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RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru modificarea art.207 și 213 din Legea educației naționale nr.1/2011,  
cu modificările și completările ulterioare 

(Plx. 17/2020) 
 

1. În baza prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 17 din 09 martie 2020, Comisia 
pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă de modificarea art.207 și 213 din Legea 
educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  

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

Consiliului Legislativ nr. 130/27.02.2020.  
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.207 alin.(5) lit. b) și c), precum și a art.213 alin.(7) din Legea 

educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în scopul modificării modalității de alegere a decanului și a 
prodecanilor, precum și instituirea unor noi reglementări de limitare a mandatelor rectorilor. 

 
 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 24 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.  
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 În baza prevederilor art. 54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat 
ca invitat doamna Ioana Lazăr - secretar general în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.  
 

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 26 martie 2020, Comisia a propus, cu 15 voturi pentru respingere, 3 voturi împotriva respingerii 
și 6 abțineri, respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 
 - având în vedere că decanii și prorectorii fac parte din consiliul de administrație al instituției de învățământ superior, pentru evitarea 
unei abordări discriminatorii, modalitatea lor de desemnare trebuie să fie similară, iar rectorul să fie implicat în ambele tipuri de desemnări; 
 - formularea din textul propus referitoare la „votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din 
cadrul facultății” creează discriminări deoarece un cadru didactic este titular în raport cu instituția de învățământ superior nu cu o facultate, 
iar apartenența la un departament, arondat administrativ unei facultăți, nu implică faptul că acea persoană predă numai în acea facultate 
(spre exemplu departamentele de limbi străine sau sport de la universitățile tehnice); 
  - formularea „pot candida cadre didactice și de cercetare titulare din cadrul universității sau din orice facultate de profil din țară 
ori din străinătate” creează confuzii. Astfel, nu există noțiunea de „facultate de profil”, facultatea fiind doar o structură administrativă, ceea 
ce face ca în mod practic programele de studii oferite de facultăți și denumirea acestora să nu fie corelate întotdeauna. Pe de altă parte, nu 
este precizat modul în care candidații din străinătate se pot face cunoscuți la nivelul facultății;   

- formulările din textul propunerii legislative sunt necorelate, ambigue și contradictorii. Spre exemplu: se propune ca decanul să fie 
ales „prin vot universal al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul facultății”, formulare care se continuă cu „într-o 
proporție de 75%”, ceea ce contravine ideii de vot universal al tuturor cadrelor didactice și de cercetare; se propune ca la scrutinul de 
alegere a decanului să poată participa și cadre didactice și de cercetare de la facultăți de profil din străinătate, dar nu este precizat modul în 
care aceștia se pot face cunoscuți de către cadrele didactice și studenții facultăților la care candidează. 
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