
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

L E G E 

pentru modificarea şi completarea art. 168 din Legea educaţiei 

naţionale 1/2011 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

Art. I. - Articolul 168 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 

2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

1. La articolul 168, alineatele (7) şi (10) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

„(7) Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educaţiei, 

după validarea tezei de doctorat de către CNATDCU, după transmiterea 

acesteia de către IOSUD către Biblioteca Naţională a României în 

termenul şi condiţiile prevăzute la alin. (10) şi după publicarea acesteia 

pe site-ul administrat de Ministerul Educaţiei conform prevederilor  

alin. (9). 

(10) După validarea tezei de doctorat de către CNATDCU în 

condiţiile prevăzute la alin. (5), în termen de maximum 90 de zile, IOSUD 

are obligaţia transmiterii către Biblioteca Naţională a României a unui 

exemplar tipărit al tezei de doctorat şi al anexelor acesteia, conform  

Legii nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, republicată, 

exemplar destinat Fondului intangibil, precum şi a unui exemplar digital 

al acestora, pe suport electronic, destinat consultării la cerere, de către 

orice persoană interesată, în condiţiile respectării reglementărilor legale 

în vigoare.” 
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2. La articolul 168, după alineatul (10) se introduce un nou 

alineat, alin. (11), cu următorul cuprins: 

„(11) Cererea de consultare a unei teze de doctorat cuprinde datele 

de identificare a tezei de doctorat, numele, prenumele şi semnătura 

solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului. 

Cererea se transmite către Biblioteca Naţională a României prin orice 

mijloc care asigură dovada comunicării. In 30 de zile de la primirea 

cererii, Biblioteca Naţională a României comunică solicitantului invitaţia 

de a studia teza de doctorat, fie la sediul acesteia, fie în orice altă 

modalitatea prevăzută de lege. Nerespectarea termenului de 30 de zile 

atrage incidenţa sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi 

completările ulterioare.ˮ 

 

Art. II. - Prin derogare de la art. 5 alin. (2) din Legea educaţiei 

naţionale 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, prevederile 

prezentei legi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul 

Oficial. 

 

Art. III. - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu completarea adusă prin 

prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României,  

Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 

Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din 

Constituţia României, republicată. 
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