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   PROCES - VERBAL 

al şedinţei Comisiei din ziua de 5 decembrie 2001 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 21 deputaţi, fiind absenţi 5 deputaţi, 

după cum urmează: 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

- Vasilescu Nicolae - Grupul Parlamentar al PRM 

- Fotopolos Sotiris - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale 

- Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PSD 

- Petrul Octavian - Grupul Parlamentar al PSD 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

- Ecaterina Andronescu - ministru 

- Cristina Icocociu - director general 

C.N.E.A.A. 

- Ioan Mihăilescu - preşedinte 

- Paul Sterian - secretar 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 



 

 

2 

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

Dezbaterea, în primă lectură, a următoarelor proiecte de lege: 
 
1. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Petre Andrei din 

Iaşi. P.L. nr.245/2000. 
2. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Apollonia din Iaşi. 

P.L. nr.246/2000. 
3. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Româno-Americane 

din Bucureşti. P.L.247/2000. 
4. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Constantin 

Brâncoveanu din Piteşti. P.L.248/2000. Se dezbate împreună cu 
O.U.G. nr.135/2001. 

5. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Nicolae Titulescu 
din Bucureşti. P.L.nr. 249/2000. Se dezbate împreună cu 
O.U.G.nr.131/2001. 

6. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Danubius din Galaţi. 
P.L. nr.250/2000. 

7. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Spiru Haret din 
Bucureşti. P.L. nr.251/2000. 

8. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Române de Ştiinţe şi 
Arte Gheorghe Cristea din Bucureşti. P.L. nr.252/2000. 

9. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Bioterra din 
Bucureşti. P.L. nr.253/2000. 

10. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Ecologice din 
Bucureşti. P.L. nr.254/2000. 

11. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Emanuel din Oradea. 
P.L. nr.255/2000. Se dezbate împreună cu O.U.G. nr.130/2001. 

12. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Europene Drăgan 
din Lugoj. P.L. nr.256/2000.  

13. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii de Vest Vasile 
Goldiş din Arad. P.L.nr. 257/2000. Se dezbate împreună cu O.U.G. 
nr.128/2001. 

14. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii George Bacovia din 
Bacău. P.L. nr.258/2000. Se dezbate împreună cu O.U.G. nr. 
133/2001. 

15. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Tibiscus din 
Timişoara. P.L. nr.259/2000. 

16. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Creştine Dimitrie 
Cantemir din Bucureşti. P.L. nr.260/2000. Se dezbate împreună cu 
O.U.G. nr. 134/2001. 
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17. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Titu Maiorescu din 
Bucureşti. P.L. nr.261/2000. Se dezbate împreună cu O.U.G. 
nr.132/2001. 

18. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Hyperion din 
Bucureşti. P.L. nr.262/2000. 

19. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii George Bariţiu din 
Braşov. P.L. 263/2000. 

20. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului Teologic Romano-
Catolic din Bucureşti. P.L. 264/2000. Se dezbate împreună cu O.U.G. 
nr. 129/2001. 

 
În deschiderea şedinţei dl.preşedinte Anghel Stanciu dă cuvântul d-lui 

Ioan Mihăilescu, pentru a prezenta succint raportul înaintat Comisiei. 

Dl.Ioan Mihăilescu, preşedintele CNEEA, prezintă, în rezumat, date 

legate de patrimoniul universităţilor propuse pentru acreditare. 

În continuare, dl. preşedinte Anghel Stanciu anunţă că se vor dezbate, pe 

rând, universităţile, în ordinea înregistrării la Parlament. Prezentarea dosarelor 

universităţilor este făcută de dl.consilier Simion Cioată. 

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

Dl.consilier Simion Cioată informează Comisia că în urma studierii 

dosarului a constatat că acesta este complet. Numai că, în cursul zilei de 4 

decembrie a.c. a  sosit o scrisoare de la universitate în care se arată că nu sunt de 

acord cu cedarea bazei materiale de la fundaţie la universitate.  

În această situaţie, dl.preşedinte Anghel Stanciu propune ca dosarul să 

rămână pentru studiere şi să se continue dezbaterea. 

2. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Apollonia din Iaşi. 

P.L. nr.246/2000. 

Dl.consilier Simion Cioată informează că dosarul este complet şi nu are 

obiecţii. 

Dl.deputat Petru Andea face observaţia că valoarea patrimoniului este 

mică. 
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Dl.deputat Mihai Baciu consideră că nu se poate lua acum o decizie, este 

necesar să se studieze rapoartele depuse şi să fie invitaţi rectorii universităţilor, 

care pot să răspundă la neclarităţile care apar în timpul dezbaterilor. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că în acest proces de evaluare au fost 

angrenate comisiile de specialitate din CNEAA şi MEC şi fiecare a produs un 

document oficial, deci răspund pentru veridicitatea lui. Nu este cazul să intre 

comisia în detalii pentru că nu are nici timpul şi nici pregătirea necesară, ea 

trebuie să se bazeze pe documentele prezentate. În această dezbatere se face o 

analiză secvenţială referitoare numai la patrimoniu şi se vor nota neclarităţile. 

Dl.deputat Petru Andea sprijină propunerea d-lui preşedinte Anghel 

Stanciu de a se parcurge în primă lectură dezbaterile universităţilor şi este de 

acord şi cu invitarea rectorilor la dezbateri pentru eventuale clarificări. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu subliniază că datele din raportul CNEAA 

cu cele din declaraţiile de patrimoniu nu corespund. 

3. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Româno-Americane 

din Bucureşti. 

Dl.consilier Simion Cioată menţionează că la această universitate există o 

particularitate, fundaţia nu are în proprietate ce are universitatea. Astfel, 

Consiliul de conducere al fundaţiei şi Senatul universităţii  au elaborat o 

Hotărâre şi un Protocol prin care patrimoniul actual al fundaţiei va constitui 

patrimoniul noii universităţi care se va înfiinţa. În concluzie, dosarul este 

complet. 

D-na director general Cristina Icociu face precizarea că dosarul acestei 

universităţi nu cuprinde capitolul Sancţiuni, astfel nu s-a respectat formularul 

transmis de MEC. Deci, se pune întrebarea ce se întâmplă în ipoteza că nu se 

respectă Protocolul încheiat ? 

Dl.Ioan Mihăilescu spune că aceast lucru nu reprezintă un impediment 

deoarece clauza de sancţiune se va regăsi în textul fiecărei legi de înfiinţare a 

universităţii. 
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5. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Constantin 

Brâncoveanu din Piteşti. 

Dl.consilier Simion Cioată informează că dosarul este complet, cu 

observaţia următoare: dacă este corect ca şi fundaţia şi universitatea să fie 

reprezentată de aceeaşi persoană. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu consideră că trebuie lămurit din punct de 

vedere juridic acest aspect semnalat. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu constată că datele nu corespund cu cele 

din raportul CNEAA. 

Dl.Ioan Mihăilescu precizează că în procedura de acreditare intră doar 

universitatea cu sediul din Piteşti nu şi filialele din Rm.Vâlcea şi Brăila şi de aici 

apar diferenţele semnalate. 

D-na ministru  Ecaterina Andronescu subliniază că s-a luat în discuţie 

doar patrimoniul care intră în acreditare nu şi patrimoniul filialelor şi consideră 

că aşa este corect, pentru că filiala va trebui să aibe şi ea personalitate juridică. 

Altfel, prin acreditarea sediului central se acreditează şi filialele. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu, dimpotrivă, consideră că este corect ca 

din punct de vedere juridic să se treacă în patrimoniu şi clădirile filialelor. 

Dl.Ioan Mihăilescu precizează că bănuiala că ar putea să apară filiale sub 

umbrela firmei mamă nu este reală. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu subliniază punctul său de vedere că 

orice încercare de a se introduce filiale în procedura de acreditare este ilegală. În 

discuţie la Comisie se află 20 de universităţi, fără filiale, deci trebuie clarificat 

modul cum se înfiinţează filialele. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că în proiectul de lege al acestei 

universităţi, care a trecut şi prin Senat, la art.2 se precizează şi filialele de la Rm. 

Vâlcea şi Brăila şi consideră că această chestiune se va lămuri în momentul când 

se va discuta legea de înfiinţare, împreună cu ordonanţa de urgenţă privind 

înfiinţarea universităţii. 
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5. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Nicolae Titulescu din 

Bucureşti. 

Dl.consilier Simion Cioată, după prezentarea dosarului, menţionează că 

sunt îndeplinite condiţiile de bază materială şi patrimoniu. 

6. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Danubius din Galaţi. 

Dl.consilier Simion Cioată, după prezentarea dosarului, menţionează că 

acesta este complet. 

7. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Spiru Haret din 

Bucureşti. 

Dl.consilier Simion Cioată, după prezentarea dosarului, menţionează că 

acesta este complet. 

Dl.Ioan Mihăilescu face precizarea că diferenţele care apar în raport vin 

de la faptul că nu se cedează baza materială decât pentru specializările 

acreditate. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu face precizarea generală că toate 

universităţile au raportat la CNEEA mai mult şi au cedat mai puţin. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu spune că Universitatea Spiru Haret 

are filiale acreditate prin H.G. din 2000, deci trebuie lămurită foarte clar această 

problemă. 

Dl. Ioan Mihăilescu  arată că au apărut două variante: 1. situaţia 

universităţii C.Brâncoveanu, care cedează tot patrimoniul şi 2. situaţia 

universităţii Spiru Haret, care cedează doar patrimoniul din Bucureşti 

facultăţilor acreditate. Varianta cu cele mai mici pagube şi poate fi luată în 

calcul, este prima. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu propune ca CNEAA, împreună cu 

ministerul, să vadă ce specializări mai are universitatea Spiru Haret în afara 

Bucureştiului şi dacă cedează şi patrimoniul din provincie. 
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8. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Române de Ştiinţe şi 

Arte Gheorghe Cristea din Bucureşti 

Dl.consilier Simion Cioată, după prezentarea dosarului, menţionează că 

acesta este complet, cu observaţia că patrimoniul trebuie cedat universităţii nu 

facultăţilor. 

9. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Bioterra din 

Bucureşti.  

Dl.consilier Simion Cioată, după prezentarea dosarului, menţionează că 

acesta este complet, şi corespunde din punct de vedere al bazei materiale şi 

patrimoniului. 

10.Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Ecologice din 

Bucureşti. 

Dl.consilier Simion Cioată, după prezentarea dosarului, menţionează că 

CNEAA precizează în raport că nu îndeplineşte condiţiile de patrimoniu. 

Dl.Ioan Mihăilescu menţionează că Universitatea Ecologică  în prima fază 

a intrat în procedura de acreditare cu acte false privind investiţiile. În faza a 

doua, când s-au verificat datele reale, a determinat Consiliul să înainteze 

raportul negativ. 

În încheiere, dl.preşedinte Anghel Stanciu subliniază că s-au desprins 

următoarele concluzii: 

- Se constată că, în general, fundaţiile au întocmit protocoale de transfer a 

patrimoniului către universităţile ce vor fi înfiinţate prin lege, deţinând spaţii de 

învăţământ corespunzătoare procesului educativ.Singura care nu îndeplineşte 

criteriul ,,bază materială,, este Universitatea Ecologică din Bucureşti. 

- Comisia a solicitat Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Consiliului 

Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare să trimită celor 20 de universităţi 

particulare adrese în care să se comunice veniturile anuale realizate de la 

înfiinţare şi până în prezent şi dovada că au investit, anual, în baza materială 

minimum 25 %, potrivit legii. În plus, acolo unde s-au constatat diferenţe între 
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valoarea totală a patrimoniului şi valoarea transferată universităţilor, se va cere o 

justificarea a acestora. 

- La Universitatea ,,Petru Andrei,, din Iaşi  să se clarifice care este situaţia 

dosarului înaintat CNEAA şi scrisoarea ulterioară înaintată Comisiei prin care se 

creează o stare confuză privind cedarea patrimoniului. 

- La Universitatea Spiru Haret să se solicite şi patrimoniul din provincie. 

- CNEAA va solicita şi întocmi aceste date suplimentare pentru şedinţa 

următoare, când se vor discuta celelalte 10 universităţi care au mai rămas. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  


