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   PROCES – VERBAL 

          al şedinţei Comisiei din ziua de 24 noiembrie 1999 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 28 deputaţi, fiind absent motivat 

un deputat. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei Naţionale  

- Kyoto Jozef – Secretar de Stat 

Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare 

- Ioan Mihăilescu – preşedinte 

- Paul Sterian – secretar 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.99/1999 privind aprobarea Acordului dintre 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania 
cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, semnat la Bucureşti 
la 15 martie 1996.Raport. 

2. Procedura de reînnoire a Consiliului Naţional pentru Evaluare 
Academică şi Acreditare. 
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3. Discutarea propunerii unui grup de deputaţi privind 

implicarea acestora în sprijinirea învăţământului din Republica 
Moldova. 

 

În deschiderea şedinţei se stabilesc subcomisiile de lucru pentru 

proiectele de legi intrate la Comisie: 

- Propunerea legislativă privind acordarea titlului de “Ambasador 

onorific al României”: Napoleon Antonescu, Alexandru 

Ionescu, Gheorghe Andrei. 

- Propunerea legislativă pentru modificarea art.26 din Legea 

84/1995 aşa cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.36/1997: Ioan Igna, Becsek Garda, Alexandru 

Brezniceanu, Dan Palade, Romulus Raicu. 

- Proiectul de Lege privind egalitatea şanselor la accesul în 

învăţământul superior: Petre Moldovan, Mihai Vitcu, Nusfet 

Şaganai, Virgil Petrescu, Anton Ionescu. 

Se continuă cu pct.1 al ordinei de zi, proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/1999 privind 

aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii 

Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, semnat la 

Bucureşti la 15 martie 1996. Prezintă raportul dl. Petre Moldovan. În 

urma dezbaterilor la care au luat cuvântul: Ioan Igna, Anghel Stanciu, 

Napoleon Antonescu, Virgil Petrescu, Comisia a hotărât, cu 14 voturi 

pentru şi 4 abţineri, ca acesta să fie înaintat Plenului Camerei Deputaţilor 

pentru dezbatere şi adoptare, în forma adoptată de Senat. 

În continuare s-a desfăşurat şedinţa comună a Comisiilor de 

învăţământ şi cercetare ştiinţifică de la Camera Deputaţilor şi Senat, care 

au luat în dezbatere procedura de reînnoire a Consiliului Naţional pentru 

Evaluare Academică şi Acreditare. 
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Potrivit prevederilor art.4 (4) Consiliul Naţional de Evaluare 

Academică şi Acreditare se reînnoieşte o dată la 4 ani cu 1/3 din numărul 

membrilor săi. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că în şedinţa Biroului Comisiei 

din ziua de marţi 23 noiembrie a.c. s-au luat în discuţie propunerile de 

procedură înaintate de Comisia pentru învăţământ de la Senat; s-a ajuns la 

concluzia ca cele două Comisii să se întâlnească în două şedinţe comune; 

de asemenea prezintă propunerile care au rezultat în urma dezbaterilor: 

Senatul propune înlocuirea a 7 membri, Camera Deputaţilor propune 

înlocuirea a 8 membri din Consiliu. 

Se supune votului varianta cu 7 membri, care se aprobă cu 18 

voturi pentru, 13 împotrivă şi 1 abţinere; în aceste condiţii varianta cu 8 

membri nu se mai suspune votului. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu consideră că aprobându-se varianta 

cu 7 membri, nu se respectă Legea nr.88/1993 şi îşi rezervă dreptul de a 

interveni în Plenul Camerei Deputaţilor. 

Comisiile reunite au stabilit ca în ziua de 8 decembrie a.c. să 

procedeze la evaluarea activităţii desfăşurate de fiecare membru al 

actualului Consiliu, urmând ca în data de 15 decembrie a.c. să fie audiaţi 

noi candidaţi propuşi de Guvern pentru domeniile vacante. 

În final se vor întocmi un raport al Comisiilor reunite, care va 

cuprinde lista nominală a candidaţilor propuşi pentru ocuparea locurilor 

vacante în Consiliu. 

Raportul celor două Comisii va fi înaintat Plenului Parlamentului 

pentru dezbatere şi adoptarea hotărârii de numire în Consiliu a 

candidaţilor care întrunesc cele mai multe voturi, potrivit regulamentului 

şedinţelor comune ale celor două Camere reunite. La dezbateri au mai 

luat cuvântul: Florin Bogdan, Virgil Petrescu, Aureliu Săndulescu, 

Napoleon Antonescu, Sorin Stănescu, Emil Tocaci, Tiberiu Vladislav, 

Sergiu Chiriacescu, Ecaterina Andronescu. 
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De asemenea Comisia a luat în dezbatere adresa Biroului 

Permanent prin care se solicită punctul de vedere al Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport în legătură cu propunerea unui grup de 

deputaţi (Gheorghe Andrei-PNŢCD, Petru Bejinariu-PDSR, Romulus 

Raicu – PUNR, Gheorghe Tarna – PD, Mihai Vitcu – PDSR) de a se 

deplasa în Republica Moldova pentru implicarea acestora în sprijinirea 

învăţământului preuniversitar şi universitar precum şi dezbaterea unor 

probleme privind elevii şi studenţii din Basarabia, bursieri în România. 

Comisia este de acord, în principiu cu această propunere, urmând ca 

semnatarii să prezinte un protocol al problemelor care vor fi abordate cu 

partenerii de discuţii. S-a propus ca din delegaţie să facă parte şi un 

reprezentant al Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Ordinea de zi fiind epuizată, dl. preşedinte Anghel Stanciu declară 

închise lucrările. 

 

 

PREŞEDINTE    SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu     Prof.univ.dr.ing.Ecaterina Andronescu
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