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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 6 decembrie 2022 

Nr. 4c-9/1066 
 

  
Către 

Comisia pentru învăţământ 

Doamnei preşedinte Natalia-Elena INTOTERO 

 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra propunerii 

legislative privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, 

publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 

2011, cu modificările şi completările ulterioare, trimisă Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru învăţământ pentru dezbatere 

şi examinare pe fond, cu adresa nr. Plx 727/2022 din 23 noiembrie 

2022.  

 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 6 decembrie 2022 

Nr. 4c-9/1066 
 

 
RAPORT   PRELIMINAR 

asupra propunerii legislative privind modificarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, 

partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia pentru învăţământ au fost sesizate, prin 
adresa nr. Plx 727/2022 din 23 noiembrie 2022, cu dezbaterea pe fond 
a propunerii legislative privind modificarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 
10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea 

alin.(51) al art.294 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. Potrivit 
acestui alineat, contractul de muncă pe perioadă determinată dintre o 
universitate şi un asistent universitar, încheiat în baza unui concurs la care 
au fost îndeplinite standardele de ocupare specifice funcţiei, se transforma 
în contract de muncă pe perioadă nedeterminată, conferind calitatea de 
titular. 

 
La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială a avut în vedere: 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.164/21.02.2022) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.878/15.02.2022) 
 punctul de vedere favorabil al Guvernului (nr.4731/4.05.2022). 
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Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 
propunerea legislativă şi documentele conexe în şedinţa din 6 decembrie 
2022 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de 
lege cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din 
raport. 

 
La lucrările comisiei au participat deputaţii, membri ai comisiei, 

conform listei de prezenţă. 
 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 
conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, potrivit 
prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(8) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

 
 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Şef birou Lidia Vlădescu 
Consilier parlamentar Camelia Revenco 
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ANEXA  
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Textul 
propunere legislativă

Text adoptat de comisie 
(autor amendament) Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 

Lege privind modificarea 
Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011, publicată în 

Monitorul Oficial al 
României, partea I, nr. 18, 
din 10 ianuarie 2011, cu 

modificările şi 
completările ulterioare, 

după cum urmează: 
 

 
 
 

Lege pentru abrogarea 
alin.(51) al art.294 din 
Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011 
 
 
Autori: membrii comisiei  

 
 
 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă. 

2.  
Art. 294 
 
(51) Contractul de muncă pe 
perioadă determinată dintre o 
universitate şi un asistent 
universitar, încheiat în baza 

  
Articol unic 
Aliniatul 5^1 al articolului 294 
din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1 din 2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, se 
abrogă.

 
Articol unic. – La articolul 
294 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr.18 din 10 ianuarie 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Textul 
propunere legislativă 

Text adoptat de comisie 
(autor amendament) Motivare 

unui concurs, la care au fost 
îndeplinite standardele de 
ocupare specifice funcţiei 
prevăzute de art. 301 alin. (1), 
se transformă în contract de 
muncă pe perioadă 
nedeterminată, conferind 
calitatea de titular. 
 

 
 
 
 
 

2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
alineatul (51) se abrogă. 
 
Autori: membrii comisiei  
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