LEGEA nr. 210 din 31 decembrie 1999 a concediului paternal
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Art. 1
(1)Concediul paternal se acorda in conditiile prevazute de prezenta lege, in scopul de a asigura
participarea efectiva a tatalui la ingrijirea noului-nascut.
(2)Tatal copilului nou-nascut are dreptul la un concediu paternal de 5 zile lucratoare, in conditiile
prevazute de prezenta lege.
Art. 2
(1)In cazul in care titularul dreptului la concediu paternal este asigurat in cadrul sistemului
asigurarilor sociale de stat, el are dreptul la un concediu paternal platit de 5 zile lucratoare.
(2)Concediul paternal se acorda la cerere, in primele 8 saptamani de la nasterea copilului, justificat
cu certificatul de nastere al acestuia, din care rezulta calitatea de tata a petitionarului.
(3)Indemnizatia pentru concediul paternal se plateste din fondul de salarii al unitatii si este egala
cu salariul corespunzator perioadei respective.
Art. 3
(1)Tatal care satisface serviciul militar obligatoriu are dreptul, la nasterea propriului copil, la o
permisie de 7 zile calendaristice, acordata in conditiile prevazute la art. 2 alin. (2).
(2)Permisia prevazuta la alin. (1) se acorda si tatalui care satisface serviciul militar obligatoriu, in
vederea recunoasterii paternitatii, in conditiile legii. Permisia solicitata va fi justificata cu certificatul
de nastere al noului-nascut, din care sa rezulte calitatea de tata a militarului, respectiv cu declaratia
de recunoastere a paternitatii, intocmita in conditiile legii.
Art. 4
(1)In cazul in care tatal copilului nou-nascut a obtinut atestatul de absolvire a cursului de
puericultura, durata concediului paternal, acordat in conditiile art. 2, se majoreaza cu 10 zile
lucratoare.
(2)Tatal poate beneficia de prevederea cuprinsa la alin.(1) numai o singura data.
Art. 5
(1)In cazul decesului mamei copilului in timpul nasterii sau in perioada concediului de lauzie, tatal
copilului beneficiaza de restul concediului neefectuat de catre mama.
(2)Pe perioada concediului acordat in conditiile alin. (1) tatal copilului beneficiaza de o
indemnizatie egala cu ajutorul pentru sarcina si lauzie cuvenit mamei sau de o indemnizatie
calculata dupa salariul de baza si vechimea in munca ale acestuia, acordata de unitatea la care tatal
isi desfasoara activitatea, la alegere.
Art. 6
In termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei legi,
Guvernul va aproba prin hotarare normele metodologice de aplicare, la propunerea comuna a
Ministerului Sanatatii si a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
Art. 7
Prezenta lege intra in vigoare la 45 de zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al
Romaniei.
-****Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 15
decembrie 1999, cu respecta-rea prevederilor art. 76 alin. (2) si 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
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