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privind înființarea și funcționarea Registrului Electronic 
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 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 

  

Art. 1 – (1) Prezenta lege reglementează înființarea și funcționarea Registrului 

Electronic Național al Lucrărilor Științifice, denumit în continuare Registrul. 

     (2) Registrul reprezintă depozitarul în format electronic a lucrărilor științifice 

realizate în unitățile de învățământ superior, institutele și centrele de cercetare finanțate 

din fonduri publice, precum și cele realizate în cadrul proiectelor de cercetare finanțate 

parțial sau în întregime din fonduri publice. 

Art. 2 – Prin lucrări științifice se înțeleg următoarele tipuri de lucrări: 

a)      Teze de doctorat; 

b)      Lucrări și teze pentru finalizare studiilor de masterat; 

c)      Lucrări de licență; 

d)  Articole, analize și rapoarte cu caracter științific realizate cu sprijinul 

financiar parțial sau în întregime al statului; 

 

 



 CAPITOLUL II 

FUNCȚIONAREA REGISTRULUI 

Art. 3 – Registrul se constituie și funcționează în cadrul Bibliotecii Naționale a 

României. 

Art. 4 – (1) Sunt supuse obligației de transmitere și depozitare în format electronic, 

lucrările prevăzute la art. 2 realizate în cadrul unităților de învățământ superior din 

România, institutelor și centrelor de cercetare finanțate din fonduri publice, precum și 

cele rezultate în urma unor proiecte și programe de cercetare finanțate parțial sau în 

întregime din fonduri publice. 

(2) Ca o derogare de la prevederile alin. (1), lucrările menționate la art. 2, lit. d) pot fi 

exceptate de la depozitarea în Registru, cu acordul Ministerului Educației și Cercetării 

Științifice sau a autorității publice finanțatoare, după caz. Lucrările care conțin informații 

clasificate, secrete de stat sau secrete de serviciu, așa cum sunt ele definite în Legea 

nr. 182/2002, nu sunt supuse obligației de transmitere și depozitare în Registru. 

Art. 5 – (1) Pentru lucrările prevăzute la art. 2, lit. a), b) și c), obligația de transmitere 

și depozitare în Registru, în format electronic, aparține unitățile de învățământ superior 

la care respectivele lucrări au fost susținute. 

(2) Pentru lucrările prevăzute la art. 2, lit. d), obligația de transmitere și depozitare în 

Registru, în format electronic, aparține institutelor, centrelor de cercetare sau altor 

autorități beneficiare, respectiv autorilor care au beneficiat de sprijin financiar din 

fonduri publice. 

(3) Cheltuielile de transmitere în format electronic a lucrărilor și documentelor 

prevăzute la art. 2 se asigură de către persoanele juridice sau fizice care sunt supuse 

obligației de transmitere și depozitare în Registru. Biblioteca Națională a României nu 

poate solicita niciun fel de taxe pentru depozitarea sau procesarea lucrărilor științifice. 

Art. 6 – Lucrările prevăzute la art. 2, se transmit și depozitează în Registru, în cel mult 

30 de zile de la data susținerii sau finalizării, după caz. 

  

 

 



 

 

 

CAPITOLUL III 

ACCESUL ȘI DREPTUL DE AUTOR 

  

Art. 7 –  (1) Biblioteca Națională a României realizează și administrează platforma 

electronică online a Registrului, oferind acces liber și gratuit la lucrările pentru care nu 

există restricții de acces. 

(2) În scopul bunei funcționări a Registrului, metodologia de aplicare a prezentei legi se 

aprobă prin ordin comun al miniștrilor culturii și educației, în baza propunerii elaborate 

de către Biblioteca Națională a României. Metodologia reglementează procesul de 

transmitere a lucrărilor științifice care sunt supuse obligației de transmitere și 

depozitare, precum și relațiile dintre Biblioteca Națională a României și persoanele fizice 

și juridice care au obligația de transmitere și depozitare, privind Registrul. 

(3) Biblioteca Națională a României, în limita resurselor alocate prin Legea bugetului 

public de stat, poate dezvolta un program informatic pentru descoperirea cazurilor 

potențiale de fraudă academică sau plagiat, în condițiile legislației în vigore. Accesul la 

acesta se oferă în mod gratuit pentru unitățile de învățământ superior, forurile cu 

atribuții în domeniul respectării eticii academice și alte persoane interesate. 

Art. 8 - Prin susținerea lucrărilor menționate la alin. a), b) și c), respectiv prin 

acceptarea finanțării cercetării din fonduri publice, pentru lucrările și documentele 

menționate la alin. d) al art. 2, autorul își exprimă acordul pentru depozitarea acestora 

în format electronic și asigurarea accesului liber la conținutul lucrării, în condițiile 

prezentei legi.  

Art. 9 - (1) Accesul liber și gratuit la lucrările științifice depozitate va fi permis după 

împlinirea termenului de 3 luni de la depozitare, în lipsa unor solicitări contrare a 

autorului. 

(2) Autorul poate, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi, să solicite 

restricționarea accesului la o lucrare pentru o perioadă de până la doi ani. 



(3) În cazul în care autorul unei lucrări menționate la alin. a) și b) al art. 2 

intenționează să publice respectiva lucrare, acesta poate solicita, o singură dată, 

restricționarea accesului liber și gratuit la lucrare, în cazul în care aceasta este deja 

accesibilă publicului, ori prelungirea restricției pe termen nedeterminat, cu condiția 

atestării faptului că aceasta este publicată sau urmează să fie publicată în următoarele 

12 luni de la data depunerii solicitării. 

(4) Autorul poate solicita în orice moment permiterea accesului liber, înainte de 

împlinirea termenului legal, precum și de ridicare a restricției de acces existente, după 

caz. 

 

CAPITOLUL IV 

CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI 

 

Art. 10 - (1) Biblioteca Națională a României controlează, prin personalul ei de 

specialitate, împuternicit în acest scop, îndeplinirea obligațiilor de depunere a lucrărilor 

care fac obiectul prezentei legi, constată contravențiile prevăzute la art. 11 și aplică 

amenzi contravenționale. 

(2) Sumele provenite din amenzi, care revin Bibliotecii Naționale a României, ca venituri 

extrabugetare, conform prevederilor art. 8, alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 

2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, sunt folosite pentru 

asigurarea funcționării Registrului. 

(3) Controlul privind îndeplinirea obligațiilor de transmitere și depozitare a lucrărilor de 

către unitățile de învățământ superior, în condițiile prezentei legi, poate fi realizat și de 

personalul de specialitate, împuternicit în acest scop, al Ministerului Educației și 

Cercetării Științifice, dacă există. 

(4) Ministerul Culturii eliberează legitimații speciale pentru personalul de control 

prevăzut la alin. (1). 

Art. 11 - (1) Nerespectarea obligației de transmitere și depozitare a lucrărilor și 

documentelor prevăzute la art. 2, în termenul prevăzut la art. 6, constituie contravenție 



și se sancționează cu amendă contravențională de la 300 lei la 3.000 lei pentru 

persoanele fizice și de la 500 la 5.000 de lei pentru persoanele juridice, pentru fiecare 

lucrare științifică în parte. 

(2) Contravențiilor le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Art. 12 - (1) În termen de 30 de zile de la aplicarea amenzii contravenționale pentru 

săvârșirea contravenției prevăzute la art. 11, alin (1), contravenienții sunt obligați să 

depoziteze în Registru lucrările a căror nedepozitare în Registru a făcut obiectul 

contravenției. 

(2) Nedepozitarea în Registru a lucrărilor conform dispozițiilor alin. (1) constituie 

contravenție și se sancționează cu amendă contravențională în cuantumul maxim 

aplicabil prevăzut la art. 11, alin (1). 

 

CAPITOLUL V 

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE 

 

Art. 13 - Biblioteca Națională a României va realiza Registrul și platforma online 

aferentă în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 

Art. 14 - Universitățile pot solicita Bibliotecii Naționale a României aprobarea unei 

perioade de tranziție de până la 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, 

pentru depozitarea lucrărilor prevăzute la lit. a) și b) ale art. 2 din prezenta lege. 

Art. 15 - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă ultima teză a alin. (1) al 

art. 66 din Hotărârea de Guvern nr. 681/2011. 

 

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 

75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.  
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