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La lucrarile Comisiei sunt prezenti 28 deputati, fiind absent dl. 

deputat Sandulescu Aureliu.  

La lucrarile Comisiei participa ca invitati: 

- Adrian Miroiu – secretar de stat – M.E.N. 

- Ioan Mihailescu – presedinte CNEAA 

- Dolphi Drimer – prof.univ.dr. – Universitatea Ecologica 

- Carol Stanciu – rector UMF Iasi 

- Vasile Burlui – decan UMF Iasi 

Lucrarile sedintei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, presedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi urmatoarea ordine de 

zi: 

-Audiere cu privire la posibila implicare a unor institutii de 

învatamânt superior de stat si particulare în emiterea de acte de studii 

false si eliberarea de diplome de licenta, fara baza legala. 

Dl. presedinte Anghel Stanciu propune ca în deschiderea sedintei 

sa fie ascultata caseta cu înregistrarea emisiunii de la Radio-Actualitati, 
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din ziua de 2 octombrie 2000, în care dl. Ioan Mihailescu face declaratia 

ca diplomele sunt false; problema care se pune este daca aceste falsuri    

s-au facut, daca institutii sau persoane sunt implicate si membrilor 

Comisiei le revine sarcina deosebit de grea, la sfârsit de mandat, de a 

distinge ce este real de fals, tinându-se cont de faptul ca este în joc 

credibilitatea sistemului nostru de învatamânt superior; propune sa se 

porneasca de la aceasta afirmatie, ca este vorba de un fals si toate partile 

implicate, care au fost invitate, sa-si expuna punctul de vedere. 

Dl. deputat Sorin Stanescu contesta prezenta persoanelor care-l 

însotesc pe dl.Dolphi Drimer, deoarece nu au fost invitate. Persoanele 

respective parasesc sala de sedinte. 

Dl. secretar de stat Adrian Miroiu face precizarea ca a venit însotit 

de câsiva specialisti din minister, care s-au ocupat de ancheta . 

Dl. deputat Napoleon Antonescu este de parere ca toata lumea sa 

participe. 

Dl. deputat Gheorghe Tarna este de parere ca, având în vedere 

gravitatea cazului si pentru a nu se crea confuzii, solicita ca la discutii sa 

participe toti cei prezenti.  

Dl. presedinte Anghel Stanciu supune votului aceasta propunere, 

care se aproba cu majoritate de voturi. În continuare se da cuvântului d-

lui Ioan Mihailescu, presedintele CNEAA. 

Dl. Ioan Mihailescu arata, pe scurt, ca nu s-a  respectat regimul 

actelor de studii; Universitatea Ecologica s-a adresat Ministerului 

Educatiei Nationale ca intermediar pentru Italia si Spania, pentru a 

organiza examen de licenta în România; la examenul de licenta de la 

UMF Iasi nu s-au prezentat foi matricole din Italia si Spania ci de la 

Universitatea Ecologica, care nu avea dreaptul sa elibereze foi matricole 

pentru medicina  stomatologica si sunt semnate doar de rector si decan, 

iar facultatea de stomatologie nu exista; apare situatia ca absolventii din 
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Italia ar fi parcurs cursurile unei filiale a Universitatii Ecologica în Italia; 

considera ca actele de studii prezentate la Iasi sunt false si în consecinta si 

licenta si diplomele emise sunt în ilegalitate; nu intra în amanunte 

referitor la implicarea UMF Iasi, vor raspunde dânsii; Universitatea 

Ecologica a emis si o diploma de doctor în stiinta, ea neavând dreaptul de 

a organiza doctorat, are o sesizare în acest sens din Olanda; acestea sunt 

faptele, exista dosare cu foi matricole, diplome de licenta. 

Dl. secretar de stat Adrian Miroiu este de acord cu afirmatia facuta 

de dl. Mihailescu, având în vedere ca analizele si controalele s-au facut 

împreuna cu CNEAA; presedintele Comisiei de ancheta de la MEN este 

este dl. Valentin Popescu, secretar general;  

Dl. Valentin Popescu arata ca  a fost la UMF Iasi si a verificat 

dosarele, iar pentru cei din Italia le considera nule si a cerut sa fie anulate; 

a constatat ca foile matricole purta antetul Universitatii Ecologice sau 

dublu antet, Universitatea Ecologica si universitatea din Italia si cea din 

Spatia; aceste foi matricole nu sunt valabile, nu au elemente de verificare 

si identificare; conform legislatiei românesti Universitatea Ecologica nu 

putea avea o filiala în strainatate; conform informatiilor pe care le detine, 

cele doua universitati din Italia si Spania nu sunt recunoscute; nu se face 

dovada  diplomei de bacalaureat; ministerul a facut precizarea ca este 

obligatia UMF Iasi sa verifice documentele pentru licenta; lucrarile de 

diploma sunt redactate în  limba italiana; dosarele de la UMF Iasi au fost 

întocmite fara existenta unor documente valide; acesta este punctul de 

vedere al ministerului si sta la dispozitie cu copii dupa documentele 

verificate. 

Dl. presedinte Anghel Stanciu arata, în sinteza, ca sunt fapt care 

atesta ca s-au savârsit falsuri; invita pe dl. Drimer sa-si precizeze punctul 

de vedere. 
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Dl. prof.univ.dr.Dolphi Drimer mentioneaza ca lucrurile au fost 

prezentate deformat, s-a amestecat adevarul cu minciuna; precizeaza ca 

cel care s-a ocupat de aceste lucruri în Italia si Spania, Nicolo Panepinto 

este o personalitate în Italia, avocat, marchiz; el a transmis un comunicat 

din care prezinta câteva aspecte; în 1991, când nu exista CNEAA, a facut 

un  acord de cooperare academica care s-a extins si la stomatologie; ca 

urmare a acestui acord de cooperare s-a adresat MEN-ului cu solicitarea 

ca studentii sa se prezinte la examenul de licenta; cu acordul ministerului 

se trimeteau la UMF Iasi si în Italia se formau grupe de studenti care 

veneau la licenta; Universitatea Ecologica era numai gazda, care îi 

astepta, îi conducea la Iasi; daca cumva a fost pacalit îi pare rau; s-a 

deplasat în Spania, unde se afla rectoratul universitatii implicate (a adus si 

fotografii) si nu mai are nici-o îndoiala; sunt asigurate conditii foarte bune 

studentilor pentru a-si sustine examenul de licenta, iar Universitatea 

Ecologica le-a asigurat planuri de învatamânt; aceste diplome sunt 

academice, nu dau dreptul la munca, deci pe fond nu este nici o problema, 

este chiar o mândrie ca au ales UMF Iasi, care are un prestigiu 

recunoscut; formal se poate anula orice, dar punctul de vedere al domniei 

sale este ca totul s-a desfasurat corect; s-a creat o situatie foarte delicata, 

acolo sunt oameni foarte bine pregatiti, diplomele nu pot fi retrase, cine  

va încerca se va alege cu un proces la Consiliul Europei si se va plati 

mult; spera sa existe întelepciunea Comisiei sa nu se arunce cu pietre în 

învatamântul românesc, se poate arunca în Drimer; România vrea sa intre 

în Consiliul Europei, dar se închide în concepte comuniste. 

Dl. rector Carol Stanciu- UMF Iasi, anunta ca a decis în cursul zilei 

de ieri anularea tuturor diplomelor celor 62 de cetateni italieni; nu este 

bine a se arunca toata vina asupra unei universitati centenare, deoarece 

sunt implicate si Universitatea Ecologica si Ministerul Educatiei 

Nationale; considera ca nu are nici-o vina si explica în continuare 
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atributiile pe care le are în cadrul universitatii; vina apartine facultatii de 

stomatologie, decanului si conducerii universitatii; s-a constituit o 

comisie la UMF care a gasit neregului la înscriere la licenta, s-a gasit 

vinovata secretara de la facultatea de stomatologie; adevaratii vinovati 

sunt în alta parte, undeva mai sus si se încearca sa se dea vina pe UMF 

Iasi; universitatea noastra  nu a avut nici o corespondenta în Italia sau 

Spania. 

Dl. decan Vasile Burlui, UMF Iasi, arata ca are o experienta de 

doua legislaturi ca decan si doreste sa expuna dovezi simple care sa 

spulbere toate aceste acuzatii care s-au adus; UMF Iasi plateste pentru un 

lant întreg de greseli administrative, au fost trimisi oameni de la 

universitati false; considera ca de la început procesul a început strâmb; 

recunoaste ca avea sarcina de a verifica dosarele, dar a facut numai 

verificarea care-i revine decanatului; contesta afirmatia d-lui Mihailescu 

ca multe documente s-au volatilizat si arata ca dosarul de licenta  nu este 

de arhivare ci de tranzit, iar fisa matricola pleaca împreuna cu candidatul; 

acum, din prudenta vor trebui facute dubluri la aceste dosare; referitor la 

veridicitatea acestor documente, posibilitatile sunt limitate, atunci când 

observa ceva suspect semnaleaza acest lucru, în decursul timpului a 

descoperit 4 falsuri, care au fost semnalate rectorului; precizeaza ca 

documentele implicate în aceasta situatie erau false prin geneza lor si 

atunci cum poate fi judecata numai facultatea de stomatologie; nu este 

adevarat ca a eliberat permise de libera practica, se face confuzie cu o 

asociatie academica profesionala; referitor la diploma din Olanda 

considera ca nu este nimic adevarat; nu întelege de ce se încearca o 

deplasare a întregii greutati a situatiei la UMF Iasi, asupra rectorului, 

decanului; subliniaza cu a avut corespondenta doar cu MEN si prin MEN, 

în rest nu a avut contacte cu nimeni; unele defectiuni care au aparut pe 
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parcursul licentei nu le considera esentiale, dar adaugate pe un fals pot 

parea majore; înca o data subliniaza ca falsul este undeva la geneza. 

Dl. presedinte Anghel Stanciu invita membrii Comisiei sa adreseze 

întrebari invitatilor. 

Dl. deputat Sorin Stanescu adreseaza întrebari: 

pentru dl. Mihailescu:  

- data la care s-au sesizat aceste nereguli ? 

pentru dl. Drimer:  

- raportat la legislatia din 1991 si la statutul universitatii, se puteau 

face aceste prestari de servicii de învatamânt ?  

Dl. deputat Virgil Petrescu adreseaza întrebari: 

pentru dl. Drimer:  

- daca sunt sau nu absolventi de învatamânt superior cei pentru 

care s-au facut intermedieri ? 

- ce înseamna examen de prelicenta ? 

- de ce universitatea pe care o conduce a întocmit documentele 

universitare acestor absolventi pentru UMF Iasi ? 

pentru dl.Carol Stanciu: 

- daca îsi asuma raspunderea, si la bine si la rau, în calitate de 

conducator al UMF Iasi ? 

Dl. deputat Napoleon Antonescu întreaba: 

pentru Ministerul Educatiei Nationale: 

- cine a selectat UMF Iasi pentru licenta si pe ce baza ? 

pentru UMF Iasi: 

- daca stia ca nu exista facultate de stomatologie la Universitatea 

Ecologica si de ce a acceptat sa organizeze licenta ? 

- ce continut a avut examenul de licenta ? 

- cum s-au prezentat candidatii ? 

Dl. deputat Andrei Gheorghe: 
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Pentru dl. Drimer: 

- care au fost motivele ca în 1990 studentii v-au contestat ? 

pentru dl. Carol Stanciu: 

- cu profesionalismul pe care îl are, crede ca era simplu de 

verificat dosarele ? 

pentru dl. Vasile Burlui: 

- cum se împaca calitatea de decan cu cea de patron la 

universitatea ,,Apollonia,, si daca studenti de aici au dat licenta 

la UMF Iasi ? 

Dl. deputat Petru Bejinariu: 

pentru dl. Dolphi Drimer: 

- daca Universitatea Ecologica are filiale sau nu în strainatate, 

când au fost înfiintate si câti studenti au ? 

- are Universitatea Ecologica vinovatii în acest lant de falsuri ? 

Dl. vicepresedinte Ferenc Asztalos: 

- cine a înmânat diplomele de licenta candidatilor, deoarece în 

presa a aparut ca s-au luat sume mari de dolari ? 

Dl. deputat Gheorghe Tarna: 

pentru dl. Dolphi Drimer: 

- când s-a trimis la Iasi pentru licenta, facultatea era autorizata, 

sau trebuia un examen filtru ? 

- considera ca foile matricole sunt acte legale ? 

pentru dl. Vasile Burlui 

- de ce a anulat diplomele ? 

Dl. deputat Anton Ionescu 

pentru dl. Vasile Burlui: 

- daca studentii faceau cerere pentru examen de licenta direct la 

facultatea de stomatologie ? 
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- în ce limba s-a desfasurat examenele si care au fost specialistii 

care au evaluat probele ? 

Dl. deputat Ioan Vida-Simiti: 

Pentru dl. Dolphi Drimer: 

- daca are Universitatea Ecologica filiale în Italia si Spania ? 

pentru dl. Ioan Mihailescu: 

- daca CNEAA are datoria sa autorizeze aceste filiale ? 

D-na deputat Ecaterina Andronescu: 

Pentru dl. Dolphi Drimer: 

- pe ce baza a înfiintat filiala în Italia ? 

- daca scrisoarea adresata Ministerului Educatiei Nationale era 

însotita de acte de studii ?  

pentru Ministerul Educatiei Nationale: 

- pe ce baza s-a decis examenul de licenta ? 

pentru dl. Vasile Burlui: 

- daca are o etapa obligatorie de verificare a documentelor ? 

- de ce s-a sustinut examen în limba italiana ? 

Dl. deputat Vichentie Nicolaiciuc: 

Pentru UMF Iasi: 

- daca sustine ca vina o poarta Ministerul Educatiei Nationale ? 

- examenul de licenta trebuia sa se tina în limba româna ? 

Dl. vicepresedinte Gheorghe Secara: 

Pentru Ministerul Educatiei Nationale: 

- cine trebuie sa verifice situatia juridica a facultatilor de unde vin 

studentii pentru licenta ? 

pentru dl.Carol Stanciu: 

- daca s-a cerut autentificarea foilor matricole pentru ca veneau 

din alta tara ? 

Dl. deputat Constantin Cotrutz: 
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Pentru Ministerul Educatiei Nationale: 

- daca nu considera ca s-a comis o ilegalitate sa suspendând un 

rector în perioada de vacanta ? 

- arondarea studentilor straini se face individual, de ce s-a 

consimtit sa se faca arondare pe tabel propusa de Universitatea 

Ecologica ? 

pentru dl. Mihailescu: 

- de unde a procurat diploma? 

- Nu era în sarcina CNEAA sa verifice documentele ? 

pentru dl. Drimer: 

- pentru ca a emis documente masluite a compromis ideea de 

învatamânt particular în România 

- sa clarifice foaia matricola din 1988. 

Dl. deputat Ioan Igna: 

Pentru dl. Drimer: 

- ce l-a determinat sa se deplaseze în Spania, nu cumva pentru a 

camufla unele neregului ? 

Dl. presedinte Anghel Stanciu: 

Pentru dl.Dolphi Drimer: 

- daca dl. Vatasescu este prorector la Universitatea Ecologica ? 

pentru dl. Carol Stanciu: 

- daca dl. Vatasescu a fost delegat oficial la Ministerul Educatiei 

Nationale pentru avizarea diplomelor ? 

pentru M.E.N. si CNEAA: 

- daca pot garanta ca acest caz este izolat, numai pentru 

Universitatea Ecologica sau se pot gasi asemenea situatii si la 

celelalte 19 universitati propuse pentru acreditare ? 

Dl. deputat Alexandru Ionescu: 

pentru Ministerul Educatiei Nationale: 
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- daca acum se audiaza un caz punctual sau mai sunt si alte 

universitati în aceasta situatie ? 

Dl. deputat Sorin Stanescu: 

Pentru dl. Carol Stanciu si Vasile Burlui: 

- când au constatat ca aceste ca aceste foi matricole emise de 

Universitatea Ecologica sunt lacunare, de ce nu s-au autosesizat 

? 

- ce i-a împiedicat sa verifice dosarele ? 

Dl. presedinte Anghel Stanciu roaga pe invitati sa raspunda pe 

scurt întrebarilor adresate. 

Dl. Ioan Mihailescu arata ca CNEAA a luat cunostinta despre 

aceasta situatie pe 15 august 2000 dimineata si pâna la prânz a raspuns; 

pentru diploma de doctor, informatia I-a parvenit din Olanda; nu stie daca 

aceasta situatie este un caz izolat dar spera acest lucru. 

Dl. Adrian Miroiu informeaza ca Ministerul Educatiei Nationale si 

CNEAA vor controla daca asemenea situatii se regasesc si la alte 

universitati; UMF Iasi a solicitat organizarea licentei pentru studenti 

straini; din informatiile pe care le are ministerul rezulta ca dl. Panopinto 

este un escroc italian si universitatea pe care o conduce nu face parte din 

sistemul de învatamânt italian; nu este de acord cu aprecierile d-lui 

deputat Cotrutz referitor la stadiul reformei învatamântului; nu este o 

încalcare a legii suspendarea unui rector pe perioada vacantei; considera 

ca UMF Iasi a luat o decizie contradictorie atunci când a anulat 

diplomele; dl. Vatasescu este cel care a înmânat diplomele la UMF Iasi si 

le-a vizat la Ministerul Educatiei Nationale, fiind profesor delegat din 

partea Universitatii Ecologice. 

Dl. Dolphi Drimer raspunde întrebarilor adresate si arata ca în anul 

1991, Universitatea Ecologica functiona ca o societate cu raspundere 

limitata si putea încheia acorduri cu universitati straine; când a fost la 
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Madrid a constat ca sunt într-adevar absolventi de învatamânt superior, 

dar nu dau licenta si se adreseaza pentru licenta unor universitati 

acreditate; UMF Iasi a fost selectata pe baza de prestigiu; nu poate fi 

acuzat dl. Panepinto ca este un escroc si un traficant; solicitarile veneau 

de la partea italiana la Universitatea Ecologica, pe baza acordurilor 

academice si Ministerul Educatiei Nationale putea sa aprobe sau sa 

respinga, UMF Iasi nu are nici o vina; pe foile matricole românesti, 

traduse, a certificat planul de studiu pentru examenul de licenta si nu se 

poate contesta foaia matricola a studentului; a fost informat ca la UMF 

Iasi studentii au fost controlati cu multa severitate. 

Dl. deputat Sorin Stanescu întreaba daca statutul juridic al 

universitatii permitea sa faca asemenea traduceri pentru foile matricole ? 

Dl. Dolphi Drimer raspunde ca avea abilitarea sa faca asemenea 

traduceri; nu a eliberat foi matricole cu falsuri si ambiguitati; nu are 

filiale în Italia; considera ca acum se discuta Facultatea de stomatologie 

nu întreaga Universitate Ecologica, care are 7000 de studenti si 4-500 de 

profesori; dl. Vatasescu este prorector la Universitatea Ecologica cu 

relatii externe. 

Dl. deputat Gheorghe Andrei arata ca nu i s-a raspuns de ce dl. 

Drimer a fost contestat de studenti în 1990 ? 

Dl. Dolphi Drimer subliniaza ca anul 1990 a fost un an revolutionar 

si într-adevar pe motivul severitatii la examene a fost contestat de 

studenti, a parasit universitatea la cerere si a înfiintat prima universitate 

particulara. 

Dl. rector Carol Stanciu mentioneaza ca pe foile matricole care au 

venit la Iasi se certifica ca au absolvit Facultatea de stomatologie din 

Italia, filiala a Universitatii Ecologice; considera ca rectorul UMF Iasi nu 

este vinovat, el nu poate verifica toate diplomele, responsabilitatea revine 
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facultatii; singura vina pe care considera ca o are, este aceea ca este 

rectorul UMF Iasi.  

Dl. decan Vasile Burlui arata ca examenul de licenta a constat în 

trei probe, o lucrare de diploma si o proba clinica; examenul s-a 

desfasurat în limba italiana, au fost adusi trnslatori de la Universitatea 

Ecologica, care nu au avut mult de lucru, limbajul medical este universal; 

lucrarile de diploma au fost bune, chiar au avut elemente de avangarda. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu întreaba daca a existat catalog 

de licenta  si daca un profesor a supervizat aceste lucrari de diploma, 

printr-un referat ? 

Dl. decan Vasile Burlui raspunde ca a existat catalog de licenta; 

referitor la supervizarea lucrarilor de diploma, arata ca prin ordin al 

ministrului s-a format o comisie care a avizat lucrarile prin proces-verbal; 

referitor la întrebarea cum se împaca functia de decan cu cea de patron, 

arata ca este decan de 8 ani, iar în 1990 a înfiintat Fundatia Sf. Apollonia; 

de sectorul învatamânt s-a ocupat prof. Rusu si de un an nu mai este 

presedintele fundatiei; delegatul Universitatii Ecologice se prezenta cu 

împuternicire notariala, ridica diplomele, mergea la Ministerul Educatiei 

Nationale si le viza si presupune ca ajungeau la candidati.  

Dl. deputat Virgil Petrescu întreaba cine dadea aceasta 

împuternicire ? 

Dl. V. Burlui raspunde ca împuternicirea era data de catre 

candidati; nici decanul si nici cadrele didactice nu a intrat în contact cu 

banii; taxa pentru diploma era de 975  $ care se depuneau la banca, la 

facultatea ajungea numai chitanta; aprobarea de principiu a venit de la 

Ministerul Educatiei Nationale, care a înaintat dosarele direct pentru 

licenta; s-au anulat diplomele pentru ca s-a primit în cursul zilei de ieri o 

adresa de la Ministerul Educatiei Nationale care solicita acest lucru. 
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Dl. rector Carol Stanciu spune ca este evident ca au fost neregului, 

dar sa fie cautati vinovatii principali în alta parte si sa fie fie pedepsiti 

fiecare dupa vina lui. 

Dl. deputat Gheorghe Tarna arata ca daca s-au anulat diplomele s-a 

recunoscut ca sunteti vinovati; frauda a început în Italia, a continuat la dl. 

Drimer si a continuat la Iasi; poate ca mafiotii din Italia nu au venit la 

Iasi, li s-a trimis doar diplomele. 

Dl. decan V. Burlui subliniaza ca nu se astepta ca la aceasta audiere 

sa auda presupuneri, ca acelea din presa, si certifica ca toti candidatii s-au 

prezentat la Iasi la examen; recunoaste ca a gresit si are o parte de vina, 

pentru ca a primit niste dosare într-un cadru administrativ tulbure, dar 

considera ca sunt altii si mai vinovati si care trebuiau sa verifice aceste 

acte; este prima data când un grup de straini vine si da licenta în tara si 

nimeni nu stia cum sa procedeze si pentru viitor va trebui sa se procedeze 

altfel. 

Dl. deputat Sorin Stanescu întreaba, de ce când au vazut foaia 

matricola în neregula nu s-au autosesizat ? 

Dl. C. Stanciu arata ca rectorul nu are obligatia sa verifice foaia 

matricola. 

Dl. V. Burlui arata ca foaia matricola cuprinde antetul, anii de 

studii, semnatura de decan si rector si stampila, dupa verificare le-a 

considerat apte; îsi asuma vina ca nu a observat ca nu au numar de 

înregistrare. 

Dl. presedinte Anghel Stanciu roaga ministerul sa precizeze traseul 

normal al unor studenti din România de la o facultate autorizata 

provizoriu care trebuie sa dea licenta la o universitate acreditata; între 

aceste trasee apar elemente care au favorizat aceste aspecte; de ce o 

universitate din strainatate trimite absolventi sa dea licenta în România, 
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nu puteau sa dea licenta la ei ? Cine trebuia sa faca aceasta selectie, daca 

universitatea din strainatate nu era acreditata ? 

Dl. secretar de stat Adrian Miroiu  mentioneaza ca pentru 

absolventii facultatilor din România procedura este foarte clara, pentru 

cei autorizati provizoriu se face arondare la o universitate acreditata si se 

da exmen filtru; trebuie stiut ca Universitatea Ecologica nu a avut 

autorizatie pentru specializarea stomatologie; când o universitate nu are 

autorizare trebuie sa mearga la filtru. 

Dl. Ioan Mihailescu arata ca pâna în 1999 toate arondarile, fie 

pentru licenta, fie pentru prelicenta se faceau de Ministerul Educatiei 

Nationale. 

Dl. presedinte Anghel Stanciu este de parere ca daca erau studenti 

ai Universitatii Ecologice trebuiau sa fie prinsi în examenul filtru; cine a 

stabilit ca trebuie sa intre direct în licenta ? 

D-na deputat Ecaterina Andronescu considera ca Ministerul 

Educatiei Nationale trebuia sa studieze documentele si sa faca o 

echivalare a actelor de studii.  

Dl. deputat Constantin Cotrutz arata ca Ministerul Educatiei 

Nationale stia ca Universitatea Ecologica nu este acreditata. 

Dl. secretar de stat Adrian Miroiu arata ca la Ministerul Educatiei 

Nationale nu a aparut ca sunt absolventi de la Universitatea Ecologica. 

Dl. Dolphi Drimer subliniaza ca nu este vorba de nici un fals, este 

un caz care nu s-a mai întâmplat si el trebuie reglementat sa nu se mai 

întâmple. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu considera ca Universitatea 

Ecologica a pacalit Ministerul Educatiei Nationale. 

Dl. presedinte Anghel Stanciu arata ca din expunerea specialistilor 

de la Ministerul Educatiei Nationale, acesta nu a respectat prevederile 

legale si are o parte de vina. 
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Dl. secretar de stat Adrian Miroiu nu este de acord cu afirmatia d-

lui presedinte Anghel Stanciu si precizeaza ca ministerul a dat avize 

potrivit competentelor fiecarei directii.  

Dl. deputat Gheorghe Andrei doreste sa precizeze ca dl. Drimer a 

fost dat afara de catre studenti în 1990 pentru ca lua mita; considera ca 

totul  este o escrocherie facuta de universitari, care nu trebuie demisi, ci 

închisi.  

Dl. deputat Gheorghe Tarna este de parere ca dl. Drimer este 

primul vinovat iar al doilea este dl. Burlui, decanul de la Iasi. 

Dl. Drimer considera ca discutiile au luat o turnura care nu-si are 

rostul, de fapt este vorba despre tehnicieni stomatologi care lucreaza si au 

vrut sa aiba o diploma academica; foile matricole originale, în limba 

italiana exista la Universitatea Ecologica, ele se deosebesc ca forma de 

cele românesti.  

Dl. presedinte Anghel Stanciu subliniaza, în concluzie ca acest caz 

reprezinta clar o inginerie universitara sau o escrocherie, prin care s-au 

eludat prevederile legale în vigoare si simultan pe traseu nu si-au 

îndeplinit atributiile serviciile abilitate nici din cadrul Ministerului 

Educatiei Nationale si nici de la UMF Iasi. 

În consecinta, Comisia a stabilit ca Ministerul Educatiei Nationale 

împreuna cu CNEAA sa declanseze un control la toate universitatile 

particulare propuse spre acreditare, în special la evidenta studentilor 

straini, completarea foilor matricole pe ani de studii, precum si frecventa 

studentilor la activitatile didactice. 

Pentru Universitatea Ecologica, Comisia a dispus un control de 

fond la toate facultatile si specializarile autorizate, precum si controlul 

cadrului juridic în care universitatea îsi desfasoara activitatea, cu privire  

speciala a relatiilor cu alte universitati si extensiunea universitara în alte 

tari. 
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Ministerul Educatiei Nationale împreuna cu CNEAA vor prezenta 

un raport Comisiei în termen de o saptamâna. 

Ordinea de zi fiind epuizata, dl. presedinte Anghel Stanciu declara 

închise lucrarile Comisiei. 

 

 

PRESEDINTE    SECRETAR 

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

 

  

 

 

 

 


