
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011, a 
educaţiei naţionale 

  
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
Articol unic. – Legea nr. 1/2011, a educaţiei naţionale, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 

 
1. Art. 118, se completează şi se reordonează, astfel: 
(1) Sistemul naţional de învăţământ superior se bazează pe 

următoarele principii: 
a) principiul gratuităţii învăţământului superior de stat; 
b) principiul autonomiei universitare; 
c) principiul libertăţii academice; 
d) principiul răspunderii publice; 
e) principiul asigurării calităţii; 
f) principiul echităţii; 
g) principiul eficienţei manageriale şi financiare; 
h) principiul transparenţei; 
i) principiul respectării drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi 

ale personalului academic; 
j) principiul independenţei de ideologii, religii şi doctrine 

politice; 
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k) principiul libertăţii de mobilitate naţională şi internaţională a 
studenţilor, a cadrelor didactice şi a cercetătorilor;  

1) principiul consultării partenerilor sociali în luarea deciziilor;  
m) principiul centrării educaţiei pe student; 
n) principiul organizării învăţământului confesional potrivit 

autonomiei şi cerinţelor specifice fiecărui cult recunoscut;  
o) principiul parteneriatului cu studenţii. 
 
2. Art. 119, se modifică şi se completează, astfel: 
(1) În instituţiile de învăţământ superior de stat, învăţământul 

este gratuit pentru cifra de şcolarizare aprobată anual de Guvern. 
(2) În instituţiile de învăţământ superior particular, învăţământul 

este cu taxă. Cuantumul taxei este stabilit de către consiliul de 
administraţie sau de către Senatul universitar conform prevederilor 
Cartei universitare. 

 
3. Art. 122, se reformulează şi va avea următorul cuprins: 
(1) Instituţiile de învăţământ superior de stat se înfiinţează şi 

devin parte a sistemului naţional de învăţământ superior prin hotărâre de 
Guvern, după parcurgerea procedurilor de autorizare. 

(2) Instituţiile de învăţământ superior particulare şi confesionale 
particulare sunt fondate din iniţiativa şi cu resursele materiale şi 
financiare ale unei persoane fizice, ale unui grup de persoane fizice, ale 
unei fundaţii, asociaţii, ale unui cult religios sau ale unui alt furnizor de 
educaţie denumiţi fondatori. 

(3) Instituţiile de învăţământ superior particulare şi confesionale 
particulare sunt cuprinse în sistemul naţional de învăţământ superior prin 
hotărâre de Guvern, după parcurgerea procedurilor de autorizare. 

(4) Atât în cazul universităţilor de stat cât şi în cazul 
universităţilor particulare numărul total de studenţi şcolarizaţi într-o 
promoţie la un program de studiu nu poate depăşi capacitatea de 
şcolarizare corespunzătoare unui raport număr studenţi/număr cadre 
didactice titulare cel mult egal cu 40/1. 

(5) Formaţiunile de studiu şi dimensiunile acestora se stabilesc 
de senatele universitare, la propunerea consiliilor facultăţilor, în 
următoarele condiţii: 

a) seria de studii nu poate cuprinde mai puţin de 15 studenţi şi 
nu mai mult de 300 de studenţi; 



 3

b) grupa de studii cuprinde în medie 25 de studenţi, dar nu mai 
puţin de 15 şi nu mai mult de 40; 

c) subgrupa de studii pentru aplicaţii şi lucrări practice cuprinde 
în medie 12 studenţi, dar nu mai puţin de 7 şi nu mai mult de 15. 

 
4. Art. 128, se reformulează, astfel: 
(1) Instituţiile de învăţământ superior sunt libere, deschise şi au 

autonomie universitară garantată de Constituţie. 
(2) Carta universitară trebuie să se refere în mod expres la: 
a) modalităţile de desemnare şi revocare a mandatelor 

structurilor şi organismelor de conducere ale universităţii şi a oricărui 
membru al acestora; 

b) situaţiile de conflicte de interese şi incompatibilităţi, 
incluzând prevederea că în universităţile de stat nu pot avea în acelaşi 
timp funcţii de conducere în aceleaşi organisme sau în organisme aflate 
în relaţii directe de subordonare persoane având calitatea de soţ, soţie, 
rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv; 

c) în învăţământul superior particular şi confesional situaţiile de 
conflict de interese şi incompatibilităţi se stabilesc prin Carta 
universitară; 

d) condiţiile şi modul de desfăşurare a concursurilor de selecţie 
a personalului didactic, de cercetare, didactic auxiliar şi tehnico-
administrativ; 

e) modul în care se realizează gestiunea şi protecţia resurselor 
universităţii; 

f) condiţiile în care se constituie fondurile proprii şi stabilirea în 
mod independent a destinaţiei acestora şi a condiţiilor în care sunt 
utilizate; 

h) condiţiile în care universitatea se poate asocia cu alte 
instituţii de învăţământ superior sau cu alte organizaţii pentru 
îndeplinirea misiunii sale; 

i) modalităţile în care se derulează acţiunile de cooperare 
internaţională ale instituţiei de învăţământ superior, încheierea de 
contracte şi participarea la organizaţiile europene şi internaţionale; 

j) orice alte aspecte socotite relevante de către Senatul 
universitar, ce corespund legislaţiei în vigoare. 

(3) Carta universitară se elaborează şi se adoptă de către Senatul 
universitar, numai după dezbaterea cu comunitatea universitară. 
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5. Art. 207, se completează şi va avea următorul cuprins: 
(1) Structurile de conducere în instituţiile de învăţământ 

superior de stat sau particulare sunt: 
a) senatul universitar, biroul senatului şi consiliul de 

administraţie, la nivelul universităţii; 
b) consiliul facultăţii; 
c) consiliul departamentului. 
(2) Funcţiile de conducere sunt următoarele: 
a) rectorul, preşedintele, prorectorii, cancelarul, directorul 

institutului de studii doctorale, la nivelul universităţii; 
b) decanul, prodecanii, la nivelul facultăţii; 
c) directorul de departament, la nivelul departamentului. 
(3) Procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor 

de conducere la nivelul universităţii, al facultăţilor şi departamentelor 
trebuie să respecte principiul reprezentativităţii pe facultăţi, 
departamente, secţii/linii de predare, programe de studii, după caz, şi se 
stabileşte prin Carta universitară. 

 
6. Art. 227 se completează şi se modifică astfel: 
(1) Instituţiile de învăţământ superior particulare şi instituţiile 

de învăţământ superior confesionale particulare sunt: 
a) instituţii de învăţământ superior libere, deschise, care au 

autonomie universitară şi economico-financiară, având drept fundament 
proprietatea privată garantată de Constituţie; 

b) fondate din iniţiativa şi cu resursele materiale şi financiare 
ale unei persoane fizice, ale unui grup de persoane fizice, ale unei 
fundaţii sau asociaţii sau ale unui cult religios, numiţi fondatori; 

c) persoane juridice de drept privat. 
(2) Structurile şi funcţiile de conducere ale universităţilor 

particulare şi confesionale particulare, atribuţiile, durata mandatelor, 
precum şi alte considerente legate de statutul acestora sunt stabilite de 
Carta universitară, cu avizul conform al fondatorilor şi aprobate de 
senatul universitar. Deciziile definitive în acest sens aparţin fondatorilor. 

(3) Instituţiile de învăţământ superior particulare şi confesionale 
particulare pot înfiinţa funcţia de preşedinte al universităţii, cu atribuţii 
stabilite de Carta universitară. 
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7. Art. 229, se completează şi va avea următorul conţinut: 
(1) Patrimoniul instituţiilor de învăţământ superior particulare şi 

confesionale particulare constă din patrimoniul iniţial al fondatorilor, la 
care se adaugă patrimoniul dobândit ulterior. Acesta este compus din 
bunuri mobile şi imobile şi din creanţe şi este proprietatea privată a 
fondatorilor. 

(2) Instituţiile de învăţământ superior particulare şi confesionale 
particulare, pe durata existenţei lor, dispun în mod liber de patrimoniul 
pus la dispoziţia lor, cu acordul fondatorilor. 

 
9. Art. 230, se modifică şi va avea următorul conţinut: 
(1) Dizolvarea, lichidarea sau desfiinţarea instituţiilor de 

învăţământ superior particulare şi confesionale particulare se poate face 
şi la propunerea fondatorilor, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare. 

(2) În caz de desfiinţare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul 
instituţiilor de învăţământ superior particulare şi confesionale particulare 
revine fondatorilor. 

(3) Toate deciziile privind patrimoniul instituţiilor de 
învăţământ superior particulare şi confesionale particulare sunt luate de 
către consiliul de administraţie. 

 
10. Art. 231, se modifică astfel: 
Sursele de finanţare ale instituţiilor de învăţământ superior 

particulare şi confesionale particulare pot fi constituite din: 
a) sumele depuse de fondatori; 
b) taxe de studiu şi alte taxe şcolare; 
c) sponsorizări, donaţii, fonduri publice şi alte surse legal 

constituite. 
 
11. Art. 304, se completează astfel: 
(17) În universităţile confesionale, libertatea academică va 

respecta specificul dogmatic şi canonic al cultului fondator. 
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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. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Roberta  Alma  Anastase 
 


