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AVIZ
referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii
de învăţământ superior

Analizând proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru 

absolvenţii de învăţământ superior, transmis de Secretariatul 
General al Guvernului cu adresa nr.223 din 29.04.2022 şi înregistrat la 
Consiliul Legislativ cu nr.D512/29.04.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art.2 alin.l lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46 

alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Legislativ,

Avizează favorabil proiectul de lege, cu următoarele observaţii
Şl propuneri:

1. Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea 

Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de 

învăţământ superior, cu modificările ulterioare.
Potrivit Expunerii de motive, „Scopul proiectului de act normativ 

este simplificarea procedurii de evaluare a activităţii desfăşurate de 
către stagiar pentru ca această măsură să devină mai accesibilă şi mai 
atractivă pentru angajator”.

Prin conţinutul său normativ, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare, prima Cameră sesizată fiind Senatul, în 
conformitate cu dispoziţiile art.75 alin.(l) din Constituţia României, 
republicată.

2. Prin avizul pe care îl emite. Consiliul Legislativ nu se 
pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.



3. Semnalăm că, pentru respectarea prevederilor art.42 alin.(2) 

din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, după titlu, este necesară redarea formulei introductive, astfel:
„Parlamentul României adoptă prezenta lege.”.

4. La partea introductivă a art.I, pentru rigoare normativă, 
sintagma „Legea nr.335/2013 din 10 decembrie 2013 privind” se 

înlocuieşte cu sintagma „Legea nr.335/2013 privind”.
De asemenea, pentru o corectă informare juridică, sintagma „cu 

modificările şi completările ulterioare” se înlocuieşte cu sintagma „cu 

modificările ulterioare”.
5. La art.I, pct.3, la textul preconizat pentru lit.d) a art.7 din 

actul de bază, pentru claritatea normei, recomandăm revederea 

sintagmei „evaluează în mod obiectiv”, în sensul detalierii caracterului 
obiectiv al evaluării, eventual precizarea criteriilor pe baza cărora se 
realizează evaluarea.

6. Referitor la părţile dispozitive ale pct.5 şi 6 de la art.I, 
întrucât intervenţia legislativă vizează modificări ale unor subdiviziuni 
din cadrul aceluiaşi element structural, pentru supleţea şi concizia 

dispoziţiilor proiectului de act normativ, propunem contopirea 
acestora într-o singură parte dispozitivă, cu următoarea formulare:

„5. La articolul 8 alineatul (1) partea introductivă şi 
alineatul (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:”.

In continuare vor fi redate textele propuse.
A

In situaţia în care observaţia va fi reţinută, este necesară 

renumerotarea punctelor subsecvente.
De asemenea, pentru rigoare normativă, la textul propus la 

alin.(3) al art.8, recomandăm ca sintagma „întocmit de mentor” să fie 

înlocuită cu sintagma „prevăzut la alin.(l)”.
7. La art.I, pct,7, pentru o corectă exprimarea a evenimentului 

legislativ preconizat, partea dispozitivă va avea următoarea formulare:
„7. La articolul 9 alineatul (1) se modifică şi va avea

următorul cuprins:”.
De asemenea, pentru evitarea repetiţiilor în text, sintagma 

„mentorul are obligaţia” se va înlocui cu sintagma „acesta are 

obligaţia”.
8. La art.I, pct.lO, pentru acelaşi considerent, la partea 

dispozitivă, sintagma „se modifică şi se completează” se înlocuieşte 

cu sintagma „se modifică”.
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Referitor la textul propus pentru alin.(l) al art.l2, pentru 

evitarea repetiţiilor în text, sintagma „în care îşi desfăşoară activitatea 

stagiarul” se va înlocui cu sintagma „în care acesta îşi desfăşoară 

activitatea”.
La alin.(2) al art.l2, pentru claritatea normei, recomandăm 

indicarea, cu titlu de exemplu, a documentelor vizate de expresia „alte 

documente care au stat la baza referatului de evaluare”.
9. La ărt.II, pentru o exprimare adecvată în context, propunem 

următoarea formulare:
„Art.IL- Contractele de stagiu încheiate în conformitate 

cu prevederile Legii nr,335/2013 privind efectuarea stagiului 
pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările 
ulterioare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt 

supuse, în ceea ce priveşte producerea efectelor, reglementărilor 
legale în vigoare la data încheierii acestora.”.

10. La art.III, pentru o completă informare juridică, în finalul 
textului, sintagma „Hotărârea Guvernului nr.473/2014” se va înlocui 
cu sintagma „Hotărârea Guvernului nr.473/2014, cu modificările şi 
completările ulterioare”.

Totodată, pentru respectarea prevederilor art.55 alin.(2) din 

Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, recomandăm reanalizarea termenului de. 90 de zile propus 
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru 

absolvenţii de învăţământ superior, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.473/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în 

sensul reducerii acestuia la maximum 30 de zile. ^
De asemenea, pentru o exprimare specifică stilului normativ, 

propunem următoarea formulare:
„Art.III.- în termen de ... zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei legi, Guvernul va adopta hotărârea de 

modificare şi completare a Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru 
absolvenţii de învăţământ superior, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.473/2014, cu modificările şi completările 
ulterioare, la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii 
Sociale.”.
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11. Având în vedere intervenţiile preconizate prin proiect, cu 

privire la - actul normativ, dar şi cele suferite până de la intrarea în 

vigoare a acestora, în conformitate cu prevederile art.70 alin.(l) din 

Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, potrivit cărora „actul normativ modificat sau completat în 
mod substanţial se republică având la bază dispoziţia cuprinsă în 

actul de modificare, respectiv de completare”, sugerăm completarea 

prezentei legi cu un articol care să prevadă republicarea Legii 
nr.335/2013, numerotat ca art.IV şi cu următoarea formulare:

„Art.IV.- (1) Legea nr.335/2013 privind efectuarea 
stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.776 din 12 decembrie 

2013, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi 
completările aduse prin prezenta lege, se va republica în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă 

numerotare.”.

PRESE

Florin lORl

Bucureşti
Nr.484/b2.05.2022
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0MEVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 776/12 dec. 2013L. nr. 335/2013

Lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

1 promulgată prin D. nr. 1073/2013 IM. Of. nr. 776/12 dec. 2013
Decret pentru promulgarea Legii privind efectuarea stagiului 
pentru absolvenţii de învăţământ superior

2 modificări prin O.U.G. nr. 49/2014 M. Of. nr. 486/30 iun. 2014
Ordonanţă de urgentă plivind instituirea unor măsuri în 
domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea 
unor acte normative

modifică ari. I

3 modificări prin M. Of. nr. 544/11 iul. 2017
Lege pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la 
locul de muncă şi a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea 
stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

L. nr. 164/2017 modifică ari. 27 Ui. h) şi aii. 28 alin. {}); 
abrogă aii. 27 îil. c); 
sintagma ..MinisterulMuncii. Familiei. 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice ” se înlocuieşte cu sintagma 
„Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale ”.

< modificări prin O.U.G. nr. 60/2018
Ordonanţă de urgentă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul forţei de muncă

aprobată prin L. nr. 89/2021

M. Of. nr. 577/9 iul. 2018 modifică art. 28 alin. (1)

M. Of. nr. 413/20 apr. 2021

5 modificări prin M. Of. nr. 413/20 apr. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului 
nr. 60/2016 pentru modificarea şl completarea unor acte 
normative din domeniul forţei de muncă

L. nr. 89/2021 aprobă O.U.G. nr. 60/2018
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 449/19 iun. 2014H.G. nr. 473/2014
Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 
privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

modificări prin H.G. nr. 80/2018
Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul forţei de muncă

M. Of. nr. 224/13 mar. 20181 modifică .şi completează anexa

2 modificări prin H.G. nr. 772/2018
Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul forţei de muncă

M. Of. nr. 843/3 oct. 2018 modifică anexa
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