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În conformitate cu prevederile art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
al art. 74, alin. (4) din Constituţia României, republicată, vă înaintăm spre dezbatere şi adoptare
propunerea legislativă „Lege pentru completarea Legii nr. 53 din 2003 privind Codul
muncii”.

INIŢIATORI:
Deputat Cornel ITU – Grupul parlamentar al PSD

EXPUNERE DE MOTIVE

Secţiunea I
Titlul proiectului de act normativ
Proiect de lege
pentru completarea Legii nr. 53 din 2003 privind Codul muncii

Secţiunea II

Motivul emiterii actului normativ
1.Situaţia actuală privind acordarea zilelor libere legale
Acordarea de zile libere legale suplimentare, care leagă zilele de sărbătoare legală, prevăzute de Codul
Muncii, de zilele de repaus săptămânal (sâmbătă şi duminică) este reglementată, anual, prin emiterea mai
multor Hotărâri de Guvern. Cu toate că s-a statuat deja ca practică acordarea de zile libere legale ca punte
pentru crearea unor mini-vacanţe în sectorul bugetar, iar stabilirea unui calendar de maximă
predictibilitate este lipsită de costuri, există în continuare un vid legislativ în această materie.
Reglementarea privind zilele libere legale îşi are sediul materiei în Codul Muncii, care prevede la Titlul
III, Capitolul 2, Secţiunea 3, art. 139 sărbătorile legale astfel:
-1 şi 2 ianuarie;
- prima şi a doua zi de Paşti;
- 1 mai;
- prima şi a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului;
- 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
- 1 decembrie;
- prima şi a doua zi de Crăciun;
- două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase
legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
De regulă, la solicitările patronatelor din turism, precum şi în scopul unei organizări eficiente a activităţii
în sectorul de stat, Guvernul României emite anual mai multe Hotărâri de Guvern, în baza art. 108 din
Constituţia României, republicată, precum şi al art. 11, lit.a) din Legea 90/2001 privind organizarea şi
funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, pentru acordarea unor zile libere legale care să
creeze aşa-cunoscutele ”mini-vacanţe”, făcând o punte de legătură între ziua de sărbătoare legală şi zilele
de repaus săptămânal.
2. Modificări propuse
De lege ferenda propunem crearea unui cadru legislativ cuprinzător, care să reglementeze, la nivel
general, pentru sectorul bugetar, acordarea zilelor libere care fac puntea între zilele de sărbătoare legală şi
zilele de repaus săptămânal. Având în vedere situaţiile concrete în care Guvernul României a emis
hotărâri pentru acordarea unor zile libere suplimentare celor prevăzute de Codul muncii la art. 139,
propunem ca regulă intervalul de cel mult 24 de ore între ziua de sărbătoare legală şi ziua de repaus
săptămânal pentru declararea zilei libere ca punte între ele.
Considerăm că celelalte prevederi din Secţiunea 3 –Sărbătorile legale, Codul muncii, se impun a fi
menţinute fără modificări, întrucât prin adoptarea proiectului de lege alăturat nu se creează incongruenţe.

România se află la mijlocul clasamentului statelor UE în ceea ce priveşte zilele de sărbătoare legală,
alături de Germania şi Belgia, cu 12 zile. În funcţie de anul calendaristic, nu rare sunt situaţiile în care un
procent semnificativ din zilele de sărbătoare legală coincid cu zilele de repaus săptămânal, astfel cetăţenii
nu beneficiază de drepturile lor legale. Putem exemplifica cu anul în curs, când din cele 12 zile de
sărbătoare legală, 3 coincid cu zilele de repaus săptămânal – prima zi de Paşti, 20 aprilie (duminica);
prima zi de Rusalii, 8 iunie (duminica) şi Sfântul Apostol Andrei, 30 noiembrie (duminica). Prin
adoptarea proiectului de lege alăturat, se compensează şi zilele de sărbătoare legală ce cad la sfârşitul
săptămânii, în zilele de repaus obligatoriu.
3. Impactul economic
Stabilirea ”mini-vacanţelor” prin lege va crea un calendar previzibil, necesar operatorilor de turism, având
ca efect stimularea acestui sector important pentru economia românească. Totodată, în urma creşterii
volumului de vânzări a pachetelor de turism, se va înregistra, în mod automat, şi o creştere a sumelor
atrase la bugetul de stat.
Din aceste considerente, supunem adoptării proiectul de lege alăturat.
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SENATUL

LEGE
pentru completarea Legii nr. 53 din 2003 privind Codul muncii

Parlamentul României adoptă prezenta lege:
Articol unic: Legea nr.53 din 24.01.2003 privind Codul muncii a fost publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.72 din 5 februarie 2003, republicată în temeiul art. V din Legea nr. 40/2011 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 –Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011, se completează şi va avea următorul cuprins:
După articolul 139 se introduce un nou articol, art. 1391 care va avea următorul cuprins:
„Art.1391 – Dacă intervalul de timp, dintre zilele de sărbătoare legală, din timpul unei săptămâni,
prevăzute în art. 139 alin. (1) şi zilele de repaus săptămânal prevăzute la art. 137 alin. (1), este de 24 de
ore, acestea vor fi considerate de drept zile nelucrătoare. Pentru termenele mai mari de 24 de ore,
acordarea de timp liber se stabileşte prin de hotărâre a guvernului.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale
art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
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