LEGE nr.119 din 5 iunie 1998
privind înfiinţarea Universităţii de Medicină şi Farmacie din
Craiova
Textul actului publicat în M.Of. nr. 212/9 iun. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1. - (1) Se înfiinţează Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova ca
instituţie de învăţământ superior de stat, cu personalitate juridică, în subordinea
Ministerului Educaţiei Naţionale, cu sediul în municipiul Craiova, str. Petru Rareş nr.
4, prin desprinderea Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii din Craiova, cu
specializările acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, potrivit legii.
(2) Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova va funcţiona cu Facultatea de
Medicină, acreditată, şi facultăţile de stomatologie şi de farmacie rezultate prin
desprindere din Facultatea de Medicină. Specializările facultăţilor de stomatologie şi
de farmacie, autorizate provizoriu, urmează procedurile de acreditare prevăzute
de Legea nr. 88/1993.
Art. 2. - Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova dispune de patrimoniu
propriu, constituit prin preluarea, pe bază de protocol, de la Universitatea din Craiova
a bunurilor mobile şi imobile utilizate de Facultatea de Medicină a Universităţii din
Craiova, cu activul şi pasivul existente la data transmiterii.
Art. 3. - Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi celelalte categorii de
personal aferente Facultăţii de Medicină a Universităţii din Craiova vor fi transferate
la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova.
Art. 4. - Cheltuielile privind funcţionarea Universităţii de Medicină şi Farmacie din
Craiova se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale,
precum şi din alte surse de venituri dobândite în condiţiile legii.
Art. 5. - Anexa nr. 1A "Universităţi, academii, institute" [punctul 26 litera b)]
la Hotărârea Guvernului nr.294/1997 cu privire la funcţionarea instituţiilor de
învăţământ superior, în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993 privind
acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.130 din 25 iunie 1997, astfel cum a fost
modificată prin Hotărârea Guvernului nr.472/1997, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.228 din 3 septembrie 1997, precum şi anexa nr. 2 "Instituţiile
şi unităţile care funcţionează în coordonarea sau subordonarea Ministerului Educaţiei
Naţionale" (litera A punctul II nr. crt. 38) la Hotărârea Guvernului nr.690/1997 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, publicată înMonitorul
Oficial al României, Partea I, nr.309 din 13 noiembrie 1997, astfel cum a fost
modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr.57/1998, publicată înMonitorul
Oficial al României, Partea I, nr.67 din 12 februarie 1998, se modifică şi se
completează în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 aprilie 1998, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 mai 1998, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN SORIN DUMITRESCU
Bucureşti, 5 iunie 1998.
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