
 

 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

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

PROCES - VERBAL 

al şedinţei Comisiei din ziua de 26 martie 2002 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 24 deputaţi, fiind absent dl.deputat 

Georgiu Gingăraş - Grupul Parlamentr al PSD. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării  
- Ecaterina Andronescu - ministru 
- Cristina Icociu - director general 
 
Secretariatul de Stat al Guvernului 
- Petru Şerban Mihăilescu - ministru 
 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţii 
- Gabriela Coman - secretar de stat 
C.N.E.A.A. 
 
- Ioan Mihăilescu - preşedinte 
- Paul Sterian - secretar 
 
Federaţia Educaţiei Naţionale - Sindicat Învăţământ Special şi 
Protecţia Copilului 
- Stela Ciocea - preşedinte 
- Lia Ionescu - vicepreşedinte 
Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

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

 
În deschiderea şedinţei, dl.preşedinte Anghel Stanciu propune să se 

înceapă dezbaterea cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.184/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 

învăţământului, nr.84/1995, republicată, având în vedere programul încărcat al 

d-lui ministru Şerban Mihăilescu. În continuare, dl.preşedinte arată că 

Ordonanţa 206/2000 a fost dezbătută jumătate de an în subcomisie în prezenţa 

factorilor interesaţi şi s-a găsit o formă acceptată de toată lumea şi ordonanţa a 

fost promulgată pe 17 decembrie 2001. Pe data de 20 decembrie 2001 apare 

Ordonanţa de urgenţă nr.184/2001 care o modifică pe prima. Această ordonanţă 

a fost respinsă de Plenul Comisiei dar a fost returnată la Comisie de Plenul 

Camerei Deputaţilor pentru audierea Secretariatului General al Guvernului. Prin 

această ordonanţă au luat naştere centre de plasament în şcolile speciale care au 

luat în patrimoniu cantinele şi internatele, astfel s-au format două entităţi, şcoala 

şi centrul de plasament, cu două conduceri. Au apărut disfuncţii între cele două 

conduceri şi de aici pleacă toate problemele. În această şedinţă se doreşte găsirea 

unei soluţii pentru ca cele două conduceri să conlucreze mai bine în interesul 

copiilor. În continuare se audiază factorii interesaţi. 

D-na secretar de stat Gabriela Coman arată că această nouă ordonanţă a 

fost necesară deoarece  este mai uşor să se lucreze cu acelaşi administrator al 

bunurilor. În unele judeţe este adevărat că au apărut unele greutăţi din cauza 
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acestei conduceri bicefale, dar trebuie să se ştie că în anul 2001 centrele de 

plasament au beneficiat de  fonduri în valoare de 500 miliarde lei pentru refacere 

şi modernizare. Nu s-a încercat să se împieteze curricula şcolară şi dezvoltarea 

procesului de învăţământ ci numai organizarea copiilor pe perioada  cât nu sunt 

la şcoală. 

D-na Stela Ciocea preşedinta Sindicatului din Învăţământul Special şi 

Protecţia Copilului, subliniază că şcoala este transformată într-un centru de 

plasament numai pentru nişte funcţii, s-au făcut numeroase demersuri, la 

Guvern, Preşedinţie şi nu s-a primit nici-un răspuns. Punctul de vedere al 

Sindicatului este menţinerea Legii nr.713/2001 şi respingerea Ordonanţei 

nr.184/2001. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu arată că şcolile de masă au 

patrimoniul în proprietatea primăriilor care le administrează. Baza materială de 

învăţământ intră în grija Inspectoratelor Şcolare Judeţene. La şcolile speciale 

patrimoniul este trecut la Consiliul Judeţean, iar administrarea procesului de 

învăţământ revine Inspectoratelor Şcolare Judeţene. Şcolile speciale au copii cu 

handicap care se bucură de o protecţie specială. De aceea, această protecţie 

specială este normal să treacă la Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Copilului. Problema care a apărut este aceea că dintre copiii cu probleme 

speciale 95 % sunt copii care au familii, numai 5 % sunt copii fără familii, care 

sunt instituţionalizaţi şi au nevoie de o protecţie totală. Este adevărat că în unele 

şcoli au apărut neînţelegeri între cele două conduceri, dar aceştia pot fi 

schimbaţi. Consideră că reglementarea este corectă, de protecţia cu handicap 

trebuie să se ocupe autoritatea pentru Protecţia Copilului. Aceste dispute sunt 

fără sens. Trebuie găsită o reglementare prin care să fie obligate cele două 

conduceri să conlucreze. A început să funcţioneze bine sistemul şi nu trebuie să 

se schimbe principiul descentralizării. 
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Dl.preşedinte Anghel Stanciu  precizează că s-a interesat cum 

funcţionează acest sistem în alte ţări şi s-a constatat că şcolile speciale coexistă 

cu învăţământul de masă. 

Dl.ministru Şerban Mihăilescu arată că erau un număr foarte mare de 

elevi în acest sistem şi din 1998 tendinţa spre centrele de plasament a fost 

majoră. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu doreşte să completeze  că în anul 

2001 a fost trimisă o comisie medicală în centrele de plasament care a evaluat 

starea de sănătate din şcolile speciale şi s-a constatat că sunt trei categorii de 

copii: cu handicap uşor, mediu şi major. S-a procedat la integrarea copiilor, cei 

cu handicap uşor în şcoli normale, cei cu handicap mediu în clase speciale din 

şcoli de masă, iar cei cu handicap major în şcoli speciale. Acest lucru s-a făcut 

pentru evitarea abandonului şcolar. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că s-au făcut două variante de 

amendamente, împreună cu d-na ministru Andronescu şi trebuie găsită o soluţie 

de compromis pentru a se revolva problema. 

D-na secretar de stat Gabriela Coman menţionează că în centrele de 

plasament s-a înlocuit personalul pentru că aici sunt nevoi de îngrijire nu numai 

nevoi educaţionale. Consideră că varianta a doua este mai bună. 

Dl.deputat Mihai Baciu întrerabă ce funcţionează în acest moment, Legea 

nr.713 sau Ordonanţa nr.184 ? Consideră prima variantă mai bună. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu răspunde că art.1 din ordonanţă 

prevede clar că ordonanţa este în vigoare. 

D-na Stela Ciocea, preşedinta Sindicatului din şcolile speciale precizează 

că are mandat să susţină Legea nr.713 pe care o consideră mai bună. 

Dl.deputat Paul Magheru arată că sunt două surse de finanţare, interne şi 

externe. Întreabă dacă aceste fonduri au destinaţii numai pentru copii 

instituţionalizaţi sau şi pentru copii cu handicap ? 
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D-na secretar de stat Gabriela Coman arată că în centrele de plasament nu 

există profesori pentru că atunci când au fost înfiinţate, cadrele veneau de la 

casele de copii care erau dotate cu personal calificat de îngrijire nu educaţional. 

Nu s-a gândit să separe copiii în categorii ci i-a considerat pe toţi copiii în 

dificultate. Fondurile externe au fost destinate acelor judeţe care au licitat şi au 

prezentat programe. Nu au afectat şcoala ci internatul, care a fost restructurat. 

Dl.ministru Şerban Mihăilescu menţionează că din anul 2002 fondurile se 

duc direct la Consiliile Judeţene pentru centrele de plasament, pe sisteme şi 

servicii pentru copii. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu consideră că nu poate funcţiona o şcoală 

cu conducere bicefală şi soluţia ar fi o singură conducere. 

Dl.deputat Adrian Moisoiu consideră prima variantă mai bună, iar cadrele 

didactice trebuie să asigure şi procesul din afara sistemului de învăţământ.  

Dl.ministru Şerban Mihăilescu arată că forurile internaţionale nu pun la 

dispoziţie fonduri dacă nu există reformă. 

Dl.deputat Ionel Marineci arată că Ordonanţa 206 şi procesul de 

descentralizare ţine capul de afiş din 1997 şi de atunci au tot apărut modificări. 

Consideră că sistemul de învăţământ este unul inerţial. Guvernul face progrese 

în domeniul protecţiei copilului. A lucrat 20 de ani în domeniu şi cunoaşte 

situaţia, consideră că nu trebuie oameni calificaţi în pedagogie în centrele de 

plasament, ci oameni care să ţină loc de părinte. S-a desprins nevoia de 

parteneriat între cadre didactice şi părinte. Aceste probleme nu le poate rezolva 

comisia,  ele se rezumă la parteneriat între inspectoratele şcolare şi consiliile 

judeţene. 

Dl.deputat Octavian Petruş spune că în Uniunea Europeană nu există nici-

o şcoală care să aibe o conducere bicefală. 

Dl.deputat Janos Karoly Vekov este de părere că trebuie să se împace  

solicitările europene cu practica de la noi. 
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Dl.ministru Şerban Mihăilescu spune că în raportul de ţară pe 2002 

Consiliul Europei a avut aprecieri bune datorită măsurilor luate. 

Dl.deputat Mihai Baltă consideră o problemă de fond ca pentru copii să se 

găsească o soluţie într-o legislaţie europeană. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu este de părere că cele două autorităţi trebuie 

să aibe o singură conducere. 

Dl.deputat Petru Andea face comentarii tehnice referitor la cele două 

variante, prima are o inadvertenţă dar şi o idee importantă; a doua variantă, 

dezvoltată tot ceea ce însumează discuţiile de azi, rezultă varianta a treia. 

Consideră că trebuie să existe o singură conducere. 

Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos consideră că administratorul nu poate 

să fie subordonat directorului şcolii pentru că este numit de Consiliul Judeţean, 

deci trebuie găsită altă formulă. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu propune textul rezultat în urma dezbaterilor: 

,,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,,. 

Supus votului varianta propusă se aprobă cu 18 voturi pentru şi un vot 

împotrivă. 

În continuare au fost supuse votului cele două amendamente propuse de 

dl.deputat Mihai Baciu, la alin.41 şi 42. Amendamentele au fost respinse, 

amândouă, cu 11 voturi împotrivă, 6 voturi pentru şi două abţineri. Supus 

votului final, proiectul de lege a fost aprobat cu 19 voturi pentru şi un vot 

împotrivă. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu precizează că la medierea universităţilor 

particulare care va avea loc miercuri să se menţionexe că patrimoniul se înscrie 

în lege şi nu mai trebuie taxă la notariat. 
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D-na ministru Ecaterina Andronescu este de acord şi arată că toate 

documentele de transfer de la Fundaţie la Universitate au fost autentificate la 

notariat, deci nu mai este nevoie de altă notificare. Anexa la lege constituie act 

de proprietate. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului această propunere şi se 

aprobă cu unanimitate de voturi. În continuare propune să se continue 

dezbaterile cu proiectele de lege înscrise pe ordinea de zi. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu îşi exprimă nedumerirea pentru 

clasificarea care s-a făcut şi propune să fie discutate la rând şi analizate toate 

criteriile. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că a fost parcursă această etapă şi 

CNEAA-ul şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi-au spus punctul de vedere. 

După analiza tuturor criteriilor, s-au analizat, consultându-se şi procesele 

verbale şi s-a constat că trei universităţi îndeplinesc criteriile şi standardele. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu contestă clasamentul făcut. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu arată că la fel s-a procedat şi celelate şase 

universităţi care au fost aprobate. Trebuie văzut dacă s-au corectat lipsurile 

semnalate şi reluate dezbaterile. 

Dl.deputat Petru Andea consideră că se pot discuta toate universităţile 

înscrise pe ordinea de zi, dar să se amâne dezbaterea pe ziua următoare. 

Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos spune că a studiat toate materialele şi a 

ajuns la concluzia că nu corespund cu clasificarea din ordinea de zi. De exemplu 

Universitatea Româno-Americană depăşeşte cifra de şcolarizare. Situaţia este 

puţin încurcată. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că s-au discutat criteriile şi standardele 

şi s-au votat. Acum urmează etapa de vot final la cele trei universităţi care au 

îndeplinit criteriile. 

Dl.deputat Mihai Baciu este de acord cu ceea ce a prezentat dl.preşedinte. 

A studiat toate documentele şi procesele verbale şi datele din ordinea de zi 
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corespund cu realitatea. Are o observaţie, la Universitatea Petre Andrei din Iaşi 

care este trecută la punctul B, dar nu a găsit observaţii în procesul verbal. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu aminteşte că la Universitatea Petre Andrei  

au fost obiecţii la patrimoniu, au trimis o scrisoare prin care spuneau că nu sunt 

de acord cu cedarea patrimoniului, o consideră o naţionalizare. Ulterior au trimis 

altă scrisoare prin care spun că revin asupra primei scrisori şi cedează 

patrimoniul. Aceasta a fost obiecţia care s-a ridicat la discutarea patrimoniului. 

Dl.vicepreşedinte Anton Ionescu consideră că se complică inutil lucrurile, 

ordinea de zi este foarte clară şi pentru viteza de execuţie propune să se aplice 

această procedură. 

Dl.deputat Marian Ionescu crede că este normal să se meargă pe ideea 

structurată de preşedintele Comisiei şi să nu se uite că primele şase universităţi 

au trecut foarte repede. Este imoral acum să se procedeze altfel. 

Dl.deputat Iulian Mincu este de acord cu acest sistem de dezbatere. Este 

de părere că între timp unele universităţi şi-au remediat lipsurile şi trebuie 

rediscutate. 

Dl.deputat Petru Andea susţine ca dezbaterea să fie amânată pentru ziua 

următoare. 

Dl.Ioan Mihăilescu, preşedintele CNEEA, arată că procedura este foarte 

corect întocmită, nu s-a făcut nici un rabat, corespunde cu notările făcute de 

Domnia Sa. Consideră că este o ordine de discuţie, nu o ierarhie şi au fost luate 

în considerar numai criteriile din lege. 

În urma dezbaterilor s-a convenit să se continue discuţiile în ziua 

următoare. 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
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