
    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                        

   

        

 

INFORMARE 

02.04.2020 

 

Organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 01 aprilie 2020 a fost publicată 
Legea nr. 33/2020 pentru completarea Legii concediului paternal nr. 

210/1999 şi pentru abrogarea art. 10 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. 
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/legea_33_pentru_modificarea_legii_210_concediu_paternal.pdf 

 
Actul normativ completează Legea nr. 210/1999 astfel încât polițiștii, cadrele 

militare, soldații și gradații profesioniști și funcționarii publici cu statut special din 
sistemul administrației penitenciarelor vor beneficia de concediu paternal plătit de  5 

zile lucrătoare, precum și de majorarea acestuia cu 10 zile lucrătoare, și după data de 
01 ianuarie 2019, moment în care prevederile OUG nr. 90/2017, nu a mai avut 

aplicabilitate. Totodată, se prevede că dreptul la concediu paternal plătit stabilit prin 
Legea nr. 210/1999 poate fi cumulat cu dreptul la învoire plătită, permisie sau zile de 

concediu reglementat de legislația specială aplicabilă diferitelor categorii de personal. 

De asemenea prin această lege se prevede că drepturile salariale cuvenite pe 
perioada concediului paternal se stabilesc potrivit dispoziţiilor legale privind salarizarea 

acestor categorii de personal. 
Pentru evitarea unor paralelisme legislative, la data intrării în vigoare a acestei 

legi se abrogă prevederile art. 10 alin. 7 din OUG nr. 90/2017. 
 

Vă facem precizarea că Legea a fost adoptată în această formă de Senatul 
României la data de 26.11.2018, iar de Camera Deputaților – cameră decizională 

potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, a fost adoptată la data de 
10.03.2020. Legea a fost depusă la data de 12.03.2020, la Secretarul general al 

Camerei Deputaților pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii 
legii, iar la 14.03.2020 a fost trimisă la Presedintele României pentru promulgare, care 

la data de 31.03.2020 a promulgat-o prin Decretul Prezidențial nr. 220/2020. 
 

Potrivit art. 78 din Constituția României, ”Legea se publică în Monitorul Oficial al 

României şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară 
prevăzută în textul ei.”, astfel Legea nr. 33/2020 va intra în vigoare începând cu 

data de 04 aprilie 2020. 
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