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PARLAMENTUL ROMANIEI
SEN AT

LEGE

pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii si a art.94 din

Legea ediicatiei nationale nr.1/2011

Senatul adopta prezentui prdiect de lege

Artl.- Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Rom^ei, 

Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile, §i complet^le ulterioare, se completeaza dupa 

cum urmeaza:

1. La articolul 139, dupa alineatui (2) se introduce un nou alineat, alin.(2^), cu 

urmatorul cuprins:
„(2') Pentru salarialii care apartin de un cult religios legal, crestin, zilele libere pentru 

Vinerea Mare -r- ultima zi de vineri inaintea Pa§telui, prima §i a doua zi de Pasti, prima §i a doua 

zi de Rusalii, se acorda in functie de data la care sunt celebrate de acel cult.”

2. La articolul 139, dupa alineatui (3) se introduce un nou alineat, alin.(3^) cu 

urmatorul cuprins:
„(3^) Salariatii care au beneficial de zilele libere pentru Vinerea Mare - ultima zi de 

vineri inaintea Pastelui, prima si a doua zi de Pa§ti, prima si a doua zi de Rusalii, atat la datele 

stabilite pentru cultul religios legal, crestin, de care apartin cat si pentru alt cult cre§tin, vor 

recupera zilele libere suplimentare pe baza unui program stabilit de angajator.”
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Art.II.- La articolul 94 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul 

Oficial al Rom^iei, Partea I, nr.l8 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(2*), cu urmatorul cuprins:

,,(2^) La stabilirea structurii anului §colar, Ministerul Educatiei §i Cercetarii va avea in

vedere:

a) pentru beneficiarii directi ai educatiei §i form^ii profesionale care apar^in de un 

cult religios legal, cre^tin, acordarea zilelor libere pentru Vinerea Mare - ultima zi de vineri 

inaintea Pa§telui, prima §i a doua zi de Pasti, 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 directi ai educatiei si formarii profesionale apartinand acestora.”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat in ^edinfa din 26 februarie 2020, cu 

respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din Constitufia Romaniei, republicata.

p. PRE^EDINTELE SENATULUI
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