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Raport
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(PLx 641/2006)

1. În conformitate cu prevederile art.135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, prin adresa nr. PLx.641/20
noiembrie 2006, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a fost sesizată, spre dezbatere, cu cererea de reexaminare a
Legii pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.84/1995, republicată.
La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul primit de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, avizul
Consiliului Legislativ, precum şi Punctul de vedere al Guvernului.
Legea are ca obiect de reglementare completarea şi modificarea Legii nr. 84/1995, Legea învăţământului, în ceea ce
priveşte dispoziţiile acesteia referitoare la învăţământul universitar particular, atât în scopul armonizării cu legislaţia comunitară,
cât şi în scopul de a institui măsuri de sprijinire şi dezvoltare a unei părţi esenţiale şi extrem de dinamice a învăţământului
naţional, în conformitate cu principiul de bază al autonomiei universitare. Noile prevederi asigură condiţiile necesare sprijinirii şi
dezvoltării acestui segment al învăţământului superior, dându-i o mai mare independenţă în gestionarea resurselor materiale şi

financiare de care dispune universitatea respectivă. Totodată, pentru a face faţă competiţiei dintre universităţi, prin prezenta lege
se restabilesc raporturile normale dintre universitatea şi fundaţia din care s-a desprins aceasta.
2. În raport de obiectul şi conţinutul său, legea supusă reexaminării face parte din categoria legilor organice, potrivit
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată.
3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 28 membri ai Comisiei. La dezbateri a participat ca
invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: doamna Gabriela Pasztor –
secretar de stat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
4. În urma dezbaterii în şedinţa din 22 noiembrie 2006, analizând motivele care au determinat transmiterea spre
reexaminare a legii, Comisia a hotărât, cu 12 voturi pentru şi 5 abţineri, menţinerea formei adoptate iniţial de Parlamentul
României, din următoarele motive:
- universităţile înfiinţate prin lege au ca patrimoniu iniţial donaţiile primite de la fundaţii sau persoane fizice, care le-au
patronat în perioada de funcţionare provizorie;
- funcţionând ca instituţii non profit au fost scutite de plata impozitelor atât pe perioada funcţionării provizorii, cât şi postacreditare;
- condiţionarea utilizării patrimoniului de către fondatori, care reintră în drepturi prin această lege, este normală, fiind un
act de echitate faţă de societatea care i-a sprijinit să construiască astfel de instituţii.
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