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   PROCES - VERBAL 

al şedinţei Comisiei din ziua de 13 martie 2002 

 

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

după cum urmează: 

- Andronescu Ecaterina - Grupul Parlamentar al PSD 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PSD 

- Georgiu Gingăraş - Grupul Parlamentar al PSD 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

- Ioan Ianoş - director general 

C.N.E.A.A.  

- Ioan Mihăilescu - preşedinte 

- Paul Sterian - secretar 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat 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 Danubius din Galaţi. 
P.L. nr.250/2000. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. 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. 

 
În deschiderea şedinţei, dl.preşedinte Anghel Stanciu informează Comisia 

despre faptul că proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.184/2001 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului 

nr.84/1995, a fost retrimisă de la Plen la Comisie pentru un raport suplimentar. 

Va fi invitat şi dl.ministru Şerban Mihăilescu care va primi toate observaţiile de 

la Comisie,, iar marţea viitoare proiectul de lege va fi trecut pe ordinea de zi. 
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În continuare se vor dezbatete cele două criterii, conţinutul învăţământului 

şi cercetare ştiinţifică, pentru universităţile particulare propuse pentru acreditare 

care vor intra în Plen în valul al doi-lea. În legătură cu cele două universităţi 

teologice li s-a trimis o scrisoare prin care li se solicită să-şi prezinte 

patrimoniul. Din proiectul de lege de înfiinţare a universităţilor particulare a fost 

scos alineatul prin care la desfiinţarea universităţii, patrimoniul trecea în 

beneficiul sistemului naţional de învăţământ. În aceste condiţii şi aceste două 

universităţi cu profil teologic îşi pot prezenta patrimoniul pentru a se păstra 

sistemul unitar al legii. O situaţie deosebită o au Universitatea Ecologică şi 

Universitatea Bioterra, care nu au îndeplinit condiţiile de bază materială şi 

propune să se discute ulterior. Cu unanimitate de voturi se aprobă propunerea. 

Se începe dezbaterea cu cele două criterii, conţinutul învăţământului şi 

cercetarea ştiinţifică. 

 1. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Petre Andrei din Iaşi 

 Dl.preşedinte Anghel Stanciu întreabă dacă sunt observaţii referitor la 

conţinutul învăţământului. 

 Dl.preşedinte Ioan Mihăilescu menţionează că toate recomandările privind 

conţinutul învăţământului cuprinse în raportul CNEAA sunt din ultimul an, deci 

în termen scadent, ele se referă la spaţiu/student, dotare laboratoare. Programele 

analitice reprezintă aspectul cel mai bine stabilit, pentru că este o copie a 

învăţământului de stat cu bune şi rele. Referitor la structura personalului trebuie 

respectate prevederile privind pensionarea, deoarece ponderea persoanelor 

pensionate şi pensionabile era foarte mare. 

 Suspus votului criteriu conţinutul învăţământului se aprobă cu 

unanimitate de voturi.  

 Criteriu cercetare ştiinţifică. 

 Dl.Ioan Mihăilescu arată că acest criteriu este foarte greu de cuantificat, 

deoarece publicarea de manuale şi tratate sunt declarate de acelaşi profesor şi la 

universitatea de stat şi la universitatea particulară. Este elementul cel mai 
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vulnerabil din procedura de evaluare şi propune să nu dea prea mare importanţă 

acestui criteriu. 

 Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că în raportul ministerului apare 

menţiunea că universitatea nu are contracte de cercetare.  

Dl.Ioan Mihăilescu spune că nu ştie pe ce date a întocmit ministerul 

raportul, dar raportul CNEAA a fost întocmit pe afirmaţii pe propria răspundere 

şi documente oficiale . 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu  menţionează că la dosarul universităţii apar 

o serie de date care demonstrează activitatea ştiinţifică. 

Dl.deputat Gheorghe Roşculeţ consideră nu poate fi pus la îndoială buna 

credinţă şi raportul CNEAA din data de 7.03.2002. 

Supus votului criteriul cercetare ştiinţifică este aprobat cu unanimitate de 

voturi. 

2. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Apollonia din Iaşi. 

Criteriul conţinutul învăţământului este aprobat cu 16 voturi pentru şi o 

abţinere. 

Dl.deputat Iulian Mincu face menţiunea că această universitate are numai 

o singură facultate şi anume de medicină. 

Dl.Ioan Mihăilescu precizează că nu are probleme la conţinutul 

învăţământului şi la personalul didactic. Şi la cercetare ştiinţifică nu sunt 

probleme şi în raportul ministerului apare că universitatea are contracte de 

cercetare. 

Criteriul cercetare ştiinţifică se aprobă cu unanimitate de voturi. 

3. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Româno-Americane 

din Bucureşti. 

Criteriul conţinutul învăţământului. 

Dl.Ioan Mihăilescu precizează că îndeplineşte standardele încă de la 

înfiinţare, nu are nici un reproş. 

Criteriul conţinutul învăţământului se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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Criteriul cercetare ştiinţifică. 

Dl.Ioan Mihăilescu menţionează că are patru centre de cercetare pe 

diferite domenii şi multe publicaţii. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că şi în raportul ministerului sunt 

prevăzute contracte de cercetare. 

Criteriul cercetare ştiinţifică se aprobă cu unanimitate de voturi. 

4. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Danubius din Galaţi. 

Criteriul conţinutul învăţământului. 

Dl.Ioan Mihăilescu menţionează că la ultimul control s-au făcut 

recomandări pentru îmbunătăţirea bibliotecii cu abonamente la periodice 

internaţionale. Termenul prevăzut nu a expirat, dar nu cunoaşte dacă şi-au 

îmbunătăţit biblioteca. 

Criteriul conţinutul învăţământului se aprobă cu 15 voturi pentru şi o 

abţinere. 

Criteriul cercetare ştiinţifică. 

Dl.Ioan Mihăilescu arată că au prezentat documente că derulează 

contracte de cercetare. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu menţionează că în raportul ministerului se 

precizează că nu s-au realizat contracte de cercetare. 

Criteriul cercetare ştiinţifică se aprobă cu unanimitate de voturi. 

5. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Spiru Haret din 

Bucureşti.  

Criteriul conţinutul învăţământului. 

Dl.Ioan Mihăilescu doreşte să precizeze că dacă se analizează conţinutul 

învăţământului numai pe unităţile din Bucureşti nu sunt obiecţii. Dacă se va 

discuta şi pe filiale, aşa cum apare şi în raport, unele filiale nu îndeplinesc 

criteriul. 
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Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului dacă se discută numai pentru 

Bucureşti sau şi pentru filiale. Cu unanimitate de voturi se aprobă dezbaterea 

numai pentru Bucureşti. 

Dl.Ioan Ianoş spune că şi ministerul este de acord cu CNEAA referitor la 

acest criteriu. 

Criteriul cercetare ştiinţifică. 

Dl.Ioan Mihăilescu menţionează că la cercetare ştiinţifică universitatea se 

prezintă foarte bine, are multe institute de cercetare, are şi publicaţii, lucrări de 

anvergură, enciclopedii greu de realizat  şi din punct de vedere financiar.  

Dl.Ioan Ianoş adaugă la acest capitol multitudinea de reviste de 

specialitate, contracte cu terţi care au o valoare semnificativă, în consecinţă 

raportul ministerului este favorabil. 

Criteriul cercetare ştiinţifică se aprobă cu unanimitate de voturi. 

6. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Române de Ştiinţe şi 

Arte Gheorghe Cristea din Bucureşti. 

Criteriul conţinutul învăţământului. 

Dl.Ioan Mihăilescu arată că pentru specializările din Bucureşti 

îndeplineşte acest criteriu. 

Dl.Ioan Ianoş precizează că şi ministerul este de acord cu opinia CNEAA-

ului. 

Criteriul conţinutul învăţământului se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Criteriul cercetare ştiinţifică. 

Dl.Ioan Mihăilescu arată că îndeplineşte criteriul. 

Dl. Ioan Ianoş arată că la controlul de anul trecut nu avea contracte de 

cercetare, dar specializările pe care le are se pretează la puţin la contracte şi 

poate fi evaluată la publicaţii. 

Dl.deputat Iulian Mincu susţine părerea ministerului. 

Criteriul cercetare ştiinţifică se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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7. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Emanuel din Oradea. 

Criteriul conţinutul învăţământului. 

Dl.Ioan Mihăilescu nu are obiecţii la acest criteriu. 

Dl.Ioan Ianoş arată că şi ministerul este de acord cu CNEAA-ul. 

Criteriul conţinutul învăţământului se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Criteriul cercetare ştiinţifică. 

Dl.Ioan Mihăilescu  menţioneacă că profilul fiind teologic nu au contracte 

de cercetare dar au studii teologice, în domeniul culturii, consideră că 

îndeplineşte criteriul. 

Dl.Ioan Ianoş menţionează că şi ministerul este de acord cu părerea 

CNEAA-ului.  

Criteriul cercetare ştiinţifică se aprobă cu 15 voturi pentru şi un vot 

împotrivă. 

8. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Europene Drăgan din 

Lugoj. 

Criteriul conţinutul învăţământului. 

Dl.Ioan Mihăilescu precizează că pentru unităţile din Lugoj îndeplineşte 

standardele privind conţinutul învăţământului. 

Dl.Ioan Ianoş arată că şi ministerul este de acord  cu acest criteriu, cu 

menţiunea numai pentru unităţile din Lugoj. 

Criteriul conţinutul învăţământului se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Criteriul cercetare ştiinţifică. 

Dl.Ioan Mihăilescu menţionează că deşi este o universitate mică are o 

activitate de cercetare foarte intensă şi importantă, a organizat congrese şi 

simpoazioane internaţionale, consideră că îndeplineşte criteriul. 

Dl.Ioan Ianoş consideră că deşi nu are contracte de cercetare ştiinţifică, pe 

ansamblu îndeplineşte criteriul de cercetare ştiinţifică. 

Criteriul cercetare ştiinţifică se aprobă cu 14 voturi pentru şi două 

abţineri. 
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9. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Tibiscus din 

Timişoara. 

Criteriul conţinutul învăţământului. 

Dl.Ioan Mihăilescu arată că pentru unităţile din Timişoaranu nu sunt 

probleme deosebite, îndeplineşte condiţiile la acest criteriu. 

Dl.Ioan Ianoş arată că şi ministerul este de acord  cu acest criteriu, cu 

menţiunea numai pentru unităţile din Timişoara. 

Criteriul conţinutul învăţământului se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Criteriul cercetare ştiinţifică. 

CNEAA şi M.E.C. consideră că universitatea  îndeplineşte acest criteriu. 

Criteriul cercetare ştiinţifică se aprobă cu unanimitate de voturi. 

10. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Hyperion din 

Bucureşti. 

Criteriul conţinutul învăţământului. 

Dl.Ioan Mihăilescu arată că universitatea are o structură aparte, este 

profilată pe domeniul ştiinţelor exacte şi îndeplineşte standardul conţinutul 

învăţământului. 

Dl.Ioan Ianoş menţionează că şi ministerul este de acord cu opinia 

CNEAA-ului. 

Criteriul conţinutul învăţământului se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Criteriul cercetare ştiinţifică. 

Dl.Ioan Mihăilescu arată că universitatea are contracte de cercetare, are 

publicaţii periodice, în unele domenii cum ar fi arta, are premii internaţionale, în 

concluzie îndeplineşte criteriul de cercetare ştiinţifică. 

Dl.Ioan Ianoş menţionează că şi ministerul este de acord cu opinia 

CNEAA-ului. 

Criteriul cercetare ştiinţifică se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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11. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii George Bariţiu din 

Braşov. 

Criteriul conţinutul învăţământului. 

Dl.Ioan Mihăilescu precizează că îndeplineşte standardul privind 

conţinutul învăţământului. 

Dl.Ioan Ianoş menţionează că ministerul nu are obiecţii. 

Criteriul conţinutul învăţământului se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Criteriul cercetare ştiinţifică. 

Dl.Ioan Mihăilescu  menţionează că universitatea are multe centre de 

cercetare, a organizat numeroase sesiuni ştiinţifice, consideră că îndeplineşte 

criteriul cercetare ştiinţifică. 

Dl.Ioan Ianoş este de acord cu opinia CNEAA-ului. 

Criteriul cercetare ştiinţifică se aprobă cu unanimitate de voturi. 

12. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului Teologic Romano-

Catolic din Bucureşti. 

Criteriul conţinutul învăţământului. 

Dl.Ioan Mihăilescu precizează că universitatea îndeplineşte standardelul 

conţinutul învăţământului. 

Dl.Ioan Ianoş menţionează că ministerul nu are observaţii. 

Criteriul conţinutul învăţământului se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Criteriul cercetare ştiinţifică. 

Dl.Ioan Mihăilescu arată că datorită specificicului teologic universitatea 

nu are contracte de cercetare, dar are rapoarte de cercetare teologică, depuse la 

Vatican, o lucrare monumentală şi apreciată, deci consideră că îndeplineşte 

criteriul cercetare ştiinţifică. 

Dl.Ioan Ianoş arată că şi ministerul este de acord că îndeplineşte criteriul, 

având în vedere specificul universităţii. 

Criteriul cercetare ştiinţifică se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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Dl.deputat Ionel Marineci este de părere că nu este drept ca Universitatea 

Ecologică şi Universitatea Bioterra să nu se discute în această şedinţă, mai ales 

că ele sunt înscrise pe ordinea de zi. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu precizează că s-a căzut de acord în comisie 

ca universităţile care au probleme să fie discutate separat, iar CNEAA să 

actualizeze datele referitoarele la acestea. De asemenea aminteşte că la 18 

universităţi CNEAA şi-a menţinut avizul iar la cele două menţionate şi-a retras 

avizul. 

Dl.deputat Nicolae Vasilescu propune, având în vedere că există unele 

dubii, ca cele două universităţi să fie analizate separat şi solicită se se constituie 

o subcomisie care să le viziteze şi să prezinte un punct de vedere în comisie vis-

a-vis de aspectele semnalate de CNEAA şi minister. 

Dl.Ioan Mihăilescu arată că în data de 15.08.2000 a făcut propunerea 

pentru retragerea acreditării, iar peste un an, în noiembrie 2001, la un alt control 

s-a constatat că nu s-au remediat problemele semnalate, inclusiv problemele de 

patrimoniu. 

Dl.Ioan Ianoş arată că după ultimul control, din noiembrie 2001, s-a 

constatat o îmbunătăţire a situaţiilor semnalate şi consideră că este bine ca o 

subcomisie să analizeze cele două universităţi. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu propune ca cele două universităţi să fie 

analizate separat, iar cei care au retras propunerea de acreditare (CNEAA şi 

MEC) să le viziteze din nou la solicitarea Comisiei şi să producă un raport 

actualizat din care să rezulte dacă îşi menţin sau nu propunerea de retragere a 

avizului. 

Dl.deputat Anton Ionescu arată că din moment ce a apărut element de 

suspiciune i se pare normal să se facă un raport nou şi să se dea curs propunerii 

d-lui deputat Nicolae Vasilescu să se constituie o subcomisie care să reanalizeze 

situaţia nou creată. 
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Dl.deputat Nicolae Vasilescu menţionează că îşi retrage propunerea dacă 

se vor relua dezbaterile cu argumentele CNEAA şi MEC, în caz contrar va relua 

propunerea de constituire a subcomisiei. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu menţionează, în sinteză că s-a stabilit ca 

cele două universităţi să se dezbată peste două săptămâni când va fi adus un nou 

raport de evaluare de comisia mixtă CNEAA şi MEC. Ordinea de zi fiind 

epuizată dl.preşedinte Anghel Stanciu declară închise lucrările Comisiei. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 

 

 

 

 

 


