
 

 

 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 2 aprilie 2002 
Nr.29/162 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 26 şi 27 martie 2002 

 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat lucrările 

în zilele de marţi, 26 martie 2002, între orele 15,00 - 19,00  şi miercuri, 27 
martie 2002, între orele 9,00- 15,00, având următoarea ordine de zi: 

I. Continuarea dezbaterilor asupra proiectelor de lege privind înfiinţarea 
universităţilor particulare: 

A. Universităţi care, în urma dezbaterilor din Comisie, se constată că 
îndeplinesc standardele şi criteriile prevăzute de lege: 

 1. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Româno-
Americane din Bucureşti. P.L. nr.247/2000. 

 2. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Danubius din 
Galaţi. P.L. nr.250/2000. 

 3. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Hyperion din 
Bucureşti. P.L. nr.262/2000.  

B. Universităţi care, în urma dezbaterilor din Comisie, se constată că 
nu îndeplinesc unul din standardele sau criteriile prevăzute 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 Spiru Haret din 
Bucureşti. P.L. nr.251/2000. 

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

 4. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Tibiscus din 
Timişoara. P.L. nr.259/2000. 

 5. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii George Bariţiu 
din Braşov. P.L. nr.263/2000. 
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 6. Proiectul de lege privind înfiinţarea Institutului Teologic 
Romano-Catolic din Bucureşti. P.L. nr.264/2000. Se dezbate împreună cu OUG 
nr.129/2001. 

C. Universităţi care, în urma dezbaterilor din Comisie, se constată că 
nu îndeplinesc două din standardele sau criteriile prevăzute de lege: 

 1. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Apollonia din 
Iaşi. P.L. nr.246/2000. 

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

 3. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Emanuel din 
Oradea. P.L. nr.255/2000. Se dezbate împreună cu OUG nr.130/2001.  

D. Universităţi pentru care Comisia a cerut Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării şi CNEAA-ului rapoarte suplimentare: 

 1. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Bioterra din 
Bucureşti. P.L. nr.253/2000. 

 2. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Ecologice din 
Bucureşti. P.L.nr.254/2000. 

II.  
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.184/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 
învăţământului, nr.84/1995, republicată. Raport suplimentar. 

2. Propunere legislativă pentru completarea art.5, alin.(1), lit.c) din Legea 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic cu funcţia didactică de 
institutor pentru învăţământul secundar.Raport. 

3. Propunere Legislativă pentru completarea art.5, alin.(2), lit.c) din Legea 
învăţământului, nr.84/1995, modificată şi completată, cu privire la dreptul 
institutorilor de a preda în învăţământul gimnazial.Raport. 

 
Comisia a luat în dezbatere proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţein de urgenţă a Guvernului nr.184/2001 pentru modificarea şi 
completarea Legii învăţământului, nr.84/1995, republicată, în scopul înaintării 
Plenului Camerei Deputaţilor un raport înlocuitor. La şedinţă au fost prezenţi d-l 
ministru Şerban Mihăilescu - Secretariatul General al Guvernului şi d-na 
ministru Ecaterina Andronescu - Ministerul Educaţiei şi Cercetării. În urma 
dezbaterilor Comisia a înaintat Plenului un nou raport, care la art.166 (42) - (2) 
prevede că ,,administrarea terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară 
activitatea unitatea de învăţământ special, inclusiv clădirile sociale, este 
încredinţată de către consiliul judeţean unui administrator care face parte din 
consiliul de administraţie al unităţii şcolare,,. Prevederea era necesară pentru 
asigurarea unei conduceri unitare a unităţii de învăţământ, inclusiv a bazei 
materiale a acesteia. Proiectul de lege a fost aprobat cu 19 voturi pentru şi un vot 
împotrivă. 
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În continuarea lucrărilor, în prezenţa reprezentanţilor Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării şi a CNEAA, Comisia a dezbătut proiectul de Lege 
privind înfiinţarea Univeristăţii Româno-Americană din Bucureşti şi proiectul de 
Lege privind înfiinţarea Universităţii Hyperion din Bucureşti. Cele două proiecte 
de lege au fost aprobate cu unanimitate de voturi.  

D-na ministru Ecaterina Andronescu, a solicitat Comisiei amânarea 
dezbaterilor asupra celorlalte universităţi particulare, pentru a permite 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării să efectueze un control privind respectarea 
standardelor şi criteriilor care au stat la baza propunerii de acreditare a acestora. 
Comisia a acceptat ca acest control să se finalizeze într-o săptămână, urmând ca 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării să prezinte un nou raport referitor la 
constatările rezultate în urma controlului. 

În continuare, Comisia a analizat obiecţiunile constatate pe parcurs la 
universităţile cuprinse în grupa B. În baza noilor documente prezentate, unele 
dintre acestea au fost trecute în grupa A, urmând, ca celelalte, în funcţie de 
documentaţia înaintată prin CNEAA, să fie rediscutate, cu privire la îndeplinirea 
criteriilor şi standardelor. 

Propunerile legislative, înscrise la puncutul II din ordinea de zi, vor fi 
reanalizate într-o şedinţă viitoare. 

Din numărul total al membrilor Comisiei 25, a absentat dl.deputat 
Georgiu Gingăraş - Grupul Parlamentar al PSD. 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
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