
 

 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 8 octombrie 2001 
Nr.463/XVIII/9 
 

 

    PROCES-VERBAL 

     al şedinţelor Comisiei din zilele de 2 şi 3 octombrie 2001 

 

Marţi, 2 octombrie 2001, 

La lucrările şedinţei sunt prezenţi 24 deputaţi, fiind absenţi 2 deputaţi, 

după cum urmează: 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

- Georgiu Gingăraş 

La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

- Ecaterina Andronescu - ministru 

- Cristina Icociu - director general 

- Ioan Ianoş - director general 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 

1. Prezentarea Punctului de vedere al Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
privind îndeplinirea standardelor de către cele 20 universităţi propuse a fi 
acreditate prin proiecte de lege, rezultat în urma verificării îndeplinirii criteriilor 
şi standardelor, conform Legii nr.88/1993, republicată. Prezintă: D-na 
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Prof.univ.dr.ing. Ecaterina Andronescu - Ministrul Educaţiei şi Cercetării. 
(Activitatea se desfăşoară în subcomisia de lucru pentru analiza universităţilor 
particulare propuse spre acreditare). 

 
Miercuri, 3 octombrie 2001, ora 9,00 
 
A. Începerea dezbaterilor asupra proiectelor de lege privind acreditarea 

universităţilor particulare, a căror dezbatere a fost amânată, în şedinţa 
Guvernului din data de 11 aprilie 2001, la solicitarea Ministerului Educaţiei 
şi Cercetării. (Adresa nr.1540 MRP), după cum urmează: 

1. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Petre Andrei din 
Iaşi. 

2. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Apollonia din Iaşi. 
3. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Româno-Americane 

din Bucureşti. 
4. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Constantin 

Brâncoveanu din Piteşti. 
5. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Nicolae Titulescu 

din Bucureşti. 
6. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Danubius din Galaţi. 
7. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Spiru Haret din 

Bucureşti. 
8. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Române de Ştiinţe şi 

Arte Gheorghe Cristea din Bucureşti. 
9. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Bioterra din 

Bucureşti. 
10. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Ecologice din 

Bucureşti. 
11. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Emanuel din Oradea. 
12. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Europene Drăgan 

din Lugoj. 
13. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii de Vest Vasile 

Goldiş din Arad. 
14. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii George Bacovia din 

Bacău. 
15. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Tibiscus din 

Timişoara. 
16. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Creştine Dimitrie 

Cantemir din Bucureşti. 
17. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Titu Maiorescu din 

Bucureşti. 
18. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Hyperion din 

Bucureşti. 
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19. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii George Bariţiu din 
Braşov. 

20. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului Teologic Romano-
Catolic din Bucureşti. 

 
B. Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de legi: 
 

1. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2000 
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.117/1999 privind adoptarea 
termenilor şi condiţiilor de participare a României la programele 
Comunităţii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi 
demonstraţiilor şi la programele de cercetare şi activităţile de instruire. 
Raport. Raportori: Andea Petru, Vekov Karoly Janos, Baltă Mihai, 
Ionescu Costel Marian. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.33/2001 
privind acordarea de rechizite şcolare în anul şcolar 2001-2002.Raport. 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2001 
pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanţare PHARE 
RO 9916 dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la 
participarea la cel de-al cincilea Program-cadru în domeniul cercetării şi 
dezvoltării tehnologice, semnat la Bucureşti la 27 iulie 2000.Raport. 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2001 
pentru ratificarea acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 
Statelor Unite ale Americii privind înfiinţarea, funcţionarea şi exploatarea 
în România a unei staţii de monitorizare a seismelor, semnat la Baza 
Aeriană Patrick, Florida - SUA la 28 septembrie 2000. Aviz. 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.44/2001 
pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul 
României şi Comisia Europeană privind participarea României la 
programele comunitare LEONARDO DA VINCI II, SOCRATES II, 
Youth for Europe şi la al cincilea program cadru în domeniul cercetării şi 
dezvoltării tehnologice - RO 0001, semnat la Bucureşti la 27 iulie 2000. 
Aviz. 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.46/2001 
pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul 
României şi Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 
2001 la programele comunitare: LIFE III, Al cincilea program cadru în 
domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice, Fiscalis Leonardo Da Vinci 
II, Socrates II, Youth şi Cultura 2000 - RO 0011, semnat la Bucureşti la 
21 decembrie 2000. Aviz. 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea plăţilor restante pentru costurile de 
participare, pe perioada 1998-2001, la experimentele Centrului European 
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pentru Cercetări Nucleare - CERN, de către Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării. Aviz. 

 

 Dl.Anghel Stanciu preşedintele Comisiei a deschis lucrările, în Plenul 

Comisiei, supunând votului deputaţilor prezenţi ordinea de zi propusă de Biroul 

Comisiei în baza art.44 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. Cu unanimitate 

de voturi Comisia a adoptat ordinea de zi şi programul de lucru. 

 În consecinţă, a rămas în activitate subcomisia de lucru pentru analiza 

universităţilor particulare propuse spre acreditare. În afara subcomisiei au mai 

rămas şi alţi deputaţi interesaţi de subiectul dezbaterilor. 

 Dl.preşedinte Anghel Stanciu, în cuvântul de introducere, face 

următoarele precizări: 

1. În conformitate cu prevederile art.56 (1) din Legea învăţământului 

nr.84/1995 lege organică, modificată şi completată ,,Înfiinţarea instituţiilor de 

învăţământ superior se face prin lege, în baza procedurilor prevăzute de Legea 

nr.88/1993,,. 

2. Legea nr.88/1993, lege organică, modificată şi republicată, precizează 

că ,,Instituţiile de învăţământ superior se înfiinţează prin lege,,. Procedurile de 

acreditare şi înfiinţare sunt prevăzute în legea amintită. 

3. Prin adresele nr.245-264 din 5 iunie 2000 Cabinet secretar general, 

Comisia este sesizată în fond cu 20 proiecte de Lege privind înfiinţarea a tot 

atâtea universităţi particulare. 

4. Precizează că cele 20 proiecte de lege au fost adoptate de Senat în 

şedinţa din 22 mai 2000. 

5. Comisia sesizată în fond a dispus vizitarea celor 20 universităţi, 

constituind subcolective de lucru, care s-au deplasat în teritoriu şi au întocmit 

rapoarte care urmau să fie prezentate în plenul Comisiei. De asemenea Comisia 

a audiat rectorii celor 20 universităţi particulare. 
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6. Prin adresa nr.1540/MRP din 12.04.2001 Guvernul României 

formulează următorul ,,Punct de vedere,, referitor la unele proiecte de lege 

iniţiate în legislatura 1996-2000 şi care se află în procedură de legiferare la 

Camera Deputaţilor: 

,,se propune amânarea dezbaterilor asupra acestui (acestor) proiect de 

lege, întrucât Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru a-şi putea spune punctul 

de vedere, a dispus ca instituţia în cauză să transmită date actualizate referitoare 

la criteriiloe şi standardele în baza cărora poate fi înfiinţată instituţia de 

învăţământ superior.,, 

7. Comisia, disciplinată, s-a conformat acestei cereri a Guvernului 

României şi potrivit înţelegerii cu d-na prof.univ.dr.ing.Ecaterina Andronescu, 

ministrul Educaţiei şi Cercetării a aşteptat informarea asupra controlului efectuat 

de minister. Între timp, Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de 

îndrumare şi control fiscal (adresa nr.300879/30.04.2001) a dispus efectuarea 

unui control tematic cu privire la constituirea veniturilor şi folosirea acestora în 

anul 2000 de către cele 20 universităţi particulare. 

8. Cu toate insistenţele, Ministerul Educaţiei şi Cercetării nu a prezentat 

Comisiei concluziile controlului efectuat, solicitând repetat amânarea. În aceste 

condiţii, Comisia a informat Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor asupra 

stadiului în care se află dezbaterea proiectelor de lege amintite (scrisoarea 

nr.295/XVIII/9 din 28 mai 2001. (Anexă). Proiectele de lege au fost înscrise de 

trei ori pe ordinea de zi a Comisiei şi tot de atâtea ori amânate la cererea 

Ministrului Educaţiei şi Cercetării. 

De asemenea, preşedintele Comisiei, nedumerit de situaţia creată, afirmă 

că este informat din presă de existenţa unei ordonanţe de urgenţă privind 

înfiinţarea a 8 universităţi particulare, din cele 20 propuse spre acreditare.  

D-na ministru Ecaterina Andronescu, argumentează că din cele 20 de 

universităţi particulare propuse spre acreditare, după verificările Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării, numai 8 îndeplinesc condiţiile pentru a fi înfiinţate prin 
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lege. În aceste sens, d-na ministru motivează selectarea celor 8 universităţi, prin 

îndeplinirea standardelor şi criteriilor de calitate conform Legii nr.88/1993, 

republicată şi a Hotărârii de Guvern.  De asemenea, d-na ministru aduce 

argumente  prin care demonstrează că un număr de 14 universităţi particulare nu 

îndeplinesc condiţiile pentru a fi propuse pentru acreditare şi nici condiţiile 

pentru care au fost autorizate, urmând ca Guvernul să retragă autorizarea de 

funcţionare a acestor universităţi.  

La dezbateri au mai luat cuvântul domnii deputaţi: Petru Andea, Mihai 

Baciu, Napoleon Antonescu, Anton Ionescu, Iulian Mincu, Octavian Petru, 

Karoly Vekov.  

Dl. preşedinte Anghel Stanciu anunţă continuarea dezbaterilor în ziua 

următoare, miercuri, 3 octombrie a.c.   

 

Miercuri, 3 octombrie 2001 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 25 deputaţi, fiind absent dl.deputat 

Georgiu Gingăraş - Grupul Parlamentar al PSD. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

- Ecaterina Andronescu - ministru 

- Ioan Ianoşi - director general 

C.N.E.A.A. 

- Ioan Mihăilescu - preşedinte 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

Se continuă dezbaterile la ordinea de zi aprobată în şedinţa din ziua de 

marţi, 2 octombrie a.c. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu reaminteşte că într-o altă şedinţă a Comisiei 

s-a hotărât  ca până la 15 octombrie să se depună rapoartele la cele 20 de 

universităţi particulare propuse pentru acreditare. La solicitarea Ministerului 
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Educaţiei şi Cercetării s-au amânat dezbaterile săptămână de săptămână, în 

schimb a apărut o ordonanţă de urgenţă care acreditează 8 universităţi. Această 

ordonanţă de urgenţă contravine legii organice şi Constituţiei şi introduce 

arbitrariul în învăţământ. Viaţa universităţilor va fi la cheremul unei decizii 

politice. Salută acţiunile de control ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi 

deciziile de suspendare a unor universităţi care nu îndeplinesc standardele. Este 

necesar să fie sprijinite universităţile particulare cu reale calităţi. Menţionează că 

nu din vina Comisiei sau a preşedintelui nu s-au luat în dezbatere proiectelede 

lege privind cele 20 de universităţi particulare propuse pentru acreditare ci din 

motivele prezentate. În acest moment se află la Guvern un proiect de ordonanţă 

de urgenţă  prin care se abrogă Legea nr.88/1993. D-na ministru Ecaterina 

Andronescu trebuie să ne precizeze dacă putem începe aceste dezbateri sau 

aşteptăm să apară ordonanţa de urgenţă. Corect este să fie luate în dezbatere 

toate cele 20 de proiecte de lege în baza aceloraşi standarde. Se va transmite 

Biroului Permanent o solicitare din partea Comisiei pentru a se lucra în comisii 

toată săptămâna viitoare pentru rezolvarea acestei situaţii. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu precizează că semnalele existente 

aruncă o umbră asupra învăţământului superior şi trebuie luate măsuri. 

Ministerul a promovat două Hotărâri de Guvern prin care se retrage autorizaţia 

unor instituţii de învăţământ superior pentru a intra în lichidare. A considerat de 

datoria ministerului să se dea semnale ferme şi celor care au respectat 

standardele că se vor bucura de susţinerea ministerului şi de aceea s-a făcut 

proiectul de ordonanţă cu susţinerea celor 8 universităţi particulare. Roagă să se 

analizeze documentele prezentate şi propune să se înceapă dezbaterea cu 

prioritate a celor 8 universităţi pe care Guvernul le propune pentru acreditare. 

Dl.Ioan Mihăilescu, preşedintele CNEAA, subliniază că în urma 

controalelor s-a constatat un derapaj în învăţământul superior. Sunt mari 

deficienţe în învăţământul particular, dar sunt unităţi de învăţământ particular 

care sunt mai bune decât cele din învăţământul de stat.  CNEAA este un 
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organism colegial, preşedintele nu poate lua decizii fără votul Consiliului. Este 

necesar amendarea Legii 88/1993 prin întărirea standardelor şi chiar unele noi 

prevederi. CNEAA va înainta Ministerului Educaţiei şi Cercetării în luna 

octombrie un număr de 30 de rapoarte prin care se propune retragerea 

autorizaţiei de funcţionare a tot atâtea universităţi. 

Dl.deputat Vasile Miron propune să se înceapă dezbaterile cu cele 8 

universităţi propuse de Guvern pentru acreditare. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu consideră că ordonanţa de urgenţă nu 

există până nu vine oficial la Parlament. Propune să se înceapă dezbaterea, fie în 

ordinea propusă de Guvern, cu prioritate cele 8 universităţi, fie în ordinea 

înregistrării lor la Comisie. 

Dl.deputat Mihai Baciu adresează critici CNEAA-ului care a permis 

proliferarea unui prea mare număr de universităţi. Se constată acum  o atenuare 

prin propunerile de lichidare a celor 30 de unităţi de învăţământ particular. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu propune să se înceapă dezbaterea 

proiectelor de lege prin stabilirea unei modalităţi de abordare a discuţiilor. 

Comisia este de acord, în unanimitate, să se lucreze pe baza Legii nr.88/1993 

pentru stabilirea criteriilor şi standardelor, după care vor fi analizate toate cele 

20 de universităţi particulare, pentru a nu exista fisuri. 

Dezbaterea asupra primului criteriu privind ponderea profesorilor şi 

conferenţiarilor de 20 % prevăzută în Legea nr.88/1993, republicată, a stârnit 

discuţii şi dezbateri contradictorii. Pe de o parte, d-na ministru Ecaterina 

Andronescu a susţinut că trebuie să fie luaţi în calcul numai profesorii şi 

conferenţiarii până la vârsta de 65 de ani, conform prevederile Statutului 

personalului didactic. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu, a susţinut că trebuie respectată Legea 

nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic şi că în pondere trebuie luaţi 

în calcul şi confertenţiarii şi profesorii până la vârsta de 70 de ani, care au 

aprobarea anuală a Senatului universităţii, pentru a respecta legea. 
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În final asupra acestui criteriu, în urma dezbaterilor, s-au formulat 3 

variante care s-au supus votului: 

1. Profesorii peste 65 de ani să nu fie incluşi în criteriile de evaluare şi 

acreditare a universităţilor particulare, în procentul de 20 % prevăzut de lege. 

Această variantă nu s-a aprobat, deoarece a întrunit 8 voturi contra, 2 abţineri şi 

7 voturi pentru. 

2. Să se respecte legea privind Statutul personalului didactic şi profesorii 

şi conferenţiarii care au acordul senatelor universitare să fie luaţi în calcul peste 

vârsata de 65 de ani, până la 70 de ani. Supusă votului, nu este aprobată această 

variantă, ea a întrunit 8 voturi pentru , 6 contra şi 2 abţineri.  

3. Să se stabilească o pondere din totalul cadrelor didactice, conferenţiari 

şi profesori, cât la % din aceştia pot fi luaţi în calcul pentru acreditarea 

universităţilor.  

În urma votului, se aprobă varianta 3, cu 12 voturi pentru , 3 contra şi 1 

abţinere, în sensul că pot fi luaţi în calcul 20 % din profesori şi conferenţiari, 

care îndeplinesc condiţiile prevăsute de Statutul personalului didactic, respectiv 

cei aprobaţi de senatele universitare peste vârsta de 65 de ani, aceasta însemnând 

că din 20 % profesori şi conferenţiari, 20 % sunt luaţi în calcul pentru acreditare, 

ceeace înseamnă 4 profesori şi conferenţiari pe fiecare facultate. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu, din lipsă de cvorum  suspedă lucrările 

Comisiei. 

 

PREŞEDINTE      SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu                                  Ing.Nicolae Vasilescu 

 

 

 

  

  


