ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 4 august 2017
privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării
profesionale şi sănătăţii
EMITENT:
Guvernul
PUBLICAT ÎN:
Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017
Data Intrarii in vigoare: 07 August 2017
-------------------------------------------------------------------------

întrucât învăţământul constituie prioritate naţională şi a actualului Guvern,
ţinând cont de nevoia de a asigura organizarea şi funcţionarea eficientă, performantă şi predictibilă a
sistemului naţional de educaţie, precum şi de efectele perturbatoare produse de absenţa cadrului legislativ
adecvat, aspecte care au consecinţe grave,
având în vedere nevoia urgentă de asigurare a calităţii şi a condiţiilor optime pentru desfăşurarea
procesului de învăţământ în cadrul ciclului de doctorat în anul universitar 2017-2018, astfel încât
studenţii-doctoranzi să nu suporte o serie de consecinţe care nu le sunt imputabile,
având în vedere faptul că fără intervenţia imediată a Guvernului şcolile doctorale din România nu
pot organiza examene de admitere la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2017-2018 şi
implicit, de finalizare a studiilor doctorale, după data de 1 octombrie 2017, fiind în imposibilitatea
emiterii diplomelor şi titlurilor universitare recunoscute de către Ministerul Educaţiei Naţionale, acestea
două reprezentând atribute specifice ale acreditării, conform cadrului normativ în vigoare,
deoarece toate aspectele de mai sus vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a
cărei reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată
,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
ARTICOL UNIC
Alineatul (3) al articolului VIII
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării
profesionale şi sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1009 din 15 decembrie
2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Prin derogare de la prevederile art. 158 alin. (4)
şi (5) din Legea nr. 1/2011
, cu modificările şi completările ulterioare, şcolile doctorale îşi menţin acreditarea până la realizarea
procesului de evaluare periodică, dar nu mai târziu de 1 octombrie 2019"
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