d e c r e t e a z ă: 

Art. 1. -  

Se instituie starea de urgență pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile. 

*) Potrivit articolului unic din Hotărârea Parlamentului României nr. 3/2020, publicată în 

Monitorul Oficial partea I nr. 224 din 19/03/2020, se încuviințează starea de urgență pe 

întreg teritoriul României, pe o durată de 30 de zile, de la data de 16 martie 2020, ca 

măsură excepțională adoptată de Președintele României, domnul Klaus-Werner Iohannis, 

prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020. 

Art. 2. -  

Pentru prevenirea răspândirii COVID-19 și realizarea managementului consecințelor, 

raportat la evoluția situației epidemiologice, pe durata stării de urgență este restrâns 

exercițiul următoarelor drepturi, proporțional cu gradul de realizare al criteriilor 

prevăzute de art. 4 alin. (4): 

a) libera circulație; 

b) dreptul la viață intimă, familială și privată; 

c) inviolabilitatea domiciliului; 

d) dreptul la învățătură; 

e) libertatea întrunirilor; 

f) dreptul de proprietate privată; 
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g) dreptul la grevă; 

h) libertatea economică. A se vedea și Ordin 499/2020. 

Art. 3. -  

În scopul prevăzut la art. 2 se stabilesc măsurile de primă urgență cu aplicabilitate directă 

și imediată prevăzute în anexa nr. 1. 

…… 

CAPITOLUL VII Alte măsuri 

Art. 49. -  

Pe durata stării de urgență, cursurile din toate unitățile și instituțiile de învățământ se 

suspendă. 

Art. 50. -  

Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua 

măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul 

direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare. 

 

Cu stimă,  

PREŞEDINTE FNAP-IP, 

    Iulian CRISTACHE 

 

 

 


