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PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 22 și 24 septembrie 2015  

 
Marți, 22 septembrie 2015 

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 18 deputați din totalul de 26 membri ai 
Comisiei, fiind absenți 8 deputați, după cum urmează:   

- Anușca Roxana-Florentina – Grupul Parlamentar al PNL 
- Dumitru Ovidiu-Ioan – Grupul Parlamentar al PNL 
- Enache Marian – Grupul Parlamentar al PSD 
- Grecea Maria – Grupul Parlamentar al PNL 
- Gust-Băloșin Florentin – neafiliat 
- Stanciu Anghel – Grupul Parlamentar al PSD 
- Vasilică Radu Costin – Grupul Parlamentar al PSD 
- Vreme Valerian – Grupul Parlamentar al PSD. 

 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  
 De la Ministerul Educației și Cercetării Științifice 

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat. 
 

 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Marți, 22 septembrie 2015 

I. RAPOARTE 
Propunere legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011. Plx. 472/2015. Raport. Termen: 24 septembrie 2015.  
II. DIVERSE 

Joi, 24 septembrie 2015 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a constat lipsa de cvorum și în 

consecință a suspendat lucrările ședinței. 
 
În continuare s-au desfășurat lucrările subcomisiei de lucru care a luat în dezbatere 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2011 pentru modificarea și 
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completarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea 
tehnologică și inovare (Plx 670/2011). Acest proiect de lege este una din prioritățile 
legislative ale Guvernului pentru această sesiune parlamentară.  

La dezbatere au participat reprezentanți ai universităților din România și ai 
Consiliului Național de Etică, după cum urmează: Universitatea Politehnica Bucureşti - 
Mihnea Costoiu – rector; Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi - Dumitraş 
Cătălin, preşedinte Comisia de Etică; Universitatea Politehnică Timişoara - Susan Resiga 
Romeo și Peter Francisc; Universitatea Petrol - Gaze Ploieşti - Bomboş Dorin, preşedinte 
Comisia de Etică; Academia de Studii Economice - Cezar Simion Melinte; Universitatea 
Babeş Bolyai Cluj - Radu Catană, prorector; Universitatea Bucureşti  - Liviu Papa Dima,   
prorector, și Marian Popescu; Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi - Ovidiu 
Gavrilovici; Universitatea Aurel Vlaicu Arad - Lille Ramona, rector; Consiliul Naţional de 
Etică - Virgil Murariu, vicepreşedinte, și Luca Iamandi - membru.  

 Pe parcursul dezbaterii, s-a avut în vedere o discuţie ce a vizat definirea mai precisă 
și mai cuprinzătoare a unor termeni cu care se operează în corpul legii și diferențierea strictă 
între aceștia, precum plagiat, autoplagiat, bună conduită, stabilirea atât a relației ce trebuie 
să existe între Consiliul Național de Etică și consiliile de etică ale universităților și 
institutelor de cercetare românești, cât și a atribuțiilor acestora, analizarea oportunității de 
stabilire a unor termene de prescriere a sancțiunilor și a confidențialității autorilor sesizărilor 
privind nerespectarea normelor etice în cercetarea științifică.  

Totodată, s-a menționat necesitatea întocmirii unui ghid unic de recomandări cu 
privire la elaborarea tezelor de doctorat și a altor lucrări științifice și a adoptării Codului de 
etică și deontologie profesională.  

Cu privire la autonomia universitară, s-a specificat că aceasta ar trebui să includă cu 
precădere aspecte ale eticii universitare.  

Un alt aspect care a fost precizat este cel referitor la situația universităților în care s-
au constatat mai multe cazuri de plagiat: trebuie sau nu să fie sancționate prin suspendarea 
dreptului de a organiza școli doctorale.  

Una din propunerile care s-au formulat a vizat realizarea unei baze de date care să 
conțină aspecte legate de abaterile din universități și institute de cercetare, precum și 
problemele cu care acestea se confruntă în domeniul eticii în cercetare, dezvoltare, inovare, 
elemente care să stea la baza amendării ulterioare a legislației din acest domeniu. 

La dezbatere au participat următorii deputați: Adrian Nicolae Diaconu, Dragoș 
Gabriel Zisopol, Petru Andea, Ion Eparu, Raluca Turcan, Sanda Maria Ardeleanu, Romeo 
Rădulescu, Radu Zlati, Nechita Adrian Oros.  
 
 

În ziua de joi, 24 septembrie 2015, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu 
individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.   

 
PREȘEDINTE 

 
Adrian Nicolae DIACONU 

 
 


