
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 19 septembrie 2022 
Nr. 4C-11/317 
 

SINTEZA 
ședințelor Comisiei din zilele de 12, 13, 14 și 15 septembrie 2022 

 
 
  Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:  

Luni, 12 septembrie 2022 
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.168 din Legea educației 

naționale 1/2011. Plx. 150/2022. Raport. C.D. – Prima Cameră sesizată. 
Marți, 13 septembrie 2022 

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.168 din Legea educației 
naționale 1/2011. Plx. 150/2022. Raport. C.D. – Prima Cameră sesizată.  

Miercuri, 14 septembrie 2022 
Joi, 15 septembrie 2022 

Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 
 

Luni, 12 septembrie 2022 
 

Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de doamna deputat Natalia-Elena Intotero,  
președinte al Comisiei.  

Ordinea de zi și programul au fost cele stabilite de Plenul Camerei Deputaților.  
 
Ședința a început cu dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și 

completarea art.168 din Legea educației naționale 1/2011 (Plx. 150/2022). 
Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare modificarea și completarea art.168 din Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul condiționării emiterii titlului de 
doctor, prin ordin de ministru, de transmiterea de către instituțiile organizatoare de studii 
universitare de doctorat (IOSUD) a tezei de doctorat către Biblioteca Națională a României 
(BNR) și publicarea tezei de doctorat pe site-ul administrat de Ministerul Educației. 

Domnul senator Ștefan Pălărie, inițiator, a precizat că inițiativa își propune să 
eficientizeze cadrul normativ privind procedura de asigurare a garanțiilor de transparență și 
publicitate a tezelor de doctorat elaborate în cadrul universităților românești. În toate țările 
civilizate, progresul tehnologic se face prin accesarea rezultatelor științifice realizate de 
antemergători. În aceeași direcție, dorința inițiatorilor este ca, în cadrul celei mai înalte 
calificări, celui mai înalt tip de studiu universitar, anume studiile doctorale, să existe un 
principiu cât se poate de clar: orice lucrare de doctorat în procesul de acordare să fie un 
document public tipărit sau publicat de către BNR. În trecut singura problemă a fost că nu 
întotdeauna școlile doctorale trimiteau lucrările către BNR pentru a putea deveni publice. În 
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urma consultărilor, pentru a identifica cea mai facilă și oportună modificare legislativă care să 
pună lucrurile în ordine, s-a ajuns la două soluții: o modificare care să armonizeze legea 
depozitului legal cu legea învățământului; în procesul de acordare a titlului de doctor, IOSUD-
urile să aibă obligația să trimită către BNR lucrarea respectivă după avizul favorabil al  
Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare 
(CNATDCU) și înainte de acordarea titlului de doctor. Astfel, soluția normativă impune 
Ministerului Educației obligația ca, înainte de a acorda titlul de doctor prin ordin de ministru, 
să se asigure că, pe de-o parte, CNATDCU a validat teza de doctorat și a înaintat o propunere 
de acordare a titlului de doctor, pe de altă parte, a existat o transmitere a tezei de doctorat către 
BNR și Ministerul a asigurat publicarea tezei de doctorat pe site. Inițiativa creează premisele 
unei transparentizări efective a modului în care tezele de doctorat pot fi studiate de orice 
persoană interesată. 

Doamna senator Elena-Simona Spătaru, inițiator, a subliniat importanța combaterii 
plagiatului și a menționat că măsurile propuse prin inițiativă vizează toți cetățenii, încurajează 
copiii să studieze și, mai târziu, studenții să aprofundeze.  

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a prezentat punctul de vedere al Ministerului 
Educației. Astfel, forma în vigoare a alin.(7) al art.168 din Legea nr. 1/2011 stabilește faptul 
că titlul de doctor se atribuie prin ordin de ministru, după validarea tezei de către CNATDCU. 
Potrivit prevederilor legale în vigoare, CNATDCU este singurul organism cu competențe în 
evaluarea științifică a dosarului candidatului la titlul de doctor. De aceea, la baza emiterii 
ordinului privind atribuirea titlului științific stă propunerea CNATDCU de acordare a titlului 
de doctor. Prin noua reglementare se adaugă etape suplimentare emiterii ordinului de atribuire 
a titlului științific, respectiv, transmiterea de către IOSUD a tezei de doctorat către Biblioteca 
Națională a României și publicarea tezei de doctorat pe site-ul administrat de Ministerul 
Educației. Atribuirea titlului de doctor nu poate fi condiționată de demersurile administrative 
ale unor instituții care nu au nici o implicare în evaluarea tezei de doctorat și care pot genera 
întârzieri ce prejudiciază beneficiarii normei. De asemenea, aspectele procedurale legate de 
publicarea tezei pe site-ul Ministerului nu poate fi impusă doctorandului, prin întârzierea 
recunoașterii dreptului acestuia. Având în vedere aceste aspecte, Ministerul Educației nu 
susține inițiativa legislativă în forma propusă. 

Domnul deputat Marius-Andrei Miftode, inițiator, a propus un raport de adoptare a 
propunerii legislative. Plagiatul afectează major educația postuniversitară din România și 
reputația tuturor școlilor doctorale, iar cu susținere și implicare din partea tuturor se poate 
pune capăt acestor probleme. În acest fel contribuțiile aduse diverselor domenii de către 
doctoranzi să poată fi valorificate de către oricine, în mod liber și transparent, prin intermediul 
BNR. 

Domnul secretar Laurențiu-Cristinel Țepeluș a prezentat punctul de vedere al 
Bibliotecii Naționale a României: ”Biblioteca Națională a României și CNATDCU publică 
tezele de doctorat pe Platforma REI - Teze de doctorat publice după acordarea titlului de 
doctor de către Ministrul Educației prin ordin de ministru și consideră corectă și funcțională 
actuala succesiune a etapelor. Aceasta este înlănțuirea firească a etapelor de depunere a tezelor 
de doctorat, câtă vreme titlul de doctor se atribuie prin ordin de ministru și nu prin validarea 
acordată de CNATDCU. Fără atribuirea titlului de doctor prin ordin de ministru emis de 
Ministrul Educației, lucrarea nu poate fi depusă și prelucrată în Depozitul legal și nu poate 
primi numărul unic de depozit legal, conform legii. Lucrarea este opera unui doctor în 
domeniul respectiv, exclusiv după emiterea ordinului de ministru care conferă titlul. BNR nu 
poate accepta lucrarea în depozitul legal decât după emiterea ordinului de ministru, aceasta 
fiind ultima etapă în procesul de validare a unei lucrări de doctorat și de atribuire a titlul de 
doctor pe baza lucrării respective. De asemenea, pârghiile de control a activității IOSUD-
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urilor trebuie formate și exercitate din interiorul sistemului și nu printr-o instituție aflată în 
subordinea altui minister, și anume Ministerul Culturii.” 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a subliniat că nu înțelege sensul discuțiilor întrucât 
inițiativa urmează să  fie adoptată tacit în data de 15 septembrie. Inițiativa are atât probleme 
de fond, care au fost dezbătute deja în ședințele anterioare, cât și probleme de formă. Inițiativa 
nu poate fi adoptată și publicată în Monitorul Oficial al României până în data de 01 
octombrie 2022, data începerii anului universitar. Legea nr. 1/2011 prevede, la art. 5 alin. (2), 
atât pentru învățământul preuniversitar, cât și pentru cel universitar, că orice intervenție 
legislativă intră în vigoare cu data începerii noului an școlar/universitar. Astfel, dacă inițiativa 
nu se finalizează cu publicarea în monitor până în data de 01 octombrie 2022, va intra în 
vigoare începând cu 01 octombrie 2023, iar la acea dată va fi în vigoare o nouă lege a 
învățământului universitar care va reglementa zona de doctorate pe principiul deja agreat și de 
membrii Comisiei, și anume, principiul descentralizării universitare, așa cum este în 
majoritatea țărilor. 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că lucrările Comisiei s-au 
finalizat, având în vedere că termenul aprobat pentru dezbatere a fost depășit, ședința de plen 
fiind încheiată. 

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea inițiatorilor: 
 - Ștefan Pălărie - senator 
 - Elena-Simona Spătaru - senator. 
 
 La lucrările ședinței au fost prezenți 17 de deputați din total de 26 membri ai Comisiei,  
fiind absenți 9 deputați, după cum urmează: 
 - domnul deputat Aurel Nechita - înlocuit de doamna deputat Matilda Nicoleta Goleac, 
Grupul Parlamentar al PSD 
 - domnul deputat Filip Havârneanu - înlocuit de domnul deputat Todosiu Beniamin, 
Grupul Parlamentar al USR 
 - doamna deputat Gianina Oana Bulai - înlocuită de domnul deputat Adrian Alda, 
Grupul Parlamentar al PSD 
 - doamna deputat Cătălina Ciofu - Grupul Parlamentar al PNL 
 - domnul deputat Ioan Cupșa - Grupul Parlamentar al PNL 
 - domnul deputat Marius Romulus Damian - înlocuit de domnul deputat Bogdan Andrei 
Toader, Grupul Parlamentar al PSD 
 - domnul deputat Gal Karoly - Grupul Parlamentar al UDMR 
 - domnul deputat Mihai Laurențiu Polițeanu - înlocuit de domnul deputat Lazăr Ion 
Marian, Grupul Parlamentar al USR 
 - doamna deputat Simina Geanina Daniela Tulbure,  Neafiliați. 
 
  

Marți, 13 septembrie 2022 
 

Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de domnul deputat Onuț Valeriu Atanasiu, 
vicepreședintele Comisiei.  

Ordinea de zi și programul au fost cele stabilite de Plenul Camerei Deputaților.  
 
Având în vedere faptul că ședința Comisiei nu era programată, iar în sala Comisiei se 

desfășura un alt eveniment, lucrările Comisiei au avut loc într-o altă sală, unde nu există 
sistem de înregistrare și transmitere audio-video. 
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Doamna deputat Viorica Sandu a atras atenția asupra faptului că domnii deputați USR 
au adus în sala de dezbateri o persoană care nu este angajată a instituției și nici acreditată ca 
reprezentant al mass-media, deci neautorizată, care filmează discuțiile, chiar și în afara 
ședinței, fără a se fi cerut acordul pentru înregistrare audio-video. Înregistrările ședințelor sunt 
publice, pe baza aparaturii puse la dispoziție de instituție, sau pe baza reprezentanților mass-
media acreditați. A rugat supunerea la vot a posibilității înregistrării în aceste condiții, în 
spiritul corectitudinii atât de aclamate de reprezentanții USR.  

Domnul deputat Brian Cristian a amintit că ședințele Parlamentului sunt publice. 
Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a menționat că nu există încă cvorum, 

iar ședința nu a început, fiind doar discuții informale, colegiale, la care fiecare exprimă ce 
dorește.  

Domnul deputat Marius-Andrei Miftode, inițiator, a propus adoptarea propunerii 
legislative. Inițiativa urmărește creșterea gradului de transparență, obținerea mult mai ușor a 
dreptului de acces la tezele de doctorat de către orice persoană interesată, fiind o oportunitate 
atât pentru mediul științific, cât și pentru cetățeni. 

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a menționat că există încă cvorum. 
Domnul deputat Brian Cristian a menționat că prin inițiativă se dorește 

transparentizarea prin publicarea tezelor, astfel încât să nu mai existe teze secrete.  
Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a remarcat faptul că inițiativa s-a 

discutat deja de două ori în Comisie și există un raport de respingere. Raportul se putea vota la 
plen. Nu înțelege sensul intervențiilor USR întrucât propunerea legislativă urmează să fie 
adoptată tacit, în forma propusă de inițiatori, în data de 15 septembrie. Toți cei care vor dori să 
susțină acest proiect vor avea posibilitatea să se exprime la Senat. 

Domnul deputat Brian Cristian a afirmat că s-a dat un raport de respingere, iar Comisia 
”protejează plagiatorii”. A fost de acord cu afirmațiile domnului vicepreședinte Onuț Valeriu 
Atanasiu referitoare la adoptarea tacită.  

Domnul deputat Dan-Cristian Popescu a întrebat de unde știu membrii USR care sunt 
viitorii plagiatori. A susținut că toate lucrările de doctorat sunt supuse analizei unui soft 
antiplagiat acreditat, iar inițiativa se referă și se poate aplica doar în viitor.  USR ar trebui să 
își asume public intențiile. Nu se pot face reglementări pentru ce consideră apriori USR a fi 
potențiali plagiatori. 

Domnul secretar Laurențiu-Cristinel Țepeluș a susținut că toate tezele sunt analizate 
prin intermediul unor softuri bine documentate și dacă depășesc coeficientul de 3-4% 
similitudini nu trec mai departe de comisia de validare, deci nu se poate pune problema unui 
plagiat. USR face doar un joc politic, nu are intenția de a contribui la un cadru legal optim.  

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a precizat că ceea ce inițiativa susține nu 
se poate aplica. Ar trebui ca reprezentanții USR să recunoască acest lucru, așa cum au 
recunoscut la ședința anterioară. Noua lege are altă viziune, cu care toți membrii Comisiei au 
fost de acord: preluarea modelului din alte state.  

Domnul vicepreședinte Vasile-Aurel Căus a afirmat că, la acel moment, ședința este 
neoficială, informală, având caracterul unui grup de lucru. 

Domnul deputat Brian Cristian a afirmat că ”liderii partidelor politice au afirmat 
altceva la tribuna Parlamentului”. A acuzat membrii Comisiei că ”țin tezele plagiatorilor la 
secret” și că au existat ”zero intenții de a se vota acest proiect de lege”. 

Domnul vicepreședinte Vasile-Aurel Căus a subliniat că liderii de grup au afirmat un 
singur lucru: că intenționează ca noile legi să fie adoptate și promulgate înainte de sfârșitul 
acestui an.  

Doamna deputat Viorica Sandu a menționat că, prin aceste discuții și înregistrări, USR 
creează doar material de presă. A atras atenția asupra faptului că ședința de plen s-a încheiat. 
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Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a precizat că intenția este de transparentizare, 
deoarece unele teze nu sunt făcute publice.  

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a reamintit că toți membrii Comisiei 
susțin transparența.  

Domnul deputat Dan-Cristian Popescu a întrebat cum se vor verifica, în opinia USR, 
tezele susținute în alte țări.  

Domnul deputat Brian Cristian a afirmat că în alte state suspiciunea de furt intelectual 
este pedepsită.  

Domnul vicepreședinte Vasile-Aurel Căus a amintit că și în România există legislație.  
Domnul deputat Dan-Cristian Popescu a întrebat ce se întâmplă cu tezele susținute 

afară, pentru care statul român plătește drepturi. 
Domnul deputat Brian Cristian a răspuns că este responsabilitatea statului respectiv.  
Domnul deputat Dan-Cristian Popescu a rugat reprezentanții USR să se consulte cu 

persoanele care au susținut teze și să analizeze mai bine situația. Comunicarea publică prin 
care se afirmă că inițiativa se referă la plagiatori este o minciună, aplicabilitatea fiind doar 
pentru viitor. Susținerea tezelor este și a fost publică. Orice suspiciune poate fi exprimată la 
susținerea publică, dacă se dorește. Toate tezele sunt analizate cu softurile antiplagiat, iar 99% 
se publică. 

Domnul deputat Adrian Alda a amintit că și tezele de licență și cele de master sunt 
verificate cu aceste softuri.  

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu și domnul deputat Brian Cristian au 
susținut că tezele trebuie să fie un câștig pentru acel domeniu, un progres pentru societate, iar 
cei interesați să aibă acces la ele.     

Domnul vicepreședinte Vasile-Aurel Căus a adăugat că există posibilitatea ca anumite 
subiecte/capitole conținute în teză să fie protejate, prin drepturi de autor, drepturi transferate 
unor publicații. O parte a tezelor sunt deja publicate în anumite reviste. În acest caz, conform 
reglementărilor în vigoare, accesul nu este liber la consultare. 

Domnul deputat Dan-Cristian Popescu a rugat să nu se mai dezinformeze opinia 
publică cu privire la finalitatea acestei inițiative. 

 
La lucrările ședinței au fost prezenți 11 de deputați din total de 26 membri ai Comisiei,  

fiind absenți 15 deputați, după cum urmează: 
- doamna deputat Natalia Elena Intotero - înlocuită de domnul deputat Remus 

Munteanu, Grupul Parlamentar al PSD 
- domnul deputat Aurel Nechita - înlocuit de doamna deputat Sandu Viorica, Grupul 

Parlamentar al PSD 
- domnul deputat Szabo Odon, Grupul Parlamentar al UDMR 
- doamna deputat Luminita Barcari, Grupul Parlamentar al PNL 
- domnul deputat Filip Havârneanu - înlocuit de domnul deputat Cristian Brian, Grupul 

Parlamentar al USR 
  - doamna deputat Gianina Oana Bulai - înlocuită de domnul deputat Adrian Alda, 
Grupul Parlamentar al PSD 
 - doamna deputat Cătălina Ciofu, Grupul Parlamentar al PNL 
 - domnul deputat Ioan Cupșa, Grupul Parlamentar al PNL 

- domnul deputat Romulus Marius Damian, Grupul Parlamentar al PSD 
- domnul deputat Karoly Gal, Grupul Parlamentar al UDMR 
- doamna deputat Hărătău Elena, Grupul Parlamentar al PNL 
- domnul deputat Cătălin Zamfir Manea, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale 
- doamna deputat Olivia Diana Morar, Grupul Parlamentar PNL 
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- domnul deputat Mihai Laurențiu Polițeanu - înlocuit de domnul deputat Gheba 
Daniel, Grupul Parlamentar USR 

- doamna deputat Simina Geanina Daniela Tulbure, Neafiliați. 
 
În zilele de miercuri, 14 septembrie și joi, 15 septembrie, lucrările Comisiei au avut 

pe ordinea de zi documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în 
portofoliul Comisiei. 

 
 

                            PREȘEDINTE                                          VICEPREȘEDINTE  
Natalia - Elena INTOTERO                             Onuț Valeriu ATANASIU 


