
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 4 martie 2005 
Nr.29/297/2004 
 
 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind înfiinţarea Universităţii Athenaeum din municipiul Bucureşti  

 
 

 1. În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare pe fond, cu proiectul de Lege privind înfiinţarea 
Universităţii  Athenaeum din municipiul Bucureşti (P.L.X-735/28.12.2004).  
 Proiectul de lege a fost avizat de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia juridică de disciplină şi imunităţi, 
precum şi de către Consiliul Legislativ. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acreditarea instituţiei de învăţământ 
superior menţionată. În conformitate cu prevederile art.56, alin.(1), din Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, 
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înfiinţarea instituţiilor de învăţământ superior se face prin lege. Procedura de înfiinţare a acestora este reglementată în Legea 
nr.88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, republicată.  
 2. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 
 3. La dezbaterea proiectului de lege au participat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor: Constantin Brătianu – Director General – M.Ed.C. şi Paul Sterian – Secretar -                     
C.N.E.A.A. 
 4. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi, din totalul de 28 membri ai Comisiei. Raportul Comisiei a fost 
adoptat cu unanimitate de voturi.  
 5. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 6 decembrie 2004. 
 6. Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

I. Amendamente admise 
 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.  Titlul legii:

Lege privind înfiinţarea Universităţii  
Athenaeum din municipiul Bucureşti. 
 

 
Text nemodificat 

 



 3

2. Art.1 – Se înfiinţează Universitatea 
Athenaeum din municipiul Bucureşti, ca 
instituţie de învăţământ superior, persoană 
juridică de drept privat şi de utilitate publică, 
parte a sistemului naţional de învăţământ, cu 
sediul în municipiul Bucureşti, str.Giuseppe 
Garibaldi, nr.2 A, sector 2.  

 
 

Text nemodificat 

 

3. Art.2 – Universitatea Athenaeum din 
municipiul Bucureşti se înfiinţează cu 
următoarea facultate şi specializare 
acreditate: Facultatea de Ştiinţe Economice, 
specializarea Contabilitate şi informatică de 
gestiune, cu predare în limba română. 

 
Text nemodificat 

 

4.  Art.3 – După intrarea în vigoare a prezentei 
legi, în structura universităţii intră şi 
facultăţile, colegiile şi specializările, altele 
decât cele menţionate la art.2, acreditate sau 
autorizate să funcţioneze provizoriu prin 
hotărâre a Guvernului, conform legii. 
 

Art.3 – După intrarea în vigoare a prezentei 
legi, în structura universităţii intră şi  
facultăţile şi specializările, altele decât cele 
menţionate la art.2, acreditate sau autorizate 
să funcţioneze provizoriu prin hotărâre a 
Guvernului, conform legii. 
 
Autor: Comisia 

Potrivit art.16 (1) din 
Legea nr.288/2004 
privind organizarea 
studiilor universitare. 

5. Art.4 – Personalul didactic şi nedidactic din 
instituţia care a fost autorizată să funcţioneze 
provizoriu se preia prin transfer în interesul 
serviciului la instituţia nou înfiinţată, 

 
Text nemodificat 
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începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei legi.  

 
 

6. Art.5 (1) – Universitatea înfiinţată dispune de 
patrimoniu propriu, înscris în anexa care face 
parte integrantă din prezenta lege. 
(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este 
proprietatea Universităţii  Athenaeum din 
municipiul Bucureşti, prin efectul legii. 

 
 

Text nemodificat 
 

 

7. Art.6 (1) –  Patrimoniul universităţii va 
rămâne şi va fi utilizat numai în cadrul 
sistemului naţional de învăţământ. În cazul 
nerespectării acestei prevederi, Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării va propune încetarea 
activităţii de învăţământ şi desfiinţarea prin 
lege a universităţii.  
(2) În cazul desfiinţării instituţiei de 
învăţământ superior, destinaţia patrimoniului 
se stabileşte prin lege, numai în interesul 
învăţământului. 

Art.6 (1) –  Patrimoniul universităţii rămâne 
şi va fi utilizat numai în cadrul sistemului 
naţional de învăţământ. În cazul nerespectării 
acestei prevederi, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării va propune încetarea activităţii de 
învăţământ şi desfiinţarea prin lege a 
universităţii.  
(2) Text nemodificat 
 
Autor: Comisia 

 

8.  Art.7 – Cheltuielile privind funcţionarea 
universităţii se suportă din veniturile proprii, 
dobândite în condiţiile legii, precum şi din 
alte surse legale. 

 
Text nemodificat 

 

 

9. Art.8 – Pentru a se asigura respectarea 
standardelor legale de calitate specifice 

Art.8 – Pentru a se asigura respectarea 
standardelor legale de calitate, specifice 

Metodologia este 
publicată în Monitorul 
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învăţământului superior, instituţia prevăzută 
la art.1 este special monitorizată pe o 
perioadă de 3 ani, conform unei metodologii 
elaborate de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, care se aprobă prin ordin al 
ministrului educaţiei şi cercetării şi se 
publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, în termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi. 

învăţământului superior, instituţia prevăzută 
la art.1 este special monitorizată, pe o 
perioadă de 3 ani, conform metodologiei 
elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
şi publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 
Autor: Comisia 

Oficial al României, 
Partea I, nr.459 şi 
nr.699/2002. 

10. Anexa  
 

Anexa la lege se înlocuieşte cu anexa la 
prezentul raport. 
 

La solicitarea 
Comisiei anexa la lege 
se modifică şi se 
înlocuieşte cu anexa 
prezentată la raport. 

 
II. Amendamente respinse 

 
 În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial    Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare Camera
Decizională 

1.  Art.4 – Personalul didactic şi 
nedidactic din instituţia care a fost 
autorizată să funcţioneze 
provizoriu se preia prin transfer în 

Art.4 – Personalul existent din 
instituţia care a fost autorizată să 
funcţioneze provizoriu este
preluat de instituţia nou înfiinţată, 

 

a) Pentru o corectă 
definire a relaţiilor de 
muncă potrivit 
prevederilor Legii 

Camera 
Deputaţilor 
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interesul serviciului la instituţia 
nou înfiinţată, începând cu data 
intrării în vigoare a prezentei legi. 

cu respectarea prevederilor legale. 
 

Autor: Ungureanu Valeriu 
Alexandru –deputat PSD 

Respins 
 

nr.53/2003 Codul 
Muncii prin care este 
eliminată ,,instituţia: 
transfer în interesul 
serviciului,, , coroborat 
cu prevederile legale 
ale vechii noţiuni de 
vechime neîntreruptă şi 
vechime în muncă 
 
b) Pentru sistemul de 
învăţământ se aplică 
prevederile Legii 
nr.128/1997 privind 
Statutul personalului 
didactic. 

 
PREŞEDINTE              SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu                                                    Prof.Mihai Radan 
       
          

 
 
             Consilier 
           Simion Cioată 




