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 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Pl.x. 44 din 9 martie 2011, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, propunerea legislativă privind 
modificarea şi completarea art.74, art.75, art.76, din Legea nr.84(r2) din 24/07/1995 republicată privind Legea 
învăţământului. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul primit de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, avizul 
Consiliului Legislativ, avizul Consiliului Economic şi Social, precum şi Punctul de vedere al Guvernului.  
 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.74, art.75 şi art.76 din Legea învăţământului nr. 
84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul creării cadrului legal privitor la posibilitatea ca şi 
studenţii absolvenţi ai studiilor universitare de tip Bologna să poată urma studii postuniversitare.   
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 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit 
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 
 
 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 27 membri ai Comisiei.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative 
a participat ca invitat: domnul Andrei Kiraly - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 
 
 5. 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. 
  
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 29 martie 2011, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, respingerea 
propunerii legislative, din următoarele considerente: la data de 9 februarie 2011, a intrat în vigoare Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011;  conform art. 361 alin. (2) din această Lege, s-a abrogat Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; pe cale de consecinţă, nu mai este posibilă o intervenţie legislativă asupra acestui act normativ.  
   
 
   
 
       PREŞEDINTE                                       SECRETAR 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU                         Doina BURCĂU 
 
 
 
            
              Expert  
                                                                              Ioana Florina Mînzu   
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                ANEXĂ 

I. Amendamente admise 
 

 
Nr. 
crt. 

Legea nr. 84/1995 Text  
propunere legislativă 

Text propus de 
Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare 

1.   
--- 

Titlul Legii: Lege privind modificarea şi 
completarea art. 74, art. 75, art. 76, din 
Legea nr. 84 (r2) din 24/07/1995 
republicată privind Legea învăţământului 

 
--- 

Respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 

2.  
 

--- 

Art. (1) Pentru crearea posibilităţii de 
continuitate a studiilor postuniversitare şi 
de către absolvenţii studiilor universitare 
de tip „Bologna”, prezenta lege 
reglementează şi stabileşte cadrul legal 
necesar, prin modificarea articolelor nr. 
74, 75 şi 76. 

  

3.  
 
 
Art. 74 - (1) Şcolile de studii 
academice postuniversitare, 
organizate ca instituţii 
independente în ţară sau în 
străinătate, oferă programe de 
pregătire cu durată de 2-4 

Art. (2) Art. 74 alin. 1, se modifică şi se 
completează şi va avea următorul 
conţinut: 
Art. 74 (1) Şcolile de studii academice 
postuniversitare, organizate ca instituţii 
independente în ţară sau în străinătate, oferă 
programe de pregătire cu durata de 2-4 
semestre, la forma de învăţământ de zi sau cu 
frecvenţă redusă, în vederea extinderii şi 
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semestre, la forma de învăţământ 
de zi sau cu frecvenţă redusă, în 
vederea extinderii şi perfecţionării 
pregătirii atestate prin diploma de 
studii universitare de lunga durată. 

perfecţionării pregătirii atestate prin diploma 
de studii universitare de lungă durată sau 
diploma ciclului II de studii universitare. 

4. Art. 75 - (1) Studiile 
postuniversitare de specializare pot 
fi urmate de absolvenţii cu 
diplomă obţinuta la finalizarea 
studiilor de lungă durată. Durata 
studiilor, curriculumul şi 
modalitatea de finalizare se aprobă 
de senatele universitare. 

Art. (3) Art. 75 alin. 1, se modifică şi se 
completează şi va avea următorul 
conţinut: 
Art. 75 (1) Studiile postuniversitare de 
specialitate pot fi urmate de absolvenţii cu 
diplomă obţinută la finalizarea studiilor de 
lungă durată sau ai ciclului II de studii 
universitare. 

  

5. Art. 76 - (1) Cursurile 
postuniversitare de perfecţionare 
pot fi urmate de absolvenţii cu 
diplomă ai învăţământului 
universitar de scurtă sau de lungă 
durată. Durata cursurilor, 
programul de pregătire şi 
modalitatea de finalizare a 
studiilor se aprobă de senatul 
universitar. 

Art. (4) Art. 76 alin. 1, se modifică şi se 
completează şi va avea următorul 
conţinut: 
Art. 76 (1) Cursurile postuniversitare de 
perfecţionare pot fi urmate de absolvenţii cu 
diplomă ai învăţământului universitar de 
scurtă sau de lungă durată sau ai ciclului I de 
studii universitare.  
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