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PROCES-VERBAL
al şedinţei Comisiei din ziua de 14 aprilie 1999
La lucrările Comisiei sunt prezenţi 28 deputaţi, fiind absent motivat 1
deputat.
La lucrările Comisiei participă ca invitaţi:
Ministerul Educaţiei Naţionale
- Horia Gavrilă – secretar general
- Ştefan Stanciu – director management universitar
CNEAA
- Ioan Mihăilescu – preşedinte
- Paul Sterian – secretar
Lucrările Comisiei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele
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).
Comisia a luat în dezbatere şi a adoptat, cu unanimitate de voturi, articolele
25 – 35. Textele adoptate de Comisie sunt următoarele:
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Art.25 alin.(3) Text nou: Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare
provizorie a unei specializări, instituţia solicitantă trebuie să facă dovada că poate
asigura finanţarea acesteia în proporţie de cel puţin 1/3 din necesar, din alte
fonduri legale decât cele provenite din taxele percepute de la studenţi.
Art.26 (2) În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie sau
acreditării, instituţia de învăţământ superior trebuie să facă dovada că dispune de
structuri de management academic şi administrativ, adecvate fiecărei etape.
Art.27 La evaluarea academică periodică, după caz, a facultăţilor, colegiilor
şi specializărilor, acestea trebuie să îndeplinească standardele stabilite pentru
procesul de acreditare şi celelalte prevederi legale.
Art.31 – Text nou: (1) Pot desfăşura activităţi de învăţământ superior şi pot
utiliza denumirile de universitate, academie, institut sau altele similare, numai
instituţiile de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu sau
acreditate.
(2) Desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior de către unităţi
neautorizate, precum şi asumarea denumirii de universitate în sensul de instituţie
de învăţământ superior, sau asumarea de calităţi şi atribuţii academice, se
pedepsesc conform legii penale.
(3) Dispoziţiile alin.(2) se aplică treptat şi instituţiilor cu activităţi de
învăţământ superior aflate în lichidare, cărora li s-a retras dreptul de şcolarizare
începând cu anul I, în condiţiile legii.
(4) Perceperea de taxe şcolare şi eliberarea de acte de studii, în cadrul unei
activităţi desfăşurate în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege, atrage
răspunderea civilă sau penală, după caz, a celor vinovaţi.
(5) Sesizarea organelor de urmărire penală se face de către Ministerul
Educaţiei Naţionale, CNEAA sau de către orice altă persoană fizică sau juridică
care se consideră lezată în drepturile sale prin funcţionarea nelegală a instituţiei în
cauză.
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Art.32 Cadrul didactic cu funcţia de bază la o instituţie de învăţământ de
stat sau particular poate efectua activităţi didactice prin asociere, indiferent de
forma de angajare, la alte instituţii de învăţământ superior, în conformitate cu
prevederile legale şi ale Cartei Universitare.
Art.34 (1) Desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior şi eliberarea de
acte de studii în alte condiţii decât cele prevăzute prin prezenta lege, atrage după
sine răspunderea civilă sau penală, după caz, a celor vinovaţi.
Art.34 (3) Instituţiile care desfăşoară o activitate de învăţământ superior
sunt obligate să afişeze, la loc vizibil actele prin care au fost autorizate provizoriu
sau acreditate, după caz.
Art.35 Text nou – (1) Se consideră desfiinţată o specializare pentru care, din
diferite motive, instituţia nu a mai şcolarizat începând cu anul I, o perioadă
minimă egală cu un ciclu de şcolarizare. Reluarea activităţii la aceste specializări
presupune o nouă autorizare de funcţionare.
(2) Desfiinţarea instituţiei de învăţământ superior se face în momentul
încetării totale a activităţii acesteia din diferite motive sau în cazul în care se
constată că instituţia desfăşoară activităţi ostile statului român sau în contradicţie
cu legile şi Constituţia României.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Anghel Stanciu, Gheorghe
Secară, Ecaterina Andronescu, Mariana Stoica, Niculae Napoleon Antonescu,
Petre Moldovan, Virgil Petrescu, Eugen Hilote, Aureliu Săndulescu.
Textele articolelor votate vor fi incluse în raportul de modificare şi
completare a legii.
Comisia în unanimitate, a dat votul final asupra raportului de modificare şi
completare a Legii nr.88/1993.

PREŞEDINTE

SECRETAR
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Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu

Prof.univ.dr.Alexandru

Ionescu
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