
EXPUNERE DE MOTIVE

Legea nr. 176/2018 din 17 iulie 2018 sau Legea Internshipului, asa cum este ea cunoscuta, a fost 
ramane unul dintre cele mai a§teptate acte legislative din Romania. O lege care a adus o serie de 
reglementari nu doar binevenite, ci §i absolut necesare m ceea ce prive§te legislatia muncii si nu 
numai.

Internshipul reprezinta una dintre cele mai avantajoase optiuni pentru orice tanar sau persoana care 
dore§te sa capete sau sa-§i imbogateasca experienta intr-un domeniu, sa-§i creeze rela^ii 
profesionale valoroase, sa se formeze §i reformeze in cariera, beneficiind de suportul §i indrumarea 
specialistilor §i, nu in ultimul rand, sa-si gaseasca mai u§or un loc de munca.

In plus, daca pana in august 2018, fiecare (posibil) angajator avea propria defmitie si abordare a 
internshipului, de atunci incolo, prin reglementarile aduse, to^i trebuie sa se alinieze acelora§i reguli, 
in acest fel intemul beneficiind de conditii cat se poate de dare, de transparente §i de favorabile.

Totodata, prin aceasta lege, atat cultura muncii, cat §i cea a formarii profesionale continue a crescut 
in valoare, raliindu-se bunelor practici internationale, cu traditie in acest sens, §i devenind astfel una 
cu mult mai adaptata tendintelor moderne mondiale, influentand, de asemenea, intregul sector al 
muncii, de la educatie, relatia angajat-angajator, formarea unei cariere, pana la drepturile §i 
obligatiile angajatorului §i ale angajatilor.

Un internship in sine reprezinta, indiferent daca se fmalizeaza sau nu cu o angajare, o perioada de 
invatare si de formare, fara de care orice tip de munca ar avea de suferit.

De asemenea, un internship, prin insa§i defmitia sa, mai inseamna §i un proces in care teoria se 
imbina cu practica. Un proces la fmalul caruia fiecare intern este evaluat, primind un feedback 
valoros pentru cariera pe care si-o alege. Astfel, acumularile in plan teoretic pot fi transpose in 
performanta, productivitatea §i implicarea sa in munca.

Asa cum se §tie, orice lege, indiferent de cate avantaje ar aduce, nu este una perfecta, ci continuu 
perfectibila. De aceea, acum, la un an de la intrarea sa in vigoare si punerea in practica a acestei 
Legi, odata cu primele observatii ale efectelor prevederilor sale, putem formula propuneri de 
imbunatatire a legii, in sensul unor prevederi mai aplicate, care sa serveasca §i mai bine scopului 
pentru care aceasta lege a fost elaborata.

Internshipul isi are originea in mediul privat, reprezentand o cultura de tip organizational si de 
formare profesionala continua, in care atat compania, cat §i internul au propriul aport.



in sectoral public insa, avand m vedere aspectele legislative specifice aflate in vigoare, situatia se 
prezinta diferit. Ne referim, desigur, la concursurile publice pentru ocuparea unui post. Un proces 
extrem de laborios, consumator de resurse materiale §i de timp, costisitor din toate punctele de 
vedere. lar pentru a constata asta este suficient sa studiem, spre exemplu, Hotararea de Guvern 
nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale §i a criteriilor 
de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectoral bugetar, sau orice alt regulament sau ordin specific pentru fiecare institujie, autoritate sau 
unitate bugetara.

Spre exemplu:

Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzator functiilor contractuale;

Regulamentul din 21 iulie 2010 privind organizarea §i desfa§urarea concursului sau examenului 
pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale din 
aparatul propriu al Ministerului Culturii §i Patrimoniului National, precum §i din cadrul unitatilor 
care functioneaza in subordinea ori in coordonarea acestuia;

Regulamentul de organizare §i desfa§urare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante/ 
temporar vacante din cadrul Institutului Cultural Roman;

Ordinul nr. 9 din 20 ianuarie 2016 pentru modificarea §i completarea unor acte normative din 
domeniul resurselor umane in Ministerul Afacerilor Interne;

§.a.m.d.

Revenind, in Capitolul III, articolul 10, alineat 5 din Legea Nr. 176/2018 sau Legea Intemshipului 
se precizeaza:

„in urma evaluarii activitatii internului, organizatia - gazda poate decide angajarea intemului cu 
contract individual de munca, in conditiile legii. tinand cont de posturile vacante din organizatie §i 
de competentele dobandite de intern".

De asemenea, potrivit Capitolului V, articolul 22, din aceea§i lege:

Alineat 1: „La incetarea contractului de internship, partile pot conveni ca activitatea sa continue 
prin incheierea, in condidile legii, a unui contract individual de munca".

Alineat 2: „La sfarsitul programului de internship, daca nu s-a decis incheierea unui contract 
individual de munca in condhiile articolului 10, alineat 5, activitatea inceteaza".

Cu toate acestea, articolul 30, alineat 1 din Codul Muncii prevede urmatoarele:

„lncadrarea salariatilor la institutiile §i autoritatile publice §i la alte unitati bugetare se face numai 
prin concurs sau examen. dupa caz".

Astfel, in esenta, sintagma „in conditiile legii”, atat cea mentionata in Articolul 10, alineat 5, cat |i 
in Articolul 22, alineat 1 din Legea Nr. 176/2018, conduce spre Articolul 30, alineatul 1 din Codul 
Muncii, care spune ca incadrarea in munca se face numai prin concurs sau, daca nu sunt 
contracandidati, prin examen.

Cu toate acestea, Articolul 22, alineat 1 din Legea Nr. 176/2018 lasa loc unei ambiguitati in 
interpretare, prin men^iunea ca „PARTILE POT CONVENI ca activitatea sa continue prin



incheierea unui contract individual de munca”.

A§adar, apare urmatoarea intrebare:

De ce mai este nevoie de un proces atdt de laborios de costisitor, precum un concurs sau examen, 
dacd „organizatia-gazdd” poate decide angajarea internului dintr-o institufie, autoritate sau altd 
unitate bugetard, in urma evaludrii activitdfii competentelor sale, cu contract individual de 
muncd, in conditiile in care existdposturi vacante sau temporar vacante?

Ambiguitatea legii induce ideea ca, in unitatile bugetare, intemshipul, chiar daca a fost finalizat cu o 
evaluate pozitiva, devine complet inutil, devreme ce, pentru accederea pe post, intemul va fi nevoit 
sa sustina tot un concurs sau un examen. Care, mai trebuie cheltuite resurse pentru sus^inerea unui 
concurs sau examen daca s-a efectuat un stagiu de internship finalizat cu o evaluate pozitiva, iar 
organizatia gazda decide sa-1 angajeze pe cel evaluat de-a lungul intemshipului?

Suntem in fa^a unui cere vicios legislativ. Prin urmare, pentru mai multa claritate, dar si pentru 
flexibilizarea procesului de accedere pe post a intemilor in institutiile publice, se impune o 
modificare la Legea Intemshipului.

Se propune, astfel, completarea alin. (1) al Art. 22 din Legea nr. 176/2018 privind intemshipul, 
sintagma „in condi|iile legii” devenind „m conditiile PREZENTEI legi”. In acest fel, prevederea va 
deveni una cu adevarat functionala si nu va anula efectele Legii Nr. 176/2018 in sectorul bugetar, 
ci, dimpotriva, va flexibiliza procesul de angajare a intemilor, intr-o dinamica similara cu ceea ce se 
intampla, din acest punct de vedere, in mediul privat. Este de subliniat ca formularea ramane aceea 
ca „organizaIia gazda poate decide angajarea internului”, ceea ce inseamna ca nu se produce in mod 
obligatoriu o angajare, ci rela^ia dintre par^i poate inceta, sau angajatorul poate continua cu 
organizarea unui concurs, daca va considera necesara inca o evaluate.

Asa cum spuneam mai sus, orice lege este perfectibila, forma sa cea mai buna putand sa satisfaca 
nevoile si interesele reale ale celor carora li se adreseaza. Iar atunci cand apar incongruente 
legislative de tipul celor invocate mai sus se impun modificarile §i/sau completarile necesare pentru 
ca legea sa-si deserveasca la modul real destinatarul.

Iar atunci cand vorbim despre o lege ca aceea de mai sus, care vizeaza aspecte importante ale 
oricarui stat, cu atat mai mult este necesar ca prevederile sale sa fie in deplina concordanta cu 
scopul pentru care a fost initiata, sa aiba functionalitate §i aplicabilitate imediata.

In numele initiatorilor,

Senator,
Doru Adrian Panescu 
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