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   PROCES - VERBAL 

        al şedinţei Comisiei din ziua de 7 noiembrie 2001 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 23 deputaţi, fiind absenţi 3 deputaţi, 

după cum urmează: 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

- Fotopolos Sotiris - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale 

- Georgiu Gingăraş - Grupul Parlamentar al PSD 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

- Ecaterina Andronescu - ministru 

- Cristina Icociu - director general 

C.N.E.A.A. 

- Ioan Mihăilescu - preşedinte 

- Paul Sterina - secretar 

- Ecaterina Rădulescu - consilier juridic 

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea: 

1. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Petre Andrei din 
Iaşi. P.L. nr.245/2000. 
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2. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Apollonia din Iaşi. 
P.L. nr.246/2000. 

3. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Româno-Americane 
din Bucureşti. P.L.247/2000. 

4. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Constantin 
Brâncoveanu din Piteşti. P.L.248/2000. Se dezbate împreună cu 
O.U.G. nr.135/2001. 

5. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Nicolae Titulescu 
din Bucureşti. P.L.nr. 249/2000. Se dezbate împreună cu 
O.U.G.nr.131/2001. 

6. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Danubius din Galaţi. 
P.L. nr.250/2000. 

7. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Spiru Haret din 
Bucureşti. P.L. nr.251/2000. 

8. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Române de Ştiinţe şi 
Arte Gheorghe Cristea din Bucureşti. P.L. nr.252/2000. 

9. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Bioterra din 
Bucureşti. P.L. nr.253/2000. 

10. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Ecologice din 
Bucureşti. P.L. nr.254/2000. 

11. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Emanuel din Oradea. 
P.L. nr.255/2000. Se dezbate împreună cu O.U.G. nr.130/2001. 

12. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Europene Drăgan 
din Lugoj. P.L. nr.256/2000.  

13. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii de Vest Vasile 
Goldiş din Arad. P.L.nr. 257/2000. Se dezbate împreună cu O.U.G. 
nr.128/2001. 

14. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii George Bacovia din 
Bacău. P.L. nr.258/2000. Se dezbate împreună cu O.U.G. nr. 
133/2001. 

15. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Tibiscus din 
Timişoara. P.L. nr.259/2000. 

16. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Creştine Dimitrie 
Cantemir din Bucureşti. P.L. nr.260/2000. Se dezbate împreună cu 
O.U.G. nr. 134/2001. 

17. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Titu Maiorescu din 
Bucureşti. P.L. nr.261/2000. Se dezbate împreună cu O.U.G. 
nr.132/2001. 

18. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Hyperion din 
Bucureşti. P.L. nr.262/2000. 

19. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii George Bariţiu din 
Braşov. P.L. 263/2000. 



 

 

3 

20. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului Teologic Romano-
Catolic din Bucureşti. P.L. 264/2000. Se dezbate împreună cu O.U.G. 
nr. 129/2001. 

 
Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei, care aduce la cunoştinţă amânarea dezbaterii ordinii de zi propusă de 

biroul Comisiei şi tot cu acordul Biroului să se înceapă cu dezbateri generale 

pentru lămurirea unor chestiuni comune tuturor universităţilor particulare 

propuse pentru acreditare. Este vorba de statutul juridic al universităţilor 

particulare, având în vedere că ele se desprind dintr-o fundaţie. Astfel, fundaţia 

trebuie să înzestreze universitatea cu un patrimoniu. De asemenea, mai este 

vorba şi de noţiunea ,,acreditare condiţionată,, prin derogare de la Legea 

nr.88/1993 şi condiţiile care trebuiesc stabilite în acest sens. După lămurirea 

acestor chestiuni să se înceapă dezbaterea universităţilor. Această nouă ordine 

de zi este supusă votului şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

De asemenea, dl.preşedinte Anghel Stanciu precizează că Ordonanţa 

nr.26/2000 prevede că asociaţiile şi fundaţiile pot fi de drept public şi de drept 

privat dar de utilitate publică. În acest sens trebuie să facă precizările necesare 

doamnele juriste de la minister şi CNEAA. 

D-na Cristina Icociu, director general M.E.C., subliniază că prin Legea 

nr.88/1993, art.1, universităţile dobândesc personalitate juridică la înfiinţarea 

lor. Legea învăţământului prevede că învăţământul particular este o alternativă a 

învăţământului de stat sau îl completează. Condiţiile impuse de Ordonanţa 

nr.26/2000 se regăsesc în art.38 din această ordonanţă. 

D-na Ecaterina Rădulescu, consilier juridic CNEAA, consideră că 

activitatea de învăţământ este de utilitate publică, deci condiţiile sunt îndeplinite, 

dacă se menţionează ,,de drept privat dar de utilitate publică,, nu se schimbă 

nimic. 

Dl.secretar Petru Andea consideră că trebuie făcută precizarea în lege ,,de 

utilitate publică,,. 
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Dl.deputat Mihai Baciu este de acord cu această precizare în lege, 

deoarece patronii fundaţiilor pe parcurs îşi pot schimba orientările. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că recunoaşterea utilităţii publice 

prevede unele drepturi şi obligaţii, care se regăsesc în ordonanţa nr.26/2000. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu este de acord să se stabilească aceste 

lucruri şi, de asemenea, tot prin lege să se stabilească drepturile şi obligaţiile. 

Dl. Ioan Mihăilescu, preşedintele CNEAA, menţionează că tot ceea ce s-a 

discutat se regăseşte în legea învăţământului şi nu este nevoie de o altă lege 

pentru acelaşi lucru deoarece devine redundantă. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului sintagma ,,de utilitate 

publică,, şi se aprobă cu unanimitate de voturi. De asemenea consideră că 

trebuie prevăzut în lege foarte clar cu ce înzestrează Colegiul director al 

Fundaţiei, universitatea. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu propune să se constituie o anexă la 

proiectele de lege cu toate bunurile mobile şi imobile care se acordă universităţii 

de către fundaţie. De asemenea, menţionează că universitatea a alimentat cu bani 

fundaţia şi nu invers, deci este un pericol dacă nu se precizează expres 

patrimoniul universităţii. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu precizează că este nevoie de un act juridic, 

oficial, prin care se atribuie patrimoniul, de către Colegiul director al fundaţiei. 

Dl. preşedinte Ioan Mihăilescu subliniază faptul că situaţia juridică a celor 

20 de universităţi este foarte confuză, datorită originalităţii unor curţi de justiţie. 

De asemenea precizează că instituţiile de cult au reglementări proprii. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu este de părere că în lege trebuie 

precizat clar în cât timp se va transfera patrimoniul la universitate şi de 

asemenea să se precizeze că patrimoniul nu trebuie înstrăinat. În caz de lichidare 

a universităţii, patrimoniul să rămână în circuitul învăţământului. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu consideră că organul de conducere al 

fundaţiei poate lua o decizie în ce priveşte patrimoniul universităţii. De 
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asemenea, trebuie menţionat într-un articol şi faptul că va trebui să se transfere 

posturile şi cadrele didactice de la fundaţie la universitate. 

În concluzie, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, împreună cu CNEAA va 

trimite o adresă comună către universităţi prin care li se solicită să prezinte 

patrimoniul, pentru a se putea constitui anexa la lege, să fie o decizie juridică, nu 

o declaraţie şi trebuie să corespundă cu ceea ce s-a declarat la CNEAA. 

Termenul este de 1 decembrie 2001; cadrele didactice se vor transfera de la 

fundaţie la universitate; patrimoniul nu se înstrăinează; în caz de lichidare 

senatul universităţii decide asupra patrimoniului. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului concluziile desprinse, care 

se aprobă cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri. 

De asemenea, dl.preşedinte Anghel Stanciu menţionează că trebuie să se 

ia o decizie şi cu Universitatea Ecologică şi Universitatea Bioterra. 

De asemenea, dl.preşedinte Anghel Stanciu supune atenţiei modul cum se 

face acreditarea, conform legii învăţământului sau se poate introduce, prin 

derogare de la Legea nr.88/1993 termenul ,,derogare condiţionată,,. 

D-nii deputaţi, Napoleon Antonescu, Paul Magheru, Mihai Baciu, sunt de 

acord cu propunerea d-lui preşedinte Anghel Stanciu. 

Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos nu este de acord cu propunerea de 

introducere a ,,acreditării condiţionate,, deoarece contravine ideii de bază a 

acreditării şi este o contradicţie. Universităţile trebuie să îndeplinească 

standardele minime pentru acreditare. 

Dl.secretar Petru Andea este de acord să se accepte ideea de ,,acreditare 

condiţionată,, şi de monitorizare pe un interval de timp, iar condiţiile care se vor 

pune să fie discutate de la caz la caz. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu arată că prin acreditare i se dă 

universităţii două drepturi suplimentare, de organizare a examenului de licenţă şi 

de a elibera diplome, dar prin legea de înfiinţare trebuie să crească exigenţa în 

exercitarea drepturilor amintite. Referitor la cele două universităţi, Ecologică şi 
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Bioterra, este de acord să fie discutate şi să se ia o decizie, deoarece au abateri 

grave, de care trebuie să se ţină seama. Dacă unele vor primi vot negativ, va 

trebui să se găsească o soluţie şi nu intrarea imediat în lichidare cum prevede 

legea, poate să se acorde o perioadă de graţie. 

Dl.preşedinte Iona Mihăilescu este de acord cu această propunere făcută 

de d-na ministru şi consideră că soluţia legală pentru cele care nu vor fi 

aprobate, ar fi poate un termen de graţie de 1 - 2 ani. 

În concluzie, dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului propunerea de 

derogare de la prevederile legii, prin introducerea sintagmei de ,,acreditare 

condiţionată,,. Propunerea se aprobă cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri. 

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

lucrările şedinţei. 

 

 

   PREEŞEDINTE     SECRETAR 

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

 

 
 
 


