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PROCES - VERBAL 
 

al şedinţei Comisiei din ziua de 15 mai 2002 
 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 22 deputaţi, fiind absenţi 3 deputaţi, 

după cum urmează: 

- Andronescu Ecaterina - Grupul Parlamentar al PSD 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PSD 

- Georgiu Gingărş - Grupul Parlamentar al PSD 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

- Vasilica Icociu - director general 

- Ioan Ianoş - director general 

C.N.E.A.A. 

- Ioan Mihăilescu - preşedinte 

- Paul Sterian - secretar 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.preşedinte Anghel Stanciu, 

preşedintele Comisiei.  

Comisia continuă dezbaterile pe ordinea de zi aprobată cu unanimitate de 

voturi în ziua de marţi, 14 mai a.c., după cum urmează: 
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I. Proiectul Legii cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice. 
(Continuarea dezbaterilor). Raport.  

 
II.  
- Propunerea legislativă privind înfiinţarea unor burse de consiliu local 

pentru asigurarea învăţământului preşcolar şi primar din mediul rural cu 
personal calificat.Raport. 

- Propunerea legislativă pentru completarea alin.(3) al art.4 din Legea 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic.Raport.  

 
III. 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 Spiru Haret din 

Bucureşti. P.L. nr.251/2000. 
 
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 Europene 

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

Timişoara. P.L. nr.259/2000. 
 3. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii George Bariţiu 

din Braşov. P.L. nr.263/2000. 
 4. 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: 
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 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. 

 
Dl.preşedinte supune dezbaterii propunerea legislativă privind înfiinţarea 

unor burse de consiliu local pentru asigurarea învăţământului preşcolar şi primar 

din mediul rural cu personal calificat. 

Dl.deputat Adrian Moisoiu, în calitate de iniţiator, arată că a încercat să 

facă o propunere ca în zonele unde nu sunt cadre didactice, primăriile să acorde 

burse pentru calificarea învăţătorilor şi profesorilor de pe raza localităţii care să 

se întoarcă în localitatea de unde au plecat. Se prevede încheierea unui contract 

între Consiliul local şi părinţii bursierului, şi dacă persoana respectivă pleacă în 

altă parte va restitui banii primiţi. 

D-na director general Vasilica Icociu precizează că poziţia Guvernului şi a 

ministerului este aceea că nu este nevoie de acest proiect de lege, deoarece 

există în acest moment posibilitatea ca autorităţile locale să acorde burse şi să 

încheie contracte cu absolvenţii. Având în vedere că nu este o noutate în 

reglementare nu este nici cazul să se creeze un paralelism legislativ.  Astfel de 

burse s-au acordat încă din anul 1998. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu menţionează că s-a acordat aviz favorabil de 

către Consiliul Legislativ şi aviz negativ  de către Guvern. 

Dl.deputat Mihai Baciu, solicită amânarea pentru o nouă documentare. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu recomandă să se revadă şi legislaţia privind 

bursele. 

Urmează propunerea legislativă pentru completarea alin.(3) al art.4 din 

Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. Iniţiator - dl.deputat 

Petre Naidin. 
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Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că prin această propunere legislativă 

se doreşte decontarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice suplinitoare. 

Se solicită poziţia ministerului. 

D-na director general Vasilica Icociu precizează că ministerul agrează 

forma iniţială a articolului, deoarece suplinitorul are contract de muncă temporar 

şi nu există garanţia stabilizării cadrelor didactice. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu susţine articolul iniţial şi nu este de acord 

să se modifice mereu legea. 

Dl.deputat Marian Ionescu consideră că toate aceste perfecţionări aduse 

legii duc de fapt la destabilizarea cadrelor didactice, deoarece la primării nu sunt 

fonduri. Este de acord cu propunerea legislativă. 

Dl.deputat Ionel Marineci este de părere că problema este extrem de 

sensibilă şi trebuie să se facă o analiză serioasă a acestei situaţii, deoarece nu 

sunt multe persoane în această situaţie. Propune amânarea şi eventual asocierea 

cu proiectul de lege anterior. 

Dl.deputat Petre Moldovan este de părere că acest proiect de lege 

urmăreşte să elimine o discriminare în rândul cadrelor didactice. Suplinitorii 

există, nu trebuie să ne înverşunăm împotriva lor, este nevoie de ei şi este de 

acord să li se dea acest drept. 

Dl.deputat Karoly Vekov pledează la fel ca dl.deputat Moldovan şi crede 

că prin acest spor suplinitorii sunt stimulaţi. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu spune că situaţia pe teren este mult mai 

complicată decât pare şi trebuie văzut cum se poate rezolva. 

Dl.deputat Petre Moldovan nu este de acord cu amânarea proiectului de 

lege. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu atrage atenţia că situaţia prezentată în 

propunerea legislativă se regăseşte în art.138 din Legea nr.128/1997 privind 

Statutul personalului didactic şi acoperă domeniul, deci devine inutilă. Supune 
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votului respingerea propuneri legislative. Aceasta este respinsă cu 13 voturi 

pentru, un vot împotrivă şi două abţineri. 

În continuare dl.deputat Napoleon Antonescu solicită să se dezbată şi să 

se aprobe cele două universităţi cu profil teologic, care au şi ordonanţă de 

urgenţă. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că şi Universitatea Europeană Drăgan 

şi cele două universităţi cu profil teologic trebuie să fie analizate separat, în 

prezenţa juriştilor şi să nu se blocheze dezbaterile din şedinţă. 

Dl.deputat Paul Magherul arată că a primit mandat din partea Comisiei să 

se documentele asupra celor două universităţi cu profil teologic. Referitor la 

problema care se află în discuţie şi anume cedarea patrimoniului, precizează că 

patrimoniul cuprinde două componente, de proprietate şi de folosinţă. Dreptul de 

folosinţă se foloseşte conform unui drept canonic deci nu poate fi definitiv şi 

irevocabil. Dacă se încalcă dreptul de proprietate consideră că va afecta 

imaginea României în lume. 

Dl.deputat Vasile Miron este de părere că o instituţie nu poate fi persoană 

juridică fără patrimoniu. 

Dl.deputat Gheorghe Roşculeţ solicită respectarea ordinei de zi aşa cum a 

fost aprobată. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu propune să se sisteze discuţiile la 

universităţile teologice şi arată că nodul gordian este ce se va întâmpla cu 

patrimoniul la desfiinţarea universităţilor.  

Dl.Ioan Mihăilescu, preşedintele CNEAA subliniază că orice decizie se va 

lua la aceste universităţi teologice, va afecta şi biserica ortodoxă. 

Dl.deputat Petru Andea arată că dacă aceste facultăţi cu profil teologic 

pregătesc numai cadre pentru cult, de ce  trebuie să intre în sistemul naţional de 

învăţământ ? Dacă doresc acest lucru, diplomele vor avea o valoare mai largă 

decât cultul şi asta aduce după sine toate obligaţiile legate de patrimoniu. 
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Dl.preşedinte Anghel Stanciu reaminteşte că s-a aprobat iniţial, prin vot, o 

abordare a universităţilor, pe categorii şi în funcţiile de criteriile pe care le 

îndeplinesc se vor încadra în categoria corespunzătoare, deci teoria valurilor. Nu 

se va renunţa la procedură, deci se continuă cu punctul A din ordinea de zi, 

Universitatea Spiru Haret. 

D-na director general Vasilica Icociu transmite rugămintea d-nei ministru 

Ecaterina Andronescu să nu se discute această universitate până când nu va 

putea fi prezentă. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu propune sistarea discuţiilor şi săptămâna 

viitoare, marţi, 21 mai a.c. să se înceapă dezbaterea, indiferent dacă d-na 

ministru este sau nu prezentă. Supusă votului această propunere, se aprobă cu 13 

voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi o abţinere. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
 

 
 


