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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru completarea art.168 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
(Plx.370/2018)
1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.370 din 11 septembrie 2018,
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru completarea art.168 din
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, avizul
favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.
870/04.09.2018, avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social nr.3532/26.06.2018 şi Punctul de vedere negativ al Guvernului nr.
1702/DPSG/04.09.2018.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.168 din Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, în sensul creării obligativității ca, după acordarea titlului de doctor, în termen de maxim 180 de zile, Ministerul
Educaţiei Naționale să transmită către Biblioteca Naţională a României un exemplar tipărit al tezei de doctorat şi al anexelor acesteia,
exemplar destinat Fondului Intangibil, precum şi un exemplar digital, pe suport electronic, destinat consultării acestora.
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2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73
din Constituţia României, republicată.
La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi din totalul de 25 membri ai Comisiei.
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca
invitat domnul Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale.
3. 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.
4. În urma dezbaterii, în şedinţa din 03 octombrie 2018, Comisia a propus, cu 11 voturi pentru respingere și 4 voturi împotriva
respingerii, respingerea propunerii legislative din următoarele considerente:
- Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările
ulterioare, prevede la art. 66 alin. (4) că ”structura «dosarului de doctorat» şi accesul la acesta vor fi reglementate printr-o procedură
elaborată de CNATDCU şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, cu respectarea legislaţiei în
vigoare”. Această procedură respectă mai multe reguli, printre care și cea prin care se stabilește că ”după acordarea titlului de doctor, în
termen de maximum 30 de zile IOSUD are obligaţia transmiterii unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la Biblioteca Naţională a
României, unde poate fi accesat la cerere”. Totodată, alin. (5) al aceluiași articol specifică faptul că ”dosarul de doctorat se arhivează de
către IOSUD cu regim permanent.” Astfel, conform prevederilor legale în vigoare, un exemplar al tezei de doctorat este deja transmis la
Biblioteca Națională a României, asigurându-se accesul persoanelor interesate la cercetarea propusă de teză, dar și transparența corectitudinii
documentării bibliografice.
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