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RAPORT COMUN

asupra Propunerii legislative pentru completarea art.139 din 

Legea nr.53/2003 - Codul muncii si a art.94 din Legea nr.1/2011 a
educatiei nationale

(L30/2020)

in conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, 
republican cu modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru 

mvafamant, ^tiinfa, tineret §i sport §i Comisia pentru munca, familie §i 
protecpe sociala, prin adresa nr. L30/2020, au fost sesizate de catre Biroul 
permanent al Senatului in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului comun 

asupra Propunerii legislative pentru completarea art.139 din Legea 

nr.53/2003 - Codul muncii si a art.94 din Legea nr.1/2011 a educatiei 
nationale, initiat de Cseke Attila-Zoltan - senator UDMR; Derzsi Akos - senator 

UDMR; Nicoara Marius-Petre - senator Independent; Popescu-Tariceanu Calin-
senator ALDE; Cimpeanu Sorin Mihai deputat

Independent; Csep Eva-Andrea - deputat UDMR; Seidler Cristian-Gabriel - 
deputat USR; Simonis Alfred - Robert - deputat PSD; Szabo Odon - deputat 
UDMR; Vexler Silviu - deputat FCER (minoritati].

Constantin-Anton
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Propunerea legislativa vizeaza completarea art. 139 din Legea 

nr.53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, cu doua noi alineate, prin care se are m vedere reglementarea 

modalitatii de acordare si de recuperare a zilelor libere de sarbatoare 

religioasa crestina, celebrate la date diferite de catre angajatii apartinand alter 

culte religioase. Totodata, se urmareste punerea in acord a acestor dispozitii cu 

prevederile Legii nr.1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, astfel zilele de sarbatoare nelucratoare si modul prin 

care se stabilesc acestea se aplica intregului personal din invatamant, respectiv 

beneficiarilor directi ai educatiei si formarii profesionale.
Consiliul Legislativ a transmis avizul favorabil cu nr. 956/19.11.2019.
Consiliul Economic si Social a transmis avizul favorabil cu nr. 

5891/19.11.2019.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de §anse, culte §i minoritaf:! a 

transmis un aviz favorabil.
La dezbaterea propunerii legislative a participat, in conformitate cu 

prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile si 
completarile ulterioare, doamna loana Constantin, secretar de stat m 

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si domnul secretar de stat Dragos- 

Lucian Radulescu - Ministerul Educatiei si Cercetarii.
In cadrul dezbaterilor s-au formulat amendamente care, supuse votului.

au fost adoptate §i se regasesc in Anexa ce face parte integranta din prezentul 
raport.

In sedintele din data de 11 februarie, membrii Comisiilor au dezbatut 
proiectul de act normativ si au hotarat, cu majoritatea voturilor senatorilor
prezenti, adoptarea unui raport comun de admitere cu amendamente 

admise, pentru a rezolva dificultatile de aplicare a prevederilor art.139 din 

Codul muncii cu privire la modalitatea de acordare a zilelor libere de 

sarbatoare religioasa pentru salariatii apartinand altor culte.
In consecinta, Comisia pentru invafamant, ^tiinfa, tineret §i sport §i 

Comisia pentru munca, familie §i proteefie sociala supun spre dezbatere §i 
adoptare plenului Senatului raportul comun de admitere cu amendamente 

admise si propunerea legislativa.
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in raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislative face parte 

din categoria legilor organice §i urmeaza a fi adoptata in conformitate cu 

prevederile art76 alin.(13 din Constitufie.
Potrivit art.7 5 alin. (4) si (5} din Constitufia Romaniei, republicata, §i 

art.92 alin. (7) si (8] din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Senatul este prima Camera sesizata pentru 

prevederile art. I, iar pentru prevederile art. 11 referitoare la Legea 

nr.1/2011 a educatiei Rationale, cu modificarile si completarile ulterioare se 

pronunta in calitate de Camera decizionala.

Pre^edinte. Prejedinte,

Senator lon|totai\uSenator Liviif-iVSiaHan Pop

Secretar, Secretar,

Florian-D/drel'BddogSenator Liliana Sbirnea
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Anexa la RaportuI comun nr. XXVIII/24/2020

nr.XXVII/15/2020
AMENDAMENTE ADMISE

la

Propunerea legislativa pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii si a art.94 din Legea nr.1/2011 a educatiei
nationale

L30/2020

Amendamente admiseNr. Text propunere legislativa Motiva^ie

crt.

1. Art. I. - Legea nr.53/2003 - Codul munciL 
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr.345 din 18 mai 2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare, se 
completeaza dupa cum urmeaza:

nemodificat

Pentru coerenta textului de 
lege

Punctul 1 se modiflca si va avea urmatorul 
cuprins:

2.

1. Dupa alineatui (2) al articolului 139 se 
introduce un nou alineat, alin. (2^), cu 
urmatorul cuprins:

„1. Dupa alineatui (2} al articolului 139 se 
introduce un nou alineat, alin. (2i], cu urmatorul 
cuprins; Amendamentul este de 

competenta decizionala a 
Camerei Deputatilor.

„(2i) Pentru salariatii care apartin de un cult 
religios legal, crestin, zilele libere pentru 
Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea

„(2i] Zilele libere pentru Vinerea Mare - 
ultima zi de vineri inaintea Pastelui, prima si a
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doua zi de Pasti, prima si a doua zi de Rusalii, 
se acorda fiecarui salariat in functie de data la 
care sunt celebrate de cultul religios legal, 
crestin, de care apartine."

Pastelui, prima si a doua zi de Pasti, prima si a 
doua zi de Rusalii, se acorda in functie de data 
la care sunt celebrate de acel cult.”

2. Dupa alineatul (3) al articolului 139 se 
introduce un nou alineat, alin. (3^) cu 
urmatorul cuprins:

nemodificat3.

„(3i) Salariatii care au beneficiat de zilele 
libere pentru Vinerea Mare - ultima zi de 
vineri inaintea Pa§telui, prima si a doua zi de 
Pasti, prima si a doua zi de Rusalii, atat la 
datele stabilite pentru cultul religios legal, 
crestin, de care apartin cat si pentru alt cult 
crestin, vor recupera zilele libere 
suplimentare pe baza unui program stabilit 
de angajator."

Se elimina sintagma "cat si 
pentru intreg personalul din 
invatamant” pentru evitarea 
paralelismului 
acestei categorii de personal 
aplicandu-i-se 
prevederile Codului muncii.

Art. II se modifica si va avea urmatorul cuprins:4.

„Art. II. - Dupa alineatul (2] al articolului 94 din 
Legea educatiei nationale nr.1/2011, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.l8 din 
10 ianuarie 2011, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, se introduce un nou alineat, alin. (2i), cu 
urmatorul cuprins:

Art. II. - Dupa alineatul (2) al articolului 94 
din Legea educatiei nationale nr.1/2011, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea 1, nr.l8 din 10 ianuarie 2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare, se 
introduce un nou alineat, alin. (2^), cu 
urmatorul cuprins:

legislativ,

deja
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Amendamentul este de 
competenta decizionala a 
Senatului.

Art. 94. - [21} La stabilirea structurii anului scolar, 
Ministerul Educatiei §i Cercetarii va avea in vedere:

„Art. 94. - [21} La stabilirea structurii anului 
§colar, Ministerul Educatiei §i Cercetarii va 
avea in vedere:

a} acordarea zilelor libere pentru Vinerea 
Mare - ultima zi inaintea Pastelui, prima si a 
doua zi de Pasti, prima ^i a doua zi de Rusalii, 
in functie de data la care sunt celebrate de 
cultul religios legal, crestin, de care apartin 
beneficiarii direcfi ai educatiei si formarii 
profesionale, cat si pentru intreg personalul 
din invatdmdnt;

a} pentru beneficiarii directi ai educatiei si formarii 
profesionale care apartin de un cult religios legal, 
crestin, acordarea zilelor libere pentru Vinerea 
Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui, prima 
§i a doua zi de Pa^ti, prima ^i a doua zi de Rusalii, 
in functie de data la care sunt celebrate de acel 
cult;

b} includerea a doua zile libere suplimentare 
pentru fiecare dintre cele trei sarbatori 
religioase anuale, declarate astfel de cultele 
religioase legale, altele decat cele creatine, 
pentru beneficiarii direcfi ai educafiei si 
formarii profesionale apartinand acestora, cat 
si pentru intreg personalul din invdtdmant."

b} includerea a doua zile libere suplimentare 
pentru fiecare dintre cele trei sarbatori religioase 
anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, 
altele decat cele crestine, pentru beneficiarii directi 
ai educatiei si formarii profesionale apartinand 
acestora."
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