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Lege
pentru modificarea completarea 

Legii nr. 111/1995 privind depozitul legal de documente

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. Legea nr. 111/1995 privind depozitul legal de documente, publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 280 din 30 noiembrie 1995, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
se modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 8, alineatul (4) se modifica $i va avea urmatorul cuprins:

„(4) Tezele de doctorat impreuna cu anexele acestora se trimit, in doua exemplare, unul in format 
tiparit §i unul in format digital pe suport electronic, la Biblioteca Nationals a Romaniei de catre 
institutiile organizatoare de studii universitare de doctorat.”

2. La articolul 8, dupa alineatul (4), se introduce un nou alineat, alin. (5), cu urmatorul 
cuprins:

„(5) Tezele de doctorat impreuna cu anexele acestora se trimit, in cate un exemplar §i catre 
Biblioteca Academiei Romane de catre institu^iile organizatoare de studii universitare de 
doctorat.”

3. La articolul 15, dupa litera h), se introduce o noua litera, lit. i), cu urmatorul cuprins:

„ i) transpune in format digital §i publica pe catalogul online toate tezele de doctorat §i anexele 
acestora care au fost transmise doar pe format tiparit catre Biblioteca Nationals a Romaniei.”

4. La articolul 19, alineatul (1) se modifica ^i va avea urmatorul cuprins:

,,(1) Nerespectarea obligaliei de trimitere a documentelor cu titlu de Depozit legal in termenul 
prevSzut la art. 13 alin. (3) constituie contravenjie §i se sanc^ioneaza cu amends contraven^ionala 
de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice §i de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru



persoanele juridice, m fimc^ie de preful de vanzare al documentului sau valoarea documentara. 
Fac excep^ie documentele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. b).”

Art. II. - In termen de 18 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Biblioteca Nafionala 
a Romaniei transpune in format digital ^i publica pe catalogul online toate tezele de 
doctorat ^i anexele acestora care au fost transmise doar in format tiparit.

Art. Ill - Fondurile publice necesare indeplinirii obligatiei legale de la art. II se asigura din 
bugetul Ministerului Culturii in temeiul art. 70 alin. (1) din Legea 334/2002 privind 
bibliotecile cu modificarile ^i completarile ulterioare.

Aceastd lege a fost adoptatd de Parlamentul Romdniei cu respectarea prevederilor art. 75 ale 
art. 76 alin (2) din Constitufia Romdniei, republicatd.
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