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   PROCES-VERBAL 

 al şedinţei Comisiei din ziua de 24 februarie 1999 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 27 deputaţi, fiind absenţi motivat 2 

deputaţi. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Agenţia Naţională pentru Ştiinţe, Tehnologie şi Inovare 

- dl.Lanyi Szobolcs – preşedinte 

- dl. Gheorghe Asanică – secretar general 

Ministerul Educaţiei Naţionale  

- dl. Koto Jozef – secretar de stat 

- dl. Constantin Brătianu – director general 

- d-na Madlen Şerban – consilier al ministrului 

- dl. Cătălin Baba – consilier al ministrului 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 

1.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
1998. 
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2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.48/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998. 

 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.42/1998 pentru modificarea art.28 din Ordonanţa Guvernului 
nr.8/1997 privind stimularea cercetării, dezvoltării şi inovării. 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.102/1998 
privind formarea profesională continuă prin sistemul educaţional. 

5. Consultare preliminară asupra proiectelor de legi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.88/1993 privind acreditarea instituţiilor de 
învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor (nr.168/1998 şi 
nr.329/1997) 
Participă:  
- subcomisia desemnată pentru Legea nr.88/1993;  
- rectori din învăţământul de stat şi din învăţământul particular. 
 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu solicită permisiunea plenului Comisiei de a 

se începe dezbaterile cu punctul 3 al ordinei de zi şi este invitat dl preşedinte 

Lanyi să prezinte pe scurt obiectul Ordonanţei nr.42/1998. 

Dl. Lanyi Szobolcs arată că în anul 1997-1998 s-a pus în discuţie şi s-a 

aprobat legea care prevede modificări esenţiale privind finanţarea cercetării; 

sistemul actual de finanţare prin sumele deosebit de mici nu poate asigura 

dezvoltarea sistemului de cercetare; Planul naţional este foarte permisiv, creează 

un cadru de competiţie foarte sănătos; sumele alocate acum ar reuşi să finanţeze 

10-15 % din totalul temelor propuse de cercetători; se asigură şi premisele 

materiale pentru atingerea acestor teme; restul de 85 % din teme şi cercetătorii ar 

rămâne fără finanţare; problema este de a crea un sistem de tranziţie între cele 2 

sisteme de finanţare. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu propune ca problemele privind cercetarea 

românească să facă obiectul unei şedinţe separate în care Agenţia Naţională pentru 

Ştiinţe, Tehnologie şi Inovare să prezinte problemele pe care are de gând să le 

promoveze şi Comisia să dea un semnal Guvernului că cercetarea românească este 

sub cota de avarie; propune să se aprobe ordonanţa şi să se prelungească termenul 

şi în anul 2000 pentru a nu mai fi nevoie de altă ordonanţă anul viitor. 
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D-na deputat Ecaterina Andronescu susţine ideea domnului preşedinte de a 

se organiza o întâlnire şi cu Comisia de specialitate a Senatului şi să fie invitat şi 

domnul ministru de finanţe Traian Decebal Remeş, pentru că activitatea de 

cercetare reprezintă un sector foarte important. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu supune aprobării introducerea la alin.2 şi a 

anului 2000; se aprobă cu unanimitate de voturi; supusă votului de ansamblu 

Ordonanţa nr.42/1998 se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Se continuă cu punctele 1 şi 2 din ordinea de zi, Ordonanţa nr.14/1998 şi 

Ordonanţa nr.48/1998, privind rectificarea bugetului pe anul 1998. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu precizează referitor la cele două ordonanţe că 

avizul fie negativ, fie pozitiv, nu are nici un efect; propune să se exprime 

dezacordul Comisiei cu privire la reducerea operată în bugetul Ministerului 

Educaţiei Naţionale de peste 1000 miliarde lei; această sumă este absolut necesară 

învăţământului şi va fi cerută la rectificarea bugetului pe anul 1999.  

Dl. secretar de stat Koto Jozsef precizează şi Domnia Sa că într-adevăr 

învăţământul are nevoie vitală de aceste fonduri şi este bine să se menţioneze ca 

aceste sume să fie cerute la rectificarea bugetului din anul 1999. 

Cu această precizare Comisia avizează favorabil cele două ordonanţe 

privind rectificarea bugetului pe 1998. 

Se continuă cu punctul 4 al ordinei de zi, proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.102/1998 privind formarea profesională continuă prin 

sistemul educaţional. 

D-na consilier Madlen Şerban arată că problematica educaţiei permanente 

este urgentă şi semnificativă pentru nivelul de educaţie pe care îl are populaţia 

adultă; principiul educaţiei permanente nu este transferat integral în cadrul 

legislativ şi operaţional în cadrul ţării noastre; vor fi necesare elaborarea unor 

metodologii de aplicare a legii care vor fi lucrate de ministerele care sunt 

implicate; în esenţă se poate spune că se pune la dispoziţie sisteme de educaţie – 

posibilitatea de a se livra servicii de educaţie către cetăţeni – indiferent de vârstă. 
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Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că în esenţă modificarea constă de la 

formarea profesională la educaţia permanentă continuă; deoarece dezbaterile 

generale au avut loc săptămâna trecută, se poate trece la dezbaterile pe articole. 

Dl. deputat Gheorghe Andrei, raportorul acestei ordonanţe, prezintă 

Comisiei modificările aduse, lucrate în colaborare cu Ministerul Educaţiei 

Naţionale. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului Ordonanţa nr.102/1998, în 

forma modificată de raportori împreună cu  reprezentanţii Ministerului Educaţiei 

Naţionale; pe articole şi pe ansamblu ordonanţa este aprobată cu unanimitate de 

voturi. 

Urmează punctul 5 al ordinei de zi, Consultare preliminară asupra 

proiectelor de legi pentru modificarea şi completarea Legii nr.88/1993 privind 

acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor 

(nr.168/1998 şi nr.329/1997). Participă: subcomisia desemnată pentru Legea 

nr.88/1993; rectori din învăţământul de stat şi din învăţământul particular. 

Universităţi de stat: 

- dl. Ion Mihăilescu – rector şi preşedinte CNEAA 

- dl. Paul Sterian – secretar general CNEAA 

Universităţi particulare: 

- dl.Drimer Dolphi – rector - Univ.Ecologică 

- dl.Smedescu Ion – rector -  Univ.Româno-Americană 

- dl.Filipaş Avram – rector – Univ.Titu Maiorescu 

- dl.Momcilo Luburici – rector Univ.Dimitrie Cantemir 

- dl.Posea Gheorghe – prorector – Univ.Spiru Haret 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu informează că la Comisie se află două 

proiecte de lege referitor la Legea nr.88/1993 care vor fi conexate şi dezbătute 

împreună; va trebui stabilit aspectul dacă această lege  se va modifica numai în 

limita a 10-15 puncte venite de la Senat sau se face o revizie de fond; şi Ministerul 

Educaţiei Naţionale doreşte o examinare de fond a acestei legi; s-a pus la 
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dispoziţie toate propunerile ce s-au primit la Comisie privitor la această lege; 

rămâne Comisiei, sarcina deloc simplă de a hotărî dacă se va face o revizie de fond 

a legii, sau numai a unor chestiuni care ard astăzi; timpul de rezolvare a legii poate 

fi mai lung sau mai scurt; după o experienţă de aproape 9 ani se pot aduce multe 

îmbunătăţiri; toţi membrii Comisiei sprijină învăţământul particular, numai să fie 

de calitate; vor avea cuvântul invitaţii, pentru că este o şedinţă de informare. 

Dl. rector Ion Mihăilescu consideră că legea aşa cum a venit de la Senat este 

acoperitoare pentru aspectele noi intervenite; susţine proiectul de lege votat de 

Senat. 

Dl. rector Avram Filipaş este de acord cu necesitatea unei modificări 

structurale a Legii nr.88/1993, dar numai după ce Legea învăţământului modificată 

va apare, pentru a nu se crea necondordanţe; la pct.5 din legea votată de Senat 

arată că nu se poate asigura un corp profesoral într-o perioadă de 2 ani; propune să 

apară la art.56(2) din Legea nr.128 şi şefii de lucrări şi lectorii pentru că derogările 

de vechime au un caracter de excepţie şi nu uşurează prea mult sarcina 

universităţilor; altă observaţie se referă la art.24 (4), procentul de 51 % de la 

licenţă; este de acord să existe un criteriu de selectare a studenţilor, dar el să fie 

aşezat pe baze reale şi legale; sprijină propunerea Senatului ca procentul de 51 % 

să fie calculat din numărul studenţilor care se prezintă la licenţă şi nu din numărul 

scriptic al seriei studenţilor; întotdeauna există un număr de studenţi din fiecare 

serie care nu se prezintă la licenţă; doreşte să se elimine o sursă de perturbare a 

calculului acestui procent; s-a primit un Ordin de la Ministerul Educaţiei 

Naţionale care prevede ca absolvenţilor exmenului de licenţă să li se elibereze 

diplomă de licenţă, iar celor care nu au absolvit examenul de licenţă să li se 

elibereze certificat de absolvire al studiilor universitare de lungă durată; consideră 

că acest ordin al Ministerul Educaţiei Naţionale îngreunează calcularea 

procentului celor care absolvă examenul de licenţă; propune ca procentul de 51 % 

să fie avut în vedere numai atunci când s-au prezentat 30 % din totalul 

absolvenţilor primelor trei serii; aceste demersuri sunt făcute pentru obţinerea unor 
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reglementări cât mai realiste, învăţământul particular să constituie o reală 

alternativă, să aibă o bază legală. 

Dl. director general Constantin Brătianu subliniază că în contextul în care a 

apărut Legea nr.88 în 1993 nu mai corespunde în acest moment; CNEAA are ca 

obiectiv implementarea unor sisteme care să asigure dezvoltarea învăţământului în 

Ţara noastră având în vedere actualul context internaţional pentru a putea 

demonstra puterea diplomelor în străinătate;  la momentul respectiv s-a trecut uşor 

peste criteriile de înfiinţare a instituţiilor de învăţământ superior; dacă se va umbla 

în structura legii ar fi foarte bine, dacă nu, să se aibe în vedere să nu se slăbească 

ci să se întărească criteriile de înfiinţare a instituţiilor de învăţământ superior; în 

calitate de director în Ministerul Educaţiei Naţionale se confruntă cu consecinţele 

negative ale vidului legislativ, iar acum trebuiesc găsite soluţii pentru generaţii 

întregi de absolvenţi; este de dorit să nu se mai repete această situaţie. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu mulţumeştilor invitaţilor pentru participare, 

arată că s-au înregistrat punctele de vedere prezentate de Domniile Lor; în 

continuare şedinţa continuă numai cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei 

Naţionale şi ai CNEAA; va trebui să se ia o decizie în subcomisie asupra 

procedurii de lucru. 

Dl. preşedinte Ion Mihăilescu arată că Legea nr.88 din 1993 are unele 

imperfecţiuni, dar pe ansamblu este una din cele mai bune din Europa; ar trebuie 

să se intervină la înfiinţarea instituţiilor de învăţământ superior; în ce priveşte 

criteriile şi standardele de acreditare există o competiţie între universităţile 

particulare, unele le îndeplinesc, altele nu; dacă se face o modificare a Legii nr.88 

să nu se facă în sensul slăbirii criteriilor de acreditare; cele mai nevralgice puncte 

sunt cele legate de corpul profesoral; în ce priveşte procentajul de promovabilitate 

cumulat pe trei promoţii, îndeplinesc condiţiile; referitor la termenele pentru 

obţinerea acreditării consideră că sunt cam lungi, pentru ca o specializare să 

funcţioneze fără acreditare; consideră că trebuie făcută analiza la nivel de 

instituţie, ca întreg, nu numai la specializări, care nu apar în Legea nr.88. 
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Dl. secretar Paul Sterian arată că este de acord cu observaţiile făcute de dl. 

preşedinte Mihăilescu şi doreşte să accentueze în ce direcţii consideră CNEAA că 

trebuie făcute modificările la Legea nr.88; această lege este foarte bună, cel puţin 

în etapa de funcţionare provizorie a eliminat trei sferturi din instituţiile înfiinţate; 

acum urmează etapa de acreditare şi universităţile solicită slăbirea standardelor, 

diluarea lor;  nu este de acord să se introducă şi şefii de lucrări în rândul cadrelor 

didactice care îndeplinesc standardele; trebuie pusă condiţia ca aceştia să aibe 

măcar titlul de doctor; cine are interesul să se coboare calitatea la examenul de 

licenţă; Legea nr.88 conţine unele imprecizii: la art.3 (2) cuvântul “trebuie” să fie 

înlocuit cu “obţinută”; nu rezultă din lege ce se întâmplă cu unităţile care nu depun 

documentele de acreditare; ar fi bine să nu rămână la latitudinea instituţiilor de 

învăţământ solicitarea acreditării, CNEAA să aibe dreptul ca după doi ani să 

verificare instituţia; evaluarea instituţională să apară într-un articol de lege; ar 

trebui făcute precizări în lege privind sancţionarea instituţiilor şi desfiinţarea 

instituţiilor care nu au primit acreditarea. 

Dl. secretar de stat Koto Jozsef subliniază că pe ansamblu Legea nr.88/1993 

a reglementat învăţământul particular, în esenţă va trebui să se menţină calitatea 

învăţământului superior; trebuie aduse unele îmbunătăţiri privind înfiinţarea 

instituţiilor de învăţământ superior; este de acord cu observaţiile prezentate de 

CNEAA; este bine venită ideea de a se înlătura imperfecţiunile legii. 

Dl. director general Constantin Brătianu precizează că segmentul privind 

acreditarea este insuficient dezvoltat în această lege; trebuie arătat pas cu pas cum 

se înfiinţează o instituţie de învăţământ superior; această lege se referă la tot 

învăţământul superior, nu numai la cel particular; diplomele emise trebuie săaibe 

acoperire pe plan intern şi extern. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu întreabă reprezentanţii celor două instituţii 

invitate, dacă în decurs de două săptămâni CNEAA şi Ministerul Educaţiei 

Naţionale ar putea aduce un set de amendamente comune care ar putea fi luate în 
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dezbaterea Comisiei; reprezentanţii celor două instituţii sunt de acord cu acest 

termen de două săptămâni pentru a prezentat amendamentele comune.  

În continuare, dl preşedinte prezintă variantele care s-au desprins în urma 

discuţiilor: 

Varianta 1: să se dezbată doar textul venit de la Senat, iar restul 

amendamentelor să fie avute în vedere la o altă modificare a legii. 

Varianta 2: să se discute textul venit de la Senat şi să se analizeze şi 

amendamentele comune prezentate de M.E.N. şi CNEAA. 

Varianta 3: să se amendeze şi textul venit de la Senat şi textul iniţial al legii. 

Dl. deputat Niculae Napoleon Antonescu este de acord cu varianta a doua; 

Legea nr.88 nu se face numai pentru învăţământul particular, ci pentru tot 

învăţământul superior şi deci nu se pot coborî standardele; şi sistemul de taxe 

trebuie discutat în comisie. 

D-na deputat Ecaterina andronescu apreciază că Legea nr.88 este o lege 

bună, dar este deficitară la două capitole şi anume: unul privind înfiinţarea 

universităţilor şi altul legat de sancţiuni; nici CNEAA, nici Ministerul Educaţiei 

Naţionale nu a avut cadrul legal de a duce până la capăt aceste sancţiuni; ar dori să 

ştie dacă instituţiile de învăţământ particular care vor primi acreditarea  sunt 

pregătite să-şi asume responsabilitatea examenului de licenţă; referitor la 

certificatele de absolvire trebuie făcută o corectură aici să nu conducă la altă 

conotaţie; propune ca subcomisia să lucreze la elaborarea amendamentelor. 

Dl. deputat Gheorghe Andrei este de acord cu varianta a doua; apreciază 

poziţia CNEAA şi Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Dl. vicepreşedinte Gheorghe Secară găseşte oportună reaşezarea Legii nr.88 

pentru că are nişte limite; de acord cu pachetul de amendamente comune de la 

CNEAA şi M.E.N. dar să existe şi libertate ca fiecare deputat să poată propune 

amendamente acolo unde consideră necesar. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu supune votului varianta a doua care s-a 

desprins în urma dezbaterilor, şi este aprobată în unanimitate. 
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Ordinea de zi fiind epuizată, dl. preşedinte Anghel Stanciu declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

        PREŞEDINTE     SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu  Prof.univ.dr.ing.Ecaterina 

Andronescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


