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RAPORT  
asupra proiectului de Lege privind înfiinţarea consorţiilor universitare 

 
 1. În conformitate  cu  prevederile  art.89 şi 107 din  Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările şi 

completările intervenite prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.23/2003, cu adresa P.L.X 216 din 14 aprilie 2004, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a fost sesizată spre dezbatere şi avizare pe fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege 
privind înfiinţarea consorţiilor universitare. 

 Universităţile publice şi private vor fi invitate să se asocieze, prin negociere directă şi voluntară, inclusiv pe zone de 
dezvoltare, în aşa fel încât să se ajungă la un proces de asociere universitară sub formă de consorţii, cu respectarea autonomiei 
universitare. În oraşele cu mai multe instituţii de învăţământ, asocierea universitară se poate concretiza în înfiinţarea unor poli de 
predare şi cercetare cu un mare potenţial de dezvoltare şi folosire a resurselor. Consorţiile universitare pot deveni reprezentative 
pentru un nou model de predare şi cercetare şi pentru un nou sistem de folosire a resurselor, contribuind, în acelaşi timp, la 
dezvoltarea zonală a comunităţilor şi regiunilor. 

 2. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 3. La lucrările comisiei au fost prezenţi un număr de 26 deputaţi. La dezbaterea proiectului de lege au participat ca 

invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Radu Damian, secretar de stat, 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Mihnea Costoiu, secretar general, M.E.C., Ilie Dogaru, director, M.E.C., precum şi Ioan 

Administrator
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Mihăilescu, rectorul Universităţii Bucureşti, senatorul Avram Filipaş, rectorul Universităţii ,,Nicolae Titulescu,, , senatorul Ion 
Păun Otiman, rectorul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara. 

4. Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
5. În urma dezbaterii, în şedinţa din 28 aprilie 2004, Comisia, cu unanimitate de voturi, aprobă proiectul de lege, cu 

următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

1. Titlul legii: Lege privind înfiinţarea 
consorţiilor universitare 

Titlul legii: Legea consorţiilor 
universitare. 
 
Autori: Anghel Stanciu, Petru Andea, 
Ecaterina Andronescu, Napoleon 
Antonescu, Anton Ionescu, Karoly 
Vekov. 

 Senatul 

2. Art.1 – Prezenta lege conferă 
instituţiilor de învăţământ dreptul să 
se constituie în consorţii universitare. 

Art.1 – Prezenta lege reglementează 
constituirea, organizarea şi 
funcţionarea  consorţiilor universitare. 
  
Autori: Anghel Stanciu, Petru Andea, 
Ecaterina Andronescu, Napoleon 
Antonescu, Anton Ionescu, Karoly 
Vekov. 

  

3. Art. 2 – (1) Consorţiile universitare 
sunt asociaţii voluntare, de interes 
general, constituite pe bază de contracte 
de parteneriat încheiate între două sau 
mai multe universităţi. 
 

Art. 2 – (1) Consorţiul universitar 
este o asociere voluntară, de interes 
general, constituită pe bază de contract 
de parteneriat, încheiat în formă 
autentică între două sau mai multe 
instituţii de învăţământ superior, 
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      (2) O universitate se poate asocia la 
un singur consorţiu, pe baza aprobării 
Senatului universitar. 
 
     (3) Institutele de cercetare 
ştiinţifică pot deveni membre ale 
consorţiilor universitare. 
 
 
 

---- 

dintre care cel puţin una este 
acreditată.  
 
        (2) La constituirea consorţiului 
universitar pot participa şi unităţi de 
cercetare-dezvoltare.  
 
(3) O instituţie de învăţământ 
superior sau o unitate de cercetare-
dezvoltare se poate asocia la un singur 
consorţiu.  
 

Text nou: 
(4) Consorţiul universitar constituit 
conform prevederilor alin.(1)–(3) este 
de drept  persoană juridică de 
utilitate publică. 
 
Autori: Anghel Stanciu, Petru Andea, 
Ecaterina Andronescu, Napoleon 
Antonescu, Anton Ionescu, Karoly 
Vekov. 
 

 
 
 

Alin.(2) şi (3) se 
inversează. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Text provenit de 
la art.5 

4. Art. 3 – Cooperarea între universităţi 
sau universităţi şi institute de 
cercetare ştiinţifică în cadrul 
consorţiilor poate merge până la 
fuzionarea într-o singură instituţie, cu 
acordul Ministerului Educaţiei şi 

Art. 3 –(1) Membrii consorţiului pot 
fuziona într-o singură instituţie de 
învăţământ superior prin încheierea 
unui contract în formă autentică.  
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Cercetării.  
---- 

 
 
 
 
 
 
 

---- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---- 
 
 
 
 
 
 
 

---- 
 

 
 (2) Instituţia de învăţământ superior 
rezultată din fuziunea unor instituţii 
de învăţământ superior acreditate se 
înfiinţează prin lege, fără 
parcurgerea procedurilor de 
acreditare.  
 
 (3) Fuziunea prin absorbţie într-o 
instituţie de învăţământ superior 
acreditată a altor instituţii acreditate 
se face cu păstrarea statutului  
instituţiei de învăţământ superior 
acreditată şi a legii de înfiinţare a 
acesteia. La momentul încheierii 
contractului, legile de înfiinţare a 
instituţiilor absorbite se abrogă.  
 
(4) Fuziunea prin absorbţie  într-o 
instituţie de învăţământ superior 
acreditată a unor instituţii autorizate 
provizoriu se face cu păstrarea 
statutului de instituţie de învăţământ 
superior acreditată şi a legii de 
înfiinţare a acesteia. 
 
 (5) Specializările autorizate 
provizoriu din instituţiile formate 
conform alineatelor (2) - (4)  urmează 

 
Explică toate 
modalităţile în 
care se pot realiza 
fuziunile. 
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procedura de acreditare prevăzută de 
lege. 
 
Autori: Anghel Stanciu, Petru Andea, 
Ecaterina Andronescu, Napoleon 
Antonescu, Anton Ionescu, Karoly 
Vekov, Petre Moldovan. 
 

5. Art. 4 – (1) Formele concrete de 
constituire a consorţiilor vor fi stabilite 
de instituţii de învăţământ superior 
implicate, în baza autonomiei 
universitare şi a statutului de funcţionare 
a institutelor de cercetare ştiinţifică. 
 
          (2) Contractul de parteneriat, ca 
act constitutiv al consorţiului universitar, 
va preciza: 
     a) ponderea participării fiecărui 
partener; 
    b) ciclurile de studii oferite de fiecare 
partener şi tipul specializărilor; 
    c) principalele domenii de cooperare. 
 
           (3) În cazul unor investiţii 
comune realizate în cadrul consorţiului, 
contractele de investiţii vor prevedea 
contribuţia fiecărui partener la realizarea 
investiţiei, întinderea drepturilor de 

Art. 4 alin. (1)  
Se elimină. 

 
 
 
 

 
Alin. (2) devine alin. (1). 

          (1) Contractul de parteneriat, ca 
act constitutiv al consorţiului 
universitar, stabileşte modul de 
cooperare şi principalele domenii de 
activitate.  
 
      

 
Alin. (3) devine alin. (2). 

           (2) În cazul unor investiţii 
comune realizate în cadrul consorţiului, 
contractele de investiţii vor prevedea, 
pentru fiecare partener: contribuţia la 

Prevederea nu 
este necesară 
 
 
 
 
 
Formularea este 
mai 
cuprinzătoare. 
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folosinţă a investiţiei de către fiecare 
partener, împărţirea timpului de acces, 
cota parte din acoperirea cheltuielilor 
pentru întreţinerea şi funcţionarea 
obiectivului de investiţii, cota parte din 
eventualele venituri care se obţin din 
utilizarea investiţiei. 
 
          (4) Bunurile rezultate din 
activităţile desfăşurate în cadrul 
consorţiului se află în indiviziune, pe 
întreaga perioadă a existenţei 
consorţiului.  
 
 
           (5) În situaţia când consorţiul se 
desfiinţează sau un partener se retrage 
din consorţiu, modalităţile de 
reglementare a situaţiei bunurilor sau 
altor rezultate ale activităţilor 
desfăşurate în comun sunt cele stabilite 
prin actul constitutiv al consorţiului.  

realizarea investiţiei, drepturile de 
folosinţă, împărţirea timpului de acces, 
cota parte din acoperirea cheltuielilor 
pentru întreţinerea şi funcţionarea 
obiectivului, cota parte din eventualele 
venituri care se obţin din utilizarea 
investiţiei. 

 
Alin. (4) devine alin. (3). 

          (3) Bunurile comune rezultate 
din activităţile desfăşurate în cadrul 
consorţiului se află în indiviziune pe 
întreaga perioadă a existenţei 
consorţiului.  

 
Alin. (5) devine alin. (4). 

În situaţia când consorţiul se 
desfiinţează sau un partener se retrage 
din consorţiu, modalităţile de 
reglementare a situaţiei bunurilor sau 
altor rezultate ale activităţilor 
desfăşurate în comun sunt cele stabilite 
prin contractul de parteneriat.  

 
Autori: Anghel Stanciu, Petru Andea, 
Ecaterina Andronescu, Napoleon 
Antonescu, Anton Ionescu, Karoly 
Vekov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Formularea face 
referire doar la 
bunurile comune. 
 
 
 
 
Formulare este 
mai precisă. 
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6. Art. 5 – În urma asigurării procedurilor 
legale de constituire şi funcţionare, 
consorţiile universitare vor fi 
recunoscute ca persoane juridice prin 
hotărâre a Guvernului. 

Se elimină 
 
 

Textul este 
inclus la art.2 (4)

 
 

  

 

7. Art. 6 – (1) Consorţiile sunt conduse de 
un preşedinte şi de un Consiliu de 
Administraţie, format din 5-13 
reprezentanţi ai universităţilor şi 
institutelor de cercetare componente 
ale consorţiului precum şi delegaţi ai 
sindicatelor reprezentative din 
instituţiile partenere. 
 
           (2) Reprezentarea în Consiliul de 
Administraţie al Consorţiului se face pe 
baza regulamentului de organizare şi 
funcţionare al consorţiului, aprobat de 
senatele universitare şi de consiliile de 
administraţie ale institutelor de 
cercetare partenere, având în vedere, 
între altele, şi criterii orientative cum 
ar fi numărul studenţilor, al cadrelor 
didactice, al cercetătorilor, contribuţia 
la investiţii etc. 
 
        (3) Preşedintele consorţiului este 
numit de  Consiliul de Administraţie 
al Consorţiului pe baza unui concurs 

Art. 6 devine Art.5. 
 Art.5 (1) Consorţiul este condus de un 
Consiliu de Administraţie, format din 5-
13 membri, reprezentanţi ai instituţiilor 
componente.   
 
 
 
 
           (2) Reprezentarea instituţiilor 
componente în Consiliul de 
Administraţie al Consorţiului se face 
conform prevederilor contractului de 
parteneriat.  
 
 
 
 
 
 
 
          (3)  Consiliul de Administraţie 
este condus de un preşedinte,  ales 
dintre membrii acestuia, prin vot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulare mai 
concisă şi 
conformă cu 
metodologia de 
înfiinţare a 
consorţiilor. 
 
 
 
 
 
 
Se prevede 
alegerea şi nu 
numirea 
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public de performanţă managerială. 
După numire, preşedintele 
consorţiului încheie un contract de 
management cu  Consiliul de 
Administraţie al Consorţiului pe o 
perioadă de cinci ani. Contractul de 
management se poate reînnoi cu 
acordul părţilor. 
 
 
 

---- 

secret, şi validat de fiecare senat 
universitar, respectiv de Consiliile de 
administraţie ale unităţilor de 
cercetare-dezvoltare.  
 
 
 
 
       (4) Activitatea consorţiului se 
desfăşoară pe baza unui regulament 
elaborat de către Consiliul de 
Administraţie  şi aprobat de senatele 
universitare, şi, după caz  de consiliile 
de administraţie ale unităţilor de 
cercetare-dezvoltare, în termen de 90 
zile de la înfiinţare.  
 
Autori: Anghel Stanciu, Petru Andea, 
Ecaterina Andronescu, Napoleon 
Antonescu, Anton Ionescu, Karoly 
Vekov. 
 

preşedintelui 
Consiliului de 
administraţie. 
 
 
 
 
 
Prevedere 
necesară pentru 
organizarea şi 
desfăşurarea 
activităţii 
consorţiului. 

8. Art. 7 – (1) La nivelul consorţiului se 
constituie comisii mixte pe domenii de 
activitate privind programe de studii, 
cercetare, tehnic-administrativ, 
probleme studenţeşti, formate din 
reprezentanţii fiecărei universităţi din 
consorţiu, responsabili de domeniile 

Art.7 devine Art.6 
Art. 6 – (1) La nivelul consorţiului se 
pot constitui comisii pe domenii de 
activitate. Activităţile comisiilor sunt 
coordonate de preşedintele Consiliului 
de Administraţie al consorţiului.  
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respective, şi din directorii ştiinţifici ai 
institutelor de cercetare. Activităţile 
comisiilor sunt coordonate de 
preşedintele consorţiului. 
        (2) Sarcina comisiilor prevăzute 
la alin. (1) este de a elabora, periodic, 
propuneri de optimizare şi de 
dezvoltare a funcţionării consorţiului 
în domeniile lor de competenţă.  
 

 
 
 
 
  (2) Competenţele comisiilor 
prevăzute la alin. (1) sunt stabilite 
prin regulamentul consorţiului.  
 
Autori: Anghel Stanciu, Petru Andea, 
Ecaterina Andronescu, Napoleon 
Antonescu, Anton Ionescu, Karoly 
Vekov. 
 

 
 
 
 

Se prevede o 
modalitate 
funcţională de 
stabilire a 
competenţelor 
comisiilor. 

 
 

9. Art. 8 – Consorţiul universitar realizează 
următoarele obiective: 
    a) asigură utilizarea eficientă şi 
economisirea resurselor materiale, 
financiare şi umane ale instituţiilor 
partenere din cadrul consorţiului; 
    b) stabileşte principiile de conlucrare 
şi obiectivele strategice comune pentru 
toate instituţiile din consorţiu; 
     c) urmăreşte reducerea substanţială a 
costurilor prin utilizarea în comun a 
infrastructurii didactice şi de cercetare, a 
Internet-ului, a spaţiilor de cazare,  a 
bazelor sportive şi a altor facilităţi, 
printr-o politică unitară de dezvoltare, de 
achiziţie a cărţilor şi bazelor de date, 

Art.8 devine Art.7 
Art. 7 - Consorţiul universitar 
realizează următoarele obiective: 

 
a) Text nemodificat. 

 
      b) propune principiile de 
conlucrare şi obiectivele strategice 
comune pentru toate instituţiile din 
consorţiu; 
 
 

 
c) – f)  Text nemodificat. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Stabilirea 
principiilor se 
face prin 
regulament. 
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printr-o mai bună folosire, în beneficiul 
studenţilor, a tuturor facilităţilor; 
    d) promovează programe academice 
comune; 
    e) oferă studenţilor posibilitatea de a 
urma cursuri/specializări, pe baza 
acumulării şi transferului de credite, în 
cadrul consorţiului; 
     f) elaborează o strategie integrată de 
admitere şi un Ghid unic al studentului 
la nivelul consorţiului, în care se 
menţionează toate cursurile şi 
specializările pe care le poate urma, pe 
baza acumulării şi transferului de credite 
de studiu la oricare dintre universităţile 
din consorţiu; 
    g) identifică domeniile şi organizează 
centrele de cercetare de excelenţă şi 
susţin logistic şi financiar doar acele 
centre rezultate din conjugarea resurselor 
instituţiilor implicate care sunt 
competitive internaţional; 
   h) facilitează mobilitatea cadrelor 
didactice în interiorul consorţiului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) identifică domeniile de excelenţă în 
cercetare şi susţine logistic şi financiar 
centrele de cercetare rezultate din 
conjugarea resurselor instituţiilor 
implicate; 
 

h) Text nemodificat 
 

Autori: Anghel Stanciu, Petru Andea, 
Ecaterina Andronescu, Napoleon 
Antonescu, Anton Ionescu, Karoly 
Vekov 
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10. Art. 9 – Consiliul de Administraţie are 
următoarele competenţe: 

a) elaborează şi aplică politica în  
domeniul fluxurilor de studenţi, pe baza 
negocierilor cu ceilalţi parteneri; 
     b) elaborează planurile de cooperare a 
instituţiilor din cadrul consorţiului; 
     c) consiliază universităţile partenere 
cu privire la organizarea, comasarea sau 
desfiinţarea programelor de studii; 
     d) propune măsuri de utilizare 
eficientă a resurselor existente în 
instituţiile care compun consorţiul; 
     e) propune programe educaţionale şi 
de cercetare comune pentru membrii 
consorţiului; 
      f) propune planuri de investiţii 
realizate în comun de instituţiile din 
consorţiu; 
      g) sprijină concentrarea în domeniul 
învăţământului superior şi al cercetării 
ştiinţifice, formarea de asociaţii, 
dezvoltarea de programe comune 
naţionale şi europene; 
      h) elaborează studii, prognoze şi 
strategii care să fundamenteze politicile 
educaţionale ale consorţiului şi ale 
organismelor naţionale care asigură 
managementul învăţământului superior; 

Art.9 devine Art.8 
Art. 8 – (1) Consiliul de Administraţie 
are următoarele competenţe: 

a) Se elimină. 
 
 

Alin. b) – h) Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intră în domeniul 
autonomiei 
universitare. 
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i) formulează propuneri şi poartă  
negocieri şi formulează propuneri de 
includere în consorţiu a altor universităţi 
sau institute de cercetare interesate. 

 
 

---- 

    i) formulează propuneri de includere 
în consorţiu a altor universităţi sau 
unităţi de cercetare-dezvoltare.  
 
 
 
(2) Consiliul de administraţie poate 
avea şi alte competenţe stabilite prin 
regulament. 
 
Autori: Anghel Stanciu, Petru Andea, 
Ecaterina Andronescu, Napoleon 
Antonescu, Anton Ionescu, Karoly 
Vekov. 
 

Reflectă mai bine 
competenţele 
Consiliului de 
administraţie. 

11. Art.10 – În termen de 60 de zile de la 
data constituirii, Consiliul de 
Administraţie al Consorţiului universitar 
elaborează regulamentul de funcţionare 
propriu. 

Se elimină.  Prevăzut la art.6 
alin. (4). 

 

12. Art. 11 - Consiliul de Administraţie al 
Consorţiului universitar dispune de 
personal tehnic şi administrativ 
permanent. 

Art.11 devine Art.9 
Art.9 - Consorţiul universitar dispune 
de un sediu  propriu cu dotările 
corespunzătoare, precum şi de alte 
bunuri necesare funcţionării sale, 
conform contractului de parteneriat.  
 
Autori: Anghel Stanciu, Petru Andea, 
Ecaterina Andronescu, Napoleon 

Art.11 devine 
art.12, iar art. 12 
devine art.11. 
Formulare mai 
cuprinzătoare. 
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Antonescu, Anton Ionescu, Karoly 
Vekov. 
 

13. Art.12 – Consiliul de Administraţie al 
Consorţiului universitar dispune de un 
sediu cu dotările necesare. 

Art. 12 devine Art.10  
Art.10 (1) Consorţiul universitar 
dispune de personal tehnic şi 
administrativ permanent, potrivit 
contractului de parteneriat.  
      (2) Personalul permanent care 
lucrează în structura administrativă a 
consorţiului este salarizat conform 
grilelor de salarizare pentru 
învăţământul superior. 
 
        (3) Preşedintele Consiliului de 
Administraţie al Consorţiului 
universitar primeşte o indemnizaţie 
lunară, propusă de Consiliul de 
Administraţie şi aprobată de senatele 
universitare, respectiv, după caz, de 
consiliile de administraţie ale 
unităţilor de cercetare-dezvoltare. 
 
       (4) Membrii Consiliului de 
Administraţie al Consorţiului 
universitar primesc o indemnizaţie 
lunară care nu poate depăşi 25% din 
cea a preşedintelui consorţiului. 
 

Precizarea este 
strict necesară. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text provenit de 
la art.13 alin.(2), 
(3) şi  (4), pentru 
o mai bună 
sistematizare a 
materiei. 
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Autori: Anghel Stanciu, Petru Andea, 
Ecaterina Andronescu, Napoleon 
Antonescu, Anton Ionescu, Karoly 
Vekov. 
 

14. Art. 13 – (1) Consiliul de 
Administraţie al Consorţiului 
universitar dispune de un buget propriu, 
format din fonduri proprii ale 
universităţilor şi institutelor de 
cercetare ştiinţifică partenere. 
 
 
 
 
 
          (2) Personalul permanent care 
lucrează în structura administrativă a 
consorţiului este salarizat conform 
grilelor de salarizare pentru învăţământul 
superior. 
 
          (3) Preşedintele Consiliului de 
Administraţie al Consorţiului universitar 
primeşte o indemnizaţie lunară, 
reprezentând echivalentul unui 
salariu lunar de bază al unui profesor 
universitar cu vechimea maximă, 
calculat la coeficientul minim de 

Art. 13 devine Art.11 
Art.11 -  Consorţiul universitar dispune 
de un buget propriu, constituit din 
contribuţia partenerilor, conform 
contractului de parteneriat. 
 
Autori: Anghel Stanciu, Petru Andea, 
Ecaterina Andronescu, Napoleon 
Antonescu, Anton Ionescu, Karoly 
Vekov. 
 
 
Alin.(2), (3) şi (4) – Se elimină 

 
 

 
Formulare mai 
precisă. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru o mai 
bună 
sistematizare a 
materiei. 
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salarizare. 
 
          (4) Indemnizaţiile membrilor  
Consiliul de Administraţie al 
Consorţiului universitar se stabilesc 
prin Regulamentul de organizare şi 
funcţionare, dar indemnizaţia unui 
membru nu poate depăşi 25% din cea a 
preşedintelui consorţiului. 

15.  Art.14 – Respectând principiile 
autonomiei universitare, Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării sprijină înfiinţarea 
de consorţii universitare printr-o politică 
de finanţare complementară stimulativă. 

Art.14 devine Art.12 
 

Text nemodificat 
 
 

  

16. Art.15 – (1) Odată constituite, 
consorţiile universitare elaborează 
planuri strategice şi planuri operaţionale 
anuale integrate în vederea finanţării de 
bază şi complementare. 
           (2) Universităţile şi institutele de 
cercetare membre ale consorţiilor îşi 
păstrează întreaga autonomie în 
gestionarea resurselor de care dispun. 

Art.15 devine Art.13 
 

(1) Se elimină. 
 
 
 Art.13 - Universităţile şi institutele de 
cercetare membre ale consorţiilor îşi 
păstrează întreaga autonomie în 
gestionarea resurselor de care dispun. 
 
Autori: Anghel Stanciu, Petru Andea, 
Ecaterina Andronescu, Napoleon 
Antonescu, Anton Ionescu, Karoly 
Vekov. 
 

  



 

 

16

16

17.  Art.14. Text nou: 
Art.14 - Înfiinţarea de consorţii,  
respectiv fuziunile în afara 
prevederilor prezentei legi, se 
pedepsesc conform legii penale. 
Sesizarea organelor de urmărire 
penală se face de către Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării sau de către 
orice altă persoană fizică sau juridică 
care se consideră lezată în drepturile 
sale. 

Articolul este 
necesar pentru a 
preveni, respectiv 
a sancţiona 
încălcarea legii. 
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