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          SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei din data de 18 septembrie 1997 

 

În baza art.46 din Regulamentul Camerei Deputaţilor s-a convocat o şedinţă 

extraordinară a Comisiei. 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, după cum urmează: Stanciu 

Anghel - preşedinte, Secară Gheorghe - vicepreşedinte, Asztalos Ferenc - 

vicepreşedinte, Andronescu Ecaterina - secretar, Ionescu Alexandru - secretar,  

Andrei Gheorghe, Antonescu Niculae Napoleon, Becsek Garda Dezideriu 

Coloman, Brezniceanu Alexandru, Cotrutz Constantin, Drecin Mihai, Marineci 

Ionel, Moldovan Petre, Nicolaiciuc Vichentie, Săndulescu Aureliu, Şaganai 

Nusfet, Vâlceanu Gheorghe, Vitcu Mihai. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

La ordinea de zi se află propunerea de constituire a unei comisii de anchetă 

privind activitatea CNEAA referitoare la respectarea legislaţiei în procesul de 

evaluare şi acreditare a facultăţilor. 

Dl. Anghel Stanciu a făcut o informare cu privire la procedeul de autorizare 

a Facultăţii de stomatologie a Universităţii Titu Maiorescu. 

S-a constatat astfel că în cazul acestei facultăţi deşi nu s-a respectat 

procedura legală de autorizare, absolvenţii susţin examenul de licenţă la 

Universitatea "Carol Davilla" din Bucureşti. 

S-a menţionat şi faptul că deşi în ziua de 17 septembrie 1997 a avut loc 

întâlnirea Comisiei cu reprezentanţii CNEAA nu s-a făcut informarea corectă de 
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către aceştia cu privire la ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale care autorizează 

desfăşurarea examenului de licenţă. 

S-a reamintit că în cazul acestei facultăţi s-a încălcat procedura dându-se 

iniţial un vot favorabil al CNEAA fără existenţa raportului, s-au obţinut semnături, 

cu excepţia semnăturii secretarului CNEAA, s-a prezentat hotărârea în guvern şi 

apoi Ministrul Educaţiei Naţionale a retras din guvern hotărârea CNEAA. 

Până la reevaluare se poate considera că această facultate nu este autorizată 

şi totuşi se susţine examen de licenţă.  

La discuţii au participat domnii deputaţi Anghel Stanciu, Gheorghe Secară, 

Ferenc Asztalos, Alexandru Ionescu, Ecaterina Andronescu, Aurelian Săndulescu, 

Vichentie Nicolaiciuc,  Gheorghe Andrei, Constantin Cotrutz. 

În urma discuţiilor s-a supus la vot propunerea ca să se constituie o comisie 

de anchetă privind activitatea CNEAA referitoare la respectarea legislaţiei în 

procesul de evaluare şi acreditarea facultăţilor. 

Rezultatul votului a fost: 10 voturi pentru, 6 abţineri şi 2 voturi contra. 

Comisia a hotărât numărul de 5 membri şi a mandatat biroul să înainteze 

propunerea de constituire a subcomisiei la Biroul Permanent al Camerei 

Deputaţilor. 

Din numărul total al membrilor comisiei (29) au absentat (11) după cum 

urmează: 

- Bejinariu Petru - Grup parlamentar PDSR 

- Drăgănescu Ovidiu Virgil - Grup parlamentar Naţional Liberal 

- Hilote Eugen - Grup parlamentar PNTCD-CE 

- Ionescu Anton - Grup parlamentar Naţional Liberal 

- Palade Dan - Grup parlamentar PNTCD-CE 

- Pavelescu Claudiu - Grup parlamentar PNTCD-CE 

- Petrescu Virgil - Grup parlamentar PNTCD-CE 

- Stoica Mariana - Grup parlamentar USD-PD 

- Tarna Gheorghe - Grup parlamentar USD-PD 
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- Vasilescu Nicolae - Grup parlamentar PRM 

- Vida-Simiti Ioan - Grup parlamentar PNTCD-CE 

 

 

 

 

           PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu                   Prof.univ.dr.Alexandru Ionescu 

 

 
 

 


