
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTATILOR 

 
COMISIA PENTRU ÎNVATAMÂNT, 
STIINTA, TINERET SI SPORT 
Bucuresti: 29 septembrie 2000 
Nr.510/XVIII/9 

 

   PROCES-VERBAL 

al sedintelor Comisiei din zilele de marti, 26 septembrie 2000 si                          
miercuri, 27 septembrie 2000 
 

La lucrarile Comisiei sunt prezenti 26 deputati, fiind absenti 

motivat domnii deputati Moldovan Petre si Sandulescu Aureliu.  

La lucrarile Comisiei participa ca invitati: 

C.N.E.A.A. 

- Ioan Mihailescu – presedinte 

Ministerul Educatiei Nationale  

- Adrian Miroiu – secretar de stat 

Lucrarile sedintei sunt conduse de dl. vicepresedinte Gheorghe 

Secara. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi urmatoarea ordine de 

zi: 

Marti, 26 septembrie 2000 

Audierea rectorilor de la universitatile particulare propuse spre acreditare  

Ora 9 – 13 
1. Universitatea “Româno-Americana” Bucuresti 
2. Universitatea “Nicolae Titulescu” Bucuresti 
3. Universitatea “Spiru Haret” Bucuresti 
4. Universitatea Româna de Stiinte si Arte “Gh. Cristea” Bucuresti 
5. Universitatea “Bioterra” Bucuresti 
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     Ora 14 – 18 

1. Universitatea Ecologica Bucuresti 
2. Universitatea Crestina  “Dimitrie Cantemir” Bucuresti 
3. Universitatea “Titu Maiorescu” Bucuresti 
4. Universitatea “Hyperion” Bucuresti 
5. Institutul Teologic Romano-Catolic Bucuresti 
      MIERCURI, 27 septembrie 2000 
Audierea rectorilor de la universitatile particulare propuse spre acreditare  
         Ora 9 – 13 
1. Universitatea “Petre Andrei” Iasi 
2. Universitatea “Apolonia” Iasi 
3. Universitatea “Constantin Brâncoveanu” Pitesti 
4. Universitatea “Danubius” Galati 
5. Universitatea “Emanuel” Oradea 

Ora 14 – 18 
1. Universitatea Europeana Dragan din Lugoj 
2. Universitatea de Vest “Vasile Goldis” Arad 
3. Universitatea “George Bacovia” Bacau 
4. Universitatea “Tibiscus” Timisoara 
5. Universitatea “George Baritiu” Brasov 
 

Comisia solicita explicatii cu privire la anchetele declansate privind 

diplomele false emise de Universitatea de Medicina si Farmacie Iasi.  

Se da cuvântul domnului Ioan Mihailescu, presedintele CNEAA, 

care arata ca trebuie sa se disjunga culpa unei persoane fata de aprecierea 

institutiei; este vorba de dl. rector Dolfi Drimer de la Universitatea 

Ecologica, care are o filiala în Italia; toate foile matricole mentioneaza ca 

sunt absolventi ai Facultatii de stomatologie; UMF Iasi nu a verificat 

documentele de studii si a organizat examenul de licenta; peste o luna au 

primit si drept de practica; la dosar sunt si copii dupa permisele de 

munca, pentru ca si-au deschis deja cabinete; doua institutii de învatamânt 

superior, prin rectorii lor au organizat examen de licenta si au eliberat 

diplome nelegale, urmeaza ca Parchetul sa vada care a fost procedura de 

inducere în eroare a autoritatilor din România. 

Dl. secretar de stat Adrian Miroiu confirma cele spuse de dl. Ioan 

Mihailescu si adauga ca s-a pornit procedura de verificare si control la 

Universitatea Ecologica si UMF Iasi; a fost vorba de absolventi ai unei 
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universitati straine; s-a mentionat fals ca Ministerul Educatiei 

Nationale a fost de acord cu înscrierea absolventilor la examenul de 

licenta; ministrul educatiei nationale va lua masura de suspendare din 

functie a celor doi rectori.  

Dl. deputat Napoleon Antonescu considera ca nu trebuie implicata 

întreaga Universitate Ecologica; în urma vizitei efectuate la universitate 

parerea este favorabila si nu este moral sa se confunde institutia cu 

persoanele implicate; unele probleme au fost semnalate si la Universitatea 

Bioterra, s-au acordat diplome într-o perioada mai scurta; aceasta situatie 

poate crea o lumina nefavorabila asupra tuturor universitatilor particulare; 

unele universitati au filiale în multe zone din tara, o extindere gen 

caracatita si considera ca este prea mult. 

Dl. deputat Sorin Stanescu considera ca situatia este foarte clara, 

este vorba de o încalcare flagranta a legii, facuta cu buna stiinta; când o 

institutie a încalcat legea trebuie sa suporte consecintele; ar dori sa stie în 

ce stadiu se afla aceasta procedura, de suspendare a rectorilor 

universitatilor respective ? 

Dl. secretar de stat Adrian Miroiu raspunde ca încursul zilei de ieri 

s-a depus sesizarea la Parchet, iar ordinul de revocare a rectorilor va fi 

semnat astazi. 

Dl. vicepresedinte Gheorghe Secara consulta Comisia daca este de 

acord cu prezenta presei în sala; cu 19 voturi pentru si un vot împotriva se 

permite accesul presei la lucrarile Comisiei. 

Dl. deputat Petru Bejinariu mentioneaza ca situatia este foarte 

grava, falsul este premeditat si este greu de facut o disjunctie între o 

persoana si restul universitatii; sunt unele universitati neacreditate care 

fac anunturi ca sunt acreditate si fac înscrieri chiar si fara bacalaureat. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu considera ca s-a produs un fapt  

fara precedent în învatamântul românesc si este normal ca Procuratura sa-

si spuna cuvântul; trebuie luate masuri drastice pentru a nu se mai 
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întâmpla asa ceva; verificarile sa cuprinda si alte sectoare; de ce nu s-

a dat un examen de preselectie; propune sa nu se treneze în luarea 

masurilor. 

Dl. deputat Mihai Vitcu este de parere ca va trebui analizat întregul 

sistem de învatamânt particular; baza materiala exista si sunt foarte bine 

pusi la punct, dar în pregatirea studentilor  exista mari carente. 

Dl. deputat Ioan Vida-Simiti este de aceeasi parere ca se asista la o 

situatie foarte grava; felicita CNEAA si MEN pentru promtitudinea lor si 

poate Parchetul va gasi si alti vinovati; considera ca acest aspect nu 

trebuie sa influenteze decizia Comisiei. 

Dl. deputat Gheorghe Tarna arata ca erau asemenea semnale si la 

învatamântul preuniversitar si la învatamântul superior de stat; fraude se 

fac de la admitere în facultati; nu numai rectorul este implicat, ci o mafie 

întreaga; este pacat de activitatea oamenilor seriosi care lucreaza în 

învatamânt; doreste ca cei care au organizat aceasta afacere sa fie trasi la 

raspundere. 

Dl. vicepresedinte Ferenc Asztalos  considera ca suspendarea celor 

doi rectori este o masura prea blânda, pentru a fi din nou votati de senat; 

este convins ca mai sunt si altii implicati.  

Dl. deputat Gheorghe Andrei este de parere ca sunt mari nereguli 

financiare si desigur mai sunt si alte fapte ilegale; la Constanta sunt filiale 

în hoteluri, în depozite de mobila; considera ca dl. rector Drimer nu 

trebuie demis ci închis; vor iesi multe lucruri la iveala la care nici nu ne 

asteptam; toti analfabetii fac facultati, iar coruptia este la nivel national. 

Dl. deputat Napoleon Antonescu ar dori sa stie daca poate o 

universitate care nu exista prin lege sa acorde titlul de ,, honoris causa,, ? 

Dl. vicepresedinte Gheorghe Secara mentioneaza ca ceea ce s-a 

întâmplat este fara precedent, incalificabil si considera ca în învatamânt 

lucrurile nu functioneaza bine; considera ca vina o poarta si CNEAA si 
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MEN, care trebuie sa ia o atitudine ferma  si sa scoata din sistem aceste 

scoli românesti.  

Dl. Ioan Mihailescu precizeaza ca CNEAA nu este o politie 

academica; referitor la Universitatea Bioterra au sosit numai anonime 

care nu sunt luate în considerare, deoarece este posibil sa se faca 

denunturi pentru câstigarea acreditarii, deci aceasta situatie înca se 

studiaza; referitor la Universitatea Ecologica situatia nu este singulara, 

fenomene similare se regasesc si la învatamântul de stat, nu tot sistemul ci 

doar unele universitati de stat practica procedee incorecte; de asemenea, 

tot sistemul de învatamânt la distanta se afla într-o brambureala totala; 

este de acord ca publicitatea este abuziva, mincinoasa; titlul de ,,honoris 

causa,, nu poate fi acordat decât de o universitate acreditata; asigura ca 

CNEAA va cerceta în continuare si alte aspecte si persoane, iar referitor 

la scoaterea din învatamânt, se poate face numai prin decizie 

judecatoreasca. 

Dl. secretar de stat Adrian Miroiu arata ca MEN si CNEAA sunt 

institutiile care au declansat aceste cercetari si a constatat aceste nereguli 

si a  facut sesizarea la Parchet si sanctionarea vinovatilor; insista ca 

aceasta situatie sa fie perceputa ca fiind punctuala, sa nu se arunce o 

umbra asupra sistemului de învatamânt; este de acord ca trebuie extinse 

cercetarile si la alte universitati;  

Dl. deputat Constantin Cotrutz întreaba cine a facut arondarea si pe 

baza caror documente ? 

Dl. Adrian Miroiu raspunde ca aceste competente care vizeaza 

arondarea apartin Ministerului Educatiei Nationale. 

Dl. deputat Ionel Marineci propune  ca în situatia în care membrii 

Comisiei sunt implicati sa nu participe la dezbateri.   

Dl. vicepresedinte Gheorghe Secara întreaba în ce relatie se afla 

tara noastra cu învatamântul din Italia, de echivalenta ? 
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Dl. Ioan Mihailescu precizeaza ca în domeniul medical 

exista o situatie aparte, deoarece face parte din conventii reglementate pe 

plan european. 

Dl. deputat Virgil Petrescu mentioneaza ca în anul 1997 UMF Iasi 

a beneficiat de 2-3 controale de la Ministerul Educatiei Nationale si Carta 

universitara nu era în acord cu Legea învatamântului; arata ca ordinul de 

suspendare a rectorilor poate fi invalidat de senatul universitar cu 2/3 din 

voturi, deci el trebuie însotit de plângere penala pentru ca sa nu fie 

invalidat; considera ca nu tot învatamântul românesc este putred si în 

cazuri de abuz sa se aplice masuri disciplinare. 

Dl. vicepresedinte Gheorghe Secara anunta ca s-a stabilit ca în 

sedinta viitoare sa fie invitati rectorii celor doua universitati implicate, 

precum si Ministerul Educatiei Nationale si CNEAA, pentru a fi 

informata comisia de stadiul cercetarilor si de a audia punctul de vedere 

al fiecaruia. 

În continuare se trece la audierea rectorilor conform planificarii. 

Fiecare rector, pe parcursul a 15-30 minute si-a prezentat universitatea în 

raport de îndeplinirea standardelor prevazute de Legea nr.88/1993, 

republicata, dupa care au urmat întrebari si comentarii din partea 

domnilor deputati: Gheorghe Secara, Ecaterina Andronescu, Ferenc 

Asztalos, Gheorghe Tarna, Virgil Petrescu, Napoleon Antonescu, Petre 

Bejinariu, Gheorghe Andrei, Sorin Stanescu, , Ioan Ingna, Romulus 

Raicu, Nusfet Saganai, Vichentie Nicolaiciuc,  Alexandru Brezniceanu,  

Ioan Vida-Simiti, Alexandru Ionescu, Vasile Berci, Ionel Marineci, 

Anton Ionescu. 

Ordinea de zi fiind epuizata, dl. vicepresedinte Gheorghe Secara 

declara închise lucrarile sedintei.  

PRESEDINTE    SECRETAR 

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