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PROCES - VERBAL 

al şedinţei Comisiei din zilele de 30 şi 31 octombrie 2001 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 24 deputaţi, fiind absenţi 2 deputaţi, 

după cum urmează: 

- Ecaterina Andronescu - Grupul Parlamentar al PSD 

- Georgiu Gingăraş - Grupul Parlamentar al PSD 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

- Vasile Molan - Secretar de stat 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei.  

Ordinea de zi: 

A. Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de legi: 
 
1. Proiectul de lege pentru modificarea alin.2 al art.49 din Legea 

nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. Raport.  
2. Propunerea legislativă privind asigurarea învăţământului primar din 

mediul rural cu personal calificat. Raport. 
3. Propunere legislativă privind reorganizarea grupurilor şcolare(procedură 

de urgenţă). Raport. 
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4. Propunere legislativă privind instituirea stagiului de practică pentru 
studenţi. Raport.  

5. Propunere legislativă privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetări Antarctice 
ROMÂNIA. Raport. 
 
B. Studiu şi documentare asupra proiectelor de lege pentru 
înfiinţarea universităţilor particulare: 
 
1. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Petre Andrei din 

Iaşi. 
2. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Apollonia din Iaşi. 
3. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Româno-Americane 

din Bucureşti. 
4. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Constantin 

Brâncoveanu din Piteşti. 
5. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Nicolae Titulescu 

din Bucureşti. 
6. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Danubius din Galaţi. 
7. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Spiru Haret din 

Bucureşti. 
8. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Române de Ştiinţe şi 

Arte Gheorghe Cristea din Bucureşti. 
9. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Bioterra din 

Bucureşti. 
10. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Ecologice din 

Bucureşti. 
11. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Emanuel din Oradea. 
12. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Europene Drăgan 

din Lugoj. 
13. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii de Vest Vasile 

Goldiş din Arad. 
14. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii George Bacovia din 

Bacău. 
15. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Tibiscus din 

Timişoara. 
16. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Creştine Dimitrie 

Cantemir din Bucureşti. 
17. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Titu Maiorescu din 

Bucureşti. 
18. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Hyperion din 

Bucureşti. 
19. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii George Bariţiu din 

Braşov. 
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20. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului Teologic Romano-
Catolic din Bucureşti. 

NOTĂ: Documentele privind universităţile particulare se află la camera 
3131 spre consultare. Domnii deputaţi sunt rugaţi să restituie materialele 
după studiere.  
Documente spre consultare: 
1. Dosarul universităţii respective. 
2. Raportul CNEAA cu datele reactualizate. 

 
Dl.preşedinte Anghel Stanciu propune ca procedură de lucru ca în prima 

parte a şedinţei să se dezbată proiectele de lege aflate la pct.A din ordinea de zi, 

iar în a doua parte a zilei, la pct.B, să se studieze documentele privind 

universităţile particulare propuse pentru acreditare, inclusiv Raportul CNEAA 

privind starea actuală a universităţilor particulare. De asemenea, subcomisia 

constituită pentru analizarea acestor proiecte de lege se va întruni pentru a se 

găsi o soluţie viabilă pentru situaţia creată prin venirea celor opt ordonanţe de 

urgenţă privind acreditarea unor universităţi particulare. Astfel, miercuri la ora 

9,00 când se va întruni din nou Comisia în plenul ei, subcomisia să prezinte o 

propunere de abordare şi rezolvare a acestei situaţii create, avându-se în vedere 

că termenul de depunere a raportului este de 5 noiembrie 2001. 

Comisia a adoptat cu 18 voturi pentru şi o abţinere, ordinea de zi şi 

procedura de lucru. 

Se continuă cu pct.1 din ordinea de zi, proiectul de Lege pentru 

modificarea alin.2 al art.49 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului 

didactic. 

Dl.secretar de stat Vasile Molan arată că, aşa cum s-a stabilit în şedinţa 

anterioară, în care s-a mai analizat acest proiect de lege, ministerul a făcut un 

calcul estimativ şi a rezultat o sumă importantă în urma aplicării acestor 

prevederi. D-na ministru Ecaterina Andronescu va prezenta şi va susţine acest 

punct de vedere în prima şedinţă de Guvern, pentru a fi aprobat. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului proiectul de lege care se 

aprobă cu unanimitate de voturi. 
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Urmează pct.2 din ordinea de zi, propunerea legislativă privind asigurarea 

învăţământului primar din mediul rural cu personal calificat. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că această propunere legislativă a mai 

fost analizată şi s-a convenit ca iniţiatorul să aducă modificările care se impun. 

Întrucât acest lucru nu s-a produs, Comisia a hotărât că această propunere 

legislativă nu poate fi acceptată şi propune Plenului respingerea pentru 

următoarele motive: 

- există cadrul legal care reglementează sistemul de învăţământ: Legea 

învăţământului nr.84/1995, republicată şi Legea nr.128/1997 privind Statutul 

personalului didactic, iar operaţionalizarea unor măsuri trebuie construită pe 

această platformă juridică; 

- propunerea produce presiuni financiare asupra bugetelor locale, efecte 

care nu au fost cuantificate printr-o notă de impact; 

- sistemul de burse este reglementat prin Legea învăţământului 

nr.84/1995, republicată. 

Cu 18 voturi pentru şi 1 vot contra se respinge propunerea legislativă. 

La pct.3 din ordinea de zi, propunerea legislativă privind reorganizarea 

grupurilor şcolare, dl.deputat Marian Ionescu, iniţiator, solicită amânarea 

dezbaterii pentru şedinţa următoare, când va fi gata preraportul. Se aprobă 

amânarea dezbaterii, cu unanimitate de voturi. 

Se continuă cu pct.4 din ordinea de zi, propunerea legislativă privind 

instituirea stagiului de practică pentru studenţi. Deoarece şi această propunere 

legislativă a mai fost dezbătută şi iniţiatorul nu a adus modificările solicitate, se 

propune Plenului respingerera, pentru următoarele motive: 

- necorelare cu Legea învăţământului; 

- potrivit art.92 din Legea învăţământului, autonomia universitară vizează 

şi stabilirea planurilor de învăţământ  şi a programelor analitice în acord cu 

strategiile şi cu standardele naţionale ale dezvoltării învăţământului superior. 

Menţionăm că planurile de învăţământ şi programele analitice cuprind şi stagiile 
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de practică pentru studenţi, potrivit profilului şi specializării acestora. În acest 

sens universităţile încheie contracte de practică cu agenţii economici şi 

organizaţii profesionale şi patronale recunoscute la nivel naţional. 

Punctul 5 din ordinea de zi, propunere legislativă privind înfiinţarea 

Staţiunii de Cercetări Antarctice ROMÂNIA, a fost amânată, întrucît iniţiatorul, 

împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării trebuiau să refacă propunerea 

legislativă şi s-o înainteze Comisiei. Atât iniţiatorul cât şi Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării nu s-au preocupat de refacerea materialului, timp de 3 luni de zile. În 

consecinţă, când propunerea legislativă refăcută va fi înaintată Comisiei va fi 

înscrisă pe ordinea de zi.  

Ordinea de zi fiind epuizată, dl.preşedinte Anghel Stanciu declară închise 

lucrările Comisiei. 

Miercuri, 31 octombrie 2001 

După o oră de aşteptare, întrucât nu a fost întrunit cvorumul de lucru, 

dl.preşedinte Anghel Stanciu suspendă lucrările şedinţei.  

 

 

 

PREŞEDINTE     SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu                       Ing.Nicolae Vasilescu 

 

 
 

 

 


