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PROCES - VERBAL 

al şedinţei Comisiei din ziua de 26 februarie 2002 

 

 La lucrările Comisiei sunt prezenţi 21 deputaţi, fiind absenţi 5 deputaţi, 

după cum urmează: 

 1. Vasilescu Nicolae - Grupul Parlamentar al PRM 

 2. Andronescu Ecaterina - Grupul Parlamentar al PSD 

 3. Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

 4. Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PSD 

 5. Lepşa Sorin - Grupul Parlamentar al PD 

 La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

 Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

 - Ioan Ianoş - director general 

 CNEAA 

 - Ioan Mihăilescu - preşedinte 

 - Paul Sterian - secretar 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu preşedintele 

Comisiei. 

Comisia a aprobat cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:  
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Continuarea dezbaterilor, în primă lectură, a proiectelor de lege privind 
înfiinţarea universităţilor particulare: 
 - secţiunile: - conţinutul învăţământului 
   - cercetarea ştiinţifică 
 

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

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. 
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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. 

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. 

 
Dl.preşedinte Anghel Stanciu reaminteşte, în deschidere, că săptămâna 

trecută s-a stabilit să se dezbată şase din cele opt proiecte de lege pentru 

aprobarea universităţilor particulare care au şi ordonanţă de urgenţă. Ca 

procedură de lucru propune ca pe proiectul de lege-cadru votat săptămâna 

trecută să fie trecută fiecare universitate care va intra în Plen şi se completează şi 

cu anexa privind patrimoniul. S-a precizat tot atunci ca cele două universităţi cu 

profil teologic să rămână în aşteptare până la soluţionarea problemei 

patrimoniului. Deci, se va continua examinarea proiectelor de lege pe cele două 

criterii care au mai rămas nediscutate, conţinutul învăţământului şi cercetarea 

ştiinţifică. În acest sens s-a solicitat CNEAA-ului să întocmească un material 

care să cuprindă aceste criterii. 

Dl.deputat Antonescu Napoleon arată că după studierea materialului 

întocmit de către CNEAA constată că nu este actualizat, ci cuprinde date din 

urmă cu doi ani. 

Dl.secretar Paul Sterian precizează că activitatea de evaluare a 

conţinutului învăţământului a fost activitatea cea mai complexă a CNEAA. 

Comisiile au îmbinat evaluarea conţinutului învăţământului cu monitorizarea 

universităţilor. Aprecierea generală este că toate universităţile îndeplinesc cele 

două criterii. 

Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos este de părere că este neconstituţională 

practica de a se lua patrimoniul în cazul desfiinţării universităţii. 
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Dl.deputat Paul Magheru îşi exprimă nemulţumirea că vor fi acreditate 

numai şase din cele opt universităţi care au şi ordonanţă de urgenţă, iar cele 

două universităţi cu profil teologic sunt amânate. Doreşte să facă constatarea că 

este nedrept faţă de cele două universităţi cu profil teologic că nu intră şi acestea 

sub acelaşi regim. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu subliniază că s-a manifestat suficientă 

înţelegere pentru aceste două universităţi, dar până nu se lămureşte problema  

patrimoniului nu pot fi luate în dezbatere. De fapt aşa s-a hotărât în şedinţa 

precedentă, ca universităţile să se discute în valuri. Se trece la dezbaterea celor 

şase universităţi, analizându-se cele două criterii stabilite, conţinutul 

învăţământului şi cercetarea ştiinţifică. Se începe cu standardul conţinutul 

învăţământului. 

1. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Constantin 

Brâncoveanu din Piteşti. 

Standardul conţinutul învăţământului se aprobă cu unanimitate de voturi. 

2. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Nicolae Titulescu din 

Bucureşti. 

Standardul conţinutul învăţământului se aprobă cu 14 voturi pentru şi o 

abţinere. 

3. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii de Vest Vasile Goldiş 

din Arad. 

Standardul conţinutul învăţământului se aprobă cu unanimitate de voturi. 

4. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii George Bacovia din 

Bacău. 

Standardul conţinutul învăţământului se aprobă cu unanimitate de voturi. 

5. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Creştine Dimitrie 

Cantemir din Bucureşti. 

Standardul conţinutul învăţământului se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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6. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Titu Maiorescu din 

Bucureşti. 

Standardul conţinutul învăţământului se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Se continuă cu standardul cercetare ştiinţifică. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu menţionează că la acest criteriu toate 

universităţile nu stau prea grozav. Dar, având în vedere că activitatea de 

cercetare ştiinţifică în aceste universităţi este la început, se poate aproba în 

această formă. 

În urma dezbaterilor se hotărăşte că se poate accepta acest criteriu în 

forma prezentată de universităţi. 

1. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Constantin 

Brâncoveanu din Piteşti. 

Standardul cercetare ştiinţifică  se aprobă cu unanimitate de voturi. 

2. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Nicolae Titulescu din 

Bucureşti. 

Standardul cercetare ştiinţifică se aprobă cu unanimitate de voturi. 

3. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii de Vest Vasile Goldiş 

din Arad. 

Standardul cercetare ştiinţifică se aprobă cu unanimitate de voturi. 

4. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii George Bacovia din 

Bacău. 

Standardul cercetare ştiinţifică se aprobă cu unanimitate de voturi. 

5. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Creştine Dimitrie 

Cantemir din Bucureşti. 

Standardul cercetare ştiinţifică se aprobă cu 12 voturi pentru şi 3 voturi 

împotrivă. 

6. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Titu Maiorescu din 

Bucureşti. 

Standardul cercetare ştiinţifică se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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Dl.preşedinte Anghel Stanciu precizează că în continuare se va analiza 

structura celor şase universităţi şi se va supune votului de ansamblu. 

1. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Universităţii Nicolae 

Titulescu din Bucureşti. 

Structura şi votul de ansamblu al proiectului de lege se aprobă cu 15 

voturi pentru şi două abţineri.  

2. Proiectul de Lege privind înfiinţarea  Unoversităţii George Bacovia din 

Bacău. 

Structura şi votul de ansamblu al proiectului de lege se aprobă cu 15 

voturi pentru şi o abţinere.  

3. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Constantin 

Brâncoveanu din Piteşti. 

La această universitate apare o particularitate, în sensul că are două filiale 

la Brăila şi Vîlcea. Se supune votului dacă universitatea primeşte votul de 

ansamblu, împreună cu filialele. Cu 12 voturi împotrivă şi 3 voturi pentru, nu se 

aprobă filialele. Supusă votului de ansamblu, fără filiale, se aprobă cu 

unanimitate voturi. 

4. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii de Vest Vasile Goldiş 

din Arad. 

Structura şi votul de ansamblu al proiectului de lege se aprobă cu 

unanimitate de voturi. 

5. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Creştine Dimitrie 

Cantemir din Bucureşti. 

Structura şi votul de ansamblu al proiectului de lege se aprobă cu 

unanimitate de voturi. S-a păstrat structura instituţiei din ordonanţa de urgenţă.  

6. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Titu Maiorescu din 

Bucureşti. 

S-a înlocuit ,,Facultatea de Medicină şi Stomatologie,, cu Facultatea de 

Stomatologie,, , aşa cum este cuprinsă în hotărârea de Guvern. Cu această 
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modificare, structura şi votul de ansamblu al proiectului de lege se aprobă cu 

unanimitate de voturi. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu declară închise lucrările şedinţei anunţând 

că lucrările se reiau miercuri, 27.02.2002, ora 15,00. 

 

 

 

    PREŞEDINTE 

           Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 


