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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 02 octombrie 2019 
Nr.4C-11/229 
 

RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.214 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

(Plx. 334/2019) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 334 din 18 septembrie 2019, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.214 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. 

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

naționale, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 808/13.09.2019, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social nr.4667/10.09.2019 și 
Punctul de vedere negativ al Ministerului Educației Naționale  nr. 9563/16.09.2019. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 214 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, cu un nou alineat, în sensul ca rectorul și prorectorul să nu poată deţine, pe perioada exercitării mandatului, funcţii de 
conducere în cadrul unui partid politic la nivel local, judeţean sau naţional. 

 
       2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituţia României, republicată. 
 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 19 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
 În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca 
invitat domnul Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale.   

invatamant.1
Original



2 
 

 
3. 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. 
  

4.  În urma dezbaterii, în şedinţa din 02 octombrie 2019, Comisia a propus, cu 14 voturi pentru și 5 abțineri, respingerea propunerii 
legislative din următoarele considerente: 

- regimul incompatibilităților care pot surveni în exercitarea funcțiilor de conducere din sistemul de învățământ ar trebui reglementat prin 
completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 207 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, stabilește care sunt structurile de 
conducere în instituţiile de învăţământ superior de stat sau particulare, iar alin. (2) prevede că care sunt funcţiile de conducere, și anume: ”a) 
rectorul, prorectorii, directorul general administrativ, directorul general adjunct administrativ, la nivelul universităţii; b) decanul, prodecanii, 
la nivelul facultăţii; c) directorul de departament, la nivelul departamentului”. Pe cale de consecință, dacă se stabilește printr-un act normativ 
faptul că rectorul și prorectorul nu pot deține, pe perioada exercitării mandatului, funcții de conducere în cadrul unui partid politic, la nivel 
local, județean sau național, se creează discriminare între cadrele didactice cu funcții de conducere în instituțiile de învățământ superior, 
deoarece unele categorii nu pot deține funcții, iar restul pot accede la funcții în cadrul unui partid politic;  

- în ceea ce privește autonomia universitară, menționată în expunerea de motive, trebuie precizat faptul că, în conformitate cu prevederile 
art. 123 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, „autonomia universitară dă dreptul comunităţii universitare să îşi stabilească misiunea proprie, 
strategia instituţională, structura, activităţile, organizarea şi funcţionarea proprie, gestionarea resurselor materiale şi umane, cu respectarea 
strictă a legislaţiei în vigoare”. De asemenea, conform art. 123 alin (4) din Lege, „autonomia universitară se exercită numai cu condiţia 
asumării răspunderii publice”. Totodată art. 130 alin (1) prevede că ”instituţiile de învăţământ superior adoptă un cod de etică şi deontologie 
profesională universitară. Acesta face parte din Carta universitară şi include obligatoriu: a) stabilirea situaţiilor de conflicte de interese şi 
incompatibilităţi; […]”; 

- procesul electoral pentru alegerea funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor de învățământ superior pentru mandatul 2020-2024 a 
fost deja demarat, pe cale de consecință, prevederile legale care reglementează acest proces nu mai pot fi modificate. 
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