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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
 

 
Plx nr.255/2017 

AVIZ 
asupra propunerii legislative pentru  

modificarea art.168 din Legea educației naționale nr.1/2011 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent 

a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare, propunerea 

legislativă pentru modificarea art.168 din Legea educației naționale nr.1/2011 (PLx nr.255/2017). 

  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 înfiinţării 

Registrului Naţional al Lucrărilor de Doctorat, site administrat de Ministerul Educaţiei Naţionale, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul drepturilor de autor. 

 Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri, 

conform avizului nr.753/21.09.2017. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile  

art.73 alin.(3) lit.n) din Constituția României, republicată.  

În aplicarea art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată Camera Deputaților este 

prima Cameră sesizată. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut propunerea legislativă şi au 

hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi (6 voturi pentru și 3 abțineri), avizarea 

favorabilă a acesteia cu amendamentele admise din anexă.  

 

         
                                                    

 PREŞEDINTE,   
 

Cătălin Drulă 
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Anexă 

Amendamente admise la propunerea legislativă pentru modificarea 
art.168 din Legea educației naționale nr.1/2011  

(Plx nr.255/2017) 
 

Forma inițiatorului Amendament propus Motivare 
Propunerea legislativă pentru 
modificarea art. 168 din Legea 
educației naționale nr. 1/2011 

Propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea art. 
168 din Legea educației 
naționale nr. 1/2011 

 

................................................... 
 
2.După alineatul (9) se 
introduce un nou alineat, 
alineatul (10), cu următorul 
cuprins: 
 
(10) Se înființează Registrul 
Național al Lucrărilor de 
Doctorat, site administrat de 
Ministerul Educației, 
Cercetării, Tineretului și 
Sportului, cu respectarea 
legislației în vigoare în 
domeniul drepturilor de autor. 
 
 
a) IOSUD-urile au obligația ca, 
în termen de un an de zile de la 
înființarea Registrului Național 
al Lucrărilor de Doctorat, să 
publice pe acest site toate 
lucrările de doctorat coordonate 
din 1990 până în prezent. 
 
 
 
b) Nepublicarea lucrărilor de 
doctorat în Registrul Național al 
Lucrărilor de Doctorat în 
termenul prevăzut de prezenta 
lege se sancționează cu 
retragerea dreptului IOSUD-
ului de a conduce doctorate 
până la îndeplinirea 
prevederilor prezentei legi. 

………………………………... 
 
2. După alineatul (9) se 
introduc patru noi alineate, 
alin. (10) – (13), cu următorul 
cuprins: 
 
(10) Se înființează Registrul 
Național al Lucrărilor de 
Doctorat, Registru care va fi 
administrat de Ministerul 
Educației Naționale și 
publicat pe site-ul acestuia, cu 
respectarea legislației în vigoare 
în domeniul drepturilor de 
autor. 
 
(11) IOSUD-urile au obligația 
ca, în termen de un an de zile de 
la înființarea Registrului 
Național al Lucrărilor de 
Doctorat, să publice în 
Registrul disponibil online 
toate lucrările de doctorat 
coordonate din 1990 până în 
prezent. 
 
(12)Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
(13) Formatul și procedura de 
actualizare a Registrului vor 
fi stabilite prin ordin de 
ministru; din punct de vedere 
tehnic Registrul va fi ușor de 
accesat și va permite căutarea 
după mai multe criterii. 

 
 
 
 
 
 
 
Este important să nu se creeze 
confuzie între Registre (exemplu: 
Registrul Comerțului, Registrul 
Național de Evidență a Persoanelor 
Fizice etc.) și un site internet. 
Registrul găzduiește informația în 
mod structurat și este publicat pe site 
pentru accesul online. Având în vedere 
că durează până se realizează un nou 
site special dedicat, ar fi mai 
ușor/accesibil ca Registrul să fie 
disponibil pe site-ul Ministerului. 
 
Pentru coerență legislativă. 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este necesar să se stabilească 
informația disponibilă și structura 
Registrului, avându-se în același timp 
în vedere ca accesul la Registru să fie 
facil din punct de vedere tehnic. 
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