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La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au 

fost prezenți 9 deputați: Drulă Cătălin, Dobrică Ionela Viorela, Popescu Mariana-Venera, 
Popescu Pavel, Anton Anton, Pop Andrei, Pop Rareș-Tudor, Socotar Gheorghe-Dinu, 
Zamfira Constantin-Cătălin. Au fost absenţi: Cîtea Vasile, Moagher Laura-Mihaela, 
Apjok Norbert, Pambuccian Varujan, Sămărtinean Cornel-Mircea, Varga Glad-Aurel. 
            La lucrările ședinței a participat, domnul deputat Robert Turcescu în calitate de 
inițiator al propunerii legislative pentru modificarea art.168 din Legea educației naționale 
nr.1/2011. 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 

 
1. Pl-x 255/2017 - Propunerea legislativă pentru modificarea art.168 din Legea 
educației naționale nr.1/2011; 
2. PLx nr.353/2017 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi 
prorogarea unor termene. 

 
Lucrările ședinței au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  

președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
   

 
1. Pl-x 255/2017 - Propunerea legislativă pentru modificarea art.168 din Legea 

educației naționale nr.1/2011; 
 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat propunerea legislativă precizând că 
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. Inițiativa 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. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 
iar Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. Domnul președinte Cătălin Drulă a 
precizat că a depus o serie de amendamente la această inițiativă legislativă. 
 Domnul deputat Robert Turcescu a menționat că universităţile din România şi 
Academia Română au produs 67.000 de doctorate din anul 1990 până în anul 2016. 
Jumătate din titlurile de doctor au fost acordate în perioada 2011-2016. Dacă în 1990 ţara 
noastră avea 1.500 de doctori, iar în primul an după Revoluţie s-au acordat 15 astfel de 
titluri, în 2012 România a ajuns să producă 6.258 de lucrări de doctorat. Legea educaţiei 
naționale nr. 1/2011 prevede înfiinţarea Registrului Naţional al Lucrărilor de Doctorat, 
însă, în lipsa unor sancţiuni, această prevedere nu a fost niciodată aplicată. Între timp, au 
fost zeci de scandaluri legate de lucrări de doctorat plagiate care au slăbit consistent 
credibilitatea învăţământului românesc. În era digitală, Registrul Naţional al Lucrărilor de 
Doctorat este o necesitate. Din anul 2000 lucrările de doctorat există şi în format 
electronic. Pentru celelalte lucrări de doctorat, care există doar pe suport de hârtie, una 
dintre soluţii o reprezintă scanarea lor de către şcolile doctorale. Şcolile doctorale pot 
externaliza acest serviciu, preţul unei pagini scanate pornind de la 0.20 de lei, durata 
scanării unei pagini fiind de aproximativ 10 secunde. Costul pentru scanarea a 35.000 de 
lucrări de doctorat este de aproximativ 300.000 euro. Mai multe ţări europene au astfel de 
baze de date online (Elveția, Slovacia, Franța, Spania). Domnul deputat Robert Turcescu 
a precizat că este de acord cu amendamentele depuse de domnul președinte Cătălin Drulă. 

 Domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar a precizat că membrii Comisiei pentru 
cultură, arte, mijloace de informare în masă, comisie care este sesizată, în fond, alături de 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu această inițiativă legislativă au 
amânat dezbaterile fiind necesare lămuriri suplimentare având în vedere că nu există un 
punct de vedere al Guvernului. 

Domnul deputat Anton Anton a menționat că este membru în Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, iar membrii acestei comisii au propus un raport de 
respingere a acestei propuneri legislative, deoarece există atât bază legală pentru registru, 
respectiv Legea educației naționale nr.1/2011 și Codul studiilor universitare de doctorat 
adoptat prin Hotărârea Guvernului nr.681/2011 cât și baza de date la Ministerul Educației 
Naționale din anul 2012, mai rămâne să existe voință politică pentru ca acest registru să 
fie funcțional.    
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că a depus o serie de amendamente la 
această inițiativă legislativă și a menționat că începe lucrările ședinței cu dezbateri 



generale asupra propunerii legislative urmând apoi a fi dezbătute și votate 
amendamentele.  
           Domnul președinte Cătălin Drulă a propus un aviz favorabil cu amendamente 
asupra propunerii legislative pentru modificarea art.168 din Legea educației naționale 
nr.1/2011. Cu 6 voturi pentru și 3 abțineri membrii comisiei au adoptat un aviz favorabil 
cu amendamente asupra propunerii legislative pentru modificarea art.168 din Legea 
educației naționale nr.1/2011. 
 
  

2. PLx nr.353/2017 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 
modificarea şi prorogarea unor termene. 

 
 Acest proiect de lege a fost amânat având în vedere că reprezentanții Ministerului 
Finanțelor Publice și cei ai Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale nu au 
fost prezenți la dezbateri. 

 
 

                                                        PREŞEDINTE, 
                                             Cătălin Drulă 
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