
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic                      

II. Rákóczi Ferenc 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Art. 1. – (1) Se înfiinţează Liceul Teologic Romano-Catolic           

II. Rákóczi Ferenc, denumit în continuare Liceul, ca unitate de 

învăţământ preuniversitar cu predare în limba maghiară, parte a 

sistemului naţional de învăţământ, cu sediul în localitatea Târgu Mureş, 

strada Mihai Viteazul nr. 15, corp B, judeţul Mureş, prin divizarea 

parţială a Liceului „Bolyai Farkas” din Târgu Mureş. 

(2) Liceul dobândeşte şi îşi păstrează personalitatea juridică, 

prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea                     

nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările 

ulterioare, denumită în continuare Legea. 

 

Art. 2. – (1) Liceul cuprinde clase de învăţământ primar, 

gimnazial şi liceal. 

(2) Învăţământul liceal cuprinde clasele de liceu IX-XII, 

învăţământ cu frecvenţă, de zi sau seral pe filierele teoretic şi vocaţional, 
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precum şi cu frecvenţă redusă. Filiera teoretică se organizează pe 

profilurile umanist şi real. Filiera vocaţională se organizează pe profilul 

teologic, specializarea cultul romano-catolic.  

(3) Se preiau prin transfer, conform prevederilor art. 1 alin. (1), 

următoarele clase, pe niveluri: 

a) învăţământul primar: câte o clasă II-IV; 

b) învăţământul secundar gimnazial: clasele V, VII şi VIII;  

c) învăţământul secundar liceal: 

i) pe filiera teoretică: două clase a XI-a, una cu profil umanist 

şi una cu profil real, precum şi o clasă a XII-a cu profil real; 

ii) pe filiera vocaţională: clasele XI-XII. 

(4) Clasa I, nivelul primar, clasa a VI-a, nivelul gimnazial, 

precum şi câte o clasă a X-a, nivelul liceal, cu profil umanist, real şi 

vocaţional, se organizează prin înscrierea elevilor care solicită transferul 

la Liceu până la începutul anului şcolar 2018-2019. 

(5) În cadrul Liceului se pot constitui şi alte niveluri, profiluri şi 

formaţiuni de studiu decât cele prevăzute la alin. (1) - (4), cu respectarea 

prevederilor Legii. 

(6) În cazul în care efectivele formaţiunilor de studiu sunt mai 

mici decât cele prevăzute la art. 63 alin. (1) din Lege, se aplică 

prevederile art. 63 alin. (2). 

 

Art. 3. – (1) În termen de maximum de 30 de zile de la intrarea 

în vigoare a prezentei legi, Inspectoratul Şcolar judeţean Mureş numeşte 

directorul Liceului, cu avizul cultului romano-catolic, până la 

organizarea concursului public prevăzut la art. 257 din Lege. Directorul 

îndeplineşte toate atribuţiile prevăzute de Lege şi pregăteşte funcţionarea 

Liceului pentru anul şcolar 2018-2019. 

(2) Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic afectat de 

divizarea parţială prevăzută la art. 1 alin. (1), se transferă la Liceu, 

potrivit reglementărilor legale în vigoare. 

(3) Inspectoratul Şcolar judeţean Mureş, respectiv conducerea 

Liceului întreprind măsurile necesare pentru completarea necesarului de 
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personal din planul de încadrare, respectiv schema de personal 

nedidactic. 

 

Art. 4. – Finanţarea Liceului se realizează potrivit principiilor 

finanţării învăţământului preuniversitar prevăzute în Lege. 

 

Art. 5. – Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (2) din 

Lege, Liceul este cuprins în reţeaua şcolară a municipiului Târgu Mureş 

începând cu anul şcolar 2018-2019 de către consiliul local Târgu Mureş, 

în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 

 

Art. 6. – (1) Înscrierea elevilor în clasa pregătitoare, respectiv 

admiterea elevilor în clasa a IX-a se desfăşoară conform calendarului 

aprobat de ministerul educaţiei naţionale pentru anul şcolar 2018-2019. 

(2) În cazul în care intrarea în vigoare a prezentei legi intervine 

cu depăşirea termenelor prevăzute la alin. (1), pentru anul şcolar                     

2018-2019 ministrul prin ordin stabileşte un nou termen pentru 

înscrierea, respectiv admiterea elevilor la Liceu.  

 

Art. 7. – (1) Pentru nivelurile şi profilurile prevăzute la art. 2 

alin. (3) se transferă şi autorizaţia de funcţionare provizorie sau 

acreditarea, după caz, acordate conform legii. 

(2) Pentru nivelurile şi profilurile nou-înfiinţate acordarea 
autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării se 
realizează potrivit legii şi se publică prin ordin al ministrului educaţiei 
naţionale în termen de maximum 15 zile de la data acordării acestora. 
 
 

 
                                                         

 

 
 
 
 

 



 4 

Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 21 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor                        

art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

PETRU – GABRIEL  VLASE 


