
                                                                                                                                                                                    

PROIECT 

 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

 

 

          CAMERA  DEPUTAŢILOR                                                                     SENATUL 

 

L E G E 

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

București 

 

  

 Parlamentul României adoptă prezenta lege.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Art. 1  

Se desființează Universitatea Română de Științe și Arte ”Gheorghe Cristea” din 

București, ca instituție de învățământ superior, persoană juridică de drept privat şi de 

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

București, Bd. Energeticienilor nr. 9 - 11, sectorul 3, începând cu data intrării în vigoare a 

prezentei legi.  

Art. 2  

Patrimoniul universității,  în conformitate cu prevederile art. 230 din Legea 

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

fondatorilor. 

Art. 3 

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 își finalizeze studiile la 

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

specializării/programului de studii, organizate în instituții de învățământ superior 

acreditate.  

 Art. 4 

(1) Documentele administrative, documentele financiar – contabile cu caracter  

permanent,  urmează să fie depuse la Arhivele Naționale ale României.  

(2)  Documentele universitare create pe timpul funcționării universității, 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. 



 

 

Art. 5 

La data intrării în vigoare a prezentei legi,  Legea nr. 482 din 11 iulie 2002 privind 

înfiinţarea Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea" din Bucureşti, publicată 

în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 518 din 17 iulie 2002, se abrogă.  

 

 Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 

prevederilor art.75 și ale art.76 alin. (2) din Constituția României, republicată.  
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