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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 08 februarie 2022 
Nr.4C-11/1195/2021 
 
 

RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru abrogarea alin. (71) și (72) ale art. 168 din Legea educației naționale nr.1/2011 

 (Plx. 572/2021) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 572 din 21 decembrie 2021, 
Comisia pentru învățământ a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (71) și (72) ale art. 168 din 
Legea educației naționale nr.1/2011. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială, avizul favorabil 

al Consiliului Legislativ nr. 985/13.12.2021, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social nr. 8107/21.12.2021, Punctul de vedere 
favorabil al Guvernului cu nr.477/25.01.2022. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea alin. (71) și (72) ale art. 168 din Legea educației naționale 

nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării posibilității titularul unui titlu științific de doctor de a renunța 
la titlul în cauză.  

 
 2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor 
art. 73 din Constituția României, republicată. 
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 La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 21 deputați din totalul de 26 membri ai Comisiei. 
 

În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a 
participat ca invitat domnul Florin Lixandru - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației  

 
 3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 
   

4. În urma dezbaterii, în ședința din data de 08 februarie 2022, Comisia a propus, cu 2 voturi pentru adoptare, 10 voturi împotriva 
adoptării și 9 abțineri, respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 

- din punct de vedere juridic, dreptul de ”a renunța” este un drept circumscris de dreptul civil, iar ”renunțarea la un drept nu se 
prezumă” (art. 13 - Renunțarea la drept, Legea nr. 287/2009, cu modificările și completările ulterioare - Codul Civil), ori motivele 
expuse în această inițiativă sunt motive care duc la instituirea de prezumții. Renunțarea la un drept trebuie să fie o exprimare expresă 
din partea titularului. Renunțarea este un actul unilateral prin care titularul unui drept își manifestă voința în sensul stingerii acestui 
drept. Renunțarea este o modalitate de exercitare a prerogativei pe care o are persoana de a dispune (ius abutendi) din punct de vedere 
juridic de un drept al său. Printr-un astfel de text legiuitorul a încercat să ofere o garanție suplimentară libertății de a dispune cu privire 
la drepturile civile, reglementată de dispozițiile art. 12 - Libertatea de a dispune din Codul civil. Garanția la care se face referire constă 
în aceea că interzicerea prezumției, obligă implicit la o manifestare expresă și univocă, și astfel elimină posibilitatea încălcării libertății 
de exercitare a drepturilor civile prin intermediul unor interpretări extensive; 

- dacă o persoană are dreptul să obțină un titlu științific (de doctor), trebuie să aibă dreptul și să renunțe la acesta. Limitarea 
exercițiului unor drepturi personale în considerarea unor drepturi colective și interese publice poate reprezenta o ingerință în realizarea 
drepturilor garantate de Legea fundamentală și din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Prin Decizia nr. 498/2018, Curtea a 
reținut că, prin cadrul normativ creat în privința organizării educației, statul nu trebuie să desconsidere persoana, cu toată complexitatea 
inerentă acestui concept, și să o plaseze într-un plan secund față de eventuala dorință a statului de a impune o anume idee; 

- dispozițiile propuse spre abrogare nu au ca scop de reglementare acordarea posibilității legale de renunțare la titlul de doctor 
cu intenția de a nu fi sancționate pentru plagiat. Aceste prevederi legale conferă posibilitatea titularului unui drept de a dispune de 
acesta, în conformitate cu propria sa voință; 

- în numeroase alte state, în legislația națională este prevăzut dreptul de a renunța la titlul științific de doctor, fiind utilizat până 
în prezent de diferite persoane, inclusiv de cele cu funcții publice; 

 - potrivit dispozițiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, soluțiile pe care le cuprinde un proiect de act normativ ”trebuie să fie temeinic fundamentate, 
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luându-se în considerare interesul social, politica legislativă a statului român și cerințele corelării cu ansamblul reglementărilor 
interne și ale armonizării legislației naționale cu legislația comunitară și cu tratatele internaționale la care România este parte, precum 
și cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului” (art. 6 alin. (1)). Astfel, ar fi fost necesar să se prezinte în expunerea de 
motive gradul de afectare a cadrului de etică prin existența acestor texte și o statistică privind utilizarea prerogativelor menționate de 
prevederile în vigoare raportat la numărul total de beneficiari. Un act normativ nu reglementează situații individuale, ci are aplicabilitate 
generală pentru toți subiecții de drept, iar inițiativa nu justifică interesul social general, fiind de natură să afecteze principiul securității 
raporturilor juridice. 
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