
ROM ANI A

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATULCAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE

Pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 publicată în 
Monitorul Ofîcial al României, Partea 1, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1 - 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:

1. Alin. (2) al art. 207 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Funcţiile de conducere sunt următoarele:

a) rectorul, prorectorii, directorul general administrativ, directorul general adjunct 
administrativ, la nivelul universităţii;

b) decanul, prodecanii, la nivelul facultăţii;
c) directorul de departament, la nivelul departamentului;
d) directorul de extensie, la nivelul extensiei universitare.”

2. Alin. (1) al art. 214 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Funcţiile de conducere de rector, de prorector, de decan, de prodecan, de director de 

departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducţie, de director de 
extensie nu se cumulează.”

3. Alin. (2) al art. 306 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Structura şi componenţa comisiei de etică universitară este propusă de consiliul de 

administraţie, avizată de senatul universitar şi aprobată de rector. Membrii comisiei sunt persoane 
cu prestigiu profesional şi autoritate morală. Nu pot fi membri ai comisiei de etică universitară 
persoanele care ocupă vreuna dintre funcţiile: rector, prorector, decan, prodecan, director 
administrativ, director de departament sau de unitate de cercetaredezvoltare, proiectare, 
microproducţie, director de extensie.”



4. La art. 213, după alineatul (11) se introduce un nou alineat (ll') , cu următorul 
cuprins:
„(11*) Directorul extensiei universitare asigură managementul extensiei urmărind 

calitatea şi eficienţa în activităţile derulate în cadrul acesteia precum şi dezvoltarea ei adecvată 
nevoilor comunităţii locale şi strategiei universităţii conform Regulamentului propriu de 
organizare şi funcţionare.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor 
art.75 şi ale arî.76 alin.(l)din Constituţia României, republicată.
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