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           RAPORT 

               asupra proiectului de Lege privind înfiinţarea  
            Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova 
 

În urma examinării proiectului de Lege privind înfiinţarea Universităţii de 

Medicină şi Farmacie din Craiova, în şedinţa din 4 martie 1998, propunem ca 

acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 

 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

1. Titlul legii: 
Lege privind înfiinţarea  
Universităţii  de Medicină 
şi Farmacie din Craiova 

Text neschimbat  

2. Art.1: 
 
Se înfiinţează 

Universitatea de Medicină 
şi Farmacie, instituţie 
publică cu personalitate 
juridică, în subordinea 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale, cu sediul în 
Craiova - str.Petru Rareş, 
nr.4, prin reorganizarea 
Facultăţii de Medicină a 
Universităţii din Craiova, 
cu specializările acreditate 
sau autorizate să 
funcţioneze provizoriu, 
potrivit legii. 

Art.1 - (1) Se înfiinţează 
Universitatea de Medicină 
şi Farmacie din Craiova, 
ca instituţie de 
învăţământ superior de 
stat, cu personalitate 
juridică, în subordinea 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale, cu sediul în 
Craiova - str. Petru Rareş, 
nr.4, prin desprinderea 
Facultăţii de Medicină din 
cadrul Universităţii din 
Craiova, cu specializările 
acreditate sau autorizate să 
funcţioneze provizoriu, 
potrivit legii. 

Precizări necesare 
în textul legii, în 
acord cu 
prevederile Legii 
nr.88/1993 şi a 
legii nr.84/1995. 
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 Facultăţile din structura 
Universităţii de Medicină 
şi Farmacie din Craiova se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului. 

      (2) Universitatea de 
Medicină şi Farmacie din 
Craiova va funcţiona cu 
Facultatea de Medicină, 
acreditată, şi Facultăţile 
de Stomatologie şi de 
Farmacie rezultate prin 
desprindere din 
Facultatea de Medicină. 
Specializările Facultăţilor 
de Stomatologie şi de 
Farmacie, autorizate 
provizoriu, urmează 
procedurile de acreditare 
prevăzute de Legea 
nr.88/1993. 

3. Art.2 - Universitatea de 
Medicină şi Farmacie din 
Craiova are un patrimoniu 
propriu constituit prin 
preluarea, pe bază de 
protocol, de la 
Universitatea din Craiova 
a bunurilor mobile şi 
imobile folosite de 
Facultatea de Medicină a 
Universităţii din Craiova, 
cu activul şi pasivul 
existente la data 
transmiterii. 
 

Art.2 - Universitatea de 
Medicină şi Farmacie din 
Craiova dispune de 
patrimoniu propriu 
constituit prin preluarea, pe 
bază de protocol, de la 
Universitatea din Craiova a 
bunurilor mobile şi imobile 
folosite de Facultatea de 
Medicină a Universităţii 
din Craiova, cu activul şi 
pasivul existente la data 
transmiterii. 

Îmbunătăţire 
redacţională. 

4. Art.3 - Personalul 
didactic, didactic auxiliar 
şi personalul din serviciile 
funcţionale aferente 
Facultăţii de Medicină a 
Universităţii din Craiova 
trece la Universitatea de 
Medicină şi Farmacie din 
Craiova şi se consideră 
transferat în interesul 
serviciului. 
 

Art.3 - Personalul didactic, 
didactic auxiliar şi 
celelalte categorii de 
personal aferente 
Facultăţii de Medicină a 
Universităţii din Craiova se 
transferă la Universitatea 
de Medicină şi Farmacie 
din Craiova. 

Îmbunătăţire 
redacţională şi 
punerea în acord 
cu legislaţia în 
vigoare. 
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5. Art.4 - Cheltuielile 
privind funcţionarea 
Universităţii de Medicină 
şi Farmacie din Craiova - 
instituţie de învăţământ 
superior de stat - se 
suportă din sumele alocate 
de la bugetul de stat prin 
bugetul Ministerului 
Educaţiei Naţionale, 
precum şi din alte surse de 
venituri dobândite în 
condiţiile legii.  
 

Art.4 - Cheltuielile privind 
funcţionarea Universităţii 
de Medicină şi Farmacie 
din Craiova  se suportă de 
la bugetul de stat prin 
bugetul Ministerului 
Educaţiei Naţionale, 
precum şi din alte surse de 
venituri dobândite în 
condiţiile legii. 

Îmbunătăţire 
redacţională. 

6. Art.5 - Anexele la 
Hotărârea Guvernului 
nr.294/1997 cu privire la 
funcţionarea instituţiilor  
de învăţământ superior, în 
conformitate cu 
prevederile Legii 
nr.88/1993 privind 
acreditarea instituţiilor de 
învăţământ superior şi 
recunoaşterea diplomelor, 
publicată în Monitorul 
Oficial nr.130 din 25 iunie 
1997, astfel cum a fost 
modificată şi completată 
prin Hotărârea Guvernului 
nr.472/1997 şi prin 
Hotărârea Guvernului 
nr.680/1997, precum şi 
anexele la Hotărârea 
Guvernului nr.690/1997 
privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului 
Educaţiei Naţionale, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României 
nr.309 din 13 noiembrie 
1997, se modifică şi se 
completează în mod 

Art.5 - Poziţia 26 lit.b) din 
Anexa nr.1A - Universităţi, 
Academii,Institute - la 
Hotărârea Guvernului 
nr.294/1997 cu privire la 
funcţionarea instituţiilor de 
învăţământ superior, în 
conformitate cu prevederile 
Legii nr.88/1993 privind 
acreditarea instituţiilor de 
învăţământ superior şi 
recunoaşterea diplomelor, 
publicată în Monitorul 
Oficial nr.130 din 25 iunie 
1997, astfel cum a fost 
modificată prin Hotărârea 
Guvernului nr.472/1997, 
precum şi poziţia 38 din 
Anexa nr.2 - Instituţiile şi 
unităţile care funcţionează 
în subordinea Ministerului 
Educaţiei Naţionale - la 
Hotărârea Guvernului 
nr.57/1998 pentru 
modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului 
nr.690/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Educaţiei 

Reformularea 
textului din punct 
de vedere tehnic 
legislativ 
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corespunzător. Naţionale, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, nr.67 din 12 
februarie 1998 se modifică 
şi se completează în mod 
corespunzător. 

Potrivit Art.74(2) din Constituţia României, legea are un caracter ordinar. 

 

 PREŞEDINTE    SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu       Prof.univ.dr.ing.Ecaterina Andronescu 

 

 

Expert parlamentar 

  Simion Cioată 


