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Domnului Marius Constantin Budăi 

Ministrul Muncii și Justiției Sociale 

 

Stimate domnule ministru, 

Reiterăm solicitarea noastră nr 215/09.10.2018, cu rugămintea de a dispune 
comunicarea unui răspuns.  

Solicitarea noastră, reluată mai jos, se referea la aplicabilitatea prevederilor 
Codului Muncii, în ceea ce privește concediile de odihnă acordate funcționarilor publici 
cu statut special din sistemul administrației penitenciare:  

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 36 lit. e) din Legea nr. 293/2004 
privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a 
Penitenciarelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, funcționarul 
public cu statut special din sistemul administrației penitenciare are dreptul la ”e) 
concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite și concedii fără plată, în condiții 
stabilite prin hotărâre a Guvernului”. 

În baza acestui text a fost emisă Hotărârea Guvernului nr. 1946/2004 privind 
condițiile în baza cărora funcționarul public cu statut special din sistemul administrației 
penitenciare are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite și 
concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament și recuperare, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Problema de fond este aceea a aplicării art. 145 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 
privind Codul muncii, pe considerentul că cele două acte normative mai sus invocate nu 
prevăd neincluderea în durata concediului de odihnă anual a sărbătorilor legale dar nici 
nu infirmă acest fapt. 
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Potrivit art. 145 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii ”Sărbătorile 
legale în care nu se lucrează, precum și zilele libere plătite stabilite prin contractul 
colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.” 

Facem precizarea că în conformitate cu prevederile art. 89 din Legea nr. 
293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația 
Națională a Penitenciarelor, ”Dispozițiile prezentei legi se completează, după caz, cu 
prevederile cuprinse în legislația muncii”, sens în care apreciem că dispozițiile art. 145 
alin. (3) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii sunt aplicabile și în cazul 
concediilor de care beneficiază funcționarii publici cu statut special din sistemul 
administrației penitenciare. 

Pe considerentele prezentate anterior, vă rugăm să ne comunicați dacă 
raționamentul nostru este unul corect, cu mențiunea că ne este strict necesar un 
răspuns concret din partea dumneavoastră, legat de aplicabilitatea art. 145 alin. (3) 
din Legea nr. 53/2003 și în privința funcționarilor publici cu statut special. 

 

Cu deosebită considerație,  

 

 


