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Parlamentul României

Senat

Comisia pentru învăţământ

Nr. XXVIIl/112/10.05.2022

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011 

(L259/2022)

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare. Comisia pentru învăţământ prin adresa nr. 
L259/2022, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului în vederea dezbaterii şi 
elaborării raportului asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, adoptată de Camera Deputaţilor.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; astfel, se doreşte ca 
directorul extensiei universitare să asigure managementul acesteia, urmărind calitatea şi 
eficienţa în activităţile desfăşurate, precum şi dezvoltarea ei adecvată nevoilor comunităţii 
locale şi strategiei universităţii conform Regulamentului propriu de organizare şi 
funcţionare.

Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social au analizat propunerea legislativă 
şi au avizat favorabil cu observaţii şi propuneri.

Guvernul, prin punctul său de vedere susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 
La dezbaterea propunerii legislative a participat, în conformitate cu prevederile art. 

63 din Regulamentul Senatului, republicat, din partea Guvernului: domnul Florian Lixandru 
- secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei.

în cadrul dezbaterilor s-a un formulat amendament care, supus votului, a fost 
adoptat şi se regăseşte în Anexa ce face parte integranta din prezentul raport.

în şedinţa din 10 mai 2022, membrii Comisiei au luat în dezbatere propunerea 
legislativă şi au hotărât cu unanimitate de voturi, să adopte raport de admitere cu un 
amendament admis.

Comisia pentru învăţământ supune spre dezbatere şi adoptare plenului Senatului
raportul de admitere cu un amendament admis şi propunerea legislativă.
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în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor organice şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art.76 alin.(l) din 
Constituţie.

Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi art 92 alin.(8] pct.2 din 
Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este Cameră decizională.

Preşedinte, Secretar,

Senator Cosmin-Marian POTERAŞSenator Monica-Cnstina ANISIE
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Anexă la Raportul cu nr. XXVlll/112/10.05.2022

AMENDAMENT ADMIS

La Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (L259/2022)

Nr. Textul Legii nr. 1/2011 Motivaţie/Autor amendamentAmendamentul propus la Legea 
259/2022Crt.

Se adaugă punctul 5.
Art. 116, alin (3) se completează şi va 
avea următorul cuprins:

(3) Instituţiile de învăţământ superior 
româneşti pot organiza, în România sau 
în alte state, programe de studii comune 
cu instituţii de învăţământ superior din 
străinătate, recunoscute ca atare de 
statul de origine sau programe de 
studii proprii, în cadrul unor extensii, 
în străinătate. în cazul în care aceste 
programe se organizează în străinătate, 
trebuie să respecte reglementările legale 
în vigoare atât în România, cât şi în 
statele respective.

1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 permite 
organizarea unor extensii universitare care conţin 
programele de studii desfăşurate într-o altă locaţie 
geografică decât cea a sediului central al universităţii, 
dar această structură administrativă - extensia, nu 
acoperă în mod explicit şi situaţia programelor de 
studii organizate de universităţile româneşti în 
străinătate a căror formă de organizare şi funcţionare 
se suprapune reglementărilor interne.
Forma actuală a legii, la art. 116 prevede doar modul 
de organizare în străinătate a programelor comune cu 
a altor universităţi, dar nu şi a celor independente. 
Propunerea de amendament clarifică pentru 
autorităţile din ţările unde o universitate deschide o 
filială, cadrul administrativ în care aceasta 
funcţionează.
Autor amendament: Senator Leonard AZAMFIREI 
Grup parlamentar PSD

Art. 116

(3) Instituţiile de învăţământ superior 
româneşti pot organiza, în România 
sau în alte state, programe de studii 
comune cu instituţii de învăţământ 
superior din străinătate, recunoscute 
ca atare de statul de origine. în cazul 
în care aceste programe se 
organizează în străinătate, trebuie să 
respecte reglementările legale în 
vigoare atât în România, cât şi în 
statele respective..
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