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        S I N T E Z A 

             lucrărilor Comisiei din 18 iunie 1997 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 18 iunie a.c. între 

orele 9,00 -  16.00, având următoarea ordine de zi: 

1. Audierea unei delegaţii de studenţi de la Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi - Facultatea de 

Biotehnologie. 

2. Audierea domnului Mircea Ciumara, Ministrul Finanţelor (sau reprezentantul acestuia) referitor la 

impozitarea instituţiilor de învăţământ particular autorizate. 

3. Planificarea activităţilor Comisiei din lunile iulie şi august 1997. 

În prima parte a şedinţei Comisiei a fost audiată o delegaţie a studenţilor de la Facultatea de bioinginerie 

medicală din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Iaşi. Studenţii s-au plâns în faţa Comisiei de faptul că 

Ministerul Învăţământului nu le-a repartizat  cifră de şcolarizare la examenul de admitere (anul I) pentru anul 

universitar 1997/1998. Din analiza situaţiei prezentate a rezultat că Facultatea de bioinginerie medicală nu a fost 

autorizată de CNEAA, întrucât, după primirea avizului nu a întocmit dosarul de autoevaluare în vederea obţinerii 

autorizaţiei de funcţionare provizorie, care acordă dreptul de organizare a admiterii, potrivit legii nr.88/1993. În 

consecinţă s-a cerut Universităţii de Medicină şi Farmacie din Iaşi să întocmească dosarul de autoevaluare şi să-l 

înainteze  Ministerului Învăţământului şi CNEAA pentru analiză şi vizită a Comisiei de medicină. În funcţie de 

hotărârile CNEAA, Ministerul Învăţământului va decide asupra cifrei de şcolarizare în anul I. 

În partea a doua a şedinţei a fost audiat dl.prof.univ.dr.ing Gheorghe Pană, preşedintele Consiliului 

Naţional al Rectorilor Universităţilor Particulare Independente din România, care s-a adresat Comisiei cu un 

memoriu prin care cere sprijin pentru o interpretare corectă a prevederilor din Legea nr.88/1993 şi din Legea 

nr.84/1995, în care se  menţionează că institutele de învăţământ superior particular autorizate sau acreditate, 

funcţionează pe  principiul non profit. Cu toate acestea, Ministerul de Finanţe prin adresa nr.110746/1993 şi 

nr.110890/1993 a impus impozitarea şi penalizarea instituţiilor particulare de învăţământ. Comisia apreciază că 

măsurile stabilite de Ministerul de Finanţe sunt, în parte, corecte, dacă se referă la Fundaţii, ONG-uri sau societăţi 

comerciale cu prestări de servicii pentru învăţământ. În cazul instituţiilor particulare de învăţământ autorizate, 

acestea trebuie să fie scutite de impozitare, întrucât funcţionează, potrivit legii, pe principiul nonprofit. S-au făcut 

demersurile necesare ca împreună cu Ministerul de Finanţe să fie clarificată această situaţie, iar Comisia să fie 

informată asupra măsurilor stabilite într-o şedinţă ulterioară. 

În finalul şedinţei comisia şi-a planificat activităţile pentru lunile iulie şi august 1997, conform adresei 

Biroului Permanent în care se menţionează că se poate lucra câte 4 zile pe lună. 

În continuarea lucrărilor subcomisia de analiză şi evaluare a CNEAA şi-a ţinut şedinţa săptămânală de 

lucru. 

Din numărul total al membrilor comisiei (29) au absentat 2, după cum urmează: 

- Dl. Virgil Petrescu - grupul parlamentar PNTCD-CE 

- Dl. Aureliu Săndulescu - grupul parlamentar PNTCD-CE 
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Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu                Prof.univ.dr.Alexandru Ionescu 


