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Domnule preşedinte,

în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 

temeiul art. 25 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativă privind modificarea Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/201 f publicată în Monitorul Oficial al României, partea 1, 
nr.l8, din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
iniţiată
Aurel, Cupşa loan, Kiss Jânos, Moisin Radu-Marin (Pix. 158/2022).

deputaţi Căuş Vasile-domnii PNLde

Principalele reglementăriI.

Prezenta iniţiativă legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea 

alin. (5^) al art. 294 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia ^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 prevăzute de art. 201 alin. (1), se 

transformă în contract de muncă pe perioadă nedeterminată, conferind 

calitatea de titular. ’’

II. Observaţii şi propuneri

1. în ceea ce priveşte titlul iniţiativei legislative, în conformitate cu 

art. 41 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normativă, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, este necesar ca acesta să facă referire doar la modificarea 

art.294 din Legea nr. 1/201 f dat fiind faptul că intervenţiile normative nu 

privesc şi alte dispoziţii din cuprinsul legii ante-menţionate.



2. Referitor la măsura propusă de abrogare a alin. (5^) al art. 294 din 

Lhgea nr. 1/2011, arătăm că, în conformitate cu art. 26 din Legea 

nr,24/2000, ar trebui analizată necesitatea introdueerii în proiect a unor 

soluţii legislative tranzitorii pentru situaţia în care la data adoptării 

prezentei legi se intervine şi asupra contractelor de muneă pe perioadă 

determinată dintre o universitate si un asistent universitar încheiate 

anterior intrării în vigoare a prezentei legi în baza unui concurs, la care au 

fost îndeplinite standardele de ocupare specifice funcţiei prevăzute de 

art.301 alin. (1) âm Legea nr. 1/2011.
Astfel, semnalăm că orice intervenţie normativă ce ar putea avea ca 

efect modificarea contractelor de muncă pe perioadă determinată încheiate 

în baza unui concurs poate fi realizată în aeord cu principiul 

neretroactivităţii legii, consacrat de art. 15 din Constituţie, doar pentru 

viitor.
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IIL Punctul de vedere al Guvernului

Având în vedere considerentele menţionate la pct. II, Guvernul 

susţine adoptarea acestei iniţiative legislative cu observaţii şi 
propuneri.

Cu stimă.
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Domnului deputat lon-Marcel CIOLACU 

Preşedintele Camerei Deputaţilor
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