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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 08 noiembrie 2022 
Nr.4C-11/288 

 
RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru modificarea art.213 din Legea educației naționale nr.1/2011 
(Plx. 344/2022) 

 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 344 din 1 septembrie 2022, 
Comisia pentru învățământ a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea art. 213 din Legea educației naționale 
nr.1/2011. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat  avizul negativ al Comisiei pentru muncă și protecție socială, avizul negativ al 

Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 
minorităților naționale, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Consiliului Legislativ 
nr.769/30.06.2022, avizul favorabil cu observații și propuneri de modificare al Consiliului Economic și Social nr. 3790/21.06.2022, Punctul 
de vedere negativ al Guvernului nr. 10970/11.10.2022. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 213 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, în sensul că mandatul de rector, a cărui durată este în prezent de 4 ani, poate fi înnoit cel mult o dată, 
iar o persoană nu poate fi rector al aceleiași instituții de învățământ superior pentru mai mult de 8 ani, indiferent de perioada în care s-au 
derulat mandatele și de întreruperile acestora.  

 
 2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituția României, republicată. 
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 La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 26 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei. 

 
În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat 

ca invitați: domnul Ionel - Florian  Lixandru - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației; domnul senator Ștefan Pălărie - inițiator.  
  

 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 08 noiembrie 2022, Comisia, cu 17 voturi pentru respingere, 4 voturi împotriva respingerii 
și 5 abțineri, a hotărât respingerea  propunerii legislative din următoarele considerente:  

- trebuie analizate prevederile noii norme propuse prin prisma legislației în vigoare care prevede două modalități de desemnare a 
rectorului, independente de faptul că o persoană candidează pentru primul sau al doilea mandat: art. 209 - (1) Rectorul universităților de stat 
și particulare se desemnează prin una dintre următoarele modalități: a) pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de 
senatul universitar nou-ales, conformă cu prezenta lege; sau b) prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de 
cercetare titulare din cadrul universității și al reprezentanților studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților”; 

- în noul proiect al Legii învățământului superior, abordarea cu privire la numărul mandatelor rectorilor este diferită, punându-se 
accent pe autonomia universitară. 

 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

SECRETAR 
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUŞ 
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