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   PROCES-VERBAL 

          al şedinţei comune a Comisiilor de învăţământ şi  
       cercetare ştiinţifică de la Camera Deputaţilor şi Senat,  

     din ziua de 19 aprilie 2000 
 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 27 deputaţi, fiind absenţi 

motivat dl. deputat Ionescu Alexandru – Grupul Parlamentar PNŢCD-CE 

şi dl.deputat Ionescu Anton – Grupul Parlamentar PNL. 

La lucrările comisiilor participă ca invitaţi: 

Biroul Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare . 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei de învăţământ de la Camera Deputaţilor. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 

Ora 9,00 

Audierea candidaţilor pentru C.N.E.A.A. (4 candidaţi care au fost 
absenţi la audierile anterioare) 
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Ora 10,00 
 
 Întâlnirea comisiilor reunite cu membrii C.N.E.A.A. 
 

La propunerea d-lui Anghel Stanciu, preşedintele Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport de la Camera Deputaţilor, cele două 

comisii au convenit ca profesorii universitari audiaţi pentru C.N.E.A.A. 

care nu vor fi votaţi pentru a completa Consiliul, să fie recomandaţi 

pentru a fi cooptaţi în comisiile de specialitate ale C.N.E.A.A. 

Audierea candidaţilor pentru C.N.E.A.A., care nu au fost prezenţi 

la audierile anterioare: 

Dl. Baba Alecsandru Ioan 

Profesor la Universitatea de Ştiinţe Agricole din Cluj, este 

conducător de doctorat şi decan al Facultăţii de Medicină Veterinară Cluj-

Napoca; este membru corespondent al ASAS; vicepreşedinte al unor 

fundaţii de profil; a participat la manifestări ştiinţifice în ţară şi 

străinătate; este autor şi coautor a 7 cărţi apărute în editură; este 

conducător de teme de cercetare. 

Au luat cuvântul: 

Dl. preşedinte Florin Bogdan face aprecieri deosebite asupra 

activităţii candidatului şi îl recomandă pentru a fi votat pentru a face parte 

din CNEAA. 

Dl. senator Gheorghe Dumitraşcu apreciază activitatea 

candidatului, dar întreabă ce va face pentru medicina veterinară, care se 

prăbuşeşte. 

Dl. prof.Baba Alecsandru răspunde că în prezent medicina 

veterinară este o profesie liberală. Evidenţiază faptul că medicina 

veterinară din Cluj este cotată ca fiind cea mai bună, apreciată de ţări ca 

Grecia, Belgia, etc. 
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D-na Drăgulin Stela 

Îşi prezintă activitatea didactică şi artistică. Fiind profesoară de 

pian, are peste 40 premii internaţionale, doctor în muzicologie, fost 

decan, în prezent prorector cu relaţiile internaţionale la Universitatea 

“Transilvania” din Braşov. Are peste 52 lucrări publicate sau susţinute în 

ţară şi străinătate. Este doctor în muzicologie. 

Dl. senator Sergiu Chiriacescu, rectorul Universităţii 

“Transilvania” din Braşov, recomandă personalitatea d-nei Drăgulin 

Stela, cu o activitate didactică şi artistică deosebită. 

Dl. senator Petru Caraman cere precizări privind lucrările 

publicate. 

D-na Drăgulin Stela face precizările necesare. 

 Dl. Nicolae Ghilezan 
Consideră că învăţământul românesc poate să dea mai mult decât 

dă astăzi; învăţământul medical are unele particularităţi, este legat de 

cercetare şi aplicarea practică a acestor cunoştinţe; la UMF Cluj există o 

experienţă foarte bogată; în acest moment sunt trei programe Tempus în 

derulare, pentru învăţământ şi practică; în studiile şi cercetările sale 

încearcă să scurteze perioada de la cercetarea de laborator până la patul 

bolnavului. 

Dl. preşedinte Florin Bogdan consideră că dl. Ghilezan este o mare 

personalitate a lumii medicale şi optează ca domnia sa să face parte din 

Consiliu. 

D-na deputat Mariana Stoica susţine candidatura d-lui Ghilezan şi 

arată că acesta a creat o şcoală de cercetare la Cluj. 

Dl. senator Tiberiu Vladislav întreabă care este scopul pentru care 

doreşte să fie membru în Consiliu, este important din punct de vedere 

managerial sau profesional ? Şi altă întrebare dacă dl Ghilezan a colaborat 

cu organele Securităţii ? 
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Dl. Nicolae Ghilezan răspunde că nu a avut colaborare cu organele 

Securităţii şi doreşte să fie membru în Consiliu pentru probleme de 

organizare şi gestionare a resurselor umane. 

Audierea celui de al patrulea candidat, dl. prof. Boari Vasile, nu a 

fost posibilă, întrucât acesta este plecat în străinătate. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu precizează că urmează să fie invitaţi 

membrii C.N.E.A.A. pentru a lămuri câteva aspecte ale Consiliului în 

ansamblu; Birourile celor două comisii, care s-au întrunit săptămâna 

trecută au apreciat activitatea pe care Consiliul a desfăşurat-o; arată că 

Legea nr.88/1993 prevede ca la 12 ani (4 + 4 + 4) să fie un Consiliu nou; 

în şedinţa birourilor reunite s-a hotărât să se reînnoiască Consiliul cu 6 

membri, iar acesta să funcţioneze cu 21 de membri, nu cu 19 ca în 

prezent; deci cele două comisii trebuie să nominalizeze 16 membri; s-a 

stabilit modalitatea de lucru, dar votul final se va finaliza săptămâna 

viitoare; o sarcină importantă revine Consiliului, şi anume revizuirea 

standardelor  pentru acreditare pentru ca învăţământ particular să devină 

cu adevărat o alternativă la învăţământul de stat; în continuare dl. 

preşedinte Anghel Stanciu adresează, celor patru membri din Consiliu 

care şi-au exprimat opţiunea de a nu mai continua activitatea, dacă îşi 

menţin declaraţia; toţi cei patru membri (Gârbacea Virgil, Platon 

Gheorghe, Jurcă Ioan, Artenie Vlad) au declarat că-şi menţin opţiunea de 

a părăsi Consiliul; dl. preşedinte Anghel Stanciu mulţumeşte celor patru 

membri pentru activitatea depusă în toţi aceşti ani în cadrul CNEAA; în 

continuare arată că va trebui luată în discuţie perioada 1992-1997, când în 

principal, au fost analizate instituţiile de învăţământ particular; acum 

accentul se îndreaptă spre învăţământul de stat, care din punct de vedere 

al domeniilor se împarte astfel: 60 % învăţământul tehnic şi 40 % 
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învăţământul umanist; această situaţie trebuie să se regăsească şi în 

componenţa Consiliului. 

Dl. preşedinte Florin Bogdan doreşte să arate cum s-a implicat în 

această problemă  Comisia de învăţământ de la Senat; acesta a făcut vizite 

la universităţi particulare şi a constatat ce muncă dificilă, laborioasă şi de 

calitate s-a efectuat de către Consiliu; a constatat şi unele deficienţe care 

pot fi rezolvate pe parcurs; este de acord că ponderea se va axa acum pe 

universităţile de stat; apreciază în mod deosebit activitatea Comisiei 

medicale, care a fost foarte dificilă şi îi recomandă să lucreze şi mai bine 

în continuare;felicită întreg Consiliul pentru actitivatea desfăşurată. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu precizează că după reînnoirea 

Consiliului cu 1/3 va trebui să se aleagă un nou Birou şi arată că Legea 

nr.88/1993, cu modificările ulterioare, prevede ca acesta să fie sub control 

parlamentar; se va face o monitorizare a activităţii Consiliului, legătura se 

va face prin intermediul preşedinţilor sau vicepreşedinţilor desemnaţi, sau 

alţi membri ai comisiilor care vor primi mandat în acest sens. 

Dl. Ioan Mihăilescu, preşedintele CNEAA, mulţumeşte pentru 

posibilitatea întâlnirii Consiliului cu cele două Comisii şi arată că din lista 

candidaţilor care au fost audiaţi, 8 vor intra în noul Consiliu, ceilalţi 

candidaţi vor fi avuţi în vedere cu prioritate la alcătuirea comisiilor de 

specialitate; pe parcursul audierilor şi Biroul CNEAA şi-a format o părere 

şi va avea în vedere pe cei care nu vor intra în Consiliu; după 

nominalizarea celor 8 membri, noul Consiliu va alege noul Birou; în ce 

priveşte controlul parlamentar doreşte să fie comunicată procedura de 

lucru, respectiv dacă raportul va fi lunar, trimestrial; în continuare, 

Consiliul stă la dispoziţie pentru întrebări sau comentarii. 
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Dl. preşedinte Florin Bogdan întreabă pe invitaţi, dacă cineva nu 

mai doreşte să facă parte din Consiliu să-şi exprime opţiunea; nimeni nu a 

avut nimic de spus. 

Dl. deputat Napoleon Antonescu adresează felicitări Consiliului 

pentru activitatea desfăşurată, pe care a cunoscut-o direct; apreciază 

poziţia membrilor Consiliului care au rezistat la presiuni la anumite 

specializări (ex. medicină); apreciază şi munca şi efortul depus de dl. Paul 

Sterian, secretarul Consiliului. 

Dl. senator Tiberiu Vladislav se alătură aprecierilor făcute asupra 

Consiliului; referitor la comisiile de specialitate, va transmite Consiliului 

observaţiile; propune ca universităţile care vor fi acreditate să aibe 

reprezentare în comisii. 

Dl. senator Gheorghe Dumitraşcu cunoaşte activitatea CNEAA din 

perioada de început; activitatea acestuia s-a perfecţionat pe parcurs şi 

crede că se trece acum într-o etapă superioară în care vor apare problema 

mai puţine, dar de nuanţă. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu îi felicită pe cei care au format 

Consiliul şi care au lucrat într-o perioadă dificilă; a avut o colaborare 

foarte bună de-a lungul timpului cu CNEAA; în continuare vor fi 

probleme de fond şi va fi destul de greu. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu menţionează că se cunosc despre 

Consiliu şi lucruri bune şi mai puţin bune; trebuie văzut cum şi-au 

desfăşurat comisiile activitatea, pentru că au fost unele probleme, de 

exemplu, sunt profesori care predau la 7 – 10 facultăţi particulare; cei 

care au datele primare să ţină seama de lege; sunt unele informaţii 

referitoare şi la gestionarea fondurilor, sediul CNEAA, chirii, ş.a.; dacă 

sunt numai zvonuri, ele trebuie stopate; nu s-au primit reclamaţii la adresa 

membrilor Consiliului, în schimb la adresa membrilor comisiilor s-au 
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primit numeroase reclamaţii (în special pentru drept şi învăţământul 

economic);  încredinţat că activitatea Consiliului va fi transparentă şi se 

va găsi calea ca învăţământul de stat şi cel particular să devină parteneri, 

mulţumeşte tuturor şi în mod special celor care nu mai pot continua 

activitatea în Consiliu; sugerează ca standardele să nu fie încărcate cu 

birocraţie inutilă; cele 3000 de ordine emise de Ministerul Educaţiei 

Naţionale face ca activitatea de management să nu se mai desfăşoare 

corect; va trebui analizat ce se va face cu cele 500 de specializări care a 

condus la proliferarea a zeci de secţii; urează succes în activitatea 

Consiliului şi declară închise lucrările şedinţei comune. 

 

 

 

PREŞEDINTE    SECRETAR 

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

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

 
 
 
 


