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PROCES-VERBAL 
al ședințelor Comisiei din zilele de 08, 09 și 10 februarie 2022 

 
Marți, 08 februarie 2022 

 
 La lucrările ședinței au fost prezenți 24 de deputați din total de 26 membri ai Comisiei,  
fiind absenți doi deputați, după cum urmează: 
 - domnul deputat Filip Havârneanu - Grupul Parlamentar al USR 
 - doamna deputat Natalia-Elena Intotero - înlocuită de domnul deputat Vasile Cîtea, 
Grupul Parlamentar al PSD. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerul Educației 

- Florian Lixandru - secretar de stat 
Din partea Ministerul Sportului 
- Thomas Răzvan Moldovan - secretar de stat 
Din partea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a 

Cercetării Științifice Universitare (UEFISCDI) 
- Adrian Curaj - director general. 

 
 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:  

Marți, 08 februarie 2022 
I. AVIZ 

1.  Proiect de Lege privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul 
public. PLx. 17/2022.   CD – Primă Cameră sesizată.  

II. RAPOARTE 
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 

nr.69/2000. PLx. 523/2021.   CD - Cameră decizională.     
3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 

nr.1/2011. Plx. 538/2021.   CD – Primă Cameră sesizată.  
4. Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(71) şi (72) ale art.168 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 572/2021.  CD – Primă Cameră sesizată.  
III. DIVERSE 

Miercuri, 09 februarie 2022 
Joi, 10 februarie 2022 

Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate 
 în portofoliul Comisiei. 
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Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de domnul deputat Aurel Nechita, 
vicepreședinte al Comisiei.  

Ordinea de zi și programul de lucru au fost adoptate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 

 
Ședința a început cu dezbaterea proiectului de Lege privind datele deschise și 

reutilizarea informațiilor din sectorul public. (PLx. 17/2022).    
Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a precizat că proiectul de Lege are ca obiect 

reglementarea cadrul juridic al reutilizării datelor şi documentelor aflate în posesia entităţilor 
şi întreprinderilor publice, pe care acestea le-au creat în cadrul activităţilor proprii, inclusiv 
în scopul dezvoltării unor noi produse şi servicii informaţionale, precum şi modalităţile 
practice de facilitare a reutilizării acestor date şi documente. Se transpune Directiva (UE) 
2019/1024 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie privind datele deschise şi 
reutilizarea informaţiilor din sectorul public, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria L, nr.172 din 26 iunie 2019. 

Domnul secretar de stat Florian Lixandru a precizat că Ministerului Educației susține 
proiectul de lege, fiind inițiativa Guvernului. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra proiectului de Lege. 

 
S-a continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

fizice şi sportului nr.69/2000 (PLx. 523/2021). 
Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a precizat că proiectul de Lege are ca obiect de 

reglementare modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul clarificării diferențelor dintre ramura 
sportivă, disciplina sportivă și proba de concurs, crearea de programe educaționale de sprijin 
dedicate sportivilor de performanță, în vederea asigurării unei continuități optime în procesul 
instructiv-educativ al sportivului., reconfigurarea mecanismului e perfecționare a 
instructorilor sportivi. 

Domnul secretar de stat Răzvan Moldovan Thomas a precizat ca Ministerul Sportului, 
la fel ca și Guvernul, nu susține inițiativa. 

 Domnul secretar de stat Florian Lixandru a precizat că Ministerul Educației nu susține 
acest proiect de modificare și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus respingerea proiectului de lege. 
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât adoptarea unui raport de 

respingere. 
  
În continuare, a fost dezbătută propunerea legislativă pentru modificarea și 

completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Plx. 538/2021). 
Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a precizat că propunerea legislativă are ca obiect 

de reglementare completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul instituirii obligației de transmitere a raportărilor 
instituționale și a raportărilor individuale privind activitatea științifică a personalului didactic 
și de cercetare, prin intermediul Platformei Naționale de Raportare Unică în Învățământul 
Superior. 

Domnul director general Adrian Curaj a precizat că UEFISCDI susține această 
propunere legislativă.  
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Domnul secretar de stat Florian Lixandru a precizat că Ministerul Educației, în urma 
discuțiilor cu UEFISCDI, susține inițiativa, fiind un deziderat mai vechi al universităților, 
care nu s-a putut implementa din diferite considerente, inclusiv de ordin al lipsei resursei 
umane. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus un amendament la textul inițiativei de la 
art.192 alin. (21) în vederea eliminării sintagmei „alte instituții către care instituțiile de 
învățământ superior raportează date”. Tehnica legislativă prevede că textele normative trebuie 
să fie clare și concise pentru nu a lăsa loc de interpretări. „Alte instituții” pot să reprezinte 
orice instituție, de la procuratură până la autorități, agenții. De aceea, ori sunt enumerate 
expres aceste instituții, ori se elimină sintagma. 

Domnul director general Adrian Curaj a precizat că, nu s-a consultat cu Ministerul 
Educației cu privire la acest aspect. Din perspectiva sa, inițiativa poate să rămână în forma 
actuală sau să fie completată cu UEFISCDI, având în vedere că în prezent există doar o 
singură agenție către care se fac aceste raportări. 

Domnul deputat Vasile-Aurel Căuș, inițiator, a precizat sintagma este inclusă ca o 
măsură de prevenție, în eventualitatea în care se vor mai înființa alte structuri. În prezent, la 
nivel european se pun bazele unui nou proiect prin care se creează noi instituții la care 
universitățile vor fi obligate să raporteze.  

Supus votului, amendamentul a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenți. 
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a propus adoptarea propunerii 

legislative cu amendamente admise. 
  
S-a continuat cu propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(71) şi (72) ale art.168 din 

Legea educaţiei naționale nr.1/2011 (Plx. 572/2021). 
Domnul vicepreședinte Aurel Nichita a precizat că propunerea legislativă are ca obiect 

de reglementare abrogarea alin.(71) și (72) ale art.168 din Legea nr.1/2011, în sensul eliminării 
dreptului titularului de renunțare voluntară la titlul de doctor. 

 Domnul secretar de stat Florian Lixandru a explicat că inițiativa reprezintă o obțiune 
de politică legislativă în materia titlurilor ștințifice, Parlamentul fiind cel care va decide. 
Ministerul Educației susține adoptarea. 

Domnul deputat Marius-Andrei Miftode, inițiator, a precizat că titlul de doctor nu este 
o ”manta de vreme rea” la care să renunțăm după bunul plac, asa cum este prevăzut în legea 
în vigoare. A propus un raport favorabil pentru această inițiativă. 

Domnul deputat Cătălin Zamfir Manea a precizat că modificarea acestui articol în 
sensul dorit de inițaitori este o vânătoare, o idee de a face propagandă, de a vâna acele 
persoane care au obținut titlul de doctor și care doresc să renunțe la acest titlu academic 
științific foarte înalt. 

Doamna deputat Olivia-Diana Morar a precizat că în cazul adoptării acestei inițiative, 
s-ar crea o suprapunere cu alt demers normativ care se află pe traseul legislativ al lucrărilor 
Camerelor Parlamentului și care susține exact contrariul. Astfel, articolele obiect ale acestei 
inițiative, respectiv abrogarea articolelor 71 și 72 ale art.168 din Legea educației naționale nr. 
1/2011, au fost instituite prin OUG nr. 94/2014. În anul 2015, Camera Deputaților a adoptat 
această ordonanță de urgență, prin lege de aprobare, în acest moment aflându-se în dezbatere 
la Senat. Așadar există o lege de aprobare pe aceste articole, pe care acum dorim să le 
abrogăm. Legat de fondul problemei, dreptul de a renunța este un drept circumscris de dreptul 
civil, renunțarea nu se prezumă, ori motivele expuse în această inițiativă sunt motive care duc 
la instituirea de prezumții. Renunțarea unui drept trebuie să fie expresă din partea titularului.  
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 Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a precizat că sustine în continuare propunerea 
și nu vede nicio problemă ca mai multe inițiative legislative contrare să se afle în același timp 
în procesul parlamentar. Din punctul de vedere al problemei ridicate pe fond, doctoratul poate 
fi retras doar de entitatea care l-a oferit.  
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a menționat că, dacă avem dreptul să obținem  un 
titlu de doctor, avem dreptul și să renunțăm la el. Unul din principiile de drept principale pe 
care le învățăm când suntem studenți este ”in dubio pro reo”, nu poți face vinovați pe toți, iar 
principiul democratic spune că este mai bine să scape un vinovat, decât să pedepsesc un 
nevinovat. Dacă se obține un titlu de doctor în istorie și profesorul devine un fascist, atunci 
este dreptul meu să pot să renunț la asocierea mea cu profesorul respectiv, și nu doar dacă 
universitatea retrage titlul. Sunt numeroase exemple în care președintele unei țări acordă o 
distincție și, în urma unor dispute și conflicte politice, cel care dorește să se disocieze de cel 
care i-a oferit distincția, a putut să renunțe la ea, inclusiv la avantajele aduse de titlu, fie ele 
și financiare. Curtea Constituțională afirmă că ar trebui create sancțiuni doar pentru cineva 
care renunță la titlu în măsura în care acest titlu a fost primit fraudulos prin plagiat. În acest 
sens, textul de lege din inițiativă nu este complet, nu prevede sancțiuni Acest lucru poate face 
obiectul altor inițiative legislative. Totodată, a amintit cazul prim-ministrului Luxemburgului 
care, pe 1 februarie 2022, a renunțat la titlul de doctor obținut în Franța.  

Domnul deputat Cristian Brian, inițiator, a menționat faptul că USR dorește revenirea 
la legea inițială, până în decembrie 2014. Guvernul Ponta a semnat ordonanța la două 
săptămâni după ce domnul Ponta anunțase că renunță la titlul de doctor. A propus un raport 
de adoptare.  

Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a menționat că dorește depunerea unui 
amendament care face referire la acestă renunțare la titlul de doctor, în sensul să nu poată fi 
posibilă în timpul cercetării plagiatului. 

Domnul vicepreședinte Aurel Nichita a precizat că, din propria experiență de 
conducător de doctorat, cele mai mari emoții le are conducătorul de doctorat. Orice teză de 
doctorat are două părți, una generală, cu ultimele noutăți față de subiectul ales, și cealaltă  cu 
citate, și întotdeauna este riscant. În SUA, Marea Britanie, Franța, Germania nu există 
Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare 
(CNADCU), nu se acordă titlul de doctor prin ordin de ministru, ci universitatea respectivă 
acordă titlul, prin școala ei doctorală. După ce este susținută public lucrarea, aceasta se trimite 
la CNADCU, care o transmite comisiei de specialitate, unde este analizată de trei membrii ai 
acesteia. După ce aceștia întocmesc câte un raport individual, acestea se trimit comisiei 
CNADCU, care face și ea o analiză. Abia apoi se trimite de către CNADCU propunerea de 
acordare a titlului. Deci nu Ministerul Educației face aceste lucruri. De aceea, este de analizat 
rolul CNADCU și este important să fie responsabilizate universitățile. 

Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a propus amânarea pentru a veni cu un 
amendament la propunerea legislativă.  

Domnul vicepreședinte Aurel Nichita a întrebat care e amendamentul și a precizat că 
amânarea nu prea de dorit pentru că termenul de adoptare a raportului este 8 februarie. De 
asemenea, tocmai USR, prin domnul deputat Miftode, a solicitat, cu o săptămână în urmă, 
dezbaterea cu celeritate a inițiativei.  

Domnul deputat Boris Volosatîi a precizat că susține ideea domnului vicepreședinte 
Aurel Nichita și că în Republica Moldova școala doctorală este cea care își asumă răspunderea 
și acordarea de titluri științifice.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a menționat că hotărârea CNADCU nu precizează  
exact cât la sută dintr-o lucrare reprezintă plagiat și după ce procentaj i se poate retrage unei 
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peroane titlul de doctor. Este de analizat, în cazul stabilirii unei suspiciuni de plagiat, 
procentul din lucrare conform căruia se consideră că aceasta este plagiată sau nu, pentru a nu 
se crea discriminări și a se folosi titlul de doctor în alte scopuri decât cele științifice și 
administrative. Altfel, poate apărea tratarea într-o manieră diferită a două persoane, aflate în 
situații identice, asemănătoare sau comparabile, fără a exista un motiv obiectiv ori tratarea 
identică a două persoane aflate în situații juridice fundamental diferite. 

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a precizat că legea trebuie completată 
pentru a  prevedea și o sancțiune pentru îndrumătorul de doctorat dacă se consideră plagiat.  

Domnul deputat Vasile-Aurel Căuș a precizat că susține sancționarea plagiatului, iar 
renunțarea la titlul de doctor nu influențează cu nimic judecarea persoanei pentru plagiat 
pentru că lucrarea de doctorat există, este publicată. 

S-a spus la vot prima propunere formulată, anume adoptarea inițiativei. 
În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 2 voturi pentru adoptare, 10 voturi împotriva 

adoptarii și 9 abținerei, respingerea propunerii legislative. 
  
În zilele de miercuri, 09 februarie și joi, 10 februarie 2022, lucrările Comisiei au 

avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda 
de lucru a Comisiei. 

 
 

VICEPREŞEDINTE 
Aurel Nechita  


