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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 

ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 

Bucureşti, …. mai 2019 

Nr.4C-11/140 

 

RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru modificarea art.207 şi 213 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

(Plx. 233/2019) 

 

 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 233 din 13 mai 2019, Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea art.207 şi 213 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011 

 

Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 357/07.05.0519 și avizul nefavorabil al 

Consiliului Economic și Social nr. 2196/07.05.2019. 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.207 alin.(5) lit. b) şi c), precum şi a art.213 alin.(7) din Legea 

educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în scopul modificării modalităţii de alegere a decanului, precum şi al 

limitării clare a mandatelor rectorilor. 

 

       2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 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 propunerii legislative a participat ca 

invitat domnul Petru Andea, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale.   
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3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 

  

4.  În urma dezbaterii, în şedinţa din …. mai 2019, Comisia a propus, ….. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.dr. Camelia GAVRILĂ 

 

     SECRETAR 

                                 Viorel STAN 

 

 

                                                                               Șef birou  

                                                                         Ioana Mînzu 
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Anexa  

AMENDAMENTE  

 
Nr. 

crt. 

Text  

Lege nr.1/2011 cu m și c ult 

Text 

propunere legislativă 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentelor) 

Motivare 

 

1. --- Titlul Legii: Lege pentru modificarea art. 207 

și 213 din  Legea educației naționale nr. 1/2011  

  

2.  

 

--- 

Art. unic.: Legea educației naționale nr. 

1/2011, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, 

cu modificările și completările ulterioare, se 

modifică și se completează după cum urmează:  

Articol unic.: Legea educației 

naționale nr. 1/2011, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 

2011, cu modificările și 

completările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

Pentru 

corectitudinea 

redactării 

3. Art. 207 - (5) La nivelul facultăţii, stabilirea 

structurilor şi a funcţiilor de conducere se face 

după următoarea procedură: 
a) componenţa membrilor consiliului facultăţii este de 

maximum 75% cadre didactice şi de cercetare, respectiv 

minimum 25% studenţi. Reprezentanţii cadrelor didactice şi de 

cercetare în consiliul facultăţii sunt aleşi prin votul universal, 

direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare 

titulare din facultate, iar reprezentanţii studenţilor sunt aleşi 

prin vot universal, direct şi secret de către studenţii facultăţii; 

b) decanii sunt selectaţi prin concurs public, 

organizat de către rectorul universităţii la 

nivelul facultăţii. La concurs pot participa 

persoane din cadrul universităţii sau din 

orice facultate de profil din ţară ori din 

străinătate care, pe baza audierii în plenul 

consiliului facultăţii, au primit avizul 

acestuia de participare la concurs. Consiliul 

facultăţii are obligaţia de a aviza minimum 2 

candidaţi; 

 

  

 

1. Literele b) și c) ale alin. (5) al art. 207 se 

modifică și vor avea următorul cuprins: 

 

 

 

--- 

 

 

b) decanul este ales prin votul universal, 

direct și secret al tuturor cadrelor didactice 

și de cercetare titulare din cadrul facultății 

într-o proporție de 75% și al studenților 

într-o proporție de 25 %. Modul de 

exercitare al votului studenților se stabilește 

la nivelul fiecărei universități de către 

senatul universitar cu consultarea 

asociațiilor studențești și a reprezentanților 

studențești. Pot candida cadre didactice și de 

cercetare titulare din cadrul universității sau 

din orice facultate de profil din țară ori din 

străinătate; 

c) decanul îşi desemnează prodecanii după ce 

1. La articolul 207 alineatul (5) 

literele b) și c) se modifică și vor 

avea următorul cuprins: 
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c) decanul îşi desemnează prodecanii după 

numirea de către rector; 
d) în universităţile multilingve şi multiculturale, cel puţin unul 

dintre prodecani se numeşte la propunerea cadrelor didactice 

aparţinând minorităţii naţionale din departamentul secţiei sau 

liniei de predare într-o limbă a minorităţilor naţionale, potrivit 

regulamentului liniei de studiu conform art. 135 alin. (2), cu 

excepţia cazului în care decanul provine de la secţia sau linia de 

studiu cu predare în limba minorităţii naţionale respective. 

Cadrele didactice aparţinând secţiei sau liniei de predare 

trebuie să propună cel puţin 3 candidaţi. 

a fost ales; 

 

--- 

 

4.  

 

Art. 213  - (7) Durata mandatului de rector este 

de 4 ani. O persoană nu poate ocupa funcţia de 

rector la aceeaşi instituţie de învăţământ 

superior pentru mai mult de două mandate 

succesive, complete. (OUG 49/2014) 

 
Text abrogat în 2014  
(7)Durata mandatului de rector este de 4 ani. 

Mandatul poate fi înnoit cel mult o dată, în urma 
unui nou concurs, conform prevederilor Cartei 
universitare. O persoană nu poate fi rector al 
aceleiaşi instituţii de învăţământ superior pentru 
mai mult de 8 ani, indiferent de perioada în care 
s-au derulat mandatele şi de întreruperile 

acestora. 

Alin.(7), al art. 213 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

(7) Durata mandatului de rector este de 4 ani. 

Mandatul poate fi înnoit cel mult o dată, în 

urma unui nou proces de desemnare 

conform art. 209 alin. (1) lit. a) și b) și 

prevederilor Cartei universitare. O persoană 

nu poate fi  rector al aceleiași instituţii de 

învăţământ superior pentru mai mult de 8 

ani, indiferent de perioada în care s-au 

derulat mandatele  și de întreruperile 

acestora. 

2. Alineatul (7) al articolului 213 

se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

 

 

 


