
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a 
educaţiei naţionale  
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 
Art. 1: Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 26 din 18/02/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

 
1. La Art. 133 alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 
Art 133. — (1) Departamentul este unitatea academică 

funcţională care asigură producerea, transmiterea şi valorificarea 
cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate. În vederea 
realizării misiunii sale, o instituţie de învăţământ superior poate organiza 
departamente autonome, care gestionează programe de studii noi sau 
interdisciplinare, sau al căror profil deserveşte programe de studiu din 
mai multe facultăţi. Înfiinţarea, organizarea şi desfiinţarea acestora se 
face cu aprobarea senatului universitar, prin hotărâre a Guvernului 
privind structura instituţiilor de învăţământ superior, iniţiată anual de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform legii. 
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(2) Un departament poate avea în componenţă centre sau 
laboratoare de cercetare, ateliere artistice, şcoli postuniversitare şi 
extensii universitare, respectiv şcoli doctorale, în cazul departamentelor 
autonome, care gestionează programe de studiu. 

(3) Departamentul se înfiinţează, se organizează, se divizează, 
se comasează sau se desfiinţează prin hotărâre a senatului universitar, la 
propunerea consiliului facultăţii/facultăţilor în care funcţionează, 
respectiv la propunerea rectorului, în cazul departamentelor autonome. 

 
2. La Art. 208 alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art 208. – (1) Senatul universitar este compus din 75% personal 

didactic şi de cercetare şi din 25% reprezentanţi ai studenţilor. Toţi 
membrii senatului universitar, fără excepţie, vor fi stabiliţi prin votul 
universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor 
titulari, respectiv al tuturor studenţilor. Fiecare facultate, respectiv 
fiecare departament autonom, va avea reprezentanţi în senatul 
universitar, pe cote-părţi de reprezentare stipulate în Carta universitară. 
În cazul universităţilor confesionale, organizarea senatului universitar se 
va face cu respectarea statutului şi specificului dogmatic şi canonic al 
cultului fondator. 

 
3. La Art. 211 alin. (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art. 211. – (6) Consiliul de administraţie al universităţilor de 

stat este format din rector, prorectorii, decanii, directorii departamentelor 
autonome, directorul general administrativ şi un reprezentant al 
studenţilor. 

 
4. La Art. 213 alin. (11) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
Art. 213. — (11) Directorul de departament realizează 

managementul şi conducerea operativă a departamentului. În exercitarea 
acestei funcţii, el este ajutat de consiliul departamentului, conform 
Cartei universitare. Directorul de departament răspunde de planurile de 
învăţământ, de statele de funcţii, de managementul cercetării şi al 
calităţii şi de managementul financiar al departamentului. În cazul 
departamentelor autonome care gesionează programe de studii, planurile 
de învăţământ sunt aprobate de către consiliul departamentului. Alte 
atribuţii ale directorului şi ale consiliului departamentului autonom sunt 
stabilite în conformitate cu Carta universitară sau prin regulamentul de 
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funcţionare propus de către departament şi aprobat de către senatul 
universitar. 

 
5. La Art. 286 alin. (5) şi (8) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 
Art 286. – (5) Statul de funcţii al personalului didactic şi de 

cercetare se avizează de consiliul facultăţii sau, după caz, de consiliul 
departamentului autonom sau de consiliul şcolii doctorale şi se aprobă 
de senatul universitar. 

(8) Angajarea personalului didactic şi de cercetare auxiliar şi 
nedidactic se face prin concurs organizat de facultate, respectiv 
departament sau de şcoala doctorală, potrivit legii. 

 
6. La Art 287 alin. (15) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
Art. 287. – (15) Prin excepţie, în situaţia în care norma didactică 

nu poate fi alcătuită conform alin. (10] şi (11), diferenţele până la norma 
didactică minimă se completează cu activităţi de cercetare ştiinţifică, cu 
acordul consiliului facultăţii, la propunerea directorului de departament, 
respectiv cu acordul consiliului şcolii doctorale sau al departamentului 
autonom. Diminuarea normei didactice este de cel mult 1/2 din norma 
respectivă, iar ora de cercetare este echivalentă cu 0,5 ore convenţionale. 
Cadrul didactic îşi menţine calitatea de titular în funcţia didactică 
obţinută prin concurs. 

 
Articolul 2. 
(1) Actuala lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei 

în Monitorul Oficial. 
(2) La data publicării actualei legi, orice dispoziţii contrare se 

abrogă. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 
Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată. 

 
 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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