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   PROCES - VERBAL 

        al şedinţei Comisiei din ziua de 9 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 

- Adrian Câmpurean - secretar de stat 

C.N.E.A.A. 

- Ioan Mihăilescu - preşedinte 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

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

A. 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. 
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Raport. Raportori: Andea Petru, Vekov Karoly Janos, Baltă Mihai, 
Ionescu Costel Marian. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

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

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

 
B. 

I.  Definitivarea criteriilor şi standardelor pentru înfiinţarea prin lege 
a universităţilor particulare. 

II. Dezbaterea şi avizarea proiectelor de lege pentru înfiinţarea 
universităţilor particulare, 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. 
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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. 
19. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii George Bariţiu din 

Braşov. 
20. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului Teologic Romano-

Catolic din Bucureşti. 
 
În deschiderea şedinţei, dl. preşedinte Anghel Stanciu informează că 

programul de lucru solicitat de Comisie săptămâna trecută a fost aprobat de 

Biroul Permanent. 

Se încep dezbaterile cu punctul 1 din ordinea de zi, 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 
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cercetării, dezvoltării tehnologice şi demonstraţiilor şi la programele de 

cercetare şi activităţile de instruire. 

Dl. deputat Petru Andea, în calitate de raportor al proiectului de lege, 

după prezentare, propune aprobarea lui. 

Dl.Adrian Câmpurean, secretar de stat M.E.C., menţionează că ministerul 

are acelaşi punct de vedere şi este de acord cu propunerea de aprobarea a 

proiectului de lege. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului proiectul de lege şi se 

aprobă cu unanimitate de voturi.  

Se continuă cu punctul 2 din ordinea de zi, 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. 

Dl.secretar de stat Adrian Câmpurean prezintă proiectul de lege şi 

propune comisiei aprobarea lui. 

Cu unanimitate de voturi este aprobat proiectul de lege. 

Urmează punctul 3 din ordinea de zi, 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. 

În urma dezbaterilor, proiectul de lege este aprobat cu unanimitate de 

voturi. 

Se continuă cu punctul 4 din ordinea de zi, 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 
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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. 

În urma dezbaterilor proiectul de lege este aprobat cu unanimitate de 

voturi. 

Urmează punctul 5 din ordinea de zi, 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. 

În urma dezbaterilor proiectul de lege este aprobat cu unanimitate de 

voturi. 

De asemenea, şi punctul 6 din ordinea de zi, proiectul de Lege privind 

aprobarea plăţilor restante pentru costurile de participare, pe perioada 1998-

2001, la experimentele Centrului European pentru Cercetări Nucleare - CERN, 

de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în urma dezbaterilor este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

La punctul 7 din ordinea de zi s-a luat în dezbatere proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.33/2001 privind acordarea de 

rechizite şcolare în anul şcolar 2001-2002. 

Dl.deputat Ionel Marineci propune prelungirea termenului până la care se 

pot depune cererile pentru rechizite.  

În urma dezbaterilor Comisia a apreciat că prezenta lege trebuie să aibă 

efect pe o perioadă îndelungată de timp. În acest scop au fost eliminat termenele 

punctuale. Modificările aduse de Comisie se regăsesc în raportul înaintat 

Plenului Camerei Deputaţilor. 

Supus votului, proiectul de lege este aprobat cu unanimitate de voturi. 
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În continuarea şedinţei, dl. preşedinte Anghel Stanciu subliniază că se vor 

continua dezbaterile, marţi, miercuri şi joi, conform aprobării Biroului 

Permanent, cu stabilirea celorlalte criterii şi standarde. După parcurgerea etapei 

de stabilire a criteriilor şi standardelor, în baza lor, cele două autorităţi publice 

ale statului (M.E.C. şi CNEAA) să întocmească o evaluare comună a celor 20 de 

universităţi. Această evaluare comună va fi înaintată Comisiei şi va constitui 

baza votului Comisiei. De asemenea, dl. Preşedinte Anghel Stanciu precizează 

că la solicitarea Comisiei nu s-a înaintat Punctul de vedere al Guvernului asupra 

celor 20 de universităţi particulare propuse pentru acreditare. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu consideră că ministerul a făcut o trebă 

utilă prin controlul efectuat şi datele puse la dispoziţia Comisiei. Este de părere 

ca aceste date să fie considerate ca date complementare pentru dezbaterile care 

vor urma.. 

Dl.vicepreşedinte Anton Ionescu menţionează că nu a sosit Punctul de 

vedere al Guvernului referitor la cele 20 de proiecte de lege. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu prezintă ,,Nota,, solicitată de 

Comisie cu privire la Punctul de vedere al Guvernului. În ,,Notă,, se 

menţionează că, cuantificarea îndeplinirii standardelor a permis ierarhizarea 

celor 20 de instituţii de învăţământ superior aflate în proces de acreditare. 

Rezultatele controlului au condus la clasificarea cuprinsă în anexa 1. La 

propunerea M.E.C., Guvernul a aprobat acreditarea primelor 8 universităţi. 

Dl.preşedinte Ioan Mihăilescu este de acord ca să fie actualizate datele de 

către CNEAA şi să se prezinte Comisiei un punct de vedere comun cu 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu este de acord cu propunerea d-lui 

Mihăilescu. 

Dl.secretar Petru Andea propune ca după primirea acestui raport comun, 

subcomisia să facă prelucrările preliminare ale datelor şi să le prezinte Comisiei. 
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Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului propunerea d-lui Mihăilescu 

şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Dl.secretar Nicolae Vasilescu consideră că trebuie făcută radiografia 

momentului zero şi că în prezent nu se poate lua o decizie pentru că datele nu 

mai corespund. De asemenea, este de părere că nu trebuie stabilite şi votate 

standardele pentru că ele sunt prevăzute în lege.  

Dl.deputat Iulian Mincu consideră că raportul ministerului este greşit 

pentru că prevede măsuri punitive încă de la început. Acest sistem de pedepsire 

dezavantajează pe unii şi favorizează pe alţii. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu consideră că nu a favorizat nici o 

universitate, datele sunt corecte, toate au fost evaluate în mod obiectiv. 

Dl.deputat Ionel Marineci este de părere că ministerul a încercat să facă 

ordine în învăţământul particular. Ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în acest 

sector consideră că i se datorează CNEAA-ului care s-a purtat funcţionăreşte. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu precizează că în urma controlului 

ministerul a înaintat Guvernului datele şi Guvernul a luat o decizie privind cele 

8 universităţi prezentate în ,,Notă,,. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu, în concluzie, arată că s-a desprins 

următoarea procedură de lucru: CNEAA împreună cu M.E.C. vor proceda în 

echipe comune la evaluarea celor 20 de universităţi şi vor face un raport comun. 

Acest raport comun va fi validat în şedinţa Plenului CNEAA şi semnat şi de 

M.E.C. Acest raport comun va fi înaintat Comisiei şi va fi luat în dezbatere 

făcându-se abstracţie de orice ordonanţă de urgenţă. Termenul pentru depunerea 

acestui raport este de 2 săptămâni. Supusă votului această propunere se aprobă 

cu 11 voturi pentru şi 4 contra. 

Ordinea de zi fiind epuizată, dl. Preşedinte Anghel Stanciu declară închise 

lucrările şedinţei. 

        PREŞEDINTE        SECRETAR 

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