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SINTEZA 
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La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 

data de 19 iunie 2018 au fost prezenți 12 deputați: Drulă Cătălin, Cîtea Vasile,  Dobrică 
Ionela Viorela, Popescu Mariana-Venera, Popescu Pavel,  Simonis Alfred-Robert,  Apjok 
Norbert, Moldovan Sorin Dan, Petcu Toma-Florin, Pop Rareș-Tudor, Socotar  Gheorghe-
Dinu, Zamfira Constantin-Cătălin.  Au fost absenţi: Anton Anton, Pambuccian Varujan, 
Pop Andrei, Sămărtinean Cornel-Mircea,. 

 
Pe ordinea de zi a ședinței s-a aflat: 

 
1. Plx nr.343/2018 - Propunerea legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea 

Depozitului Electronic Naţional al Lucrărilor Ştiinţifice. 
 

 
Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile 

art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis, 
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare, propunerea 
legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea Depozitului Electronic Naţional al 
Lucrărilor Ştiinţifice. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea şi 
funcţionarea Depozitului Electronic Naţional al Lucrărilor Ştiinţifice, ce urmează să 
funcţioneze în cadrul Bibliotecii Naţionale a României, în vederea asigurării accesului 
liber la cunoaşterea ştiinţifică, precum şi pentru evitarea cazurilor de fraudă în domeniul 
cercetării și a fost inițiată de un număr de 32 de deputați și senatori ai Uniunii Salvați 
România. Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observaţii şi 
propuneri, Senatul a respins propunerea legislativă în ședința din 22.05.2018, Guvernul 
nu susține adoptarea acestei inițiative legislative, iar în conformitate cu prevederile art.75 
alin.(1) din Constituția României, republicată, Camera Deputaților este cameră 
decizională. 

În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că această inițiativă 
legislativă urmărește publicarea în mod unitar a tuturor lucrărilor științifice (teze de 
doctorat, disertații pentru finalizarea studiilor de masterat, lucrări de licență, articole, 
analize etc.) într-o singură locație fapt ce ar contribui la diseminarea lor către un public 



mai larg din țară și din afara ei. Depozite și registre electronice pentru lucrările științifice 
există în multe state precum Franța, Marea Britanie, Austria, Belgia Germania, Olanda 
etc. și funcționează în cadrul bibliotecilor naționale integrând accesul la resursele fizice 
cu accesul la sursele electronice oferind oportunitatea unui acces deschis și liber la 
cunoașterea științifică. 
 Domnul deputat Dinu Gheorghe Socotar a menționat că lucrările de licență și 
masterat se susțin în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, iar lucrările de 
doctorat se susțin în cadrul Instituțiilor Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat 
(IOSUD). Instituțiile de învățământ superior transmit spre depozitare, în format 
electronic, lucrările de licență, masterat, doctorat acestea fiind rezultatul finalizării 
studiilor universitare de licență, masterat și doctorat. Trebuie să se facă distincție între 
lucrările susținute în instituțiile de învățământ superior și lucrările care aparțin institutelor 
de cercetare-dezvoltare. Există lucrări de licență/disertație/doctorat din diverse domenii 
de interes, care au regim special de cercetare fundamentală și aplicativă, elaborare, 
susținere și publicare, fiind clasificate, și care nu permit publicarea în Depozit.  

Domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui aviz favorabil asupra 
acestei inițiative legislative. Cu 5 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 3 abțineri 
propunerea domnul președinte Cătălin Drulă a fost respinsă. 

În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus adoptarea unui aviz 
negativ. Cu 6 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 1 abținere membrii comisiei au adoptat 
un aviz negativ asupra acestei propuneri legislative. 

 
 
 

       PREȘEDINTE, 
 
                              Cătălin Drulă 
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