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Comisia pentru învăţământ, 

ştiinxă, tineret şi sport Nr. XXVIII/85/11.05.2020 

RAPORT 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea alin 1. al art.286 din 
Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 

L238/2020 

În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, cu 
modificările ulterioare, Comisia pentru învăxământ, ştiinţă, tineret şi sport, 
prin adresa nr. L238/2020, a fost sesizată de către Biroul permanent al 
Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului asupra Propunerii 
legislative pentru modificarea alin 1. al art.286 din Legea Educaţiei 

Naţionale nr.1/2011, adoptată de Camera Deputaxilor în forma inixială, în 
condixiile art. 75 aim . (2) teza a III-a din Constituxia României, republicată. 

Propunerea legislativă are ca object de reglementare modificarea 
alin.(1) al art.286 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şj 

completările ulterioare, în sensul eliminării perioadei, de cel puţin 15 zile 
înainte de începerea fiecărui an universitar, impuse pentru stabilirea statelor 
de funcţii anuale ale personalului didactic şi de cercetare din învăţământul 

superior. 
Consiliul Legislativ a anal jzat propunerea legislativă şi a avizat favorabil 

cu observaÎii şi propuneri. 
Cons iliul Economic şi Social a avizat favorabil propunerea legislativă. 

Comisia pentru muncă, familie şi protecxie socială şi Comisia pentru 
drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităxi au transmis avize 
favorabile. 

Pentru sistematizarea legislaţiei şj promovarea unor soluţii unitare, în 
conformitate cu prevederile art.74 alin.(4) din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificărjle ulterioare, în şedinţa din 7 mai 2020, Comisia a 
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analizat prezenta propunere legislativă împreună cu Pro punerea legislativă 

pentru modificarea şi completarea art.131 şi art.287 din Legea Educaţiei 

Naţionale nr.1/2011 (L239/2020 - adoptată de Camera Deputaţilor în forma 
iniţială, în condiţiile art. 75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată). 

La dezbaterea propunerilor legislative a participat, în conformitate cu 
prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, din 
partea Guvernului: domnul Dragoş-Lucian Rădulescu, Secretar de stat în 
cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 

În cadrul dezbaterilor s-au formulat amendamente care, supuse votului, 
au fost adoptate şi se regăsesc în anexa ce face parte integrantă din prezentul 
raport. 

În urma dezbaterilor Comisia a hotărât, cu majoritate de voturi, 
adoptarea unui raport de admitere a Propunerii legislative pentru 
modificarea alin 1 al art.286 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu 
amendamente admise, preluate din propunera legislativă înregistrată cu nr. 
L 239/2020. 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport supune spre 
dezbatere şi adoptare plenului Senatului raportul de admitere cu 
amendamente admise şi propunerea legislativă. 

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice şi urmează a fi adoptat în conformitate cu 
prevederile art.76 aim . (1) din Constituţie. 

Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi art.92 alin.(8) 
pct.2 din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, Senatul este 
Camera decizională. 

Preşedint 

Senator Livi 

Secretar, 

ian Pop Senator Liliana Sbîrnea 
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ANEXA la Raportul nr.XXVIII/85/11.05.2020 

AMENDAMENTE ADMISE 

la Propunerea legislativă pentru modificarea alin 1 al art.286 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 (L238/2020) 

Nr. 
crt. 

Text Lege nr. 1/2011 Text propunere legislativă Amendamente adoptate de 
Comisie 

Observaţii 

1. 
--- 

Titlul Leg!!: Lege pentru pentru 
modificarea alin.l al art.286 din Legea 
Educaţiei Naţionale nr.1/2011 

Titlul Leg!!: Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 

Respectarea normelor de 
tehnicălegislativă 

2. 

--- 

Articol unic. - Alineatul 1 al articolului 
286 din Legea Educaţiei Naţionale nr 
1/2011, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.18 din 10 
ianuarie 2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, se 
completează şi va avea următorul 

cuprins: 

Articol unic: - Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, 
Cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

Respectarea normelor de 
tehnică legislativă 

3. 

Art. 131 - (1) Pentru îndeplinirea 
obiectivelor ce decurg din 
misiunea asumată, once instituţie 

de învăţământ superior poate 
cuprinde următoarele componente 
organizatorice: facultăţi, 

departamente, institute, centre sau 
laboratoare, unităţi de proiectare, 
centre de consultantă, clinici 
universitare, studiouri şi ateliere 
artistice, teatre, muzee, centre 

La articolul 131, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.131 alin.(1) Pentru îndeplinirea 
obiecfivelor cc decurg din misiunea 
asumată, once instituţie de învăţământ 

superior poate cuprinde următoarele 

componente organizatorice: facultăţi, 

departamente, institute, centre sau 
laboratoare, unităţi de proiectare, centre 
de consultantă, clinici universitare, 
studiouri şi ateliere artistice, teatre, 
muzee, centre pentru formarea continuă a 
resurselor umane, unităţi de 

1. Alineatul (1) al articolului 131 se 
modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"(1) Pentru îndeplinirea obiecfivelor 
cc decurg din rnisiunea asumată, once 
instituţie de învăţământ superior poate 
cuprinde următoarele componente 
organizatorice: facultăţi, 

departamente, institute, centre sau 
laboratoare, unităţi de proiectare, 
centre de consultantă, clinici 
universitare, studiouri şi ateliere 
artistice, teatre, muzee, radio şi 

televiziune, centre pentru formarea 

Respectarea normelor de 
tehnică legislativă 

Text preluat ca 
amendament din 
propunerea legislativă Cu 

"r L239/2020 

Amendamentul a fost

adoptat cu 10 voturi pentru 
şi o abtinere. 

Autori amendament: 
Mihnea Costoiu — Senator 
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pentru formarea continuă a 
resurselor umane, unităţi de 
microproducţie şi prestări servicii, 
staţiuni didactice/baze didactice 
pentru aplicaţii şi performanţă în 
sport, staţiuni experimentale sau 
alte entităţi pentru activităţi de 
producţie şi transfer de cunoaştere 

şi tebnologie, precum şi unităţi de 
învăţământ preuniversitar. În 
structura instituţiilor de învăţământ 

superior funcţionează servicii 
telmico-administrative. 

microproducţie şi prestări servicii, staţiuni 

didactice/baze didactice pentru aplicaţii şi 

performanţă în sport, staţiuni 

experimentale sau alte entităţi pentru 
activităţi de producţie şi transfer de 
cunoaştere şi tebnologie, centre de 
competenţă, precum şi unităţi de 
învăţământ preuniversitar. În structura 
instituţiilor de învăţământ superior 
funcţionează servicii tebnico- 
administrative". 

continuă a resurselor umane, unităţi de 
microproducţie şi prestări servicii, 
staţiuni didactice/baze didactice 
pentru aplicaţii şi performanţă în 

PSD 
EcaterinaAndronescu- 

Senator PSD 

sport, staţiuni experimentale sau alte 
entităţi pentru activităţi de producţie şi 

transfer de cunoaştere şi tebnologie, 
centre de competenţă, precum şi 

unităţi de învăţământ preuniversitar. 
In structura instituţiilor de învăţământ 

superior funcţionează servicii tebnico- 
administrative". 

4. 

Art. 286 - (1) Statele de funcţii ale 
personalului didactic şi de 
cercetare se întocmesc anual, prin 
stabilirea de norme universitare, 
cu eel puţin 15 zile înainte de 
începerea fiecărui an universitar 
şi nu se pot modifica în timpul 
anului universitar. 

"Art. 286 (1) Statele de funcţii ale 
personalului didactic şi de cercetare se 
întocmesc anual, prin stabilirea de norme 
universitare, înainte de începerea 
fiecărui an universitar şi nu se pot 
modifica în timpul anului universitar." 

(1) Text nemodificat 

• 

5. 
Art. 287. - 

(2) Norma didactică poate 
cuprinde: 

a) activităţi de predare; 

b) activităţi de seminar, lucrări 

practice şi de laborator, 

3. La articolul 287 alineatul (2) 
după litera j) se introduce o nouă 

literă, lit. k), cu următorul cuprins: 

"k) alte activităti profesionale în 
domeniul ştiinţific de competenţă. 

Autor amendament: 
Nicoleta Ramona Dinu - 

Senator USR 

Amendamentul a fost 
adoptat cu unanimitate de 

voturi 
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îndrumare de proiecte de an; 

c) îndrumarea elaborării 

lucrărilor de licenţă; 

d) îndrumarea elaborării 

disertaţiilor de master; 

e) îndrumarea elaborării tezelor 
de doctorat; 

fJ alte activităţi didactice, 
practice şi de cercetare ştiinţifică 

înscrise în planurile de 
învăţământ; 

g) conducerea activităţilor 

didactico-artistice sau sportive; 

h) activităţi de evaluare; 

i) tutorat, consultaţii, 

îndrumarea cercurilor ştiinţifice 

studenţeşti, a studenţilor în 
cadrul sistemului de credite 
transferabile; 

j) participarea la consilii şi în 
comisii în interesul 
învătământului. 

6. 

(9) Activităţile prevăzute la aim . 
(2) lit. c) -j), cuprinse în norma 
didactică, se cuantifică în ore 
convenţionale, printr-o 

4. Alineatul (9) al articolului 287 
se modifică si va avea următorul 

cupri ns: 

"(9) Activităţile prevăzute la aim . 
(2) lit. c) - k), cuprinse în norma 
didactică, se cuantifică în ore 
convenţionale, printr-o metodologie 

Autor amendament: 
Nicoleta Ramona Dinu - 

Senator USR

Amendamentul a fost 
adoptat cu unanimitate de 

voturi 
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metodologie aprobată de senatul aprobată de senatul universitar, în 
universitar, în funcţie de funcţie de programul de studii, de 
programul de studii, de profil şi profil şi de specializare, astfel încât 
de specializare, astfel încât unei unei ore fizice de activităţi să îi 
ore fizice de activităţi să îi corespundă minimum 0,5 ore 
corespundă minimum 0,5 ore convenţionale." 

conventionale. 
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