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Către,

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Doamnei Secretar General Silvia Claudia M1HALCEA

p a r l a m e n t u l  r o m â n i e i
CAMERA DEPUTATILGR 

SECRETAR GENERAL
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Stimată doamnă Secretar General,

Referitor la adresa dumneavoastră nr. Plx.343,Plx.344,Plx.345/14.06.2022, înregistrată 

la instituţia noastră cu nr. 3659/15.06.2022, vă transmitem, alăturat, avizul Consiliului 

Economic şi Social referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art.213 din Legii 

educaţiei naţionale 1/2011 (pkc344/14.06.2022).

Cu deosebită consideraţie,

Preşedinte,

Bogdan SIMION^
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AVIZ 

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea 

art.213 din Legii educaţiei naţionale 1/2011 (plx344/l4.06.2022)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art.

11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea art.213 din Legii 

educaţiei naţionale 1/2011 (plx344/î4.06.2022).

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 21.06.2022, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.86/17.05.2022, avizează FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu propunerile 

de modificare prevăzute în anexă.
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Anexă

Propunere de modificare 

aferentă propunerii legislative pentru modificarea art.213 din 

Legii educaţiei naţionale 1/2011 (p1x344/14,06.2022)

Nr.
crt.

Text iniţial Text propus Justificare

1. Ari. 213, alin. (7)
(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. 0  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.

Art.213, alin. 7
(7) Durata mandatului de rector este de 4 ani. 
Mandatul poate fi înnoit cel mult o dată, în 
urma unui nou proces de alegere, conform 
prevederilor prezentei legi (art. 209, a r t  
210 şi art. 211, alin. (1) şi (3)) şi ale Cartei 
universitare. 0  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.

Modificare adusă pentru a evita confuziile cu 
privire la modalitatea de alegere a rectorului 
pentru al doilea mandat.
Conform art. 209 din Legea Educaţiei 
Naţionale nr. 1/2011, rectorul poate fi 
desemnat prin concurs public sau votul 
universal, direct şi secret al tuturor cadrelor 
didactice şi de cercetare titulare din cadrul 
universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor 
din senatul universitar şi din consiliile 
facultăţilor.


