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   PROCES-VERBAL 

    al şedinţei Comisiei din ziua de 31 martie 1999 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 23 deputaţi, fiind absenţi motivat 6 

deputaţi. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

 C.N.E.A.A. 

- Ion Mihăilescu – preşedinte 

- Paul Sterian – secretar 

M.E.N. 

- Horia Gavrilă – secretar general 

- Constantin Brătianu – director general 

Lucrările Comisiei sunt conduse de dl. Gheorghe Secară, vicepreşedintele 

Comisiei. 

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

- Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.88/1993 

privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea 

diplomelor (nr.329/17 noiembrie 1997 şi nr.168/22 iunie1998). 



 

 

2

2

Dl. vicepreşedinte Gherghe Secară anunţă că în şedinţa precedentă s-a 

discutat art.11 care nu s-a finalizat deoarece nu s-a ajuns la un consens şi s-a 

hotărât să se dezbată într-o şedinţă viitoare. 

În continuare, Comisia a luat în dezbatere şi a adoptat cu majoritate de 

voturi, articolele 12 – 24. În esenţă acestea vizează modalităţile de acreditare a 

institutelor de învăţământ superior, procedurile de evaluare academică periodică, 

precum şi taxele percepute pentru diferite faze ale acreditării. Astfel, examenul de 

licenţă sau de diplomă, ori, după caz, de absolvire, susţinut la instituţiile, 

facultăţile, colegiile şi specializările acreditate se desfăşoară potrivit criteriilor 

generale aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi a criteriilor specifice 

aprobate de senatele universitare. Dreptul de organizare a învăţământului 

postuniversitar, inclusiv doctoratul, îl au numai instituţiile de învăţământ superior 

acreditate, care îndeplinesc condiţiile stabilite prin lege. Criteriile de acreditare a 

instituţiilor de învăţământ superior se referă la domeniile fundamentale de 

organizare şi funcţionare: personal didactic, conţinutul învăţământului, baza 

materială, activitate de cercetare şi activitate financiară, structuri instituţionale, 

administrative şi manageriale. 

Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie, instituţia trebuie să 

aibă la fiecare specializare cel puţin 70 %  din posturi constituite conform 

normativelor legale, acoperite cu cadre didactice titularizate în învăţământul 

superior după normele legale şi cel puţin 30 % cadre didactice cu titlul de profesor 

universitar, conferenţiar universitar şi lector universitar (şef de lucrări), cu 

doctorat, angajate cu norma de bază sau cu statut de cadru didactic asociat. 

În perioada de funcţionare provizorie, instituţia de învăţământ superior este 

obligată să respecte standardele care au stat la baza acordării autorizaţiei. 

Structurile instituţiei de învăţământ superior, condiţiile de funcţionare a 

specializărilor pentru care au fost date autorizaţii de funcţionare provizorie, pot fi 

modificate numai în condiţiile reluării procedurilor de evaluare. 
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Pentru obţinerea acreditării, instituţia de învăţământ superior trebuie să aibă 

la fiecare facultate, colegiu şi specializare cel puţin 50 % cadre didactice cu norma 

de bază, titularizate în învăţământul superior după normele legale, iar dintre 

acestea, cel puţin 20 % să fie profesori şi conferenţiari. Pentru acreditare, pe lângă 

îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de lege, este necesar ca cel puţin 51 % 

din totalul primelor trei serii de absolvenţi să promoveze examenul de licenţă sau 

de diplomă, ori, după caz, de absolvire. Pentru fiecare serie de absolvenţi 

promovabilitatea în interiorul termenului stabilit trebuie să fie de cel puţin 40 %. 

Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare, precum şi alte 

autorităţi publice abilitate prin lege, efectuează controale anuale şi ori de câte ori 

se consideră necesar, fără percepere de taxe. 

Articolul 20 alin.(3) şi (4)  şi articolul 24 alin.(4), (5), (6), din proiectul de 

lege adoptat de Senat, au fost integrate parţial în noul text adoptat de Comisie. 

Articolul 24 (41) a fost respins, întrucât a fost adoptat de Comisie un nou text. La 

articolul 20 (5) care este propus pentru abrogare, Comisia nu acceptă abrogarea. 

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Gheorghe Secară, Mihai 

Vitcu, Gheorghe Vâlceanu, Ionel Marineci, Eugen Hilote, Aureliu Săndulescu, 

Gheorghe Andrei, Gheorghe Tarna, Virgil Petrescu, Petre Moldovan, Niculae 

Napoleon Antonescu. 

Textele articolelor votate vor fi incluse în raportul de modificare şi 

completare a legii. 

 

 

   PREŞEDINTE           

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu  


