
1 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 28 martie 2018 
Nr.4c-9/25 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind desfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti 

(PLx. 18/2018) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PLx.18 din 12 februarie 2018, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, proiectul de Lege privind desfiinţarea Institutului 
Teologic Romano-Catolic din Bucureşti. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.922/2.11.2017. 
 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare desfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti, instituţie de 

învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ. Patrimoniul 
institutului, în conformitate cu prevederile art.230 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, revine 
fondatorilor. Studenții și absolvenții fără diplomă care au fost înmatriculați la specializările/programele de studii universitare din cadrul 
Institutului Teologic Romano-Catolic din București au dreptul să finalizeze studiile conform prevederilor art.361 alin.(5) din Legea 
educației naționale nr.1/2011. 
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 2.  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituţia României, republicată. 
 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 16 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
  

În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de lege a participat ca 
invitat domnul Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale.   
 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 5 februarie 2018. 
 

4.  În urma dezbaterii, în şedinţa din 27 martie 2018, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, propune Plenului Camerei 
Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise din anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  

 
   
 
 
 
            PREŞEDINTE                                       SECRETAR 
                            Prof.dr. Camelia GAVRILĂ                                                          Mihaela HUNCĂ 
 
 
   
 
 
                                                                                                                                                                   Consilier parlamentar 
                                                                                                                                                                     Ioana Florina Mînzu 
                                                                                                                                                                        Monica Tudor 
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                   ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE     

 
Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1. Titlul Legii: Lege  privind desfiinţarea Institutului Teologic 
Romano-Catolic din Bucureşti 

Text nemodificat   

2. Art. 1. – Se desfiinţează Institutul Teologic Romano-Catolic din 
Bucureşti, ca instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de 
drept privat şi de unitate publică, parte a sistemului naţional de 
învăţământ, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. General Henri 
Mathias Berthelot nr.19, sector 1, Bucureşti, începând cu data intrării 
în vigoare a prezentei legi. 

Art. 1. – Se desfiinţează Institutul Teologic Romano-
Catolic din Bucureşti, ca instituţie de învăţământ 
superior, persoană juridică de drept privat şi de 
unitate publică, parte a sistemului naţional de 
învăţământ, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. 
General Henri Mathias Berthelot nr.19, sector 1, 
începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi. 

Autor: Comisia 

Pentru evitarea 
repetiției  

3. Art. 2. – Patrimoniul Institutului Teologic Romano-Catolic din 
Bucureşti, în conformitate cu prevederile art. 230 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările, revine 
fondatorilor. 

 
Text nemodificat 

 

4. Art. 3. – Studenţii şi absolvenţii fără diplomă care au fost înmatriculaţi 
la specializările/programele de studii universitare din cadrul Institutului 
Teologic Romano-Catolic din Bucureşti, au dreptul să finalizeze 
studiile conform prevederilor art.361 alin.(5) din Legea nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
Text nemodificat 

 

5. Art. 4. – Arhiva Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti va 
fi depusă la Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Municipiului 
Bucureşti, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 

Art. 4. – Arhiva Institutului Teologic Romano-
Catolic din Bucureşti va fi depusă la Arhivele 
Naţionale ale României, Serviciul Municipiului 
Bucureşti al Arhivelor Naţionale, în termen de 60 
de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

Autor: Comisia 

Conform art. 4 
din HG nr. 
1376/2009. 

6. Art. 5. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea 
nr. 485/2002 privind înfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic 
din Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
518 din 17 iulie 2002. 

 
Text nemodificat 

 

 


