CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 - Legea
Educaţiei Naţionale
Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.
Art. I. – Legea pentru modificarea şi completarea legii
nr. 1/2011 publicată în Monitorul Oficiat, Partea I, nr. 18 din 10.01.2011
se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Art. 125 al. (2) se modifică astfel:
(2) Constatarea încălcării obligaţiilor prevăzute la art. 124 se
face de către Consiliul de etică si management universitar, format din 9
membri, după cum urmează: 4 reprezentanţi numiţi de către Consiliul
Naţional al Rectorilor, un reprezentant al Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului, câte un reprezentant numit de către
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior,
denumită în continuare ARACIS, Consiliul Naţional pentru Finanţarea
Învăţământului Superior, denumit în continuare CNFIS, Consiliul
Naţional al Cercetării Ştiinţifice, denumit în continuare CNCS, şi un
reprezentant al federaţiilor naţionale ale studenţilor.
2. Art. 130 al. (2) pct. h) se abrogă.
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3. Art. 132 al. (5) se abrogă.
4. Art. 140: se introduce un aliniat nou - (4)1:
(4)1 Prin excepţie de la aliniatul (4) se pot organiza programe de
doctorat profesional, cu frecvenţă redusă, în domeniile medical, artă şi
sport.
5. Art. 148 al. (6) se modifică:
(6) Numărul de credite de studii transferabile aferente ciclului
de studii universitare de doctorat se stabileşte de fiecare universitate, în
funcţie de domeniul ştiinţific sau profesional.
6. Art 150 al. (3) se modifică:
(3) Un procent de maximum 5% din numărul studenţilor cu
frecvenţă dintr-un program de studii universitare de licenţă pot parcurge,
cu aprobarea consiliului facultăţii, 2 ani de studii într-un singur an, cu
excepţia ultimului an de studii, în condiţiile stabilite de regulamentele de
organizare şi desfăşurare a programelor de studii.
7. Art. 158 al. (6) pct. b) se modifică:
(6) b) doctorat în domeniile medical, artelor sau sportului, care
are ca finalitate producerea de cunoaştere originală pe baza aplicării
metodei ştiinţifice şi a reflecţiei sistematice, asupra unor boli, creaţii
artistice sau performanţe sportive şi care poate constitui o bază pentru
cariera profesională în învăţământul superior şi în cercetare în domeniile
medical, artelor şi sportului.
8. Art. 160 al. (4) se modifică:
(4) Numărul anual de granturi doctorale alocate celor două
tipuri de competiţii prevăzute la alin. (3), precum şi metodologia de
desfaşurare a competiţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului la propunerea CNCS,
ARACIS şi Consiliului Naţional al Rectorilor.

3
9. Art. 170 al. (1) se modifică:
(1) în cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică
profesională, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
pe baza unor rapoarte externe de evaluare, întocmite, după caz, de
ARACIS, de Consiliul de etică şi management universitar sau de
Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării
Tehnologice şi Inovării, poate lua următoarele măsuri, alternativ sau
simultan:
10. Art. 174 al. (1) pct. d) şi al (3) se modifică:
(1) d) studiile universitare de doctorat, incluzând doctoratul
ştiinţific şi doctoratul profesional, totalizează 240 de credite de studii
transferabile, iar studiile avansate din cadrul şcolii doctorale totalizează
60 de credite; studiile universitare de doctorat se pot organiza în UOD şi
în IOSUD.
(3) Durata doctoratului, ştiinţific sau profesional, pentru
absolvenţii învăţământului superior medical uman, medical veterinar şi
farmaceutic este de 4 ani.
11. Art. 175 se abrogă.
12. Art. 193 al. (10) se abrogă.
13. Art. 194 al. (1) pct. b) se modifică:
(1) b) să fuzioneze într-o singură instituţie de învăţământ
superior cu personalitate juridică, prin comasare sau absorbţie.
(2) se abrogă.
(3) se abrogă.
14. Art. 196 se abrogă
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15. Art. 207 al. (2) pct. a) se modifică:
(2) a) rectorul, preşedintele senatului, prorectorii, directorul
general administrativ, la nivelul universităţii;
16. Art. 214 al. (1) se modifică:
(1) Funcţiile de conducere de rector, preşedinte al senatului, de
prorector, de decan, de prodecan, de director de departament sau de
unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducţie nu se
cumulează.
17. Art. 217 al. (1) se modifică şi se introduce al (1)1:
(1) Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului constituie registre de experţi şi se
sprijină pe organisme consultative, la nivel naţional, alcătuite pe criterii
de prestigiu profesional şi moral: Consiliul Naţional de Statistică şi
Prognoză a Învăţământului Superior (CNSPIS), Consiliul Naţional de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
(CNATDCU), Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNS),
Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare (CCCDI),
Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS),
Consiliul Naţional al Bibliotecilor Universitare (CNBU), Consiliul de
etică şi management universitar (CEMU) şi Consiliul Naţional de Etică a
Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI).
Cu excepţia CNCS şi CNATDCU, din aceste organisme pot face parte
experţi din domeniu, având cel puţin titlul de conferenţiar sau de
cercetător ştiinţific II ori titluri echivalente obţinute în străinătate,
precum şi membri ai Academiei Române şi ai unor instituţii de cultură,
precum şi un membru student în CEMU şi CNCU şi un student cu statut
de observator în CNFIS, sau reprezentanţi ai mediului de afaceri în
CCCDI sau, ca observatori, în CNFIS.
(1)1 Din CNCS şi CNATDCU pot face parte numai membri ai
Academiei Române, profesori universitari sau cercetători gr. I din ţară
sau străinătate.
Art. 217 al. (2) se abrogă.

5
18. Art. 219 al. (1) pct. a) şi b) se modifică:
(1)
a) propune un set de standarde minimale necesare şi obligatorii
pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a
gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător
de doctorat şi a atestatului de abilitare. Aceste standarde se adoptă prin
ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pe baza
consultării cu Consiliul Naţional al Rectorilor. Standardele minimale de
acceptare de către CNATDCU a dosarului pentru obţinerea atestatului
de abilitare nu depind de funcţia didactică sau gradul profesional al
candidatului şi sunt identice cu standardele de acordare a titlului de
profesor universitar.
b) propune metodologia-cadru prevăzută la art. 295 alin. (1), pe
baza consultării cu Consiliul Naţional al Rectorilor.
19. Art. 222 al. (4) se modifică:
(4) Execuţia bugetară anuală a MECTS şi a instituţiilor de
învăţământ superior de stat se face publică.
20. Art. 223 al. (2) şi al. (8) se modifică:
(2) Veniturile acestor instituţii se compun din sume alocate de la
bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe
bază de contract, pentru finanţarea de bază, finanţarea complementară şi
finanţarea suplimentară, realizarea de obiective de investiţii, fonduri
alocate pe bază competiţională pentru dezvoltare instituţională, fonduri
alocate pe bază competiţională pentru incluziune, burse şi protecţia
socială a studenţilor, precum şi din dobânzi, donaţii, sponsorizări şi taxe
percepute în condiţiile legii de la persoane fizice şi juridice, române sau
străine, şi din alte surse. Aceste venituri sunt utilizate de instituţiile de
învăţământ superior, în condiţiile autonomiei universitare, în vederea
realizării obiectivelor care le revin în cadrul politicii statului din
domeniul învăţământului şi cercetării ştiinţifice universitare.
(8) Finanţarea cercetării ştiinţifice universitare se face conform
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările
ulterioare.
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21. Art. 287 al. (2) se adaugă litera k):
(2) activităţi de predare şi formare rezidenţi în învăţământul
medical clinic.
22. Art. 295 al. (1) se modifică:
(1) Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor
vacante va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe baza consultării cu
Consiliul Naţional al Rectorilor.
23. Art. 301 - se adaugă un nou aliniat (10):
(10) În învăţământul superior medical MECTS va elabora
standarde specifice pentru ocuparea posturilor didactice la disciplinele
care au corespondent în reţeaua Ministerului Sănătăţii, pe baza
consultării cu rectorii universităţilor de medicină şi farmacie.
24. Art. 318 se abrogă
25. Art. 320 se modifică:
În cazul abaterilor de la prevederile Codului de etică şi
deontologie profesională, sau de la buna conduită în cercetarea
ştiinţifică, comisia de etică universitară propune, conform Codului de
etică şi deontologie profesională, una sau mai multe sancţiuni prevăzute
la art. 312 (2) sau 319.
26. Art. 321 se abrogă.
27. Art. 322 se modifică:
Consiliul Facultăţii sau Senatul analizează propunerile Comisiei
de Etică şi Deontologie, şi stabileşte sancţiunea care va fi pusă în
aplicare de către decan sau rector, după caz, în termen de 30 de zile.
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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.
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