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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 

ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 

Bucureşti,  15 aprilie 2019 

Nr.4c-11/112 

 

 

RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea articolului 223 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

(PLx. 224/2019) 

 

 

1. În baza prevederilor art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PLx. 224 din 10 aprilie 2019, 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea articolului 223 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. 

 

Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 1145/04.12.2018, avizul favorabil al 

Consiliului Economic și Social nr. 5874/22.11.2018 și Punctul de vedere favorabil al Guvernului nr. 328/18.03.2019. 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.223 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, în scopul creării cadrului legal necesar pentru ca instituţiile de învăţământ superior de stat să aibă 

posibilitatea de a prelua, în structura lor, cluburile sportive universitare (CSU), ca entităţi cu statut de ordonator secundar faţă de 

universitate. În acest mod, în contractul complementar încheiat între instituțiile de învățământ superior de stat și Ministerul Educației 

Naționale să se cuprindă și fonduri pentru finanțarea cluburilor sportive universitare. Astfel, se va crea oportunitatea susținerii și dezvoltării 

sportului de performanță contribuind, în același timp, la creșterea prestigiului universităților și a gradului de implicare în comunitățile 

cărora le aparțin.   
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       2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din 

Constituţia României, republicată. 

 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de … deputaţi, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  

 În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de lege au participat ca 

invitați: domnul Andea Petru, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale; Ministerul Tineretului și Sportului.    

 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în ședința din data de 08 aprilie 2019. 

 

4.  În urma dezbaterii, în şedinţa din 15 aprilie 2019, Comisia a propus, cu …..,  

 

 

   

 

PREŞEDINTE 

Prof.dr. Camelia GAVRILĂ 

 

 

 

     SECRETAR 

                             Viorel STAN 

 

 

 

 

 

Șef birou 

Ioana Mînzu 
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                   Anexa  

AMENDAMENTE ADMISE     

 
Nr. 

crt. 

Text  

Lege nr.1/2011 cu m și c ult 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentelor) 

Motivare 

1.  

--- 

Titlul Legii: Lege pentru modificarea și 

completarea art. 223 din Legea educației 

naționale nr. 1/2011  

  

2.  

 

--- 

 

Articol unic. -  Articolul 223 din Legea 

educației naționale, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 

ianuarie 2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se completează după 

cum urmează: 

  

3.  

 

Art. 223 - (2) Veniturile acestor instituţii se 

compun din sume alocate de la bugetul 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului, pe bază de contract, pentru finanţarea 

de bază, finanţarea complementară şi finanţarea 

suplimentară, realizarea de obiective de investiţii, 

fonduri alocate pe bază competiţională pentru 

dezvoltare instituţională, fonduri alocate pe bază 

competiţională pentru incluziune, burse şi 

protecţia socială a studenţilor, precum şi din 

venituri proprii, dobânzi, donaţii, sponsorizări şi 

taxe percepute în condiţiile legii de la persoane 

fizice şi juridice, române sau străine, şi din alte 

surse. Aceste venituri sunt utilizate de instituţiile 

de învăţământ superior, în condiţiile autonomiei 

universitare, în vederea realizării obiectivelor care 

le revin în cadrul politicii statului din domeniul 

învăţământului şi cercetării ştiinţifice 

universitare. 

1. Alineatul (2) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

“(2)  Veniturile acestor instituţii se compun din 

sume alocate de la bugetul Ministerului 

Educaţie Naționale, pe bază de contract, pentru 

finanţarea de bază, finanţarea complementară şi 

finanţarea suplimentară, realizarea de obiective 

de investiţii, fonduri alocate pe bază 

competiţională pentru dezvoltare instituţională, 

fonduri alocate pe bază competiţională pentru 

incluziune, burse şi protecţia socială a 

studenţilor, fonduri destinate cluburilor 

sportive universitare, precum şi din venituri 

proprii, dobânzi, donaţii, sponsorizări şi taxe 

percepute în condiţiile legii de la persoane 

fizice şi juridice, române sau străine, şi din alte 

surse. Aceste venituri sunt utilizate de 

instituţiile de învăţământ superior, în condiţiile 

autonomiei universitare, în vederea realizării 

obiectivelor care le revin în cadrul politicii 

statului din domeniul învăţământului şi 
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cercetării ştiinţifice universitare.” 

4.  

Art. 223 - (6) Finanţarea complementară se 

realizează de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului prin: 

a) subvenţii pentru cazare şi masă; 

b) fonduri alocate pe bază de priorităţi şi norme 

specifice pentru dotări şi alte cheltuieli de 

investiţii şi reparaţii capitale; 

c) fonduri alocate pe baze competiţionale pentru 

cercetarea ştiinţifică universitară. 

2. La alineatul (6), după litera c) se 

introduce o nouă litera, lit. d), cu următorul 

cuprins: 

“d) fonduri alocate pentru cluburile sportive 

universitare. ” 

  

5. Art. 223 - (7) Finanţarea instituţiilor de 

învăţământ superior de stat se face pe bază de 

contract încheiat între Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului şi instituţia de 

învăţământ superior respectivă, după cum 

urmează: 

a) contract instituţional pentru finanţarea de bază, 

pentru fondul de burse şi protecţie socială a 

studenţilor, pentru fondul de dezvoltare 

instituţională, precum şi pentru finanţarea de 

obiective de investiţii; 

b) contract complementar pentru finanţarea 

reparaţiilor capitale, a dotărilor şi a altor cheltuieli 

de investiţii, precum şi subvenţii pentru cazare şi 

masă; 

 

 

c) contractele instituţionale şi complementare 

sunt supuse controlului periodic efectuat de 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului şi CNFIS. 

3. La alineatul (7),  litera b) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

 

 

 

 

“b) contract complementar pentru finanţarea 

reparaţiilor capitale, a dotărilor şi a altor 

cheltuieli de investiţii, subvenţii pentru cazare 

şi masă, precum şi fonduri pentru cluburilor 

sportive universitare.” 

 

 

  

6.  

 

 

4. După alineatul (13) se introduc trei noi 

alineate, alin.(14)-(16), cu următorul 

cuprins: 
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--- 

“(14) Instituțiile de învățământ superior de 

stat pot aloca fonduri pentru cluburile 

sportive universitare și pot pune la dispoziția 

acestora baza material a universității, în 

mod gratuit. 

(15) Cluburile sportive universitare pot pune 

baza materială proprie la dispoziția 

universităților, în mod gratuit. 

(16) Instituțiile de învățământ superior de 

stat pot prelua în subordinea lor cluburi 

sportive, caz în care devin ordonatori 

secundari de credite.” 

 
Art. 223 - (1) Instituţiile de învăţământ superior de stat funcţionează ca instituţii finanţate din fondurile alocate de la bugetul de stat, venituri extrabugetare şi din alte surse, potrivit 

legii. 

(2) Veniturile acestor instituţii se compun din sume alocate de la bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe bază de contract, pentru finanţarea de bază, 

finanţarea complementară şi finanţarea suplimentară, realizarea de obiective de investiţii, fonduri alocate pe bază competiţională pentru dezvoltare instituţională, fonduri alocate pe 

bază competiţională pentru incluziune, burse şi protecţia socială a studenţilor, precum şi din venituri proprii, dobânzi, donaţii, sponsorizări şi taxe percepute în condiţiile legii de la 

persoane fizice şi juridice, române sau străine, şi din alte surse. Aceste venituri sunt utilizate de instituţiile de învăţământ superior, în condiţiile autonomiei universitare, în vederea 

realizării obiectivelor care le revin în cadrul politicii statului din domeniul învăţământului şi cercetării ştiinţifice universitare. 

(3) Finanţarea suplimentară se acordă din fonduri publice de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru a stimula excelenţa instituţiilor şi a programelor de 

studii, atât din cadrul universităţilor de stat, cât şi al celor particulare. Finanţarea suplimentară se acordă conform prevederilor art. 197 lit. a). 

(4) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului asigură finanţarea de bază pentru universităţile de stat, prin granturi de studii calculate pe baza costului mediu per student 

echivalent, per domeniu, per cicluri de studiu şi per limbă de predare. Granturile de studii vor fi alocate prioritar spre acele domenii care asigură dezvoltarea sustenabilă şi 

competitivă a societăţii, iar în interiorul domeniului, prioritar, celor mai bine plasate programe în ierarhia calităţii acestora, numărul de granturi de studii alocate unui program variind 

în funcţie de poziţia programului în această ierarhie. 

(5) Finanţarea de bază este multianuală, asigurându-se pe toată durata unui ciclu de studii. 

(6) Finanţarea complementară se realizează de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin: 

a)subvenţii pentru cazare şi masă; 

b)fonduri alocate pe bază de priorităţi şi norme specifice pentru dotări şi alte cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale; 

c)fonduri alocate pe baze competiţionale pentru cercetarea ştiinţifică universitară. 

(7)Finanţarea instituţiilor de învăţământ superior de stat se face pe bază de contract încheiat între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi instituţia de învăţământ 

superior respectivă, după cum urmează: 

a)contract instituţional pentru finanţarea de bază, pentru fondul de burse şi protecţie socială a studenţilor, pentru fondul de dezvoltare instituţională, precum şi pentru finanţarea de 

obiective de investiţii; 

b)contract complementar pentru finanţarea reparaţiilor capitale, a dotărilor şi a altor cheltuieli de investiţii, precum şi subvenţii pentru cazare şi masă; 

c)contractele instituţionale şi complementare sunt supuse controlului periodic efectuat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi CNFIS. 

(8)Finanţarea cercetării ştiinţifice universitare se face conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi legislaţiei specifice domeniului cercetării-dezvoltării. 

(9)Fondurile pentru burse şi protecţie socială a studenţilor se alocă în funcţie de numărul de studenţi de la învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de studii. 

https://idrept.ro/00057346.htm
https://idrept.ro/00065820.htm
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(91)Cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse şi protecţie socială a studenţilor este de 201 lei/lună/pe toată durata anului universitar (12 luni)/student de la învăţământul 

cu frecvenţă, fără taxă de studii. 

(la data 17-iun-2017 Art. 223, alin. (9^1) din titlul III, capitolul XII, sectiunea 1 modificat de Art. I din Legea 137/2017 ) 

(92)Modificarea cuantumului prevăzut la alin. (91) se face prin hotărâre a Guvernului. 

(la data 06-ian-2017 Art. 223, alin. (9) din titlul III, capitolul XII, sectiunea 1 completat de Art. 4, punctul 2. din Ordonanta urgenta 2/2017 ) 

(10)Studenţii beneficiază de burse de performanţă sau de merit, pentru stimularea excelenţei, precum şi de burse sociale, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse. 

Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către CNFIS, ţinând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare. 

(11)Universităţile pot suplimenta fondul de burse prin venituri proprii extrabugetare. 

(12)Prin contractele instituţionale şi contractele complementare se realizează distribuirea fondurilor de la bugetul de stat pentru instituţiile de învăţământ superior. Finanţarea 

suplimentară se alocă prin contractul instituţional, iar finanţarea complementară prevăzută la alin. (6) lit. a) şi b) se aprobă de către ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice. 

(la data 30-dec-2014 Art. 223, alin. (12) din titlul III, capitolul XII, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 94/2014 ) 

(13)Rectorii universităţilor de stat, prin contractul instituţional încheiat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, sunt direct responsabili de alocarea resurselor 

instituţiei, prioritar spre departamentele şi structurile cele mai performante. 

 

https://idrept.ro/00186315.htm#do|ari
https://idrept.ro/00183041.htm#do|ar4|pt2
https://idrept.ro/00167845.htm#do|ari|pt14

