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           SINTEZA 
 lucrărilor Comisiei din zilele de 16 şi 17 iunie 1998 

 
 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat lucrările în 

zilele de marţi 16 iunie (orele 8,30 – 16,30) şi miercuri 17 iunie (orele 8,30 – 

16,30), având următoarea ordine de zi: 

- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului       

nr.36/1997 privind modificarea şi completarea Legii învăţământului 

nr.84/1995 (continuarea analizei şi dezbaterii). 

În urma votului exprimat, Comisia a aprobat următoarele articole: 

Art.70 (1) Învăţământul postuniversitar asigură specializarea în domeniu 

sau extinderea şi perfecţionarea pregătirii atestate prin diplomă de licenţă, diplomă 

de inginer sau, după caz, diplomă de absolvire. 

(2) Învăţământul postuniversitar se organizează în instituţii de învăţământ 

superior şi în şcoli de studii postuniversitare, acreditate în acest scop, şi se 

realizează prin: studii aprofundate în specialitate, masterat, studii academice 

postuniversitare, doctorat, studii postuniversitare de specializare şi cursuri de 

perfecţionare postuniversitare. 

(3) Înfiinţarea structurilor de învăţământ postuniversitar în cadrul 

instituţiilor de învăţământ superior acreditate în acest scop se aprobă de către 

Ministerul Educaţiei Naţionale, la propunerea senatelor universitare. 
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Art.71 (1) Admiterea în învăţământul postuniversitar, cu excepţia 

doctoratului, se face pe baza criteriilor generale aprobate de Ministerul Educaţiei 

Naţionale şi a criteriilor specifice aprobate de senatul instituţiei de învăţământ 

superior. 

(2) Admiterea, organizarea şi desfăşurarea doctoratului se reglementează 

prin hotărâre a Guvernului. 

(3)  Numărul locurilor pentru învăţământ postuniversitar se stabileşte de: 

a) Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru cele finanţate de la bugetul de 

stat. 

b) Senatele universitare, pentru cele susţinute prin taxe sau alte surse 

extrabugetare; 

Art.72 (1) Studiile aprofundate în specialitate au durata de 2-3 semestre şi 

pot fi urmate de absolvenţii cu diplomă de licenţă sau diplomă de inginer. 

(2) Studiile aprofundate în specialitate se încheie cu susţinerea unei 

disertaţii. Absolvenţii care au susţinut disertaţia primesc  diploma de studii 

aprofundate. 

(3) Studenţii înmatriculaţi la studii aprofundate în specialitate, pe locurile 

finanţate de la bugetul de stat, beneficiază de gratuitatea studiilor, precum şi de 

burse în conformitate cu prevederile legii. 

(4) Studiile de masterat au durata de 2-4 semestre şi pot fi urmate de 

absolvenţii cu diplomă de licenţă sau diplomă de inginer, indiferent de profilul sau 

specializarea studiilor universitare de lungă durată absolvite. 

(5) Masteratul se organizează în cadrul institutelor de învăţământ superior 

sau în şcoli de studii postuniversitare înfiinţate ca instituţii independente, 

ca învăţământ de zi sau cu frecvenţă redusă. 

(6)  Masteratul se încheie cu susţinerea unei disertaţii. Absolvenţii care au 

susţinut disertaţia primesc diploma de master. 

Art.73  (1)  Doctoratul este o formă superioară de învăţământ şi cercetare. 
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(2) Au dreptul să participe la admitere la doctorat absolvenţii 

învăţământului universitar de lungă durată, cu diploma de licenţă sau diploma de 

inginer. 

(3) Conducătorii de doctorat pot fi profesori universitari titulari, asociaţi sau 

consultanţi, ori academicieni, având titlul de doctor. Dreptul de a conduce 

doctoratul este avizat nominal de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor şi Certificatelor Universitare, la propunerea instituţiilor organizatoare, 

şi este conferit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

(4) Doctoratul este organizat, cu şi fără frecvenţă, în instituţiile de 

învăţământ superior aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale, la 

propunerea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 

Certificatelor Universitare, pe baza criteriilor de acreditare în acest scop. 

(5)   Doctoratul se încheie cu o teză susţinută public şi evaluată de o comisie 

de specialişti, propusă de senatul instituţiei de învăţământ superior 

organizatoare, avizată de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi aprobată de ministrul 

educaţiei naţionale. Comisia este alcătuită dintr-un preşedinte, 

conducătorul de doctorat şi din trei referenţi oficiali, specialişti cu 

activitate ştiinţifică deosebită, cu titlu de doctor în domeniu, dintre care 

cel puţin doi nu funcţionează în instituţia organizatoare a doctoratului. 

Pentru activitatea depusă, referenţii oficiali vor fi retribuiţi potrivit 

normelor stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

(6) Titlul ştiinţific de doctor se acordă de către conducerea instituţiei 

organizatoare şi se confirmă de către Consiliul Naţional de Atestare a 

Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, la propunerea 

comisiilor de specialitate. Pe baza ordinului ministrului educaţiei 

naţionale, se eliberează diploma de doctor. 

Art.74 (1) Şcolile de studii academice postuniversitare organizate ca 

instituţii independente în ţară sau străinătate, oferă programe de pregătire cu 
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durata de 2-4 semestre, la forma de învăţământ de zi sau cu frecvenţă redusă, în 

vederea extinderii şi perfecţionării pregătirii atestate prin diploma de licenţă sau 

diploma de inginer. 

(2) Studiile se finalizează cu susţinerea unei dizertaţii. Absolvenţii primesc 

diploma de studii academice postuniversitare. 

Art.75. (1)  Studiile postuniversitare de specializare pot fi urmate de 

absolvenţii cu diplomă de licenţă sau diplomă de inginer. Durata studiilor, 

curriculum-ul şi modalitatea de finalizare se aprobă de senatele universitare. 

(2) Absolvenţilor li se eliberează diplomă de studii postuniversitare de 

specializare. 

Art.76 (1) Cursurile postuniversitare de perfecţionare pot fi urmate de 

absolvenţii cu diplomă de absolvire ai învăţământului de scurtă durată sau de 

absolvenţii cu diplomă de licenţă or diplomă de inginer. Durata cursurilor, 

programul de pregătire şi modalitatea de finalizare a studiilor se aprobă de senatul 

universitar. 

(3) Absolvenţii primesc certificat de absolvire. 

Art.81 (2) În cazul contractelor de finanţare sau de granturi, încheiate între 

Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, pe de o parte, şi unităţile menţionate la art. 80 

alin. (1), (2), şi (7), pe de altă parte, rezultatele cercetărilor aparţin executanţilor. 

Art.82 (1)  Veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior, 

realizate din contracte de cercetare ştiinţifică, de proiectare, de consultanţă sau de 

expertiză, precum şi din contracte pentru alte servicii ştiinţifice sau didactice, se 

evidenţiază distinct de contul bugetar, într-un cont special deschis la bancă. Aceste 

venituri se utilizează, cu acordul responsabilului de contract şi cu avizul 

rectorului, pentru dezvoltarea bazei materiale proprii de cercetare şi de activităţi 

didactice, precum şi pentru remunerarea personalului care a executat contractul. 

   Baza materială este constituită din obiecte ca: mijloace fixe, obiecte de 

inventar, materiale de orice fel. Aceste obiecte pot fi cumpărate în timpul 

desfăşurării contractului sau după predarea lucrării şi după încasarea banilor. 
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  (2) Din veniturile prevăzute la alin. (1) se mai pot finanţa următoarele 

categorii de cheltuieli: burse de cercetare şi instruire, informare şi documentare, 

taxe pentru participarea ca membru în organisme, organizaţii şi instituţii de profil, 

organizarea şi/sau participarea la manifestări cultural-ştiinţifice interne şi 

internaţionale, editarea de carte didactică şi de specialitate. 

(3) Veniturile realizate şi neutilizate la finele anului se reportează, cu 

aceeaşi destinaţie, în anul următor. 

Art.86 Departamentul constituie o structură subordonată instituţiei de 

învăţământ superior sau, după caz, facultăţii, având funcţii didactice, de cercetare 

ştiinţifică, de proiectare şi microproducţie. Organizarea şi funcţionarea 

departamentelor se stabilesc de către senatele universitare.  

Art.88 (1) Instituţiile de învăţământ superior sau componentele acestora au 

dreptul de a organiza şi de a administra unităţi şi centre de cercetare, centre pentru 

pregătirea resurselor umane, unităţi de microproducţie, loturi experimentale sau 

structuri instituţionale, singure sau în colaborare cu persoane juridice. 

(2) Instituţiile de învăţământ superior au dreptul de a organiza în colaborare 

cu instituţii similare din ţară şi străinătate programe de învăţământ universitar şi 

postuniversitar, conform metodologiei stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Art.90 (1) Comunitatea universitară este constituită din personal didactic, 

personal didactic auxiliar, personal de cercetare ştiinţifică, de proiectare, precum şi 

din cei care studiază în instituţia respectivă.  

(2) Comunitatea universitară foloseşte în activitatea sa personal 

administrativ. 

Art.95 Spaţiul universitar este inviolabil. Accesul în spaţiul universitar este 

permis numai în condiţiile stabilite prin Carta universitară sau prin lege. 

Art.97 (1) Învăţământul militar este învăţământ de stat, parte integrantă a 

sistemului naţional de învăţământ şi cuprinde: învăţământ liceal, învăţământ 

postliceal pentru formarea maiştrilor militari şi a subofiţerilor, învăţământ 
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universitar pentru formarea ofiţerilor şi a altor specialişti, învăţământ 

postuniversitar. 

(2) Perfecţionarea pregătirii cadrelor militare se realizează în instituţii de 

învăţământ distincte. 

Art.106 (2) Standardele corespund fiecărui criteriu şi indică nivelurile 

minime obligatorii în procesul de evaluare. Aceste standarde sunt diferenţiate în 

funcţie de nivelul de învăţământ şi sunt stabilite de Comisia de Evaluare şi 

Acreditare a Învăţământului   Preuniversitar, care se înfiinţează şi funcţionează pe 

lângă Ministerul Educaţiei Naţionale, în baza regulamentului aprobat prin 

Hotărâre a Guvernului. 

Art.127 (1) Conţinutul învăţământului preuniversitar este asigurat prin 

curriculum naţional. Curriculum-ul naţional este ansamblul coerent al planurilor-

cadru de învăţământ , al programelor şi manualelor şcolare din învăţământul 

preuniversitar. Acest ansamblu cuprinde o componentă comună pentru toate şcoile 

de acelaşi tip şi o altă componentă aflată la decizia şcolii. 

(2) Planurile-cadru de învăţământ cuprind disciplinele obligatorii, opţionale 

şi facultative, precum şi numărul minim şi maxim de ore aferent fiecăreia dintre 

acestea. 

(3) Programele şcolare stabilesc, pentru fiecare disciplină din planul de 

învăţământ, obiectivele instructiv-educative şi formative ale disciplinei şi 

evidenţiază conţinuturile fundamentale de ordin teoretic, experimental şi aplicativ, 

oferind orientări metodologice generale pentru realizarea acestora. 

Art.128 (1)  Planurile-cadru de învăţământ şi programele şcolare pentru 

învăţământul preuniversitar se elaborează de comisiile naţionale de specialitate, 

fiind coordonate şi avizate de Consiliul Naţional pentru Curriculum şi se aprobă 

de ministrul educaţiei naţionale. 

(3) În unităţile de învăţământ se pot utiliza manuale alternative. Cadrul 

didactic are dreptul de a recomanda elevilor un anumit manual, pe baza criteriilor 

stabilite de către Ministerul Educaţiei Naţionale. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei (29) au absentat motivat trei 

deputaţi, după cum urmează: 

- Ecaterina Andronescu – Grupul Parlamentar PDSR 

- Vichentie Nicolaiciuc – Grupul Parlamentar Minorităţi 

- Aureliu Săndulescu – Grupul Parlamentar PNŢCD-CE. 

 

 

 

          PREŞEDINTE           SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu               Prof.univ.dr.Alexandru 

Ionescu 

 


