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19/2020. sz., 2020. március 14-i törvény   

a gyermekek felügyeletének biztosítása érdekében a szülőknek járó szabadnapok kiadásáról az oktatási 

intézmények ideiglenes bezárása esetén 

 

Kiadta: Románia Parlamentje 

Megjelent: a 209-es számú Hivatalos Közlönyben 2020. március 14-én. 

 

Románia Parlamentje a következő törvényt fogadta el. 

 

1. cikk 

 (1) A gyerekek felügyeletének biztosítása érdekében az egyik szülő szabadnapok kivételére jogosult 

abban az  esetben, ha az oktatási intézményt, amelybe a gyermekek járnak, ideiglenesen bezárják rossz 

időjárási viszonyok vagy egyéb szélsőséges helyzetek miatt, amelyet az illetékes  hatóságok hirdetnek ki. 

 (2)  Az (1) bekezdés előírásai azokra a szülőkre érvényesek, akik esetében együttesen teljesülnek a 

következő feltételek: 

a)  ha az iskolába beíratott gyermekük, gyermekeik életkora nem haladja meg a 12 évet, vagy ha az oktatási 

intézménybe íratott fogyatékossággal élő gyermekük, gyermekeik életkora nem haladja meg a 18 évet; 

b) ha munkahelyük jellege nem teszi lehetővé az otthoni vagy távmunkát. 

(3)  Az (1) és (2) bekezdés értelmében meghatározott szülő fogalma érvényes az egyszülős családra is, ahogy 

azt a 2010. évi 277. számú, a családfenntartási támogatásról szóló törvény előírja (újraközölve és az utólagos 

módosításokkal, kiegészítésekkel), valamint a gyermek törvényes képviselőjére, illetve a törvény értelmében 

kijelölt gyámsági jogokkal felruházott és a szülői jogokat gyakorló személyre is. 

(4) A (2) bekezdés előírásában megjelölt  személyek jogosultak fizetett szabadnapokra, mindazon időszakra, 

amelyre az illetékes hatóságok előírják az oktatási intézmények zárva tartását. 

 

2. cikk 

(1) A szabadnapokat az egyik szülő kérelmére adják, amelyet azon személy munkaadójánál kell benyújtani, 

amelyik a gyermek felügyeletét biztosítja az 1. cikkely (4) bekezdésében meghatározott időszakban.  
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(2)  Az (1) bekezdésben említett kérelmet a másik szülő által aláírt, saját felelősségre adott nyilatkozattal 

együtt kell benyújtani, amiből kiderül, hogy az aláíró fél az ő munkahelyén nem él a jelen törvény által 

megszabott szabadnapok lehetőségével. 

(3)  A (2) bekezdés előírásai nem vonatkoznak az egyszülős családokra. 

(4) Az (1) bekezdés előírásai csak a munkáltató beleegyezésével alkalmazandók az energetikai egységek és a 

nukleáris szektor kezelőegységeiben, az állandó tüzelésű egységek, az egészségügyi és társadalmi 

segélyezőegységek, a tömegtájékoztatási egységek, a köztévé és rádió, a vasúti személyszállítás, 

tömegközlekedési, köztisztaságügyi, valamint  a lakosság gáz-, villany-, fűtés- és vízellátását biztosító 

egységek alkalmazottaira. 

 

3. cikk 

(1) Az így kiadott szabadnapok mindegyikéért járó fizetést a munkáltató költségvetésének személyzeti 

költségekre elkülönített fejezetéből kell biztosítani, értéke  a napi munkadíj 75%-a, de nem lehet több, mint a 

bruttó átlagbér napi díjának 75%-a, amelyet az állami társadalombiztosító költségvetésének megállapításakor 

vettek figyelembe. 

(2) A 200/2006-os számú, a fizetési követelések kifizetését biztosító garanciaalap létrehozásáról és 

használatáról szóló törvény előírásaitól eltérően az (1) bekezdésben részletezett javadalmazás  

garanciaalapból való kifizetése kizárólag csak az 1. cikk (4) bekezdésében előírt időszakra érvényes. 

(3) A (2) bekezdés értelmében kifizetett összegeket a pénzügyi év lejárta előtt vissza kell utalni a 

garanciaalapba, egy olyan eljárás szerint, amelyet  kormányhatározat szabályoz.  

 

4. cikk 

A törvény értelmében a kivehető szabadnapok számát Románia Kormánya állapítja meg az 1. cikk (1) 

bekezdésében felsorolt helyzetekre szabva. 

 

5. cikk 

Jelen törvény előírásai minden közintézmény és magán kereskedelmi egység alkalmazottaira érvényesek. 

 

6. cikk 

A jelen törvény érvénybelépésétől számított 30 napon belül elfogadják a 3. cikk (3) bekezdésében előírt 

kormányhatározatot. 
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Ezt a törvényt Románia Parlamentje fogadta el a Románia Alkotmányának 75. és 76. cikke (2) bekezdése 

előírásainak tiszteletben tartásával.   

 

A KÉPVISELŐHÁZ ELNÖKE 

ION-MARCEL CIOLACU  

 

A SZENÁTUS ELNÖKE nevében  

TITUS CORLĂŢEAN  

 

Bukarest, 2020. március 14. 
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