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RAPORT COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea art. 168 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011  
 (Plx. 255/2017) 

 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.255 din 03 octombrie 2017, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au primit spre dezbatere, în fond, 
propunerea legislativă pentru modificarea art. 168 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisiile au analizat avizul favorabil al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social, Punctul de vedere negativ al Ministerului Educației 
Naționale cu nr. 10051/03.10.2017, precum și Punctul de vedere negativ al Guvernului cu nr.10673/03.11.2017. 

 
Propunerea legislativă vizează modificarea art. 168 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  

în sensul înfiinţării Registrului Naţional al Lucrărilor de Doctorat, site administrat de Ministerul Educaţiei Naţionale, cu respectarea legislaţiei 
în vigoare în domeniul drepturilor de autor. Totodată, se instituie obligația IOSUD-urilor ca, în termen de un an de zile de la înființarea 
Registrului Național al Lucrărilor de Doctorat, să publice pe site toate lucrările de doctorat coordonate din 1990 și până în prezent. 
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Nepublicarea lucrărilor în termen de un an se sancționează cu retragerea dreptului IOSUD-ului de a conduce doctorate până la îndeplinirea 
obligației instituite.  

 
 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 

din Constituţia României, republicată. 
 
 3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 
 

4. În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Comisiile au dezbătut propunerea legislativă în şedinţe separate. 
 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din data de 30 octombrie 2017.   
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat ca 

invitați: domnul Liviu Marian Pop - ministrul educației naționale, domnul Petru Andea - secretar de stat  și domnul Ion Ciucă - director în 
cadrul Ministerului Educației Naționale. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a propus, cu 14 voturi pentru respingere și 9 voturi împotriva 
respingerii, respingerea propunerii legislative. 

 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din data de 14 noiembrie 

2017.   
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi, din totalul de 15 membri ai Comisiei.  
În urma dezbaterilor, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a propus, cu majoritatea voturilor parlamentarilor 

prezenți, respingerea propunerii legislative. 
 

5. În urma finalizării dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă transmit Plenului Camerei Deputaților un raport de respingere asupra propunerii legislative, din următoare considerente: 

- art. 66 alin. (1) teza a treia din Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, 
modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 134/2016, prevede că tezele de doctorat împreună cu anexele acestora sunt documente publice şi se 
redactează şi în format digital. În domeniul artelor, tezele de doctorat pot fi însoţite de înregistrarea pe suport digital a creaţiei artistice 
originale. Teza de doctorat şi anexele sale se publică pe un site administrat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul drepturilor de autor. 
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- tezele de doctorat sunt documente publice, indiferent de anul susținerii acestora,  și pot fi accesate și consultate la Biblioteca Națională 
a României. Pe cale de consecință, entitatea care ar putea implementa digitalizarea tezelor la nivel național este tot Biblioteca Națională a 
României; 

- instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) nu au resursele umane, materiale sau financiare pentru a 
implementa o astfel de prevedere legală;  

- inițiativa legislativă nu este corelată cu prevederile altor acte normative în vigoare;  
- inițiativa legislativă nu face o diferențiere între tezele validate și cele nevalidate sau nefinalizate. Din aceste considerente, apare 

imposibilitatea încărcării pe site a unor teze în decurs de un an de zile așa cum prevede textul inițiativei; 
- inițiativa legislativă nu precizează ce se întâmplă cu tezele publicate înainte de anul 1990, creându-se astfel o aplicare diferențiată a 

legislației față de lucrările de doctorat elaborate în România în decursul timpului;  
- iniţiatorii nu au indicat sursa de finanţare necesară implementării soluţiilor legislative propuse prin proiectul de act normativ, în 

conformitate cu prevederile art. 138 alin.(5) din Constituţia României, republicată, potrivit căruia: “Nici o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. Iniţiativa legislativă are implicaţii asupra bugetului de stat, fiind astfel aplicabile dispoziţiile art.15 
din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, respectiv prezentarea fişei financiare însoţită de ipotezele şi 
metodologia de calcul utilizată. Totodată, potrivit prevederilor art. 7 din Legea responsabilităţii fiscale nr. 69/2010 şi ale art. 33 din Legea nr. 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
trebuia efectuat şi un studiu de impact. 
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