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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,          
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT                    
Bucureşti, 25 noiembrie 2015                 
Nr.4c-9/270 
 

RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/24 iunie 2004  

privind organizarea studiilor universitare  
(Plx. 714/2015) 

 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.714 din 16 noiembrie 2015, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond,  propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.288/24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare. 
 

Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul Consiliului Legislativ și avizul Consiliului Economic și Social. 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.288/2004 privind organizarea studiilor 
universitare, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca echivalarea diplomelor de absolvire a învăţământului superior de scurtă 
durată cu diplomele de licenţă - ciclul I. 

 
 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 
73 din Constituţia României, republicată. 
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 3. La lucrările Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au 
participat ca invitați domnul Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Științifice. 
 
 5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 
  
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 24 noiembrie 2015, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, respingerea 
propunerii legislative din următoarele considerente: 

- pentru două programe de studii diferite, de pe niveluri diferite de studii, echivalarea diplomelor nu se poate face în integralitatea 
lor, ținând cont de faptul că formele de învățământ existente au structuri, conținuturi și finalități diferite. Competențele dobândite prin 
absolvirea unor forme de învățământ superior sunt reflectate de suplimentul de diplomă, de planul de învățământ și de programele analitice. 
Astfel, pentru a se realiza echivalarea este necesară continuarea studiilor pentru completarea competențelor; 

- norma juridică de la art.2 contravine prevederilor art. 78 din Constituția României, republicată;  
- inițiativa legislativă nu respectă prevederile Legii nr. 24/2000 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
       PREŞEDINTE                                                SECRETAR 
 
                          Adrian Nicolae DIACONU                                                      Victor CRISTEA  
 
 
 
 
             

Consilier parlamentar 
                                                                                                               Ioana Florina Mînzu  
 


