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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 27 septembrie 2021 

Nr. 4c-9/103 
 
 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

completarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.176/2018 privind internshipul, 

trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în procedură obişnuită, 

cu adresa nr. PLx 37/2020 din 17 februarie 2020, pentru dezbatere pe 

fond. 

 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Cristian-Gabriel Seidler 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 27 septembrie 2021 

Nr. 4c-9/103 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru completarea alin.(1) al art.22 din 

Legea nr.176/2018 privind internshipul 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa  
nr. PLx 37/2020 din 17 februarie 2020, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru completarea alin.(1) al 
art.22 din Legea nr.176/2018 privind internshipul. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.22 
alin.(1) din Legea nr.176/2018, fiind vizată, potrivit expunerii de motive, 
flexibilizarea procesului de accedere pe post a internilor în instituţiile publice, 
prin eliminarea condiţiei obligativităţii susţinerii unui concurs sau a unui 
examen pentru ocuparea unui post la instituţiile, autorităţile publice ori alte 
unităţi bugetare, pentru internii care au finalizat un stagiu de internship cu o 
evaluare pozitivă. 

 
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 

 avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.932/12.11.2019) 
 avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.5435/22.10.2019) 
 avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  
 avizul negativ al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului (nr.4c-7/65/3.03.2020) 
 avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/70/26.02.2020) 
 avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi 
 punctele de vedere, negative, ale Guvernului (nr.2532/14.04.2020 şi nr. 

5412/10.06.2021). 
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La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 21 deputaţi, din totalul de 21 
membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră 
sesizată, ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată, în şedinţa din 10 
februarie 2020. 

 
În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a 

documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât transmiterea către plenul 
Camerei Deputaţilor a prezentului raport, de respingere a proiectului de 
lege, din următoarele considerente: 

Potrivit art.30 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, încadrarea salariaţilor la instituţiile 
şi autorităţile publice şi la alte unităţi bugetare se face numai prin concurs 
sau examen, după caz. 

Totodată, potrivit dispoziţiilor art.464 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, calitatea de funcţionar public se dobândeşte prin 
concurs, la care poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile 
prevăzute la art. 465.  

În pus, persoanele care doresc să ocupe, prin concurs sau examen, 
după caz, un post în cadrul unei entităţi publice sau private, trebuie să 
îndeplinească atât condiţiile prevăzute de art. 13, art.27 alin.(1) şi art.29 din 
Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
art.465 din Codul administrativ, cu completările ulterioare, cât şi cerinţele 
suplimentare specifice postului, stabilite de entităţile angajatoare. 

De asemenea, modul de organizare a concursului pentru ocuparea 
posturilor vacante este reglementat atât prin art.30 alin.(4) din Codul 
muncii, cât şi prin art.467 din Codul administrativ. 

Având în vedere condiţiile prevăzute de art.3, 4, 81 şi 82 din Legea nr. 
176/2018, cu completările ulterioare, referitoare la condiţiile necesare pentru 
a accede la programele de internship, în raport cu reglementările normative 
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invocate mai sus, apreciem că norma preconizată pentru art.22 alin.(1) 
aduce atingere principiului egalităţii în faţa legii, consacrat prin art.16 alin.(1) 
din Constituţie, întrucât instituie un tratament juridic diferit, cu privire la 
dreptul de a ocupa un post vacant în cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice 
ori la alte unităţi bugetare, între persoanele care au finalizat un program de 
internship în cadrul acestor entităţi şi persoanele care, deşi îndeplinesc toate 
condiţiile prevăzute de art.465 din Codul administrativ, sau pe cele ale 
art.13, art.27 alin.(1) şi art.29 din Codul muncii, nu au finalizat un program 
de internship în cadrul respectivelor entităţi. 

Totodată, soluţia legislativă propusă pentru art.22 alin.(1) din Legea 
nr. 176/2018 este susceptibilă a reprezenta o restrângere a exerciţiului 
dreptului la muncă prevăzut de art.41 alin.(1) din Constituţie, întrucât prin 
reglementarea posibilităţii ocupării unui post vacant, fără concurs, de către o 
persoană care finalizează un program de internship în cadrul respectivului 
angajator, orice altă persoană, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de 
actele normative mai sus invocate, indiferent de aptitudinile, competenţele 
ori nivelul de pregătire profesională, este oprită să mai concureze pentru 
respectivul post vacant. 

De asemenea, semnalăm nerespectarea dispoziţiilor art.6 alin.(1) din 
Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
respectiv „proiectul de act normativ trebuie să instituie reguli necesare, 
suficiente şi posibile care să conducă la o cât mai mare stabilitate şi eficienţă 
legislativă.” Astfel, prin utilizarea expresiei „încheierea, în condiţiile prezentei 
legi, a unui contract individual de muncă” norma preconizată pentru art.22 
alin.(1) nu poate fi pusă în aplicare, întrucât actul normativ de bază nu 
cuprinde dispoziţii care să stabilească forma, conţinutul, tipul ori condiţiile de 
încheiere, derulare şi încetare ale contractului individual de muncă, acestea 
fiind reglementate prin Codul muncii. 

Menţionăm că demersul normativ trebuie raportat la actuala realitate 
legislativă în domeniu, cu respectarea normelor de tehnică legislativă 
instituite prin Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind asigurarea integrării organice a reglementării în sistemul 
legislaţiei, unicitatea reglementării în materie pe nivele normative şi evitarea 
paralelismelor în procesul de legiferare. 

 
 VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Cristian Gabriel Seidler   Eugen Neaţă  

 
 
 
Întocmit,  
Şef birou Lidia Vlădescu 
Consilier parlamentar Camelia Revenco 
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