
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

L E G E
privind înfiinţarea Universităţii Europene “Drăgan” din

Lugoj

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. – Se înfiinţează Universitatea Europenă “Drăgan” din
Lugoj ca instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept
privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ,
cu sediul în municipiul Lugoj, str. I. Huniade nr.2, jud.Timiş.

Art. 2. – Universitatea se înfiinţează cu următoarea facultate şi
specializare acreditate: Facultatea de Drept, specializarea drept, cu
predare în limba română.

Art. 3. – După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura
universităţii intră şi facultăţile, colegiile şi specializările, altele decât cea
menţionată la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a
Guvernului, conform legii.
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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, începând cu data intrării
în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. – (1) Universitatea înfiinţată dispune de patrimoniu
propriu, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea universităţii
prin efectul legii.

Art. 6. – 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.

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

Art. 8. – Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de
calitate specifice învăţământului superior, instituţia prevăzută la art.1
este special monitorizată pe o perioadă de trei ani, conform unei
metodologii elaborată 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
intrarea în vigoare a prezentei legi.
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Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din
24 februarie 2003, cu respectarea prevederilor articolului 74 alineatul
(2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE  SENATULUI

Nicolae  Văcăroiu

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa
din 4 martie 2003, cu respectarea prevederilor articolului 74 alineatul
(2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR

Valer  Dorneanu

Bucureşti, 21 martie 2003
Nr. 100



ANEXA

PATRIMONIUL 
Universităţii Europene “Drăgan”  din Lugoj, înfiinţată prin lege

În conformitate cu prevederile art. 5, patrimoniul universităţii înfiinţate este constituit din:

Denumire Adresa Valoarea
- mil. lei - 

Titlul în baza căruia este
deţinut

I. BUNURI IMOBILE 11444
Clădiri Lugoj, str. I. Huniade

nr. 2
11444 Hotărâre autentif. sub nr.

583/19.11.2002
II. BUNURI MOBILE 5423
A. Tehnică de calcul - 1968 Documente legal întocmite
B. Birotică - 250 Documente legal întocmite
C. Mijloace de transport - 904 Documente legal întocmite
D. Mobilier - 367 Documente legal întocmite
E. Disponibilităţi - - -
F. Inventar gospodăresc - 203 Documente legal întocmite
G. Fond de carte - 1731 Documente legal întocmite
III. IMOBILIZĂRI  FINANCIARE -
A. Depozite bancare - - -
B. Fonduri speciale - - -
IV.  ACTIVE CIRCULANTE 1064
A. Titluri de plasament - - -
B. Disponibilităţi - 159 -
C. Stocuri - - -
D. Creanţe - - -
E. Alte valori - 905 -

      
       Notă:

Prezenta anexă are la bază protocolul de predare-primire a patrimoniului dintre Fundaţia
Europeană “Drăgan” din Lugoj şi Universitatea Europeană “Drăgan” din Lugoj, care se înfiinţează prin
lege.

Actele legalizate la notariat, în original, se află la dosarul legii de înfiinţare a universităţii, de la
Camera Deputaţilor.
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