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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,          
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT                    
Bucureşti, 24 mai 2017                 
Nr.4C-9/13 

RAPORT  
asupra Cererii de reexaminare a Legii pentru modificarea art. 133 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

(Plx. 615/2015) 
 
 

 1. În baza prevederilor art. 137 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.615 din 01 februarie 2016, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond,  Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea art. 
133 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. 
 

Legea are ca obiect de reglementare modificarea art.133 alin.(1), (3) și (4) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, astfel încât departamentele înființate de facultăți să funcționeze ca entități distincte, cu sau fără buget de venituri și 
cheltuieli, cu statut și regulament propriu, aprobate de senatul universitar, precum și să poată organiza programe de studii de licență, masterat 
sau doctorat în condițiile de acreditare prevăzute de lege.  

 
 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia 
României, republicată. 
 
 3. La lucrările Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
 În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea Legii a participat ca invitat domnul 
Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat și domnul Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei Naționale; domnul senator 
Valer-Daniel Breaz - vicepreședinte, Consiliul Național al Rectorilor. 
 
 4. 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. 
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 5. În urma dezbaterii, în şedinţele din 09 și 23 februarie și 01 martie 2016, 23 mai 2017, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, să admită Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea art. 133 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi să 
propună Plenului Camerei Deputaților respingerea proiectului de Lege pentru modificarea art. 133 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011, din următoarele considerente: 
 - completarea regimului juridic al departamentului prin stabilirea acestuia ca unitate academică funcțională, ce asigură producerea, 
transmiterea și valorificarea cunoașterii în unul sau mai multe domenii de specialitate prin programe de studii și de cercetare, are consecințe în 
planul asigurării calității actului educațional și al corelării cu dispozițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - conform art. 132 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, facultatea este unitatea 
funcţională care elaborează şi gestionează programele de studii și corespunde unuia sau mai multor domenii ale ştiinţelor, artelor sau sportului. 
Potrivit dispozițiilor art. 133 alin. (1) coroborat cu cele ale alin. (4) din legea transmisă la promulgare, departamentului i se conferă posibilitatea 
de a organiza și gestiona programe de studii de licență, master sau doctorat în condițiile de acreditare prevăzute de lege. Astfel, prin efectul legii 
trimise spre promulgare, departamentele dobândesc atribuții echivalente cu cele ale facultăților, fără a fi obligate să parcurgă aceeași procedură 
legală de înființare precum facultățile. Totodată, există posibilitatea ca membri consiliilor facultăților să fie excluși din procesul decizional de 
înființare a unui program de studiu de licență/masterat/doctorat, în cazul în care acest program este inițiat de consiliul departamentului. Se 
creează, în acest mod, o suprapunere de ordin funcțional și structural care este de natură să genereze confuzii și inconsecvență la nivel 
decizional și managerial, cu grave consecințe asupra activității instituțiilor de învățământ superior; 
 - dispozițiile nou introduse instituie posibilitatea ca departamentul să funcționeze ca entitate distinctă, cu buget propriu de venituri și 
cheltuieli. În absența reglementărilor privind mecanisme explicite de verificare și control pentru activitatea directorului departamentului se 
creează premisele încălcării prevederilor art. 124 din Legea nr. 1/2011 referitoare la răspunderea publică a instituțiilor de învățământ superior; 

- această suprapunere de atribuții, prin crearea de structuri paralele, poate conduce la generarea de haos în administrația universitară; 
 - se descurajează/anulează posibilitatea ca în universități să existe unități de cercetare-dezvoltare-inovare cu fișă analitică de buget, 
condiție obligatorie în vederea obținerii finanțării necesare pentru cercetare; 
 - în esență, se reconfigurează și se perturbă întreaga structură ierarhică și intra-instituțională a facultăților și universităților, implicit 
relațiile și responsabilitățile atribuite fiecărui segment/entitate prin prevederile legale.   
 
       PREŞEDINTE                                 SECRETAR 
                          Prof. dr. Camelia GAVRILĂ                            Mihaela HUNCĂ  
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