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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în conformitate cu prevederile
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul
Afacerilor Interne supune dezbaterii publice Hotărârea pentru completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr.210/1999, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 244/2000.
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/HG_modif_Norme_concediu_paternal.pdf
Din motivarea emiterii actului normativ reținem urm[toarele aspecte:
Prin Legea nr. 33/2020 pentru completarea Legii concediului paternal nr.
210/1999 şi pentru abrogarea art. 10 alin. (7) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului
nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor
acte normative şi prorogarea unor termene s-au adus o serie de modificări legislative
prin care a fost creat cadrul legal astfel încât polițiștii, cadrele militare, soldații şi
gradații profesioniști, precum şi funcționarii publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare să poată beneficia de concediu paternal plătit de 5 zile
lucrătoare, cu posibilitatea prelungirii acestuia cu 10 zile lucrătoare, condiționat de
obținerea atestatului de absolvire a cursului de puericultură. Aceste drepturi se acordă
cumulat cu dreptul la învoire plătită, permisie sau zile de concediu, după caz, pentru
nașterea unui copil, prevăzut de reglementările legale în vigoare aplicabile fiecărei
categorii de personal menționate.
Un alt aspect vizat de modificările legislative în discuție este acela că, atunci
când concediul de lăuzie se acordă tatălui copilului ca urmare a decesului mamei în
timpul nașterii sau în perioada concediului de lăuzie, polițiștii, cadrele militare, soldații
şi gradații profesioniști, dar și funcționarii publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare beneficiază, pe perioada acestui concediu, de drepturile
salariale reglementate pentru aceste situații de dispozițiile legale privind salarizarea
respectivelor categorii de personal.
Vă informăm că propunerile, sugestiile si opiniile membrilor organizatiei
profesionale pot fi transmise, până la data de 05 noiembrie 2020, pe adresa de e-mail
cnp@cnpromania.ro.
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