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 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PLx. 773 din 19 decembrie 
2011, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, proiectul de Lege privind 
înfiinţarea Universităţii Agora din municipiul Oradea, judeţul Bihor. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul primit de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi 
avizul Consiliului Legislativ. 
 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea Universităţii Agora din municipiul Ordea, judeţul Bihor, ca 
instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, 
cu sediul în municipiul Oradea. 
 
 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 
73 din Constituţia României, republicată. 
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 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, din 26 membri ai Comisiei.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de lege a 
participat ca invitat domnul Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului.  
 
 5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 6 decembrie 2011. 
 
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 21 februarie 2012, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, adoptarea 
proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 
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