
(Parfamentuf fumdniei

Cabinet Secretar General Bucuregti, 1 octombrie 2012

Plx.375l20l2
Domnului,

FLORIAII COSTACHE
Consiliul Economic gi Social

In conformitate cu prevederile art. 86 lit.a) din Legea dialogului social
nt.62l20IL, vd trimitem aldturat, spre avizare, propunerea legisla:tiva pentru
modificarea Legii nr.l/2011 privind Legea educaliei nalionJe, pubhCat[ in
Monitorul Oficial, Partea I nr.8 din data de 10 ianuarie2h l, cu completdrile
gi modific[rile ulterioare.

Termenul stabilit de Biroul permanent al Camerei Deputafilor p6n5 la
care unneaz6 a ne fi remis avintl este de l0 octombrie 2012.

Aceastd propunere legislativd se supune spre dezbatere qi adoptare
Camerei Deputafilor, ca primi Camerd 

-sesizata, 
Senatul fiind Camera

decizional[.

Cu stimd,
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Parlamentul Romfrniei

. Comera Deputa(ilor

Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat

Citre

Biroul Permanent al camerei Deputafilor
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in conformitate cu prevederile art. 74 din Constitulia Rominiei,

republicatd, vd inaintim atiturat, pentru a fi supusd dezbaterii 9i

adoptdrii Legea nr. 112011 publicatd in Monitorul Oficial, Partea I

nr. g din data de 10 ianuarie 2011 , privind legea educaliei

nationale, cu completdrile gi modificirile ulterioare, spre a fi

supusi dezbaterii gi aprobdrii Parlamentului Rominiei, in

procedurd de urgenli.

lnifiatori:

Anexim aliturat tabelul cu semnatarii inifiativei legislative:



Tabel cu semnatarii

propunere legislativd pentru modificarea gi completarea Legii nr. 112011

pubficatd in Monitorul Oficial, Partea Inr.8 din data de 10 ianuarie 2011,

privind legea educaliei na{ionale, cu completirile gi modificirile ulterioare'

Nr.crt. Numele gi prenumele semgrtura

1 Andrei Sava - DePutat PSD (q
\J



Expunere de motive

prin modificirile ce vor fi aduse Legii nr. 112011 publicatd in Monitorul Oficial, Partea I

nr. g din data de 10 ianuarie 2011, privind legea educaliei nalionale, se urmiregte

reintroducerea doctorandului cu frecvenli redusd. Prin aceastd prevedere se doregte

Tnl6turarea piedicilor cu care se pot intAlni doctoranzii care au un loc de munci stabil, 9!
nu igi permit si urmeze cursurile de doctorat cu frecvenld deplind. in condiliile in care

tendinla ultimilor ani sa manifestat prin exodul tinerilor educa[i citre universitalile

americane sau occidentale gi a faptului cd Rominia a ajuns sd se plaseaze in urma

majoritilii statelor uniunii Europene in ceea ce privegte ponderea celor care au absolvit

studii superioare, statul nostru nu Tgi permite sd elimene studiile de doctorat cu

frecventi redusS. Anularea doctoratul fdrlt frecvenld impiedici persoanele care

lucreazd in afara universitSlilor si igi continue studiile. Drept urmare, mulli profesori,

jurigti, arhitecfi sau sociologi se vor regdsi in situalia de a nu-gi putea completa studiile

de gradul l l l

Doctoratul este o formi de studii postuniversitare, a cdrei finalitate este dezvoltarea

cunoagterii prin cercetare gtiinfifici gi care se organizeazd in scopul pregdtirii cadrelor

gtiinlifice necesare pentru asigurarea progresului tehnico-gtiinlific Ai social-economic al

!5rii.

Ar trebui incuraja[i tinerii care doresc si igi continue studiile dupd obfinerea diplomei de

masterat gi este inadmisibil ca dreptul la educalie sd fie restric[ionat prin lege. Este

inacceptabil ca o lege sd interzici, in orice condifii, accesul la o cunoagtere aprofundatd

Tn domeniul in care o persoand Tntreprinde muncd de cercetare.

Doctoratul reprezinti gansa la perfeclionare gi la explorarea Tn amdnunt a unui domeniu

ales, o gansi incompleta, ins6, in condiliile in care nu este suplimentati de practica

efectivi la un un loc de munci. in plus, doctoratul oferd oportunitatea accederii la

posturi importante, dar cu intreruperea activit5lii de muncd timp de trei ani de zile, acest

lucru devine mult mai dificil.

Ag mai spune ceva de autosuslinere financiari - ci aceia care nu au acces la o bursi

in cadrul programului doctoral au nevoie de resurse pentru continuarea studiilor 9i
pentru a avea un trai decent fird privaliuni...

Avdnd Tn vedere aceste considerente, va supun dezbaterii gi aprobirii Parlamentului,
prezenta propunere legislativS.
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Tabel cu semnatarii

propunere legislativi pentru modificarea gi completarea Legii nr. 112011

pubf icatd in Monitorul Oficial, Partea I nr. 8 din data de 10 ianuarie 2011 ,

privind legea educafiei nalionale, cu completdrile gi modificirile ulterioare.

Nr.crt. Numele gi prenumele Sempitura

1 Andrei Sava - Deputat PSD (w
\ /



Parlame"[ui^n"-iniei

ft z,aKH
pentru mod iricarea Lesii 

" 
r. #frT;::"ffi'il::i. ucaliei nafionate, publ icati

in Monitorul Oficial, Partea Inr.8 din data de 10 ianuarie 2011, cu completiri le
gi modificirile ulterioare

Parlamentul Romdniei adopti prezenta lege:

Articof unic Legea nr.1l2}11 privind legea educatiei nafionale, publicati Tn

Monitorul Oficial,  Partea Inr.8 din data de 10 ianuarie 2011, cu completdri le 9i
modificirile ulterioare se modificfi, dupi cum urmeazd

La art. 140 alineatul (4) se modifici gi va avea urmitorul confinut

Articolul 140, alineatul (4) se modifiici gi va avea urmitorul continult:

(4) programele de studiile universitare de doctorat se pot organiza in forma de

invildmAnt cu frecventi 9i frecventd redus6.
(4') Doctoratul cu frecvenli se poate organiza in regim de finantare de la bugetul de

stat sau in regim de taxa. Ministerul Educaliei, Cercetirii, Tineretului 9i Sportului

aloci anual pentru doctoratul cu frecvenld un numir de locuri finan[ate de la buget.

(4r) Doctoratul cu frecvenli redusi se organizeazd numai in regim cu tax6- Numdrul

de locuri pentru doctoratul cu frecvenli redusi 9i cuantomul taxei se stabilesc de

citre senatul fiecarei l.o.s.u.D, pe baza legislatiei in vigoare gi cu respectarea

cerin[elor de asigurare a calititii'

Prezenta lege a fost adoptati de Camera Deputatilor in gedin[a din
cu respectarea prevederilor art. 76, alin. (2) din Constitutia

Romdniei.

Pregedintele Camerei Deputatilor
Valeriu $tefan Zgonea
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Prezenta lege a fost adoptati de Camera Deputatilor in gedinta din

cu respectarea prevederilor art. 76, alin. (2) din Constitulia
RomAniei

Pregedi ntele Senatului
George Crin Laurentiu Antonescu


