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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2017 privind modificarea art. VIII alin. 

(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile 
educației, cercetării, formării profesionale și sănătății 

(PLx. 248/2017) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PLx.248 din 8 august 2017, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării 
profesionale și sănătății. 

Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul Consiliului Legislativ. 

Proiectul de lege are obiect de reglementare modificarea alin.(3) al art. VIII din OUG nr.96/2016, în sensul că, prin derogare de la 
prevederile art.158 alin.(4) și (5) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, școlile doctorale își mențin acreditarea 
până la realizarea procesului de evaluare periodică, dar nu mai târziu de 1 octombrie 2019, astfel încât acestea să poată organiza examene 
de finalizare a studiilor doctorale și să poată emite diplome și titluri universitare recunoscute de Ministerul Educației Naționale. Demersul 
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legislativ vizează rezolvarea blocajului întâmpinat de școlile doctorale în ceea ce privește finalizarea studiilor de către studenții doctoranzi 
care și-au încheiat tezele de doctorat, dar și organizarea examenelor de admitere la studii universitare de doctorat pentru anul 2017-2017. 
Totodată, se urmărește asigurarea calității și a condițiilor optime pentru desfășurarea procesului de învățământ în cadrul ciclului de doctorat 
in anul universitar 2017-2018. 

2.  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituţia României, republicată. 
 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 20 deputaţi, din totalul de 25 membri ai Comisiei.  
  

În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectul de lege a participat ca 
invitat domnul prof. univ. dr. ing. Petru Andea – secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale.   
 

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

4.  În urma dezbaterii, în şedinţa din 05 septembrie 2017, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea 
proiectului de lege în forma inițiatorului.  
   
 
 
 
            PREŞEDINTE                                                               SECRETAR 
                              Prof. dr. Camelia GAVRILĂ                                                                                      Mihaela HUNCĂ 
 
 
   

Consilier parlamentar 
 Ioana Florina Mînzu 

 
 


