
 

 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 10 iunie 2002 
Nr.29/263 
 

 

PROCES - VERBAL 

al şedinţelor Comisiei din zilele de 21 şi 22 mai 2002 

 

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

după cum urmează: 

- Andronescu Ecaterina - Grupul Parlamentar al PSD 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

- Georgiu Gingăraş - Grupul Parlamentar al PSD 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

- Ioan Ianoş - director general 

CNEAA 

- Ioan Mihăilescu - preşedinte 

- Paul Sterian - secretar 

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 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: 
  
 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. 
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II. Activitate  în subcomisiile de lucru pentru întocmirea prerapoartelor 
la următoarele proiecte de lege: 

 
A. Proiecte de lege primite de la Senat 
 
- Proiectul de lege pentru aprobare Ordonanţei Guvernului nr.15/1999 

privind înfiinţarea Academiei Române de Aviaţie. Termen: 29.11.2001. 
 
B. Proiecte de lege primite de la Guvern 
 
1. Proiectul de lege privind Statutul personalului de cercetre-dezvoltare. 

Termen: 30.05.2002. 
 
2. Proiectul de lege pentru probarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2002 

privind echivalarea studiilor absolvite în instituţiile militare de învăţământ ale 
Ministerului de Interne cu studiile din instituţiile civile de învăţământ şi a 
stagiului efectuat în funcţii militare în Ministerul de Interne cu stagiul specific 
funcţiilor civile. Termen: 11.04.2002. 

 
C. Rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
 
- Raportul CNEAA privind evaluarea acdemică şi acreditarea 

învăţământului superior românesc în perioada 1994-2001. Raport comun cu 
Senatul. 

 
III. Propuneri legislative ale deputaţilor 
 
1. 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. Termen: 5.04.2002. 

2. 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. Termen: 5.04.2002. 

3. Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
psiholog. Termen: 27.05.2002. 

4. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.22 din Legea 
nr.84/1995 - Legea învăţământului. Termen: 6.06.2002. 

5. Propunerea legislativă privind înfiinţarea unor burse de consiliu local 
pentru asigurarea învăţământului preşcolar şi primar din mediul rural cu 
personal calificat.Termen: 19.04.2002. 
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IV. Iniţiative legislative aflate pe ordinea de zi a Plenului pentru care s-
a solicitat reexaminare în Comisie pentru întocmire de rapoarte suplimentar. 

 
1. Propunere legislativă privind reorganizarea grupurilor şcolare. 
2. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2002 

privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice. 
3. Proiect de lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/1995 

privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare. 
4. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului 

nr.174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea finanţării învăţământului 
superior.  

 
V. Iniţiative legislative în avizare 
1. Proiect de lege privind prevenirea şi combaterea pornografiei. Termen: 

3.06.2002. 
2. Propunere legislativă privind formarea profesională şi pregătirea 

continuă a medicilor şi farmaciştilor. Termen: 25.06.2002. 
 
 
În deschiderea şedinţei, dl.preşedinte Anghel Stanciu informează că 

dl.director general Ioan Ianoş este mandatat de d-na ministru Ecaterina 

Andronescu să reprezinte ministerul. De asemenea, reaminteşte că în discuţia 

iniţială de înfiinţare a universităţilor particulare s-a hotărât să fie invitaţi la 

şedinţă şi rectorii acelor universităţi la care sunt păreri contradictorii. De aceea, 

a fost invitat la şedinţă dl.Aurelian Bondrea, rectorul Universităţii Spiru Haret, 

care va participa numai la prima parte a dezbaterilor, nu şi la procedura de vot. 

Supune votului participarea la şedinţă a d-lui rector Aurelian Bondrea, şi se 

aprobă cu 16 voturi pentru şi o abţinere. Şi la cele două universităţi cu profil 

teologic vor fi invitaţi rectorii. 

Se constituie subcomisii de lucru pentru proiectele de lege înscrise la 

punctul IV din ordinea de zi, care sunt retrimise la Comisie de la Plen pentru 

raport suplimentar. Astfel: 

1. Propunere legislativă privind reorganizarea grupurilor şcolare. S-a 

trimis adresă la Consiliul Legislativ prin care s-a solicitat aviz. 
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2. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2002 

privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice. 

Subcomisia: Petru Andea, Marian Ionescu, Vasile Miron. Să se lămurească dacă 

se face raport suplimentar sau adresă la Birou Permanent. 

3. Proiect de lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/1995 

privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu subliniază faptul că se întâmplă un lucru 

care trebuie stopat. Se lucrează la un proiect de lege în subcomisie, se depune 

raportul la Plen şi este retrimis la Comisie. Şi la Legea cercetării, după ce s-a 

muncit foarte mult în subcomisie şi comisie, dl.ministru Şerban Constantin 

Valeca a trimis o scrisoare care cuprinde modificări la Legea cercetării. În felul 

acesta se va retrimite la Comisie proiectul de lege. Este o practică care trebuie 

stopată. Modificările se mai pot aduce când se va dezbate legea la Senat. 

Propune ca, de acum înainte, dacă mai vin înapoi legile de la Plen, Comisia să le 

retrimită fără modificări. Supusă votului această propunere se aprobă cu 

unanimitate de voturi. Pentru Ordonanţa nr.25/1995, se va trimite o scrisoare la 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin care acesta să-şi prezinte poziţia finală 

printr-un punct de vedere scris. 

4. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea finanţării învăţământului 

superior.  La acest proiect de lege, pe lângă subcomisia deja constituită, va mai 

face parte şi dl.deputat Paul Magheru. 

Se continuă cu punctul 1 din ordinea de zi, Proiectul de lege privind 

înfiinţarea Universităţii Spiru Haret din Bucureşti. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu, propune ca modalitate de lucru, ca dl.rector 

să prezinte timp de 20-25 minute raportul de autoevaluare pe baza standardelor 

şi criteriilor stabilite, după care, acolo unde sunt dubii, se vor adresa întrebări. 

Apoi, dl.rector se va retrage, şi se va prezenta  punctul de vedere al CNEAA şi 

al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, după care se va trece la vot. 
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Dl.deputat Ionel Marineci propune ca în timpul votului să fie în sală 

numai membrii Comisiei, fără reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

şi ai CNEAA. 

Se supune votului această propunere şi nu este aprobată, deoarece a 

întrunit un vot pentru şi 16 voturi împotrivă. 

Se supune votului şi procedura de lucru făcută de dl.preşedinte Anghel 

Stanciu, care este aprobată cu 16 voturi pentru şi un vot împotrivă. 

Dl.rector Aurelian Bondrea arată că raportul de autoevaluare al 

universităţii a fost înaintat CNEAA, şi celor două Comisii pentru învăţământ ale 

Parlamentului şi consideră că nu mai este cazul să repete ceea ce se regăseşte în 

materialele documentare prezentate. Au existat doar două observaţii ale d-nei 

ministru Ecaterina Andronescu şi anume depăşirea cifrei de şcolarizare şi 

existenţa unor filiale. Menţionează că a avut două întâlniri cu d-na ministru şi s-

a ajuns la un consens. În legătura cu cifra de şcolarizare spune că aceasta a fost 

depăşită, dar nimeni nu i-a stabilit o anumită cifră de şcolarizare. A redus cifra 

de şcolarizare, aproape la jumătate, acest lucru se regăseşte în documentele 

înaintate la CNEAA. Referitor la filiale, arată că d-na ministru Ecaterina 

Andronescu a trimis o comisie formată din patru specialişti în control şi din 

documentele întocmite nu a rezultat nici un reproş. Stă la dispoziţia Comisiei 

dacă mai sunt întrebări. 

Dl.deputat Mihai Baciu întreabă care este argumentul pentru susţinerea 

filialelor, ce sunt ele de fapt ? 

Dl.rector Aurelian Bondrea răspunde că toate specializările de la diferite 

distanţe funcţionează ca facultăţi, fără intermediari. O filială trebuie să aibe 

personalitate juridică, cod personal, buget, patrimoniu, ceea ce nu există în cazul 

universităţii. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu arată că în Europa se practică acest 

sistem, dar se numeşte filială, nu există alt termen. Propune să se procedeze şi 

aici ca la celelalte universităţi. 
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Dl.preşedinte Anghel Stanciu subliniază că, la unele specializări, cifra de 

şcolarizare este mare dar universitatea are şi spaţiu mult mai mare decât alte 

universităţi. Menţionează că şi alte universităţi de stat, cum ar fi Babes-Bolyai 

din Cluj-Napoca, Oradea, au depăşit cifra de şcolarizare. 

Dl.deputat Petre Moldovan este de părere că Universitatea Spiru Haret 

este o instituţie mare, puternică, îndeplineşte standardele prevăzute de CNEAA. 

Votul pe care îl va acorda va fi pentru acreditarea universităţii. 

Dl.deputat Paul Magheru doreşte să precizeze, deoarece s-a făcut referire 

la Universitatea din Oradea legat de filiale, că acestea  au fost supuse procesului 

de acreditare. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu invită reprezentantul ministerului să 

adreseze întrebări dacă este cazul. 

Dl.director general Ioan Ianoş doreşte să se clarifice două lucruri, şi 

anume că la controalele efectuate de minister se colectează informaţiile care sunt 

prelucrate apoi la minister. Ministerul apreaciază activitatea Universităţii Spiru 

Haret şi susţine acele universităţi care au învăţământ de calitate. Întreabă cum 

funcţionează aceeaşi specializare în cinci locuri, aceleaşi cadre didactice se 

regăsesc în toate cele cinci locuri ? 

Dl.rector Aurelian Bondrea răspunde că la universitate cadrele didactice 

sunt titulare, au dat concurs, 70 % au cartea de muncă la universitate. Spaţiile de 

învăţământ sunt calculate pe numărul de studenţi de la zi. Universitatea deţine 

36.000 mp cumpăraţi şi 5000 mp închiriaţi. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu întreabă dacă reprezentanţii CNEAA au 

întrebări adresate d-lui rector Bondrea.  

Dl.preşedinte Ioan Mihăilescu răspunde că nu are întrebări. 

Dl.deputat Iulian Mincu doreşte să evidenţieze eficienţa sistemului de 

învăţământ de la această universitate, arătând că studenţii şi-au luat examenele 

de licenţă la universităţile de stat. Universitatea are o promovabilitate între 51 - 

90 % ceea ce demonstrează că studenţii sunt foarte bine pregătiţi. 
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Dl.preşedinte Anghel Stanciu constată că nu mai sunt întrebări şi roagă pe 

dl.rector Bondrea să se retragă pentru a permite Comisiei să delibereze. În 

continuare întreabă cele două instituţii, respectiv Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării şi CNEAA, dacă în urma acestei discuţii sunt de acord cu propunerea 

de acreditare. 

Dl. Ioan Mihăilescu, preşedintele CNEAA, răspunde că îşi menţine 

propunerea de acreditare. 

Dl.Ioan Ianoş, director general M.E.C., răspunde că pe fond este de acord 

cu acreditarea, dar mai are unele observaţii pe care le va prezenta când se va 

discuta proiectul de lege pe articole. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu întreabă dacă mai este cineva împotriva 

acreditării. Cu unanimitate de voturi se aprobă acreditarea Universităţii Spiru 

Haret. În continuare se trece la dezbaterea pe articole. 

Art.1 - se aprobă cu unanimitate de voturi 

Art.2,pct. a)  

La acest punct ministerul îşi menţine ideea de a sancţiona acele 

specializări care au depăşit cifra de şcolarizare, şi nu este cu acord cu 

acreditarea. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu nu susţine acest punct de vedere. 

Ministerul nu poate să introducă această limitare. Universitatea a fost acreditată 

pentru această specializare, nu se poate introduce altă specializare cum propune 

ministerul. Măsuri să se ia de acum încolo. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu spune votului propunerea ministerului de la 

pct.a) să nu fie votată acea specializare ci să se introducă alta. Această 

propunere nu este aprobată, ea a întrunit 16 voturi împotrivă şi un vot pentru. 

Supusă votului propunerea de aprobare a pct.a), se aprobă cu 16 voturi pentru şi 

un vot împotrivă (dl.deputat Ionel Marineci). 

La pct.b), ministerul are aceeaşi obiecţie. Supusă votului, propunerea de 

neacreditare a pct.b) nu se aprobă, a întrunit 16 voturi împotrivă şi un vot pentru. 
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Supusă votului propunerea de aprobare a pct.b), acesta este aprobată cu 16 

voturi pentru şi un vot împotrivă (dl.deputat Ionel Marineci). 

La pct.c), ministerul are aceeaşi obiecţie. Supusă votului, propunerea de 

neacreditare a pct.c) nu se aprobă, a întrunit 16 voturi împotrivă şi un vot pentru. 

Supusă votului propunerea de aprobare a pct.c), acesta este aprobată cu 16 voturi 

pentru şi un vot împotrivă (dl.deputat Ionel Marineci). 

La pct.d), ministerul are aceeaşi obiecţie. Supusă votului, propunerea de 

neacreditare a pct.d) nu se aprobă, a întrunit 16 voturi împotrivă şi un vot pentru. 

Supusă votului propunerea de aprobare a pct.d), acesta este aprobată cu 16 

voturi pentru şi un vot împotrivă (dl.deputat Ionel Marineci). 

Art.2 pe ansamblu este aprobat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru) 

Dl.deputat Ionel Marineci solicită să fie menţionat cu amendament la 

acest articol, pentru a-l susţine în Plen. În urma dezbaterilor îşi retrage 

solicitarea de a face amendament. 

Articolele 3, 4, 5, 6, sunt aprobate cu unanimitate de voturi (17 voturi 

pentru). De asemenea, proiectul de lege pe ansamblu, se aprobă cu unanimitate 

de voturi. 

În încheierea şedinţei, dl.preşedinte Anghel Stanciu precizează că 

săptămâna viitoare, marţi, se vor discuta proiectele de lege retrimise de la Plen 

pentru raport suplimentar, iar miercuri se va relua dezbaterea la universităţile 

particulare. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
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