
 

 

Modificări legislative propuse la Legea NR. 53/2003 și OUG NR. 57/2019 

Text inițial Propunere amendament Justificare 

La Punctul 26. După art. 152 

se introduc două noi articole, 

art. 1521  și art. 1522  cu 

următorul cuprins: 

Art.1521 (1) Angajatorul are 

obligația acordării concediului 

de îngrijitor salariaților în 

vederea oferirii de către 

acestea de îngrijire sau sprijin 

personal unei rude sau unei 

persoane care locuiește în 

aceeași gospodărie ca 

salariatul, cu o durată de 5 zile 

lucrătoare într-un an 

calendaristic, la solicitarea 

scrisă a salariatului. 

Art.1531 (2)  „Concediul de 

îngrijitor” este concediul 

acordat salariaților în vederea 

oferirii de îngrijire sau sprijin 

personal unei rude sau unei 

persoane care locuiește în 

La Punctul 26. După art. 152 

se introduc două noi articole, 

art. 1521  și art. 1522  cu 

următorul cuprins: 

Art.1521 (1) Angajatorul are 

obligația acordării concediului 

de îngrijitor salariaților în 

vederea oferirii de către 

acestea de îngrijire sau sprijin 

personal unei rude sau unei 

persoane până la gradul II, 

inclusiv, indiferent de 

domiciliu, cu o durată de 5 zile 

lucrătoare într-un an 

calendaristic, la solicitarea 

scrisă a salariatului. 

Art.1531 (2)  „Concediul de 

îngrijitor” este concediul 

acordat salariaților în vederea 

oferirii de îngrijire sau sprijin 

personal unei rude sau unei 

persoane până la gradul II 

 Luând în considerare aspectele 

formulate de Dvs. în expunerea de 

motive, referitoare la aceeași 

gospodărie solicităm ca propunerea 

legislativă să fie reformulată,  pe 

considerentul că de cele mai multe ori 

persoanele vârstnice nu pot sau nu 

sunt disponibile să-și schimbe 

domiciliul, iar îngrijitorul locuiește la 

un alt domiciliu decât cel al rudei sau 

persoanei pe  care are în îngrijire ca 

urmare a unei probleme medicale 

grave. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

aceeași gospodărie ca 

salariatul și care are nevoie de 

îngrijire sau sprijin semnificativ 

ca urmare a unei probleme 

medicale grave. 

Art.1531 (3) „Îngrijitor” este 

salariatul  care oferă îngrijire 

sau sprijin personal unei rude 

sau unei persoane care 

locuiește în aceeași gospodărie 

ca salariatul și care are nevoie 

de îngrijire sau sprijin 

semnificativ ca urmare a unei 

probleme medicale grave. 

Art. 374 alin. (7) Durata 
activității de telemuncă nu 
poate depăși 5 zile pe lună. 
Art. 374 alin. (8) lit. b) 
Funcționarii publici care 
acordă îngrijire unei rude care 
locuiește în aceeași 
gospodărie. 
  

inclusiv, indiferent de 

domiciliu și care are nevoie de 

îngrijire sau sprijin semnificativ 

ca urmare a unei probleme 

medicale grave. 

Art.1531 (3) „Îngrijitor” este 

salariatul  care oferă îngrijire 

sau sprijin personal unei rude 

sau unei persoane până la 

gradul II inclusiv, indiferent de 

domiciliu și care are nevoie de 

îngrijire sau sprijin semnificativ 

ca urmare a unei probleme 

medicale grave. 

Art. 374 alin. (7) Durata 
activității de telemuncă nu 
poate depăși 20 zile pe lună. 
Art. 374 alin. (8) lit. b) 

Funcționarii publici care 

acordă îngrijire unei rude până 

la gradul II inclusiv, indiferent 

de domiciliu și care are nevoie 

de îngrijire sau sprijin 

semnificativ ca urmare a unei 

probleme medicale grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luând în considerare aspectele 
enumerate la  Art. 374 alin. (8) lit. c) 
solicităm modificarea alin. (7) din art. 
374 prin înlocuirea sintagmei de „5 
zile pe lună” cu „20 de zile pe lună”, 
pe considerentul că bolile grave nu se 
vindecă în 5 zile. 

Totodată solicităm reformularea art. 
374 alin. (8) lit. b) referitoare la 
aceeași gospodărie, luând în 
considerare punctul nostru de vedere 
prezentat modificarea Art.1521 

 


