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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 

București, 07 decembrie 2022 
Nr. 4C-11/441 

           COMISIA PENTRU MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 
București, 07 decembrie 2022 

Nr. 4C-9/1066 

RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, 

partea I, nr. 18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare 
(Plx. 727/2022) 

 
1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 727 din 23 noiembrie 2022, Comisia 

pentru învățământ și Comisia pentru muncă și protecție socială au primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 18, din 10 ianuarie 2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisiile au analizat avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale nr.4c-6/807/07.12.2022, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 164/21.02.2022, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social 
nr.878/15.02.2022 și punctul de vedere favorabil, cu observații și propuneri, al Guvernului nr.4731/04.05.2022. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea articolului 205 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare, având ca scop eliminarea dispoziției privind transformarea automată a contractului de muncă pe perioadă determinată, 
dintre o universitate și un asistent universitar, în contract de muncă pe perioadă nedeterminată.  

 
 2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituția României, republicată. 

 
3. Potrivit prevederilor 73 lit. p) din Constituția României, republicată, regimul privind raporturile de muncă se reglementează prin lege 

organică, iar conform prevederilor art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în cazul acestui domeniu de 
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reglementare Camera Deputaților este Cameră decizională. Dispozițiilor inițiativei le sunt aplicabile prevederile art.75 alin.(4) și (5) din 
Constituția României, republicată, respectiv asupra acestor texte Camera Deputaților se pronunță în calitate de Cameră decizională. 

Prevederea care se dorește a fi abrogată a fost introdusă printr-un act normativ care este de competența decizională a Camerei Deputaților 
(Ordonanța Guvernului nr.9/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației). În momentul de față, legea de 
aprobare a ordonanței se află încă în procedură legislativă, raportul Comisiei pentru învățământ, prin care se propune respingerea ordonanței, 
fiind înscris pe ordinea de zi a Camerei Deputaților (PLx 709/2018). 

 
4. În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut propunerea 

legislativă în ședințe separate. 
 
Membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială au dezbătut propunerea legislativă și documentele conexe în ședința din 06 

decembrie 2022 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de Lege cu amendamente admise. 
La lucrările comisiei au participat membrii comisiei conform listei de prezență. 
 
Comisia pentru învățământ a dezbătut propunerea legislativă în ședința din data de 07 decembrie 2022.   
La lucrările Comisiei au fost prezenți 14 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat ca 

invitați: domnul Cătălin Micu - subsecretar de stat în cadrul Ministerului Educației; domnul Robert Avram  - președinte, Consiliul Național al 
Elevilor; doamna Ariana Dudună - președinte, Asociația Elevilor din Constanța.   

În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea propunerii legislative cu 
amendamente admise.  

 
5. În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor propun plenului Camerei Deputaților adoptarea propunerii legislative cu amendamentele 

admise din Anexa.  
PREŞEDINTE 

 Natalia-Elena INTOTERO 
 
 

PREȘEDINTE  
Adrian SOLOMON 

SECRETAR 
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 

 

SECRETAR 
Dan-Constantin ȘLINCU 

Șef birou Ioana Florina Mînzu 
Consilier parlamentar Carmen-Maria Buican

Șef birou Lidia Vlădescu 
Consilier parlamentar Camelia Revenco
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  Anexa  
AMENDAMENTE ADMISE  

 
Nr. 
crt. 

Text  
Lege nr.1/2011 cu m și cult 

Text  
propunere legislativă  

Text propus de Comisie 
(autor amendamente) 

Motivare 

1.  
--- 

Titlul Legii:  
 

Lege privind modificarea 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 cum 
urmează; 

 
 
Lege pentru abrogarea alin. (51) al 

art. 294 din Legea educației 
naționale nr. 1/2011 

 
Autor: Comisiile 

Respectarea normelor de 
tehnică legislativă  

2.  
(51) Contractul de muncă pe perioadă 
determinată dintre o universitate și un 
asistent universitar, încheiat în baza 
unui concurs, la care au fost 
îndeplinite standardele de ocupare 
specifice funcției prevăzute de art. 
301 alin. (1), se transformă în contract 
de muncă pe perioadă nedeterminată, 
conferind calitatea de titular.  
(OG 9/2018) 

 
Articol unic – Aliniatul 5^1 al 
articolului 294 din Legea educației 
naționale nr. 1 din 2011, cu 
modificările și completările ulterioare, 
se abrogă. 

 
Art. I. – La articolul 294 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, alineatul 
(51) se abrogă.  

 
Autor: Comisiile 

Respectarea normelor de 
tehnică legislativă 

3.  
 
 

--- 

 
 
 

--- 

Art. II. – (1) Contractele de muncă pe 
perioadă determinată dintre o 
universitate și un asistent universitar, 
încheiate în baza unui concurs, la care 
au fost îndeplinite standardele de 
ocupare specifice funcției prevăzute 
de art. 301 alin. (1) din Legea 
educației naționale nr. 1/2011, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 18 din 10 
ianuarie 2011, cu modificările și 

Este necesară introducerea 
unor dispoziții tranzitorii 
pentru situația în care la data 
adoptării propunerii se 
intervine asupra contractelor 
de muncă pe perioadă 
determinată dintre o 
universitate și un asistent 
universitar încheiate anterior 
intrării în vigoare a prezentei 
legi în baza unui concurs.  
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completările ulterioare, rămân 
valabile până la expirarea perioadei 
pentru care au fost încheiate. 
(2) Contractele de muncă pe perioadă 
nedeterminată încheiate în baza 
prevederilor alin. (51) al art. 294 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 își mențin 
valabilitatea. 

Autor: Comisiile 
 
 


