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      RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.127/2000 privind organizarea
doctoratului şi a studiilor avansate academice în cadrul
Academiei Române

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2000 privind
organizarea doctoratului şi a studiilor avansate academice în cadrul
Academiei Române, în şedinţa din 21 martie 2001, propunem ca acesta
să fie supus spre dezbatere şi adoptare în forma adoptată de Senat, cu
următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Textul iniţial Textul adoptat de comisie Motivare

1. Titlul legii
Lege pentru aprobarea
ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.127/2000
privind oganizarea
doctoratului şi a studiilor
avansate academice în
cadrul Academiei
Române.

Titlul legii
Lege pentru aprobarea
ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.127/2000
privind oganizarea
doctoratului şi a studiilor
postuniversitare de
specializare în cadrul
Academiei Române.

Punerea în
acord cu
art.70
alin.2 din
Legea
învăţămân
tului
nr.84/1995
republicată

2. Articol unic
Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului
nr.127 din 30 iunie 2000
privind organizarea
doctoratului şi a studiilor

Articol unic
Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului
nr.127 din 30 iunie 2000
privind organizarea
doctoratului şi a studiilor
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avansate academice în
cadrul Academiei
Române, publicată în
Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.317
din 7 iulie 2000, cu
următoarele modificări:

postuniversitare de
specializare în cadrul
Academiei Române,
publicată în Monitorul
Oficial al României,
Partea I, nr.317 din 7
iulie 2000, cu
următoarele modificări:

3. Titlul ordonanţei de
urgenţă va avea următorul
cuprins:
,,Ordonanţă de urgenţă
privind organizarea
doctoratului şi a studiilor
academice postuniversitare
în Academia Română,,

Titlul ordonanţei de
urgenţă va avea
următorul cuprins:
,,Ordonanţă de urgenţă
privind organizarea
doctoratului şi a studiilor
postuniversitare de
specializare în Academia
Română,,

Punerea în
acord cu
art.70
alin.2 din
Legea
învăţămân
tului
nr.84/1995
republicată

4. Articolul 3 va avea
următorul cuprins:
,,Art.3. Conducătorii de
doctorat pot fi cercetători
ştiinţifici principali gradul
I, având titlul de doctor.
Dreptul de a conduce
doctoratul este avizat
nominal de Consiliul
Naţional de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor şi
Cerctificatelor
Universitare, la
propunerea prezidiului
Academiei Române şi este
conferit prin ordin al
ministrului educaţiei şi
cercetării,,.

Articolul 3 va avea
următorul cuprins:
,,Art.3. Conducătorii de
doctorat pot fi şi
cercetători ştiinţifici
principali gradul I, având
titlul de doctor. Dreptul
de a conduce doctoratul
este avizat nominal de
Consiliul Naţional de
Atestare a Titlurilor,
Diplomelor şi
Cerctificatelor
Universitare, la
propunerea prezidiului
Academiei Române şi
este conferit prin ordin al
ministrului educaţiei şi
cercetării,,.

Subiectul
logic
conţine şi
categoriile
de
profesori
universita
ri şi
academici
eni

5. Art.5 va avea următorul
cuprins:
,,Art.5. Academia Română
este abilitată, în condiţiile
legii, să organizeze cursuri
de studii academice
postuniversitare,,.

Art.5 va avea următorul
cuprins:
,,Art.5. Academia
Română este abilitată, în
condiţiile legii, să
organizeze studii
postuniversitare de

Idem pct.3
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specializare,,.
6. Art.6 va avea următorul

cuprins:
,,Art.6. Modul de
organizare şi funcţionare a
pregătirii doctoratului şi a
studiilor academice
postuniversitae este stabilit
de prezidiul Academiei
Române prin regulament,
în condiţiile legii,,.

Art.6 va avea următorul
cuprins:
,,Art.6. Modul de
organizare şi funcţionare
a pregătirii doctoratului şi
a studiilor
postuniversitare de
specializare este stabilit
de prezidiul Academiei
Române prin regulament,
în condiţiile legii,,.

7. Articolul 7 va avea
următorul cuprins:
,,Art.7 – Cheltuielile
instituţiei organizatoare
pentru pregătirea prin
doctorat şi prin studii
academice
postuniversitare se asigură
din bugetul Academiei
Române şi din taxe de
studii pentru aceste
activităţi.

Articolul 7 va avea
următorul cuprins:
,,Art.7 – Cheltuielile
instituţiei organizatoare
pentru pregătirea prin
doctorat şi prin studii
postuniversitare de
specializare se asigură
din bugetul Academiei
Române şi din taxe de
studii pentru aceste
activităţi.

NOTĂ: Celelalte articole din textul adoptat de Senat nu au modificări.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte
din categoria legilor organice.
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