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1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. PLx. 45 din 15 februarie 2022, Comisia 

pentru învățământ și Comisia pentru muncă și protecție socială au fost sesizate, în fond, cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului 
între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, 
semnat la București, la 23 noiembrie 2021. 

 
Pentru întocmirea raportului comun, Comisiile au analizat avizul favorabil al Comisiei pentru politică externă, avizul favorabil al 

Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 114/08.02.2022. 
 
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind 

recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, semnat la București, la 23 noiembrie 2021. Astfel, perioadele de 
studii din învățământul preuniversitar și universitar din România și din Republica Moldova confirmate prin documente școlare, se recunosc 
pe teritoriul statului celeilalte Părți. Actele de studii, diplomele sau certificatele de absolvire, atestatele se recunosc conform prevederilor 
specifice din Acord. Recunoașterea profesională și încadrarea în activitatea profesională se fac conform legislației naționale în vigoare pe 
teritoriul statului fiecărei Părți. Acordul este încheiat pentru o perioadă de 5 ani și se prelungește automat, pe perioade de câte un an, dacă 
niciuna dintre Părți nu va notifica intenția sa de a-l denunța, cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea termenului respectiv. 
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 2. În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituția României, republicată. 
 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 
 

4.  În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de 
Lege în ședințe separate. 

Comisia pentru învățământ a dezbătut proiectul de Lege în ședința din data de 01 martie 2022.   
La lucrările Comisiei au fost prezenți 24 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de Lege a participat ca 

invitat domnul Florin Lixandru - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației. 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea proiectului de Lege 

în forma transmisă de inițiator.  
 Membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială au dezbătut proiectul de Lege în ședința din 01 martie 2022. 

La lucrările comisiei au participat deputați conform listei de prezență.  
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, domnul Cătălin 

Boboc - secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru  muncă și protecție socială a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea 

proiectului de Lege în forma transmisă de inițiator.  
 
5. În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au propus adoptarea proiectului de Lege în forma transmisă de inițiator. 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

 
 

PREȘEDINTE 
Adrian SOLOMON 

SECRETAR 
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 

 
 

SECRETAR 
Dan Constantin ȘLINCU 

Șef birou Ioana Florina Mînzu Șef birou Lidia Vlădescu
   


