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LEGE nr. 37 din 2 aprilie 2020pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și
a art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011
EMITENT PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 3 aprilie 2020
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articolul I

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345
din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 139, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu
următorul cuprins:
(2^1) Pentru salariații care aparțin de un cult religios legal, creștin, zilele libere pentru
Vinerea Mare - ultima zi de vineri înaintea Paștelui, prima și a doua zi de Paști, prima și a
doua zi de Rusalii se acordă în funcție de data la care sunt celebrate de acel cult.
2. La articolul 139, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu
următorul cuprins:
(3^1) Salariații care au beneficiat de zilele libere pentru Vinerea Mare - ultima zi de vineri
înaintea Paștelui, prima și a doua zi de Paști, prima și a doua zi de Rusalii, atât la datele
stabilite pentru cultul religios legal, creștin, de care aparțin, cât și pentru alt cult creștin,
vor recupera zilele libere suplimentare pe baza unui program stabilit de angajator.

Articolul II

La articolul 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, după
alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
(2^1) La stabilirea structurii anului școlar, Ministerul Educației și Cercetării va avea în
vedere:
a) pentru beneficiarii direcți ai educației și formării profesionale care aparțin de un cult
religios legal, creștin, acordarea zilelor libere pentru Vinerea Mare - ultima zi de vineri
înaintea Paștelui, prima și a doua zi de Paști, prima și a doua zi de Rusalii, în funcție de data
la care sunt celebrate de acel cult;
b) includerea a două zile libere suplimentare pentru fiecare dintre cele trei sărbători
religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine,
pentru beneficiarii direcți ai educației și formării profesionale aparținând acestora.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale
art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ION-MARCEL CIOLACU
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
TITUS CORLĂȚEAN
București, 2 aprilie 2020.
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