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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,          
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT                    
Bucureşti, 11 noiembrie 2015                 
Nr.4c-9/236 
 

RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

(Plx. 615/2015) 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.615 din 19 octombrie 2015, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond,  propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011. 
 

Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul Consiliului Legislativ și 
avizul Consiliului Economic și Social. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.133 alin.(1), (3) și (4) din Legea educației naționale nr.1/2011, 
cu modificările și completările ulterioare, astfel încât departamentele înființate de facultăți să funcționeze ca entități distincte, cu sau fără 
buget de venituri și cheltuieli, cu statut și regulament propriu, aprobate de senatul universitar, precum și să poată organiza programe de 
studii de licență, masterat sau doctorat în condițiile de acreditare prevăzute de lege.  

 
 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 
73 din Constituţia României, republicată. 
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 3. La lucrările Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a 
participat ca invitat domnul Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Științifice. 
 
 5. 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. 
  
 În urma dezbaterii, în şedinţele din 27 octombrie, 03 și 10 noiembrie 2015, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți, adoptarea propunerii legislative cu amendamentele admise și respinse din Anexă. 
 
 
 
       PREŞEDINTE                                                SECRETAR 
 
                          Adrian Nicolae DIACONU                                                      Victor CRISTEA  
 
 
 
 
             

Consilier parlamentar 
                                                                                                                   Ioana Florina Mînzu  
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                  ANEXĂ 
I. AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text Lege 1/2011,  
cu modif. și complet. ult. 

Text  
Propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.  
--- 

Titlul Legii: Lege pentru modificarea 
Legii educației naționale nr. 1/2011 

Titlul Legii: Lege pentru 
modificarea art. 133 din Legea 
educației naționale nr. 1/2011 

Respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă  

2.  
 

--- 

Articol unic. – Alineatele (1), (3) și (4) 
ale articolului 133 din Legea educației 
naționale nr.1/2011, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr.18 din 
10 ianuarie 2011, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 

 
 

Text nemodificat  

 

3.  Art. 133. – (1) Departamentul 
este unitatea academică 
funcțională care asigură 
producerea, transmiterea și 
valorificarea cunoașterii în unul 
sau mai multe domenii de 
specialitate. 
 
(2) Un departament poate avea în 
componență centre sau 
laboratoare de cercetare, ateliere 
artistice, școli postuniversitare și 
extensii universitare. 
 
(3) Departamentul se înființează, 
se organizează, se divizează, se 
comasează sau se desființează 

 ”(1) – Departamentul este unitatea 
academică funcțională care asigură 
producerea, transmiterea și valorificarea 
cunoașterii în unul sau mai multe 
domenii de specialitate prin programe 
de studii și de cercetare. 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 
 
 
 (3) Departamentul se înființează, se 
organizează, se divizează, se comasează 
sau se desființează prin hotărâre a 

 
 

Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”(3) Departamentul se înființează, se 
organizează, funcţionează, se 
divizează, se comasează sau se 
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prin hotărâre a senatului 
universitar, la propunerea 
consiliului facultății/facultăților 
în care funcționează. 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Departamentul poate 
organiza centre sau 
laboratoare de cercetare care 
funcționează ca unități de 
venituri și cheltuieli în cadrul 
universității. 

senatului universitar, la propunerea 
consiliului departamentului/ 
facultății/facultăților în care 
funcționează. Departamentele 
constituite prin hotărâre a senatului pot 
funcționa ca entități distincte cu sau 
fără buget de venituri și cheltuieli, cu 
statut și regulament proprii aprobate 
prin hotărâre a senatului universitar. 
 
 
(4)  În cadrul departamentului se pot 
organiza și gestiona programe de 
studii de licență, master sau doctorat în 
condițiile de acreditare prevăzute de 
lege. 

desființează prin hotărâre a senatului 
universitar, la propunerea consiliului 
departamentului/ 
facultății/facultăților în care 
funcționează. Departamentul poate 
funcționa ca entitate distinctă cu 
sau fără buget de venituri și 
cheltuieli, cu statut și regulament 
propriu, aprobate prin hotărâre a 
senatului universitar.” 

Autor: Comisia 
 
 

(4)  Text nemodificat 
 
 

 
 

II. AMENDAMENTE RESPINSE 

Nr. 
crt. 

Text Lege 1/2011,  
cu modif. și complet. ult. 

Text  
Propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională  

1. (4) Departamentul poate 
organiza centre sau 
laboratoare de cercetare 
care funcționează ca 
unități de venituri și 
cheltuieli în cadrul 
universității. 

(4)  În cadrul departamentului 
se pot organiza și gestiona 
programe de studii de licență, 
master sau doctorat în condițiile 
de acreditare prevăzute de lege. 

(4) În cadrul departamentului 
se pot organiza și gestiona 
programe de studii de licență 
sau master în condițiile de 
acreditare prevăzute de lege.  

 
Autor: Deputat PSD Anghel 

Stanciu 
 

a) Motivarea pentru 
adoptare:  
Existenta școlilor doctorale 
la nivel de universitate face 
imposibil transferul la nivel 
de facultate sau 
departament. Rămânerea la 
nivel de departament 
anulează organizarea 
acestuia la nivel de 

Senatul 



5 
 

universitate, ceea ce 
contravine prevederilor 
legale. 
 
 b) Motivarea pentru 
respingere:  
Departamentul este cel care 
poate stabili care sunt 
nevoile de programe de 
studii.  

 

 

 


