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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 21 martie 2022 
Nr.4C-11/66 

 
RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011  
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare 

 (Plx. 4/2022) 
  
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 4 din 28 februarie 2022, Comisia 
pentru învățământ a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.154/17.02.2022 și avizul favorabil al Consiliului Economic și Social nr. 879/15.02.2022. 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, în sensul creării unei noi funcții de conducere în universități, cea de director de extensie, care să asigure managementul extensiei 
universitare, urmărind calitatea și eficiența acesteia în activitățile desfășurate, precum și dezvoltarea adecvată a nevoilor comunității locale și a 
strategiei universității, conform regulamentului propriu de organizare și funcționare. 

 
 2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituția României, republicată. 
 
 La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 19 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 
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În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca 
invitat domnul Ionel - Florian  Lixandru - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației. 

  
 3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 
   

4. În urma dezbaterii, în ședința din data de 14 martie 2022, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a adoptat propunerea 
legislativă cu amendamentele de tehnică legislativă din Anexa.  

 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

SECRETAR 
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 

 
 

  
Șef birou Ioana Florina Mînzu 

Consilier parlamentar Monica Tudor
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  Anexa  

AMENDAMENTE ADMISE  
 

Nr. 
crt. 

Text  
Lege nr.1/2011 cu m și c ult 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autor amendamente)

Motivare 

1.  
--- 

Titlul Legii: Lege pentru modificarea și 
completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 18 din 10 Ianuarie 2011, cu 
modificările și completările ulterioare 

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

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă  

2.  
 

--- 

Art. I. – 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 și se 
completează după cum urmează:

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

3. Art. 207 – (1) Structurile de conducere în instituțiile de învățământ superior 
de stat sau particulare sunt: 
a) senatul universitar și consiliul de administrație, la nivelul universității; 
b) consiliul facultății; 
c) consiliul departamentului. 

(2) Funcțiile de conducere sunt următoarele: 
a) rectorul, prorectorii, directorul general 
administrativ, directorul general adjunct 
administrativ, la nivelul universității; (OG 
9/2018) 
b) decanul, prodecanii, la nivelul facultății; 
c) directorul de departament, la nivelul 
departamentului. 

1. Alin. (2) al art. 207 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

 
„(2) Funcțiile de conducere sunt următoarele: 
a) rectorul, prorectorii, directorul general 
administrativ, directorul general adjunct 
administrativ, la nivelul universității; 
 
b) decanul, prodecanii, la nivelul facultății; 
c) directorul de departament, la nivelul 
departamentului; 
d) directorul de extensie, la nivelul extensiei 
universitare.”

1. La articolul 207 alineatul (2), 
după litera c) se introduce o nouă 
literă, lit. d), cu următorul 
cuprins:  
 
 
 

 
 
 
 

”d) Text nemodificat 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

4.  
 
 
 

--- 

4. La art. 213, după alineatul (11) se introduce 
un nou alineat (111), cu următorul cuprins: 
 

„(111) Directorul extensiei universitare asigură 
managementul extensiei urmărind calitatea și 

2. La articolul 213, după alineatul 
(11) se introduce un nou alineat, 
alin. (111), cu următorul cuprins: 

 
„(111) Text nemodificat

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 
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eficiența în activitățile derulate în cadrul 
acesteia precum și dezvoltarea ei adecvată 
nevoilor comunității locale și strategiei 
universității conform Regulamentului propriu 
de organizare și funcționare.” 

 

5.  
 
Art. 214 – (1) Funcțiile de conducere de 
rector, de prorector, de decan, de prodecan, 
de director de departament sau de unitate de 
cercetare-dezvoltare, proiectare, 
microproducție nu se cumulează. 
(2) În cazul vacantării unui loc în funcțiile de conducere, se procedează la 
alegeri parțiale, în cazul directorului de departament, sau se organizează 
concurs public, potrivit Cartei universitare, în termen de maximum 3 luni de 
la data vacantării. Modalitatea de desemnare a rectorului, dintre cele 
prevăzute la art. 209 alin. (1), stabilită cu ocazia alegerilor generale, se 
menține valabilă. (OUG 49/2014) 
(3) Numărul de prorectori și de prodecani din instituțiile de învățământ 
superior se stabilește prin Carta universitară. 
(4) Atribuțiile și competențele structurilor și ale funcțiilor de conducere din 
învățământul superior sunt stabilite prin Carta universitară a instituției, 
potrivit legii. Hotărârile senatelor universitare, ale consiliilor facultăților și ale 
departamentelor se iau cu votul majorității membrilor prezenți, dacă numărul 
celor prezenți reprezintă cel puțin două treimi din numărul total al membrilor. 
Membrii acestor structuri de conducere au drept de vot deliberativ egal. 
(5) Structura administrativă a universității este condusă de către un director 
administrativ și este organizată pe direcții. Postul de director general 
administrativ se ocupă prin concurs organizat de consiliul de administrație al 
instituției de învățământ superior. Președintele comisiei de concurs este 
rectorul instituției. Din comisie face parte, în mod obligatoriu, un reprezentant 
al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Validarea 
concursului se face de către senatul universitar, iar numirea pe post, de către 
rector. 
(6) Unitățile de cercetare-dezvoltare sunt conduse de directori ai unităților 
respective, potrivit Cartei universitare. 
(7) Prin Carta universitară, universitatea își poate dezvolta structuri 
consultative formate din reprezentanți ai mediului economic și personalități 
din mediul academic, cultural și profesional extern. 

2. Alin. (1) al art. 214 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„(1) Funcțiile de conducere de rector, de prorector, 
de decan, de prodecan, de director de departament 
sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, 
microproducție, de director de extensie nu se 
cumulează.” 

3. La articolul 214 alineatul (1) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 

„(1) Text nemodificat 
 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

6.  
 
 
Art. 306 - (1) La nivelul fiecărei universități funcționează comisia de etică 
universitară. 

(2) Structura și componența comisiei de etică 
universitară este propusă de consiliul de 
administrație, avizată de senatul universitar și 
aprobată de rector. Membrii comisiei sunt 
persoane cu prestigiu profesional și autoritate 

3. Alin. (2) al art. 306 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
„(2) Structura și componența comisiei de etică 
universitară este propusă de consiliul de 
administrație, avizată de senatul universitar și 
aprobată de rector. Membrii comisiei sunt persoane 
cu prestigiu profesional și autoritate morală. Nu pot 

4. La articolul 306 alineatul (2) al 
se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Structura și componența 
comisiei de etică universitară este 
propusă de consiliul de 
administrație, avizată de senatul 
universitar și aprobată de rector. 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 
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morală. Nu pot fi membri ai comisiei de etică 
universitară persoanele care ocupă vreuna 
dintre funcțiile: rector, prorector, decan, 
prodecan, director administrativ, director de 
departament sau de unitate de cercetare-
dezvoltare, proiectare, microproducție. 
 
 
 
 
 
(3) Comisia de etică universitară are următoarele atribuții: 
a) analizează și soluționează abaterile de la etica universitară, pe baza 
sesizărilor sau prin autosesizare, conform Codului de etică și deontologie 
universitară; 
b) realizează un raport anual referitor la situația respectării eticii universitare 
și a eticii activităților de cercetare, care se prezintă rectorului, senatului 
universitar și constituie un document public; 
c) contribuie la elaborarea Codului de etică și deontologie universitară, care 
se propune senatului universitar pentru adoptare și includere în Carta 
universitară; 
d) atribuțiile stabilite de Legea nr. 206/2004, cu modificările și completările 
ulterioare; 
e)alte atribuții prevăzute de prezenta lege sau stabilite conform Cartei 
universitare, conform legii. 

fi membri ai comisiei de etică universitară 
persoanele care ocupă vreuna dintre funcțiile: 
rector, prorector, decan, prodecan, director 
administrativ, director de departament sau de 
unitate de cercetaredezvoltare, proiectare, 
microproducție, director de extensie.” 

Membrii comisiei sunt persoane cu 
prestigiu profesional și autoritate 
morală. Nu pot fi membri ai comisiei 
de etică universitară persoanele care 
ocupă vreuna dintre funcțiile: rector, 
prorector, decan, prodecan, director 
administrativ, director de 
departament sau de unitate de 
cercetare - dezvoltare, proiectare, 
microproducție, director de 
extensie.” 

Autor: Comisia 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
corectitudinea 
normei  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


