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pentru completarea Hotararii Guvernului nr.
1.578/2002 privind conditiile in baza carora politistul
are dreptul la concedii de odihna, concedii de studii si
invoiri platite, concedii fara plata, bilete de odihna,
tratament si recuperare

In temeiul art. 107 din Constitutie,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Articol unic. - Hotararea Guvernului nr. 1.578/2002 privind conditiile in baza carora politistul are dreptul la
concedii de odihna, concedii de studii si invoiri platite, concedii fara plata, bilete de odihna, tratament si
recuperare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 28 din 20 ianuarie 2003, se completeaza
prin introducerea dupa articolul 16 a articolului 161 cu urmatorul cuprins:
"Art. 161. - (1) Politistii care participa in afara granitelor tarii, potrivit legii, acordurilor si conventiilor
internationale la care Romania este parte, la actiuni specifice, pentru combaterea terorismului international, in
sprijinul pacii sau in scopuri umanitare, au dreptul la un concediu de odihna suplimentar de 2,5 zile pentru
fiecare luna de prezenta in zona de actiune internationala, care se cumuleaza cu concediul de odihna
prevazut la art. 1.
(2) Politistii pot efectua integral sau o parte din concediul de odihna suplimentar prevazut la alin. (1),
gratuit, la centrele de refacere a capacitatii de munca si intarire a sanatatii sau in statiuni balneoclimaterice
din tara ori din strainatate, pe baza protocoalelor sau acordurilor bilaterale, cu aprobarea ministrului
administratiei si internelor.
(3) Daca, din motive intemeiate, concediul de odihna suplimentar prevazut la alin. (1) nu a putut fi efectuat
in cursul anului calendaristic pentru care se cuvine, la revenirea din actiunea internationala, acesta va fi
acordat in anul urmator, cu toate drepturile aferente.
(4) Cheltuielile necesare efectuarii concediului de odihna suplimentar prevazut la alin. (1) se suporta din
bugetul Ministerului Administratiei si Internelor."
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
--------------Ministrul administratiei si internelor,
Ioan Rus
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Elena Dumitru
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
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