
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

L E G E 
 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 
 
 
 Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 4  din 2 martie 2016 privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2016, cu următoarele 
modificări şi completări: 

 
1. La articolul unic punctul 1, articolul 1461 se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 
„Art. 1461. - Certificatele şi diplomele de licenţă, de master 

şi/sau de doctor  încetează să mai producă efecte juridice, din 
momentul comunicării dispoziţiei de retragere a acestora.” 
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2. La articolul unic, după punctul 1 se introduc trei 
puncte noi, punctele 11-13, cu următorul cuprins:  

„11. Articolul 168 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
«Art. 168 - (1) Teza de doctorat se elaborează, se evaluează 

şi se susţine public conform cerinţelor stabilite de universităţi, 
respectiv Academia Română, prin regulamentul de organizare şi 
desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat şi în 
concordanţă cu reglementările prevăzute în codul studiilor 
universitare de doctorat. 

(2) Titlul de doctor se acordă de către instituţia organizatoare 
de doctorat prin dispoziţia rectorului sau, după caz, a preşedintelui 
Academiei Române. 

(3) După acordarea titlului de doctor, instituţia organizatoare 
de doctorat eliberează diploma de doctor. 

(4) Titularul unui titlu ştiinţific poate solicita Ministerului 
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice renunţarea la titlul în 
cauză. În acest caz, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării 
Ştiinţifice ia act de renunţare printr-un ordin de revocare emis în 
acest scop. 

(5) Actul administrativ constatator al titlului ştiinţific se 
anulează de la data emiterii ordinului de revocare. Procedura de 
renunţare la titlu, precum şi cea privind anularea actului 
administrativ constatator al titlului ştiinţific se aprobă prin ordin al 
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice. 

(6) Teza de doctorat este un document public. Aceasta se 
redactează şi în format digital. În domeniul artelor, teza de doctorat 
poate fi însoţită de înregistrarea pe suport digital a creaţiei artistice 
originale. Teza de doctorat şi anexele sale se publică pe un site 
administrat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării 
Ştiinţifice, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul 
drepturilor de autor. 

(7) Sesizările cu privire la nereguli în acordarea titlului de 
doctor sunt analizate de comisia de etică a instituţiilor de 
învăţământ superior/Academiei Române, sau, după caz, de către 
CNATDCU, conform reglementărilor din codul studiilor 
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universitare de doctorat. Hotărârile acestora avizate juridic 
reprezintă aviz conform pentru decizia rectorului sau, după caz, a 
preşedintelui Academiei Române.» 

 
12. Articolul 170 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
«Art. 170 - (1) În cazul nerespectării standardelor de calitate 

sau de etică profesională, pentru titlurile de doctor acordate în baza 
ordinului ministrului, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

tiinţifice, pe baza unor rapoarte externe de evaluare, întocmite, 
după caz, de CNATDCU, de CNCS, de Consiliul de etică şi 
management universitar sau de Consiliul Naţional de Etică a 
Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, poate lua 
următoarele măsuri, alternativ sau simultan: 

 a) retragerea calităţii de conducător de doctorat; 
 b) retragerea titlului de doctor acordat prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice; 
 c) retragerea acreditării şcolii doctorale, ceea ce implică 

retragerea dreptului şcolii doctorale de a organiza concurs de 
admitere pentru selectarea de noi studenţi-doctoranzi. 

(2) Reacreditarea şcolii doctorale se poate obţine după cel 
puţin 5 ani de la pierderea acestei calităţi, numai în urma reluării 
procesului de acreditare, conform art. 158. 

(3) Redobândirea calităţii de conducător de doctorat se poate 
obţine după cel puţin 5 ani de la pierderea acestei calităţi, la 
propunerea IOSUD, pe baza unui raport de evaluare internă, ale 
cărui aprecieri sunt validate printr-o evaluare externă efectuată de 
CNATDCU. Rezultatele pozitive ale acestor proceduri sunt 
condiţii necesare pentru aprobare din partea Ministerului Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării tiinţifice. 

(4) Conducătorii de doctorat sunt evaluaţi o dată la 5 ani. 
Procedurile de evaluare sunt stabilite de Ministerul Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării tiinţifice, la propunerea CNATDCU. 

(5) În cazul nerespectării criteriilor de etică şi deontologie 
profesională, titlul de doctor se retrage prin decizia rectorului sau, 
după caz, a preşedintelui Academiei Române, pe baza raportului 
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comisiei de etică a instituţiei de învăţământ superior/Academiei 
Române, sau după caz, a raportului CNATDCU. 

(6) Pentru titlurile de doctor obţinute prin ordin al ministrului 
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, în baza deciziei de 
retragere a titlului, semnată de către rector sau, după caz, de 
preşedintele Academiei Române, cu avizul conform al 
CNATDCU, ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice 
emite ordinul de retragere a titlului de doctor.» 

 
13. La articolul 219 alineatul (1), după litera e) se introduc 

două noi litere, literele  f) şi g), cu următorul cuprins: 
«f) verifică respectarea cerinţelor procedurale de acordare a 

titlului de doctor;  
g) realizează monitorizarea şcolilor doctorale din România, 

conform reglementărilor legale.»  
 

3. La articolul unic, punctul 2 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„2. La articolul 324, literele c), d), e), f) şi g) se abrogă.”  
 
4. La articolul unic, după punctul 2 se introduce un nou 

punct, punctul 3, cu următorul cuprins: 
 „3. Articolul 325 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
«Art. 325 - Se interzice ocuparea posturilor didactice şi de 

cercetare de către persoane cu privire la care s-a dovedit că au 
realizat abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi 
activitatea universitară, stabilite conform legii. Se anulează 
concursul pentru un post didactic sau de cercetare ocupat, iar 
contractul de muncă cu universitatea încetează de drept, indiferent 
de momentul la care s-a dovedit că o persoană a realizat abateri 
grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea 
universitară.»”  
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 6 aprilie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76                  
alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

 
 
 
p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 
 
 

FLORIN IORDACHE 
 


