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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 20 decembrie 2017 
Nr.4c-9/342 
 

RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş 

(Plx. 464/2017) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.464 din 21 noiembrie 2017, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, propunerea legislativă pentru 
înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş. 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 
minorităților naționale nr. 4c-5/547/29.11.2017, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.382/28.11.2017,  avizul negativ al Consiliului 
Economic și Social nr. 5767/05.12.2017, Punctul de vedere favorabil al Ministerului Educației Naționale nr.10896/12.12.2017, Punctul de 
vedere al Ministerului Justiției nr. 12334/04.12.2017, Punctul de vedere al Secretariatului de Stat pentru Culte nr. C-2151/27.11.2017, Punctul 
de vedere al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 149297/05.12.2017. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureș, ca unitate de 
învăţământ preuniversitar, cu predare în limba maghiară, parte a sistemului naţional de învăţământ, cu sediul în localitatea Târgu Mureş, prin 
divizarea parţială a Liceului „Bolyai Farkasˮ din Târgu Mureş. Liceul dobândeşte şi păstrează personalitatea juridică, prin derogare de la 
prevederile art.19. alin.(1) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Liceul cuprinde clase de 
învăţământ primar, gimnazial şi liceal, filiera teoretică fiind organizată pe profilurile umanist şi real, iar filiera vocaţională pe profilul teologic, 
specializarea cultul romano-catolic.          
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 2.  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 

din Constituţia României, republicată. 
 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 19 deputaţi, din totalul de 25 membri ai Comisiei.  
  

În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca 
invitat domnul prof. univ. dr. ing. Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale.   
 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 
 
 Propunerea legislativă a fost inclusă pe Ordinea de zi a Plenului, sub rezerva primirii raportului, începând cu şedinţele Camerei 
Deputaţilor din zilele de 27 şi 29 noiembrie 2017, urmând 4 şi 6 decembrie 2017, 11 decembrie 2017, 13 decembrie 2017, 19 - 22 decembrie 
2017. 
 Propunerea legislativă constituie, în opinia unor membri ai Comisiei, o succesiune de acte normative corelate cu prevederile PLx. 
181/2017, referitoare la art. 45 alin. (21) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prin care se creează 
contextul legal posibil pentru demersul propus de inițiatori. Raportul Comisiei a fost înaintat Biroului Permanent, pentru a fi dezbătut de Plenul 
Camerei Deputaților, sub rezerva corelării cu demersul legislativ din PLx. 181/2017. 
 

4.  În urma dezbaterii, în şedinţele din 28 noiembrie, 05 și 20 decembrie 2017, Comisia a propus, cu 18 voturi și 1 abținere, adoptarea 
propunerii legislative cu amendamente admise din Anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Din sală, înaintea votului, s-au retras 
reprezentanții Grupurilor parlamentare ale PNL (5 membri) și PMP (1 membru).  

 
   
                         PREŞEDINTE                                                      SECRETAR 
                                             Prof.dr. Camelia GAVRILĂ           Robert Nicolae TURCESCU 
 
 

                          Consilier parlamentar 
                           Ioana Florina Mînzu 
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                   ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE     

                                                         
Nr. 
crt. 

Text  
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1. Titlul Legii: Lege pentru înființarea Liceului Teologic Romano-
Catolic din Târgu Mureș 

Titlul Legii: Lege pentru înființarea 
Liceului Teologic Romano-Catolic II. 
Rákóczi Ferenc 

Autori: Deputați UDMR Szabó Ödön,  
Biró Zsolt, Kelemen Hunor, Korodi Attila 

 

Se propune preluarea 
numelui școlii care a 
funcționat în Târgu Mureș 
până la desființarea sa în 
1948 de către autoritățile 
comuniste. 

2.  
 
Art. 1 - (1) Se înființează Liceul Teologic Romano-Catolic, denumit 
în continuare Liceul, ca unitate de învățământ preuniversitar cu 
predare în limba maghiară, parte a sistemului național de învățământ, 
cu sediul în localitatea Târgu Mureș, strada Mihai Viteazul nr. 15, 
județul Mureș, prin divizarea parțială a Liceului ”Bolyai Farkas” din 
Târgu Mureș.  
 
 
 
 
 
 
(2) Liceul dobândește și își păstrează personalitatea juridică, prin 
derogare de la prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011 
a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, 
denumită în continuare Legea. 

Alineatul (1) al articolului 1 se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
”(1) Se înființează Liceul Teologic Romano-
Catolic II. Rákóczi Ferenc, denumit în 
continuare Liceul, ca unitate de învățământ 
preuniversitar cu predare în limba maghiară, 
parte a sistemului național de învățământ, cu 
sediul în localitatea Târgu Mureș, strada 
Mihai Viteazul nr. 15, corp B, județul 
Mureș, prin divizarea parțială a Liceului 
”Bolyai Farkas” din Târgu Mureș.” 

Autori: Deputați UDMR Szabó Ödön,  
Biró Zsolt, Kelemen Hunor, Korodi Attila, 

deputat USR Lavinia Corina Cosma 
 
 

(2) Text nemodificat  

 
 
Se propune preluarea 
numelui școlii care a 
funcționat în Târgu Mureș 
până la desființarea sa în 
1948 de către autoritățile 
comuniste.  
Pentru a nu se crea 
confuzii cu privire la 
corpul de clădire în care 
funcţionează Colegiul 
Naţional Unirea.  

3. Art. 2 - (1) Liceul cuprinde clase de învățământ primar, gimnazial și 
liceal. 
(2) Învățământul liceal cuprinde clasele de liceu IX-XII, învățământ 
cu frecvență, de zi sau seral pe filierele teoretic și vocațional, precum 
și cu frecvență redusă. Filiera teoretică se organizează pe profilurile 
umanist și real. Filiera vocațională se organizează pe profilul 
teologic, specializarea cultul romano-catolic.  

 
 
 

Text nemodificat 
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(3) Se preiau prin transfer, conform prevederilor art. 1 alin. (1), 
următoarele clase, pe niveluri: 
a) învățământul primar: câte o clasă II-IV; 
b) învățământul secundar gimnazial: clasele V, VII și VIII;  
c) învățământul secundar liceal: 
  i) pe filiera teoretică: două clase a XI-a, una cu profil umanist și una 
cu profil real, precum și o clasă a XII-a cu profil real; 
   ii) pe filiera vocațională: clasele XI-XII. 
(4) Clasa I, nivelul primar, clasa a VI-a, nivelul gimnazial, precum și 
câte o clasă a X-a, nivelul liceal, cu profil umanist, real și vocațional, 
se organizează prin înscrierea elevilor care solicită transferul la Liceu 
până la începutul anului școlar 2018-2019. 
(5) În cadrul Liceului se pot constitui și alte niveluri, profiluri și 
formațiuni de studiu decât cele prevăzute la alin. (1) - (4), cu 
respectarea prevederilor Legii. 
(6) În cazul în care efectivele formațiunilor de studiu sunt mai mici 
decât cele prevăzute la art. 63 alin. (1) din Lege, se aplică prevederile 
art. 63 alin. (2). 

4. Art. 3 - (1) În termen de maximum de 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, Inspectoratul Școlar județean Mureș numește 
directorul Liceului, cu avizul cultului romano-catolic, până la 
organizarea concursului public prevăzut la art. 257 din Lege. 
Directorul îndeplinește toate atribuțiile prevăzute de Lege și 
pregătește funcționarea Liceului pentru anul școlar 2018-2019. 
(2) Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic afectat de 
divizarea parțială prevăzută la art. 1 alin. (1), se transferă la Liceu, 
potrivit reglementărilor legale în vigoare. 
(3) Inspectoratul Școlar județean Mureș, respectiv conducerea 
Liceului întreprind măsurile necesare pentru completarea necesarului 
de personal din planul de încadrare, respectiv schema de personal 
nedidactic. 

 
 
 
 

Text nemodificat 

 

5. Art. 4 - Finanțarea Liceului se realizează potrivit principiilor 
finanţării învăţământului preuniversitar prevăzute în Lege. 

Text nemodificat   

6.  
 
Art. 5 - Liceul este cuprins în rețeaua școlară a municipiului Târgu 

Articolul 5 se modifică și se completează 
și va avea următorul cuprins: 
”Art. 5 - Prin derogare de la prevederile 

Din motive de tehnică 
legislativă pentru corelare 
cu prevederile Legii nr. 
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Mureș începând cu anul școlar 2018-2019 de către consiliul local 
Târgu Mureș în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi. 

art. 61 alin. (2) din Lege, Liceul este 
cuprins în rețeaua școlară a municipiului 
Târgu Mureș începând cu anul școlar 2018-
2019 de către consiliul local Târgu Mureș, în 
termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare 
a prezentei legi.” 

Autor: Deputat UDMR Szabó Ödön 

1/2011 a educației 
naționale. Conform PDV 
MEN. 

7. Art. 6 - (1) Înscrierea elevilor în clasa pregătitoare, respectiv 
admiterea elevilor în clasa a IX-a se desfășoară conform calendarului 
aprobat de ministerul educației naționale pentru anul școlar 2018-
2019. 
(2) În cazul în care intrarea în vigoare a prezentei legi intervine cu 
depășirea termenelor prevăzute la alin. (1), pentru anul școlar 2018-
2019 ministrul prin ordin stabilește un nou termen pentru înscrierea, 
respectiv admiterea elevilor la Liceu.  

 
 

Text nemodificat 

 

8. Art. 7 - (1) Pentru nivelurile și profilurile prevăzute la art. 2 alin. (3) 
se transferă și autorizaţia de funcţionare provizorie sau acreditarea, 
după caz, acordate conform legii. 
(2) Pentru nivelurile și profilurile nou-înființate acordarea autorizației 
de funcționare provizorie, respectiv a acreditării se realizează potrivit 
legii și se publică prin ordin al ministrului educației naționale în 
termen de maximum 15 zile de la data acordării acestora. 

 
 

Text nemodificat 

 

 

 


