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Nr. 2092/05.05.2020 

    

 

Către, 

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE 

str. Dem.I.Dobrescu nr. 2 – 4, sectorul 1, Bucureşti,  

 

În attn. 

Doamnei Victoria Violeta ALEXANDRU – Ministrul Muncii și Protecției Sociale 

 

 

 

Urmare adresei dumneavoastră înregistrată sub nr. 

8631/RG/1078/DGJ/08.04.2020, prin care ne comunicați că 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, se 

aplică începând cu data de 21 martie 2020, respectiv data publicării în Monitorul 

Oficial a Hotărârii de Guvern nr. 217/2020, hotărâre care stabilește efectiv numărul de 

zile libere, modalitatea de aplicare a legii și procedura prin care angajatorii pot deconta 

sumele pentru plata indemnizației prevăzute la art. 2 din Legea nr. 19/2020, revenim 

cu solicitarea de a ne comunica dacă vă mențineți punctul de vedere, pentru 

următoarele considerente: 

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, a fost publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 209 din data de 14 martie 2020. 

Potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, republicată, privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și 

completările ulterioare, legile intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, sau la o dată ulterioară prevăzută în textul lor. 

Termenul de 3 zile se calculează pe zile calendaristice. 

Având în vedere faptul că, nici Legea nr. 19/14.03.2020, cu modificările și 

completările ulterioare și nici Hotărârea de Guvern nr. 217/2020 pentru aplicarea 

prevederilor Legii nr. 19/14.03.2020 nu prevăd o dată ulterioară pentru intrarea în 
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vigoare a Legii nr. 19/14.03.2020, apreciem în continuare că data intrării în vigoare a 

actului normativ mai sus menționat este data 17.03.2020, dată la care se naște atât 

dreptul la acordare de zile libere pentru supravegherea copiilor, cât și dreptul 

angajatorului de a solicita decontarea din Fondul de garantare pentru plata creanțelor 

salariale și a sumelor reprezentând indemnizația netă, încasată efectiv de părinte, și nu 

data de 21 martie 2020 așa cum rezultă din adresa dumneavoastră. 

Mai mult decât atât, ulterior primirii de către Camera Consultanților Fiscali a 

răspunsului menționat mai sus, instituția dumneavoastră a dat curs unei solicitări 

similare cu cea transmisă de către Camera Consultanților Fiscali, dar în conținutul 

răspunsului formulat este menționată data de 17 martie 2020 ca dată de la care se 

naște dreptul salariatului la acordarea de zile libere pentru supravegherea copiilor și 

implicit dreptul angajatorului de a beneficia de decontarea indemnizațiilor nete plătite 

salariaților. De asemenea, am constatat că, pe site-urile unor AJOFM sunt postate 

clarificări cu privire la aplicarea acestor prevederi legale, în care este menționată tot 

data de 17 martie 2020 ca dată de referință pentru aplicarea acestor facilități. Pe cale 

de consecință, apreciem că se impune o nouă clarificare cu privire la data de la care 

intră în vigoare actul normativ supus discuției. 

 

 

În speranța obținerii unui răspuns cu celeritate, vă mulțumim anticipat. 

 

 

Cu respect, 

Dan Manolescu 

Președinte CCF 
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