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 al sedintei Comisiei din ziua de 11 octombrie 2000 
 

La lucrarile sedintei sunt prezenti 25 deputati, fiind absenti motivat 

3 deputati, dupa cum urmeaza: Andrei Gheorghe – Grupul Parlamentar 

PNTCD, Sandulescu Aureliu – Independent, Vida Simiti Ioan – Grupul 

Parlamentar PNTCD. 

La lucrarile sedintei participa ca invitati: 

Ministerul Educatiei Nationale 

- Adrian Gorun – secretar de stat 

- Valentin Popa – secretar general 

- Constantin Bratianu – director general 

- Ion Daniela - inspector de specialitate 

- Corneliu Stanescu – fost director general M.E.N. 

C.N.E.A.A. 

- Paul Sterian – secretar 

- Moraru Florentin – membru în Consiliu 

Univ.Tehnica ,,Gh.Asachi,, Iasi 

- Paulica Raileanu – decan 

- Virgil Onofrei – sef catedra 
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Universitatea Ecologica Bucuresti 

- Mircea Vatasescu - prorector 

Comisia a adoptat cu 10 voturi pentru, un vot împotriva si 3 

abtineri, urmatoarea ordine de zi: 

- Audiere cu privire la posibila implicare a Ministerului Educatiei 

Nationale, Universitatea Tehnica ?Gh.Asachi? Iasi si 

Universitatea Ecologica Bucuresti în mijlocirea finalizarii 

studiilor de catre anumiti studenti straini si eliberarea de 

diplome de licenta, fara baza legala.  

Ca urmare a unor documente inedite în elucidarea cazului se 

continua audierea în comisie, în baza prevederilor art.49 din 

Regulamentul Camerei Deputatilor. 

Dl. presedinte Anghel Stanciu precizeaza ca nu este vorba de un 

joc politic ci de credibilitatea învatamântului românesc si a diplomelor 

care sunt puse sub semnul întrebarii. Conform atributiilor Comisiei, 

aceasta trebuie sa cunoasca cadrul în care s-au petrecut aceste lucruri; au 

fost distribuite membrilor Comisiei documente de la toti factorii 

implicati; se da cuvântul invitatilor pentru a-si exprima punctul de vedere. 

Dl.director general Constantin Bratianu arata ca pozitia pe care o 

are în Ministerul Educatiei Nationale este de aplicare a legislatiei 

românesti în tara noastra; la solicitarea Ministerul Educatiei Nationale, 

CNEAA a facut aceasta investigatie si a dat raspunsul care se gaseste în 

documentul mentionat. 

Dl. presedinte Anghel Stanciu insista cu întrebarea, daca ceea ce a 

raspuns CNEAA în acest document este corect. 

Dl. director general Constantin Bratianu raspunde ca nu are 

competente de a lucra în sistemul international.  

Dl. presedinte Anghel Stanciu mentioneaza ca trebuie lamurita 

chestiunea referitoare la tipurile de adresa prin care ministerul a arondat 
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catre UMF ,,Gr.T.Popa,,-Iasi, respectiv Universitatea Tehnica 

,,Gh.Asachi,,-Iasi niste cetateni pentru licenta; în sedinta de saptamâna 

trecuta când a fost audiat dl. Dolphi Drimer, acesta a precizat ca este 

vorba despre niste tehnicieni stomatologi care doreau diploma 

universitara; aceste adrese de arondare au fost semnate prima data de dl. 

Cornel Stanescu, director general în Ministerul Educatiei Nationale în 

anul 1997, apoi de dl. secretar de stat de atunci Mihai Korka, si de dl. 

director general Constantin Bratianu; aceste adrese se disting printr-un 

tipic si anume în prima parte se arata ca se transmite lista absolventilor si 

în partea a doua despre faptul ca revine în sarcina universitatii respective 

sa verifice documentele candidatilor; roaga sa se treaca în revista ceea ce 

s-a constatat în urma verificarilor. 

Dl. Virgil Onofrei, sef catedra Univ.Tehnica Iasi, arata ca în urma 

verificarii documentelor a observat în programa de învatamânt, si i s-a 

parut o ciudatenie, faptul ca studentii italieni studiau doua semestre 

Istoria arhitecturii românesti; apoi erau si unele elemente de forma, nu 

aveau un antet de încredere, era semnat numai de partea italiana nu si de 

Universitatea Ecologica si semnatura era fara nume în clar si functie; în 

concluzie, a semnalat rectorul universitatii si a solicitat completarea 

dosarului, dupa care rectoratul a transmis Ministerului Educatiei 

Nationale observatiile Facultatii de arhitectura; practic a fost respinsa 

foaia matricola pentru ca nu era corespunzatoare. 

Dl. decan Paulica Raileanu precizeaza ca în cei 40 de ani de 

învatamânt superior a parcurs toate etapele privind verificarea 

documentelor, aceasta verificare a fost tratata cu seriozitate, dar meritul 

este al prof.univ.dr.Virgil Onofrei care s-a ocupat de acest caz. 

Dl. presedinte Anghel Stanciu întreaba reprezentantul Universitatii 

Ecologice, de unde a luat dosarele cetatenilor italieni.  
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Dl. prorector Mircea Vatasescu raspunde ca la Universitatea 

Ecologica, la prof.D. Drimer veneau dosarele din Italia, si personal le 

ducea la Iasi. 

Dl. presedinte Anghel Stanciu întreaba daca universitatea d-lui 

Nicolo Panepinto mai are si alti absolventi.  

Dl. prorector Mircea Vatasescu raspunde ca saptamâna trecuta l-a 

însotit în Spania pe dl.prof.Drimer, la universitatea d-lui Panepinto si a 

constatat ca s-au mai dat examene de licenta în Belgia si Iugoslavia; în 

Italia fiscalitatea este mai mare si de aceea dl.Panepinto a mutat 

universitatea în Spania; nu Ministerul Educatiei Nationale a dat repartitie 

la Iasi ci dl. Panepinto a solicitat UMF Iasi, la dl. decan Vasile Burlui si 

apoi a solicitat si pentru Facultatea de Arhitectura. 

Dl. presedinte Anghel Stanciu întreaba daca dl. prorector cunoaste 

daca acei absolventii au dat examen de licenta în Italia sau Spania ? 

Dl. Mircea Vatasescu raspunde ca nu, deoarece acolo se aplica 

principiul ,,numerus clausus,, si nu aveau nici o sansa. 

Dl. deputat Napoleon Antonescu ar dori sa stie daca aceasta 

institutie este universitate, cine a recunoscut-o în Italia, deoarece cunoaste 

ca acolo nu exista universitati particulare. 

Dl. Mircea Vatasescu sustine ca sunt universitati private în Italia. 

Dl.director general Constantin Bratianu mentioneaza ca foaia 

matricola, care a fost verificata la Universitatea Tehnica din Iasi, în prima 

faza nu a trecut pe la Ministerul Educatiei Nationale; precizeaza ca 

universitatea din Spania nu este o universitate emitenta de diplome. 

Dl. presedinte Anghel Stanciu face constatatea ca la dl. director 

general C. Bratianu ajunge o alta foaie matricola, diferita de cea care a 

fost initial la Iasi, si care continea elementele care au fost semnalate ca 

lipsesc. 
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Dl.prorector M. Vatasescu spune ca nu a verificat cum sunt 

întocmite actele, deoarece nu l-a interesat, acest lucru nefiind în sarcina 

sa, a fost trimis la minister de dl. rector Drimer si a dus dosarele. 

Dl. presedinte Anghel Stanciu considera ca la Universitatea 

Ecologica s-a confectionat o alta foaie matricola, cu modificarile necesare 

pe care dl. Vatasescu a prezentat-o la dl. Bratianu. 

Dl. director general Constantin Bratianu arata ca în calitate de 

director general nu verifica dosare, dar în momentul în care semneaza si 

pune stampila recunoaste documentele; prin semnatura pe care a pus-o pe 

foaia matricola considera ca certifica ca Universitatea Ecologica este 

autorizata si ca rector este dl. Drimer; este de parere ca nu a facut altceva 

decât sa aplice legislatia asa cum este, cu goluri, cu confuzii.  

Dl. presedinte Anghel Stanciu solicita sa raspunda si reprezentantii 

Facultatii de Arhitectura ce au înteles când au vazut semnatura si stampila 

reprezentantului ministerului. 

Dl. prof. Virgil Onofrei raspunde ca facultatea a înteles practic ca 

poate sa-i accepte la examenul de licenta, îndeplinind toate conditiile. 

Dl. presedinte Anghel Stanciu întreaba reprezentantii Facultatii de 

Arhitectura ce parere au avut când a examinat a doua oara foaia matricola 

si a constatat ca este modificata. 

Dl. prof.Virgil Onofrei raspunde ca nu se considera organ de 

ancheta si întrucât documentul continea tot ceea ce trebuia, a considerat 

ca este imbatabil si nu era de competenta institutiei sa o respinga din nou, 

deja parea un exces de zel.  

Dl. presedinte Anghel Stanciu întreaba pe dl. director general 

Bratianu, daca considera ca aceasta foaie matricola este adevarata sau 

falsa ? 

Dl. director general Constantin Bratianu  raspunde ca i se cere 

imposibilul, nu poate sa cunoasca acest lucru; mentioneaza ca Ministerul 
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Educatiei Nationale nu mai este un organ executiv, este un câmp 

legislativ si functioneaza tot mai mult autonomia universitara; considera 

ca Facultatea de Arhitectura a procedat corect; înca o data precizeaza ca 

nu are competente internationale. 

Dl. presedinte Anghel Stanciu este de parere ca pe baza acestei foi 

matricole, nu se stie înca daca este adevarata sau falsa, s-a sustinut 

examen de prelicenta, dar nu s-a eliberat diploma de licenta pentru ca nu 

s-a adus diploma de bacalaureat. 

Dl. decan Paulica Raileanu precizeaza ca s-au cerut tot timpul 

aceste documente, dar au considerat ca este o chestiune serioasa si daca 

are viza Ministerului Educatiei Nationale, aceasta este acceptul pentru 

licenta, însa a taraganat eliberarea diplomei pentru ca a avut unele 

suspiciuni. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu întreaba pe dl. Vatasescu, în ce 

calitate Universitatea Ecologica a semnat foi matricole, în repetate 

rânduri, având în vedere ca foile matricole se elibereaza de universitatea 

unde s-au parcurs anii de studii.  

Dl. prorector Mircea Vatasescu arata ca în ianuarie 1991, dl. 

Dolphi Drimer a încheiat un acord de colaborare cu universitatea din 

Spania, în care era prevazut ca universitatea partenera preia planul de 

învatamânt al Universitatii Ecologice, de aceea a aparut în foaia matricola 

Istoria arhitecturii românesti.  

D-na deputat Ecaterina Andronescu considera ca este incorecta 

abordarea pentru ca în acest caz foaia matricola trebuia sa fie însotita de 

conventia de colaborare si era suficient; legislatia româneasca nu 

permitea sa semnati o foaie matricola emisa de alta institutie si astfel ati 

indus în eroare si alte institutii. În continuare adreseaza o întrebare pentru 

dl. decan Raileanu, si anume, de ce în prima faza s-au respins 
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documentele si apoi au fost admise, care a fost momentul  care v-a 

determinat sa va schimbati hotarârea ? 

Dl. decan Paulica Raileanu raspunde ca în prima faza nu a fost de 

acord cu documentele si a facut adresa catre Ministerul Educatiei 

Nationale, dar dupa primirea vizei de la minister a considerat ca 

semnatura si stampila sunt garantia veridicitatii documentelor.  

D-na deputat Ecaterina Andronescu considera ca dl. Vatasescu 

trebuia  sa cunoasca traseul documentelor din strainatate, care se traduc si 

se legalizeaza la notariat, apoi la minister pentru echivalarea 

documentelor de studii si eliberarea unui atestat care corespunde si poate 

fi admis la examenul de licenta. 

Dl. prorector Mircea Vatasescu raspunde ca nimeni nu I-a spus ca 

asa trebuie sa procedeze; l-a considera pe dl. rector Drimer foarte cinstit, 

ca de altfel si pe conducerea universitatii de la Iasi.  

Dl. presedinte Anghel Stanciu subliniaza ca pe traseul acestor 

documente, undeva se produce o ruptura. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu considera ca Ministerul 

Educatiei Nationale nu trebuia sa semneze si sa puna stampila si nici 

Universitatea Ecologica nu trebuia sa semneze foile matricole; este de 

parere ca Universitatea Ecologica a aruncat o palma pentru întreg 

învatamântul românesc. 

Dl. deputat Napoleon Antonescu este de parere ca Facultatea de 

Arhitectura nu trebuia sa-i primeasca în examen de licenta fara diploma 

de bacalaureat; a functionat buna credinta si nu este bine. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu subliniaza ca pâna acum nu au 

mai fost astfel de probleme, dar este grav ca un rector a semnat astfel de 

documente. 

Dl. deputat Constantin Cotrutz nu întelege cum a putut Ministerul 

Educatiei Nationale sa-si dea avizul pentru licenta, când se stia din 1995 
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ca Facultatea de constructii si arhitectura de la Universitatea Ecologica nu 

este autorizata de CNEAA. 

Dl. director general Constantin Bratianu arata ca a explicat care 

este semnificatia semnaturii si stampilei pe care le-a aplicat pe 

documente; considera ca dl. rector Drimer are raspunderea pentru ce a 

certificat si solicita sa nu încerce sa se construiasca alta semnificatie. 

Dl. presedinte Anghel Stanciu subliniaza ca toata lumea este de 

buna credinta, dar considera ca dl. director general Bratianu trebuia sa 

cunoasca, atunci când a pus stampila si semnatura ca Facultatea de 

Arhitectura de la Universitatea Ecologica nu era autorizata si absolventii 

trebuiau trimisi la exmen filtru si nu la examen de licenta. 

Dl. deputat Sorin Stanescu considera ca tot ce s-a întâmplat este o 

greseala a învatamântului românesc si ar fi bine sa se numeasca manageri 

care sa se ocupe de circuitul documentelor, daca cadrele didactice nu se 

pricep; de asemenea întreaba pe dl.director general Bratianu daca nu era 

obligatoriu ca aceste documente sa mearga la Directia de relatii 

internationale ? 

Dl.presedinte Anghel Stanciu arata ca Universitatea Tehnica din 

Iasi a trimis o adresa Ministerului Educatiei Nationale în legatura cu foaia 

matricola si ar dori sa stie care a fost raspunsul ministerului la aceasta 

adresa ? 

Dl. director Constantin Bratianu raspunde ca nu stie care a fost 

raspunsul, nu-si aminteste, o sa caute în arhiva si o sa informeze Comisia. 

Dl. presedinte întreaba daca nu cumva raspunsul la aceasta adresa 

de la Universitatea Tehnica Iasi este foaia matricola vizata de minister ? 

Dl. director general Constantin Bratianu raspunde ca nu stie daca 

asa s-a întâmplat, dar acest mod de lucru nu face parte din logica de lucru. 

Dl. presedinte Anghel Stanciu atrage atentia d-lui director general 

Bratianu sa ia act de faptul ca se asteapta acest raspuns la Comisie. 
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D-na deputat Ecaterina Andronescu întreaba care este acum opinia 

d-lui director general dupa faptele care s-au petrecut. 

Dl. director general Constantin Bratianu este de parere ca 

Universitatea Ecologica si-a asumat niste nereguli institutionale, care nu 

au acoperire legala. 

Dl. deputat Eugen Hilote considera ca s-a ajuns sa se învinuiasca 

nu oameni ci institutii si subliniaza ca discutiile se refera la persoane nu la 

institutii; Comisia nu poate face ancheta ci doar sa discute cum a fost 

respectata legea si eventualele lacune ale legii sa fie înlaturate, iar 

anchetele administrative si penale sa fie facute de cei îndreptatiti. 

Dl. Cornel Stanescu, fost director general, mentioneaza ca aceasta 

situatie este mostenita; în anul 1997 au aparut primele diplome false din 

Republica Moldova; precizeaza ca numai un fals grosolan se poate 

remarca; s-a construit autonomia universitara, dar nu s-a construit si 

cenzura; decizia de arondare la Iasi îi apartine, deoarece acolo erau 

rezultate foarte bune. 

Dl. director general Constantin Bratianu precizeaza ca este al 4-lea 

director general care semneaza asemenea documente; s-a consultat cu 

secretarii de stat Mihai Korka si Adrian Miroiu a rugat sa vada si alte 

aprobari care s-au dat înainte si apoi a semnat arondarea; îsi asuma 

responsabilitatea semnaturii; în Legea nr.88/1993 nu este prevazut cum sa 

se procedeze cu aceste probleme; îsi exprima dorinta de a fi localizate 

aceste elemente si sa nu se arunce o imagine negativa asupra Universitatii 

Tehnice Iasi si nici asupra altora; e bine sa se evite astfel de greseli.  

Dl. deputat Dan Palade întreaba pe dl. prorector Vatasescu  de ce în 

Nota verbala emisa de Guvernul italian se folosesc termeni duri la adresa 

d-lui Panepinto si daca a cules informatii despre Universitatea din Spania 

si cei care o conduc ? 
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Dl. prorector Mircea Vatasescu raspunde ca a mostenit relatia 

dintre Universitatea Ecologica si dl. Panepinto; nu împartaseste opinia ca 

dl. Panepinto ar fi un escroc, dimpotriva este un mare artist, pictor, 

sculptor. 

Dl. deputat Gheorghe Tarna arata în concluzie ca implicati în 

aceasta situatie sunt Facultatea de stomatologie Iasi si Universitatea 

Ecologica si organele abilitate trebuie sa-si faca datoria; considera ca 

orice sef de institutie are obligatia sa verifice orice document. 

Dl. presedinte Anghel Stanciu subliniaza ca daca foaia matricola nu 

avea viza ministerului candidatii respectivi nu intrau în examen. 

Dl. vicepresedinte Gheorghe Secara doreste sa spuna ca nici un 

moment Comisia nu a dorit sa faca vrea presiune asupra Ministerului 

Educatiei Nationale sau asupra altor institutii; intentia a fost sa descifram 

ce veriga s-a dovedit mai slaba în acest proces nedorit; opinia Domniei 

sale este ca Universitatea Ecologica a dorit sa introduca în sistemul nostru 

de învatamânt un produs neterminat sau fals; nu crede ca altii au avut un 

interes neonest, dar în anumite momente au dat peste factori care nu au 

acordat atentia necesara procesului; la data solicitarii, cu siguranta, 

Ministerul Educatiei Nationale stia statutul Universitatii Ecologice si 

daca, nu oricum, îl putea afla; rezulta ca Ministerul Educatiei Nationale 

putea decide daca produsul din afara poate sau nu sa intre în sistem; de 

aici reiese ca al doilea vinovat este Ministerul Educatiei Nationale, 

deoarece, nu a facut acest pas; la remarca ,,si legislatia este lacunara,, 

raspunde astfel: cel care putea constata acest aspect era tot Ministerul 

Educatiei Nationale, iar comisia noastra nu a primit astfel de sesizari 

(materializate prin initiative legislative); ar trebui intervenit asupra 

Regulamentului interior, astfel, încât, sa se stopeze fenomentul la acest 

nivel; fenomenul a proliferat deoarece autoritatea care trebuia sa faca 

sesizarea fata de aparitia diplomelor false era Ministerul Educatiei 
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Nationale, iar Ministerul Educatiei Nationale nu s-a sesizat si nu a luat 

act. 

Dl. presedinte Anghel Stanciu a opinat ca nu este vorba doar de o 

problema care vizeaza o singura persoana, si datoria celor din sistemul de 

învatamânt este de a face deosebirea între faptul ca suntem colegi si 

necesitatea de a eradica acest cancer care se extinde asupra sistemului de 

învatamânt; în consecinta, nefiind cvorum propune continuarea 

discutiilor, respectiv la momentul în care se va primi, conform 

angajamentului luat de secretarul de stat, raportul Comisiei mixte formata 

din M.E.N si C.N.E.A.A., moment la care se va putea aprecia mai bine pe 

marginea diferitelor variante propuse; reaminteste ca în atributiile 

Comisiei intervine si posibilitatea constituirii unei Comisii de ancheta; la 

momentul primirii raportului din partea comisiei mixte se va vedea si 

daca aceasta solutie este una oportuna; considera ca ,avem obligatia 

morala de a elucida cazul pâna la sfârsit si a decide asupra raportului care 

va fi primit; dl. presedinte a solicitat depasirea ideii de conotatie politica a 

fenomenului. Ordinea de zi fiind epuizata, dl. presedinte Anghel Stanciu 

declata închise lucrarile sedintei. 

 

PRESEDINTE    SECRETAR 

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

 

 

 


