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RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chişinău, la 26 august 2010, de amendare a 

Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, 
certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi în Republica 

Moldova, semnat la Chişinău la 20 iunie 1998 
(PL.x 536/2010) 

 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PL.x 536 din 9 
noiembrie 2010, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost 
sesizate cu dezbaterea, pe fond cu proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chişinău, la 26 august 
2010, de amendare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea 
reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în 
România şi în Republica Moldova, semnat la Chişinău la 20 iunie 1998. 
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Pentru întocmirea raportului, Comisiile au analizat avizele primite de la Comisia pentru politică externă, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi avizul Consiliului Legislativ.  
 
 
 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare ratificarea Protocolului de amendare a Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor 
ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi în Republica Moldova, semnat la Chişinău la 20 
iunie 1998 şi ratificat prin Legea nr. 39/1999.  
 
 
 
 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 
 
 
 

3. În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisiile au dezbătut 
proiectul de lege în şedinţe separate.  

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 17 noiembrie 2010. 
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi, din totalul de 22 membri ai Comisiei. 
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: domnul 

Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  
 
 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 23 noiembrie 2010.  

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi, din totalul de 31 membri ai Comisiei. 
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: domnul 

Dragoş Ciuparu - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
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 4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
 
 
 
 5. În urma dezbaterii, în şedinţele din 17 şi 23 noiembrie 2010, Comisiile au propus, cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi, adoptarea proiectului de Lege cu amendamentul admis din Anexă. 
  
 
   
 
       PREŞEDINTE                              PREŞEDINTE               

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU                        Victor Paul DOBRE 
 
 
 
 
   SECRETAR                      SECRETAR  
                   Mihai RADAN        Kerekes KAROLY 
 
 
  
 
    Expert            Expert  
   Ioana Florina Mînzu            Decebal Stănescu 
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                ANEXĂ 
1. Amendamente admise 

 
Nr. 
crt. 

Text  
 proiect de lege 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare  

1. Titlul Legii: Lege pentru ratificarea 
Protocolului, semnat la Chişinău, la 26 august 
2010, de amendare a Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Moldova 
privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, 
certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de 
instituţii de învăţământ acreditate în România şi 
în Republica Moldova, semnat la Chişinău la 20 
iunie 1998 

 
 

Text nemodificat. 

 

2. Art. 1 – Se ratifică Protocolul, semnat la Chişinău, 
la 26 august 2010, de amendare a Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Moldova privind recunoaşterea reciprocă a 
diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, 
acordate de instituţii de învăţământ acreditate în 
România şi în Republica Moldova, semnat la 
Chişinău la 20 iunie 1998, denumit, în continuare, 
Protocol.  

Art. 1 – Se ratifică Protocolul, semnat la Chişinău, 
la 26 august 2010, de amendare a Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova 
privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, 
certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de 
instituţii de învăţământ acreditate în România şi în 
Republica Moldova, semnat la Chişinău la 20 iunie 
1998, ratificat prin Legea nr. 39/1999, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
111 din 18 martie 1999, denumit în continuare 
Protocol. 

 
Autor: Comisiile reunite 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă.  

3. Art. 2 – Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului adoptă măsurile necesare 
pentru îndeplinirea dispoziţiilor Protocolului.  

 
Text nemodificat. 
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