
 

 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

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

PROCES - VERBAL 

al şedinţei Comisiei din ziua de 4 iunie 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 

- Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PSD 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

- Radu Damian - secretar de stat 

- 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. Iniţiative legislative aflate pe ordinea de zi a Plenului pentru care s-a 
solicitat reexaminare în Comisie pentru întocmire de rapoarte suplimentare 

 
1. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului 

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

 
II. 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: 
  
- Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Spiru Haret din 

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

 
 
III. Pregătirea prerapoartelor, de către subcomisiile de lucru, la 

următoarele proiecte de lege: 
 
A. Proiecte de lege primite de la Senat 
 
1. Proiectul de lege pentru aprobare Ordonanţei Guvernului nr.15/1999 

privind înfiinţarea Academiei Române de Aviaţie. Termen: 29.11.2001. 
2. Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România. Termen: 
17.06.2002. (de stabilit raportorii). 

 
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. 

 
IV. 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. 
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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. 

 
V. Iniţiative legislative în avizare 
 
1. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din 
România.Termen: 10 iunie 2002. 

2. Proiect de lege privind prevenirea şi combaterea pornografiei. Termen: 
3.06.2002. 

3. Propunere legislativă privind formarea profesională şi pregătirea 
continuă a medicilor şi farmaciştilor. Termen: 25.06.2002. 

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

înceapă dezbaterile cu pct.V - Iniţiative legislative în avizare. Această propunere 

este aprobată cu unanimitate de voturi.  

La pct.1 se află propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 

Legii nr.461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din România. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu în expunerea asupra proiectului de lege 

arată că se ţine seama de recomandările internaţionale. 

Dl.deputat Iulian Mincu, în calitate de raportor menţionează că acest 

sistem de învăţământ este adoptat şi la noi pentru absolvenţii de învăţământ 

sanitar mediu şi se poate elibera aviz favorabil. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului eliberarea avizului favorabil 

şi se aprobă cu unanimitate de voturi (16 voturi pentru). 

Urmează proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea pornografiei. 

Dl.deputat Mihai Baciu consideră că trebuie limitat acest flagel şi propune 

unele amendamente. Acestea vor fi înaintate Comisiilor sesizate în fond. 
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Dl.deputat Ştefan Lăpădat, în calitate de raportor, recomandă să fie luate 

în considerare observaţiile formulate de Consiliul Legislativ, în special în ceea 

ce priveşte intersectarea dispoziţiilor prezentului proiect de lege cu dispoziţiile 

art.325 din Codul Penal, care incriminează răspândirea de materiale obscene. 

Propunerile de modificare vor fi înainte Comisiilor sesizate în fond. 

Dl.deputat Octavian Petruş precizează că la Comisia pentru tehnologia 

informaţiei s-a dat aviz negativ, deoarece se consideră că este o lege de 

legalizare a pornografiei Proiectul de lege cuprinde pedepse mai mici decât cele 

prevăzute în Codul Penal. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu este de părere că este mai bine ca această 

chestiune să fie reglementată. 

Dl.deputat Petre Moldovan crede că se poate elibera aviz favorabil deşi 

Consiliul Legislativ a semnalat multe deficienţe, dar acestea trebuie să le rezolve 

Comisia juridică, sesizată în fond. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că în ceea ce priveşte învăţământul,  

Comisia poate fi de acord cu proiectul de lege şi îl supune votului. Acesta se 

aprobă cu 18 voturi pentru şi un vot împotrivă. 

Se continuă  cu propunerea legislativă privind formarea profesională şi 

pregătirea continuă a medicilor şi farmaciştilor. 

Dl.deputat Iulian Mincu, în calitate de raportor, spune că a făcut 

modificări la toate articolele din acest proiect de lege, se modifică integral  

deoarece structura întregii legi este greşită. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu propune, având în vedere că fiecare articol 

are amendament, materialul să fie difuzat iniţiatorilor, însoţit de o scrisoare 

explicativă şi o invitaţie la şedinţa comisiei. Cu unanimitate de voturi se aprobă 

această propunere. 

La proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

învăţământului superior, dl. preşedinte Anghel Stanciu informează că a avut loc 



 

 

6 

o discuţie în subcomisie cu privire la raportul suplimentar care trebuie înaintat 

Plenului. În urma discuţiilor s-a conturat ideea de a se structura legea pe un 

parteneriat între universităţile de stat şi cele private. S-a mai căzut de acord că se 

pot asocia universităţile de stat cu cele private să-şi facă un cămin studenţesc şi 

cota de proprietate se stabileşte în funcţie de contribuţie. Urmează să se 

analizeze în continuarea şedinţei dacă o universitate investeşte 20 % în cămin să 

fie scutită de taxa de 10 %.  

Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos nu înţelege de ce trebuie obligate 

universităţile să facă un parteneriat şi să nu fie obligate să-şi construiască un 

cămin. 

Dl.deputat Petre Moldovan anunţă că va vota această formă a raportului 

prezentat de dl.preşedinte, deşi nu este de acord cu filosofia legii. În continuare 

face unele observaţii din punct de vedere stilistic. 

Dl.vicepreşedinte Anton Ionescu are o opinie diferită şi anume că este 

neconstituţional să obligi o universitate particulară să cotizeze pentru construcţia 

unor cămine care aparţin universităţilor de stat. Protocoalele care se vor încheia 

vor produce mari încurcături. Va vota împotriva acestei ordonanţe. 

Dl.deputat Paul Magheru este de acord cu dl.vicepreşedinte Anton 

Ionescu şi anume că această ordonanţă este neconstituţională. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu subliniază că s-a încercat să se găsească un 

compromis deoarece altfel proiectul de lege ar fi trecut prin Plen în forma 

iniţială. 

În cadrul Comisiei au fost formulate noi amendamente care se regăsesc în 

raportul de înlocuire a raportului iniţial. Amendamentele formulate asigură un 

echilibru în privinţa taxelor percepute de la universităţile particulare şi de stat. 

De asemenea se regăsesc şi amendamentele respinse, care vor fi susţinute în 

Plenul Camerei Deputaţilor. Supusă votului, legea pe ansamblu, a fost aprobată 

cu 17 voturi pentru şi două abţineri. 
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Dl.preşedinte Anghel Stanciu declară închisă lucrările şedinţei şi anunţă 

că miercuri, 5 iunie 2002, se vor continua dezbaterile la proiectele de legi 

privind universităţile particulare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 

 

 

 

 

 

 

 


