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CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,                                       
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT                                
Bucureşti,  1 noiembrie 2007 
Nr.29/386                                                                                                                                    
 

RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.84/1995   

(Pl.x. 702/22 octombrie 2007) 
 

 1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Pl.x. 702/22 

octombrie 2007, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.84/1995. (Pl.x. 702/22 octombrie 2007). 

 La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare unele măsuri de întărire a autonomiei universitare în domeniul 

managementului academic şi instituţional.  
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 2. În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, caracter 

împrumutat de la legea de bază asupra căreia se intervine legislativ, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, 

republicată. 

 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi: 18 deputaţi, din totalul de 25 membri ai Comisiei. La dezbaterea propunerii 

legislative au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 

dl. Dumitru Miron – secretar de stat – Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, dl. Ioan Niculae Alecu – rectorul 

„Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti”, dl. Ion Cucui – rectorul Universităţii „Valahia” din 

Târgovişte, dl. Ion Vela – rectorul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, dna Corina Dumitrescu -  rectorul Universităţii 

Creştine Dimitrie Cantemir  din Bucureşti, dl. Luburici Momcilo – preşedintele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”  din 

Bucureşti, dl. Răzvan Bobulescu – preşedintele Federaţiei Naţionale Sindicale „Alma Mater”, dl. Anton Hadăr – vicepreşedintele 

Federaţiei Naţionale Sindicale „Alma Mater” şi reprezentanţii Alianţei Naţionale ale Organizaţiilor Studenţeşti din România: 

Irina Tudor, Bogdan Cardoş şi Virgil Smărăndoiu. 

 4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92  alin. (8) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

În urma dezbaterii, în şedinţa din 30 octombrie 2007, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor, cu 17 voturi pentru şi 

un vot împotrivă,  adoptarea propunerii legislative, cu următoarele amendamente din anexă: 
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ANEXA 
 

A. AMENDAMENTE ADMISE 
 

 
Nr. 
crt. 

Text  
Legea învăţământului 

nr.84/1999, cu 
modificările şi 

completările ulterioare  

Text propunere legislativă Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

0 1 2 3 4 
1.   

Titlul Legii: Lege privind 
modificarea şi completarea 
Legii învăţământului 
nr.84/1995 
 

 
Titlul Legii: Lege privind 
modificarea şi completarea 
Legii învăţământului nr.84/1995 
 

 
Titlul Legii: Lege privind 
modificarea Legii 
învăţământului nr.84/1995 
 

 
Respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

2.  
 
 

_____ 
 

 

ARTICOL UNIC – Legea 
învăţământului nr.84/1995, 
republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.606 din 
10 septembrie 1999, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează:

ARTICOL UNIC – Legea 
învăţământului nr.84/1995, 
republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.606 din 
10 decembrie  1999, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
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3.  
 
 
Art.70 (3) Înfiinţarea 
structurilor de învăţământ 
postuniversitar în cadrul 
instituţiilor de învăţământ 
superior acreditate în acest 
scop se aprobă de 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale, la propunerea 
senatelor universitare. 

1. Alineatul (3) al articolului  70 
se modifică şi   va avea 
următorul cuprins: 
Art.70 (3) Înfiinţarea structurilor 
de învăţământ postuniversitar în 
cadrul instituţiilor de învăţământ 
acreditate  se aprobă de către 
senatul universităţii. 

1. Alineatul (3) al articolului  70  
va avea următorul cuprins: 
 
(3) Universităţile acreditate, 
supuse periodic evaluării 
instituţionale pot decide prin 
hotărârea senatului 
înfiinţarea, conţinutul şi 
oportunitatea programelor de 
masterat, de doctorat şi studii 
postuniversitare. 
 
Autor: dep. Ecaterina 
Andronescu  

Flexibilizarea 
deciziilor privind 
dezvoltarea unor 
programe de studii. 

4.  
 
 
Art.80 (1) În instituţiile de 
învăţământ superior se 
organizează activităţi de 
cercetare ştiinţifică, 
dezvoltare tehnologică, 
proiectare, consultanţă sau 
expertiză, care se 
desfăşoară în cadrul 
departamentelor, catedrelor 
sau în unităţi proprii de 
cercetare ştiinţifică, 

2. Articolul 80 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

 
 Art.80(1) În instituţiile de 
învăţământ superior se 
organizează activităţi de 
cercetare ştiinţifică, dezvoltare 
tehnologică, proiectare, 
consultanţă, expertiză, prestări 
de servicii şi activităţi de 
producţie, în cadrul 
departamentelor, catedrelor sau 
în unităţi proprii de cercetare şi 
producţie, inclusiv prin 

2. Articolul 80 va avea 
următorul cuprins: 
 
Art.80(1) În instituţiile de 
învăţământ superior se pot 
organiza activităţi de cercetare-
dezvoltare-inovare, proiectare, 
consultanţă, expertiză, alte 
servicii şi activităţi de 
producţie specifice, în cadrul 
departamentelor, catedrelor sau 
în unităţi proprii de cercetare şi 
producţie, inclusiv prin 
colaborare cu instituţii de 

 
 
 
Claritatea şi 
actualizarea textului. 
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inclusiv prin colaborare cu 
instituţii de învăţământ şi de 
cercetare din ţară sau din 
străinătate. 
 
 
 
(2) Unităţile de cercetare 
ştiinţifică se înfiinţează cu 
aprobarea senatelor 
universitare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)Catedrele, 
departamentele şi unităţile 
de cercetare ştiinţifică sunt 
încadrate cu personal 
didactic, de cercetare 
ştiinţifică şi cu alte 

colaborare cu instituţii de 
învăţământ sau cu persoane 
juridice din ţară sau din 
străinătate. 
 
 
 
(2) Unităţile de cercetare 
ştiinţifică, de producţie şi de 
prestări de servicii se înfiinţează 
cu aprobarea senatelor 
universitare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Catedrele, departamentele şi 
unităţile de cercetare ştiinţifică, 
de producţie şi de prestări de 
servicii sunt încadrate cu 
personal didactic, de cercetare 
ştiinţifică, specialişti şi 

învăţământ şi de cercetare sau 
cu alte persoane juridice din 
ţară sau din străinătate. 
 
Autori: dep. Stanciu Anghel, 
dep. Mircea Valer Puşcă 
 
(2) Unităţile de cercetare-
dezvoltare-inovare, proiectare, 
consultanţă, expertiză, de 
producţie şi de prestări de 
servicii se înfiinţează cu 
aprobarea senatelor universitare. 
Acestea pot avea personalitate 
juridică şi fac parte din 
reţeaua Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului. 
Autor: dep. Ecaterina 
Andronescu 
 
 
(3)Catedrele, departamentele şi 
unităţile de cercetare-
dezvoltare-inovare, proiectare, 
consultanţă, expertiză,  de 
producţie şi de prestări de 
servicii sunt încadrate cu 

 
 
 
 
 
 
 
Creşterea 
autonomiei 
universitare şi 
eficientizarea în 
organizarea şi 
desfăşurarea 
activităţii de 
cercetare-
dezvoltare-inovare. 
Apropierea 
învăţământului de 
activitatea  de 
cercetare-
dezvoltare-inovare. 
 
Creşterea 
atractivităţii muncii 
de cercetare-
dezvoltare-inovare 
în activitatea 
studenţilor. 
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categorii de personal.  
 
 
 
 
 
(4)    Activitatea de 
cercetare, ştiinţifică 
constituie unul dintre 
criteriile de apreciere a 
valorii profesionale a 
cadrului didactic şi, după 
caz, poate completa norma 
didactică. 
 
(5)    Studenţii pot participa 
la contracte de cercetare 
ştiinţifică  din departamente, 
catedre şi unităţi de 
cercetare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

personal de execuţie, după caz. 
 
 
 
 
 
(4)    Activitatea de cercetare 
dezvoltare inovare constituie 
unul din criteriile de apreciere a 
valorii profesionale a cadrului 
didactic şi, după caz, poate 
completa norma didactică. 
 
 
 
(5)    Studenţii pot participa la 
contractele de cercetare 
ştiinţifică  din departamente, 
catedre şi laboratoare, precum şi 
la activităţile de producţie şi 
servicii din ateliere sau unităţi de 
producţie şi de prestări de 
servicii ale instituţiei de 
învăţământ superior. 
 
 
 
 

personal didactic, personal de 
cercetare tehnico-
administrativ şi alte categorii 
de cercetare, după caz. 
Autor: Comisia 
 

 
Se elimină 

 
Autor: dep. Anghel Stanciu 

 
 
 

 
 
(4)    Studenţii pot participa la 
contractele de cercetare- 
dezvoltare-inovare  din 
departamente, catedre şi 
laboratoare, precum şi la 
activităţile de producţie şi 
servicii din ateliere sau unităţi 
de producţie şi de prestări de 
servicii ale instituţiei de 
învăţământ superior, fiind 
remuneraţi în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 
Autor: Comisia 

 
 
 
 
 
 
Precizări necesare 
pentru operativitate 
în organizarea 
structurilor 
respective. 
 
 
 
 
Suprareglementare. 
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(6)  Modul de organizare şi 
de desfăşurare a cercetării 
ştiinţifice în instituţiile de 
învăţământ superior se 
stabileşte prin regulament 
aprobat de senatul 
universitar.  
 
 
 
 
 
(7)   Pentru activităţi de 
cercetare ştiinţifică 
specifice, în reţeaua 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale pot funcţiona 
institute de cercetare cu 
personalitate juridică. 
 
 
 
 
 
 
(8)   Cercetarea ştiinţifică 
din învăţământul superior 
beneficiază gratuit de 

(6)  Modul de organizare şi 
desfăşurare a cercetării 
ştiinţifice şi a activităţii de 
prestări de servicii şi producţie 
în instituţiile de învăţământ 
superior se stabileşte prin 
regulament aprobat de senatul 
universitar.  
 
 
 
 
(7)   Pentru activităţi de cercetare 
ştiinţifică, de prestări de 
servicii şi  de producţie 
specifice, în reţeaua 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului sau în 
cadrul instituţiilor de 
învăţământ superior pot 
funcţiona institute de cercetare şi 
unităţi de producţie şi de 
prestări de servicii.  
 
 
(8)   Cercetarea ştiinţifică din 
învăţământul superior 
beneficiază gratuit de serviciile 

(5)  Modul de organizare şi 
desfăşurare a activităţilor 
prevăzute la alin.(1), precum 
şi modul de funcţionare a 
unităţilor prevăzute la alin.(2) 
se stabilesc prin regulamente 
aprobate de senatul 
universitar.  
 
Autor: Comisia 
 
 
 
 

Se elimină 
 

Autor: Comisia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se elimină 

Autor: Comisia 

Contravine altor 
reglementări în 
vigoare, pe plan 
naţional şi european. 
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serviciile întregii reţele de 
informare şi de 
documentare a bibliotecilor 
din învăţământ. 
 

întregii reţele de informare şi 
documentare din învăţământ. 
 
 

 

5.  
 
Art. 82 (1) Veniturile 
proprii ale instituţiilor de 
învăţământ superior, 
realizate din contracte de 
cercetare ştiinţifică, de 
proiectare, de consultanţă 
sau de expertiză, precum şi 
din contracte pentru alte 
servicii ştiinţifice sau 
didactice, se evidenţiază în 
conturi distincte la bănci 
comerciale, în condiţiile 
legii. Aceste venituri se 
utilizează, cu acordul 
responsabilului de contract 
şi cu avizul rectorului, 
pentru dezvoltarea bazei 
materiale proprii de 
cercetare şi de activităţi 
didactice, precum şi pentru 
plata personalului care a 

3. Articolul 82 se modifică  şi 
va avea următorul cuprins:  
Art. 82 (1) Veniturile proprii ale 
instituţiilor de învăţământ 
superior, realizate din activităţi 
de cercetare ştiinţifică, de 
proiectare, de consultanţă sau de 
expertiză precum şi din contracte 
pentru alte servicii ştiinţifice, 
didactice sau de producţie şi 
prestări de servicii se evidenţiază 
în conturi distincte la bănci 
comerciale, în condiţiile legii. 
Aceste venituri se utilizează cu 
acordul responsabilului de 
contract de cercetare, 
producţie sau servicii şi cu 
aprobarea rectorului, respectiv 
al preşedintelui universităţii, 
după caz, pentru dezvoltarea 
bazei materiale proprii de 
cercetare, didactice, de 
producţie şi servicii precum şi 

3. Articolul 82 va avea 
următorul cuprins:  
Art. 82 (1) Veniturile proprii ale 
instituţiilor de învăţământ 
superior, realizate din activităţi 
de cercetare-dezvoltare-
inovare, de proiectare, de 
consultanţă sau de expertiză, 
precum şi din contracte pentru 
alte servicii ştiinţifice, didactice 
sau de producţie şi prestări de 
servicii se pot evidenţia în 
conturi distincte la bănci 
comerciale, în condiţiile 
prezentei legi.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Utilizarea 
instrumente-lor 
economiei de piaţă 
în activitatea de 
cercetare-
dezvoltare-inovare. 
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executat contractul. Baza 
materială este constituită 
din: obiecte ca: mijloace 
fixe,  obiecte de inventar şi 
materiale de orice fel. 
Aceste obiecte  pot fi 
cumpărate în timpul 
desfăşurării contractului 
sau după predarea lucrării 
şi după încasarea banilor. 
 
 
 
(2) Din veniturile prevăzute 
la alin.(1) se mai pot finanţa 
următoarele categorii de 
cheltuieli: burse de 
cercetare şi instruire, 
informare şi documentare, 
taxe pentru participarea ca 
membru în organisme, 
organizaţii şi instituţii de 
profil, organizarea şi/sau 
participarea la manifestări 
cultural-ştiinţifice interne 
şi internaţionale, editarea de 
carte didactică şi de 
specialitate. 

pentru plata personalului 
angajat în aceste activităţi. 
Baza materială este constituită 
din: clădiri, terenuri, 
echipamente şi alte mijloace 
fixe, obiecte de inventar şi 
materiale de orice fel. Aceste 
elemente de bază materială  
pot fi realizate / cumpărate în 
timpul realizării contractelor 
sau după predarea lucrărilor şi 
după încasarea banilor. 
 
(2) Din veniturile prevăzute la 
alin.(1) se mai pot finanţa 
următoarele categorii de 
cheltuieli: burse de cercetare şi 
instruire, informare şi 
documentare, taxe pentru 
participarea ca membru în 
organisme, organizaţii şi 
instituţii de profil, organizarea 
şi/sau participarea la manifestări 
cultural ştiinţifice interne şi 
internaţionale, editarea de carte 
didactică şi de specialitate. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Text nemodificat 
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(3) Veniturile realizate şi 
neutilizate la finele anului 
se reportează cu aceeaşi 
destinaţie în anul următor. 
 

(3) Veniturile realizate şi 
neutilizate la finele anului se 
reportează cu aceeaşi destinaţie 
în anul următor. 
 
 

(3) Veniturile proprii realizate 
şi neutilizate la finele anului se 
reportează cu aceeaşi destinaţie 
în anul următor. 
 
Autor: Comisia 

Mai buna precizare 
a categoriei de 
venituri. 
 
 
 

6.  
 
 
Art.89 (1) Autonomia 
universitară constă în 
dreptul comunităţii 
universitare de a se 
conduce, de a-şi exercita 
libertăţile academice fără 
nici un fel de ingerinţe 
ideologice, politice sau 
religioase, de a-şi asuma 
un ansamblu de 
competenţe şi obligaţii în 
concordanţă cu opţiunile şi 
orientările strategice 
naţionale ale dezvoltării 
învăţământului superior, 
stabilite prin lege. 

4. Alineatul (1) al articolului 89 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 Art.89 (1) Autonomia 
universitară constă în dreptul 
comunităţii universitare de a 
conduce, de a exercita 
drepturile academice şi de a 
formula politicile de 
management administrativ şi 
de personal fără nici un fel de 
ingerinţe ideologice politice sau 
religioase, în concordanţă cu 
opţiunile şi orientările strategice 
naţionale ale învăţământului 
superior, stabilite prin lege şi cu 
programele de dezvoltare ale 
instituţiei de învăţământ 
superior adoptate de senatul 
universităţii. 
 
 

 
 
 
 
 

Se elimină 
 

Autor: Comisia 

 
 
 
 
 
Suprareglementare. 
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7.  
 
Art. 93(1) Membrii 
comunităţii universitare au 
dreptul de a lua parte la 
conducerea treburilor 
universitare; organismele de 
conducere se aleg prin vot 
secret, potrivit Cartei 
universitare, pentru 
perioade de 4 ani. 
 
(2) Organele alese, cu 
excepţia rectorului, se 
confirmă de către senatul 
universitar. Rectorul se 
alege de către senat şi se 
confirmă prin ordin al 
ministrului educaţiei 
naţionale. O persoană nu 
poate ocupa funcţia de 
decan sau de rector mai 
mult de două mandate 
succesive.  Rectorul poate fi 
revocat din funcţie de către 
senatul universităţii prin 
aceeaşi procedură folosită la 
numire. 

5. Articolul 93 se modifică  şi 
va avea următorul cuprins: 
Art. 93(1) Membrii comunităţii 
universitare au dreptul de a lua 
parte la conducerea treburilor 
universitare; organismele de 
conducere se aleg prin vot secret, 
potrivit cartei universitare. 
 
 
 
 
 (2) Organele alese se confirmă 
de către senatul universitar. 
Rectorul se alege de către senat. 
Rectorul poate fi revocat din 
funcţie de către senatul 
universităţii prin aceeaşi 
procedură folosită la numire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Se elimină 

 
Autor: Comisia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se elimină 

 
Autor: Comisia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Suprareglementare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suprareglementare. 
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(3) Ministerul educaţiei 
naţionale îl poate 
suspenda din funcţie, din 
motive justificate, pe 
rectorul unei instituţii de 
învăţământ superior, de 
stat sau particular, 
acreditată. Hotărârea de 
revocare sau de menţinere 
în funcţie a rectorului se ia 
de către senatul 
universitar, în cel mult 30 
de zile de la data 
comunicării ordinului de 
suspendare. 

 
 

(3) Se abrogă. 
 

 
 

Se elimină 
 

Autor: Comisia 
 
 

8.  
 
 
 
Art. 140 (4) Consiliul 
Naţional al Rectorilor se 
constituie şi funcţionează în 
baza statutului propriu.  
 

6. Alineatul (4) al articolului 
140 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 140 (4) Consiliul Naţional 
al Universităţilor se constituie 
şi funcţionează ca organism de 
coordonare şi evaluare, pe 
bază de statut propriu.  
 

 
 

Se elimină 
 

Autor: Comisia 
 

 

 
 
Există, potrivit Legii 
nr.128/1997, 
Consiliul Naţional al 
Rectorilor, care 
funcţionează bine. 

9.  
 
Art. 146(1) Instituţiile de 
învăţământ superior sunt 

7. Articolul 146  se modifică  şi 
va avea următorul cuprins: 
Art. 146(1) Instituţiile de 
învăţământ superior sunt 

4. Articolul 146  va avea 
următorul cuprins: 
Art. 146 - Instituţiile de 
învăţământ superior sunt 

 
 
Punerea de acord a 
prevederilor acestei 
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conduse de senate, iar 
facultăţile şi 
departamentele, de consilii. 
Senatele sunt prezidate de 
rectori, consiliile 
facultăţilor, de decani, iar 
consiliile departamentelor, 
de directori. Atribuţiile şi 
raporturile acestor 
organisme se stabilesc 
prin Carta universitară. 
Hotărârile senatelor, ale 
consiliilor  facultăţilor şi ale 
departamentelor se iau cu 
majoritatea voturilor 
membrilor prezenţi, dacă 
numărul lor reprezintă cel 
puţin două treimi. 
 
 
 
 
 
 

____ 
 
 
 

conduse de senate iar facultăţile, 
departamentele şi celelalte 
unităţi  din structura 
universităţii, de consilii ale 
acestor structuri. Structurile şi 
funcţiile de conducere ale 
universităţilor, atribuţiile şi 
modul de constituire, durata 
mandatelor şi limitele de 
vârstă ale cadrelor didactice 
pentru exercitarea funcţiilor 
de conducere sunt stabilite de 
carta universităţii. Deciziile 
definitive, în acest sens revin 
universităţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Universităţile pot înfiinţa 
funcţia de preşedinte al 
universităţii, ordonator de 
credite, cu atribuţiile stabilite 
de carta universităţii. 

conduse de senate, iar facultăţile 
şi departamentele, de consilii. 
Senatele sunt prezidate de 
rectori, consiliile facultăţilor, 
de decani, iar consiliile 
departamentelor, de directori. 
Prin Carta Universitară se pot 
înfiinţa şi alte organisme 
colective specializate, conduse 
de preşedinţi. Atribuţiile şi 
raporturile acestor organisme 
se stabilesc prin Carta 
universitară. Hotărârile 
senatelor, ale consiliilor  
facultăţilor şi ale 
departamentelor se iau cu 
majoritatea voturilor 
membrilor prezenţi, dacă 
numărul lor reprezintă cel 
puţin două treimi din totalul 
membrilor. 
Autor: Dep. Stanciu Anghel 
 
 

Se elimină 
 

Autor: Comisia 
 

propuneri legislative 
cu prevederile din 
Legea nr.128/1997 
privind Statutul 
personalului 
didactic. 



 14 din 16

10. Art.147 (1) Conducerea 
operativă a instituţiei de 
învăţământ superior este 
asigurată de către biroul 
senatului, alcătuit 
conform Statutului 
personalului didactic şi 
Cartei universitare. 
 
(2) Preşedintele biroului 
senatului este rectorul. 

8. Articolul 147 (1) se abrogă. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Articolul 147 (2) se abrogă. 
 

Se elimină 
 

Autor: Comisia 
 
 
 
 
 
 
 

Se elimină 
Autor: Comisia 

Punerea de acord a 
prevederilor acestei 
propuneri legislative 
cu prevederile din 
Legea nr.128/1997 
privind Statutul 
personalului 
didactic. 

11.   
 
 
Art. 154 (4) Concursurile 
pentru ocuparea posturilor 
didactice din învăţământul 
universitar şi postuniversitar 
se aprobă de către consiliile 
facultăţilor, la propunerea 
comisiilor de concurs, şi se 
validează de către senatele 
universitare. Titlurile 
didactice de conferenţiar 
universitar şi  de profesor 
universitar  sunt confirmate 
de Consiliul Naţional de 

9. Alineatul (4) al articolului 
154  se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
(4) Concursurile pentru ocuparea 
posturilor didactice din 
învăţământul universitar şi 
postuniversitar se aprobă de 
către consiliile facultăţilor, la 
propunerea comisiilor de concurs 
şi se validează de către senatele 
universitare. Titlul didactic de 
profesor universitar  este 
confirmat de Consiliul Naţional 
de Atestare a Titlurilor 
Diplomelor şi Certificatelor 
Universitare, prin comisiile de 

5. Alineatul (4) al articolului 
154  va avea următorul 
cuprins: 
(4) Concursurile pentru 
ocuparea posturilor didactice din 
învăţământul universitar şi 
postuniversitar se aprobă de 
către consiliile facultăţilor, la 
propunerea comisiilor de 
concurs şi se validează de către 
senatele universitare. Titlul 
didactic de profesor universitar  
este confirmat de Consiliul 
Naţional de Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor şi Certificatelor 
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Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor şi Certificatelor 
Universitare, prin comisiile 
de specialitate. Pe baza 
confirmării ministrul 
educaţiei emite ordin de 
acordare a titlului de 
conferenţiar universitar şi 
de profesor universitar. 
 

specialitate. Pe baza confirmării, 
ministrul educaţiei, cercetării şi 
tineretului emite ordin de 
acordare a titlului de profesor 
universitar. 
 

Universitare, prin comisiile de 
specialitate. Pe baza confirmării, 
ministrul educaţiei, cercetării şi 
tineretului emite ordin de 
acordare a titlului de profesor 
universitar. 
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B. AMENDAMENTE RESPINSE 

Nr. 
crt. 

Text  
Legea învăţământului 

nr.84/1999, cu 
modificările şi 

completările ulterioare  

Amendamentul propus 
(autorul amendamentului) Motivare Cameră Decizională 

0 1 2 3 4 
1.  La articolul 146 se 

introduce un alineat nou: 
 
Persoana care, pe durata 
mandatului îndeplineşte 
vârsta de 65 de ani nu 
poate candida pentru nici 
o funcţie de conducere în 
universitate. 
 
Autor: dep. Daniel Buda 

a) Argumente pentru susţinerea 
amendamentului: 
- clarificarea condiţiilor de 
participare la alegeri. 
 
b) Argumente pentru respingerea 
amendamentului: 
- limitarea drepturilor unei persoane 
care deţine calitatea de cadru 
didactic titular. 

 
 
 
 

Senatul 

 
 

   PREŞEDINTE           SECRETAR 
                        Lia OLguţa Vasilescu           Mihai Radan 
 
 
                  Consilier parlamentar   
                                                Vasile Năstăsescu 


