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    Expunere de motive 

 

Secțiunea 1 

Titlul prezentului proiect de act normativ 

 

LEGE  

privind desfiinţarea Universității  Române de Științe și Arte ”Gheorghe Cristea” din 

București 

Secțiunea a 2 – a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situației actuale 

 

            Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea" din Bucureşti este 

înființată prin Legea nr. 482 din 11 iulie 2002  publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 518 

din 17 iulie 2002, privind înființarea Universității Române de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe 

Cristea" din Bucureşti, ca instituție de învățământ superior, persoană juridică de drept 

privat și de utilitate publică,  parte a sistemului naţional de învăţământ, cu sediul în 

municipiul Bucureşti, sector 3, Bd. Energeticienilor nr. 9 - 11, sectorul 3. 

Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea" din Bucureşti este înființată cu 

următoarele facultăţi şi specializări acreditate: 

    a) Facultatea de Drept, specializarea Drept, cu predare în limba română; 

    b) Facultatea de Relaţii Internaţionale, specializarea Relaţii economice internaţionale, cu 

predare în limba română. 

         Prin adresa cu nr. 04/15.06.2020,  Fundația Universitară Română de Ştiinţe şi Arte 

"Gheorghe Cristea" comunică Ministerului Educației și Cercetării decizia persoanei juridice 

fondatoare a Universității Române de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea" din Bucureşti, 

consemnată în Procesul Verbal nr. 1/07.02.2020 privind Hotărârea membrului fondator 

Cristea Lidia al Fundației Universitare Române de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea", de  

desființare a instituției de învățământ superior. 

         Începând cu anul universitar 2016-2017, prin H.G. 376/2016 privind aprobarea 

Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii 

instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016 – 2017, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I la data 23 septembrie 2016, Universitatea Română de Ştiinţe şi 

Arte "Gheorghe Cristea" din Bucureşti a intrat în lichidare cu toate programele/ 

specializările de studii de învățământ universitar. Astfel în anul universitar 2020-2021 nu 

mai funcționează nici o specializare /program de studii universitare, la nici un an de studii,  

la nici o formă de învățământ, la nici o locație din țară sau străinătate. 

        Prin urmare,  Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea" din Bucureşti 

se desfiinţează ca instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de 

utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ. 
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        Patrimoniul universității, în conformitate cu prevederile art. 230 din Legea educației 

naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, revine fondatorilor. 
             

         În conformitate cu prevederile art. 230 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, desfiinţarea Universității Române de Ştiinţe şi Arte 

"Gheorghe Cristea" din Bucureşti se face cu protecţia intereselor studenţilor. 

 

Studenții și absolvenții fără diplomă care au fost înmatriculați la 

specializări/programe de studii universitare din cadrul Universității Române de Științe și 

Arte ”Gheorghe Cristea” din București, au dreptul să îşi finalizeze studiile la 

specializări/programe de studii acreditate identice sau similare din acelaşi domeniu al 

specializării/programului de studii. 

        Programele de studii universitare organizate în baza Legii învăţământului nr. 84/1995, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru absolvenţii care au beneficiat 

de prelungire de studii, se finalizează cu examen de licenţă/diplomă în instituţiile de 

învăţământ superior acreditate care organizează şi desfăşoară examene de finalizare a 

studiilor organizate în baza Legii nr. 84/1995, conform Metodologiei-Cadru de organizare şi 

desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie aprobată prin Ordinul  MENCS  

nr. 6125/ din 20 decembrie 2016. Pentru a veni în sprijinul studenților care nu au finalizat 

studiile, a absolvenților care nu au susținut examenul de finalizare studii, a fost formulat 

conținutul art.4 care prevede păstrarea arhivei universității, în sensul că documentele 

administrative, documentele financiar – contabile cu caracter permanent,  urmează să fie 

depuse la Arhivele Naționale ale României, iar documentele universitare create pe timpul 

funcționării universității,  respectiv: suplimentul la diplomă, suplimentul descriptiv sau 

suplimentul Europass la diplomă,; foaia matricolă sau anexa cu note; registrele matricole; 

registrul unic de evidenţă a formularelor şi de eliberare a actelor de studii; cataloage; 

planurile de învăţământ; programele analitice ale disciplinelor din planul de învăţământ; 

fişele disciplinelor; situaţiile şcolare; adeverinţe privind şcolarizarea/absolvirea fără examen 

de finalizare a studiilor; adeverinţe de autenticitate; adeverinţe privind finalizarea studiilor; 

adeverinţe care atestă calitatea de student, urmează să fie depuse la o instituție de 

învățământ superior acreditată, care are prevăzute în structura universității programe de 

studii universitare similare, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

legi. 

Potrivit dispozițiilor Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996, republicată, respectiv Art. 14”(1) 

Creatorii şi deţinătorii de arhivă pot deţine documente care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional 

al României şi după expirarea termenului de depunere, dacă sunt necesare în desfăşurarea activităţii 

lor…”.   

La data intrării în vigoare a Legii privind desființarea Universității Române de Ştiinţe şi Arte 

"Gheorghe Cristea" din Bucureşti se impune  ABROGAREA  Legii nr. 482 din 11 iulie 2002  

privind înființarea Universității Române de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea" din Bucureşti,  

publicată în Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 518 din 17 iulie 2002. 
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2. Schimbări preconizate 

Prin aprobarea legii de desființare,  Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe 

Cristea" din Bucureşti nu mai reprezintă o instituţie de învăţământ superior, persoană 

juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ.  

3. Alte informații 

NU SUNT  

Secțiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impact macro-economic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

11. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

21.Impactul asupra sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impact social 

Prezentul act normativ are impact asupra finalizării pregătirii specialiştilor, în 

conformitate cu prevederile art. 361, alin.(5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare. 

4. Impact asupra mediului 

Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător.. 

 

5. Alte informații 

Nu sunt. 

 

Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani) 

 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat. 

Prezentul proiect de act normativ nu aduce nicio modificare unor acte normative în vigoare. 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 

patru ani 

Media pe cinci 

ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare,       
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plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. contribuții de asigurări 

2Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii  

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creșterii 

cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor 

bugetare 

      

7. Alte informații 

Nu sunt. 

 

 

Secțiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 
 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 

(acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în 

vigoare a proiectului de act normativ): 

 

Prezentul proiect de act normativ abrogă Legea nr. 482 din 11 iulie 2002 de înființare a 

Universității Române de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea" din Bucureşti, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 518 din 17 iulie 2002. 
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11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor 

publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor 

ce transpun prevederi comunitare: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente, 

făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluție sau recomandare internațională 

ori la alt document al unei organizații internaționale: 

Nu sunt. 

6. Alte informații 

Nu sunt. 

 

Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informații privind procesul de consultare cu organizațiile neguvernamentale, institute 

de cercetare și alte organisme implicate  

Prezentul proiect de act normativ a fost înaintat spre analiză și avizare la Ministerul 

Justiției. 

De asemenea, prezentul proiect de act normativ a fost înaintat spre analiză și avizare  

la Consiliul Național al Rectorilor și Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Superior. 

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea precum și a 

modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act 

normativ 

Ministerul Educaţiei și Cercetării proiectează, fundamentează şi aplică strategiile 

naţionale în domeniul învățământului superior cu consultarea Consiliului Naţional al 

Rectorilor. (art. 14 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare). 

 

3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte 

normative 

Prevederile prezentului act normativ nu se referă la domeniile de activitate ale acestor 

autorități. 
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4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Prevederile prezentului act normativ nu se referă la domeniile de activitate aflate în 

coordonarea consiliilor interministeriale permanente. 

 

5. Informații privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

Conform dispozițiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale 

Hotărârii de Guvern nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la 

nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de 

politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea 

adoptării/aprobării, proiectul de act normativ urmează a fi avizat de Consiliul Legislativ. 

 

6. Alte informații 

Nu sunt. 

Secțiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea  

și implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

          Proiectul de act normativ a îndeplinit procedura privind transparenţa decizională 

prevăzută de Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 republicată privind transparenţa decizională în 

administraţia publică. 

În vederea respectării prevederilor legale în vigoare cu privire la transparența 

decizională și accesul la informațiile de interes public, proiectul de act normativ a fost 

publicat pe pagina de internet a ministerului, secțiunea Ultimele documente. 

          A fost stabilită, conform Art.7 alin. (4) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003  

republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică, o perioadă de 30 zile 

calendaristice, pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul 

de act normativ supus dezbaterii publice. 

   A fost comunicată adresa de e-mail a Direcției Generale Învățământ Universitar  

pentru a se transmite  propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la proiectul de act 

normativ propus. 

 

2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și 

securității cetățenilor sau diversității biologice  

 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător. 
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3. Alte informații 

Nu sunt. 

Secțiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile 

administrației publice centrale și/sau locale - înființarea unor noi organisme sau  

extinderea competențelor instituțiilor existente 

Prevederile prezentului act normativ vor fi puse în aplicare, după aprobare, de 

direcțiile de specialitate ale Ministerului Educației și Cercetării, fără a fi necesară înființarea 

unor noi organisme sau extinderea competențelor acestor direcții,  precum şi de către 

instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare. 

 

 

2. Alte informații 

Nu sunt. 

 

Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de LEGE privind 

desființarea  Universității Române de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea" din 

Bucureşti. 

 

Ministrul Educației și Cercetării 

 

       Monica Cristina ANISIE  

 

 

 

                                                     Ministrul Justiţiei 

        

                                                 Marian Cătălin PREDOIU 

 

 

 

Președintele Consiliul Național                                 Președintele Agenției Române 

      al Rectorilor                                                      de Asigurare a Calităţii în  

                                                                                   Învăţământul Superior 

 

  Sorin Mihai CÎMPEANU                                                     Iordan PETRESCU                                                                         

         


