
 

 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 10 iunie 2002 
Nr.29/264 

PROCES - VERBAL 

al şedinţei Comisiei din ziua de 5 iunie 2002 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 21 deputaţi, fiind absenţi patru 

deputaţi, după cum urmează: 

- Andea Petru - Grupul Parlamentar al PSD 

- Andronescu Ecaterina - Grupul Parlamentar al PSD 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

- Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PSD 

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 adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 
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I. Continuarea dezbaterilor asupra proiectelor de lege privind 
înfiinţarea universităţilor particulare: 

 
A. Universităţi care, în urma dezbaterilor din Comisie, se constată că 

îndeplinesc standardele şi criteriile prevăzute de lege: 
  
- Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Spiru Haret din 

Bucureşti. Reanalizarea Anexei 1 retrimisă de la Plen. 
 
B. Universităţi care, în urma dezbaterilor din Comisie, se constată că 

nu îndeplinesc unul din standardele sau criteriile prevăzute de lege: 
 1. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Europene 

Drăgan din Lugoj. P.L. nr.256/2000. 
 2. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Tibiscus din 

Timişoara. P.L. nr.259/2000. 
 3. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii George Bariţiu 

din Braşov. P.L. nr.263/2000. 
 4. Proiectul de lege privind înfiinţarea Institutului Teologic 

Romano-Catolic din Bucureşti. P.L. nr.264/2000. Se dezbate împreună cu OUG 
nr.129/2001. 

 
C. Universităţi care, în urma dezbaterilor din Comisie, se constată că 

nu îndeplinesc două din standardele sau criteriile prevăzute de lege: 
 
 1. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Apollonia din 

Iaşi. P.L. nr.246/2000. 
 2. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Române de 

Ştiinţe şi Arte ,,Gheorghe Cristea,, din Bucureşti. P.L. nr.252/2000. 
 3. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Emanuel din 

Oradea. P.L. nr.255/2000. Se dezbate împreună cu OUG nr.130/2001. 
  
D. Universităţi pentru care Comisia a cerut Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării şi CNEAA-ului rapoarte suplimentare: 
  
 1. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Bioterra din 

Bucureşti. P.L. nr.253/2000. 
 2. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Ecologice din 

Bucureşti. P.L.nr.254/2000. 
 
 
II. Pregătirea prerapoartelor, de către subcomisiile de lucru, la 

următoarele proiecte de lege: 
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A. Proiecte de lege primite de la Senat 
 
1. Proiectul de lege pentru aprobare Ordonanţei Guvernului nr.15/1999 

privind înfiinţarea Academiei Române de Aviaţie. Termen: 29.11.2001. 
2. Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România. Termen: 
17.06.2002. (de stabilit raportorii). 

 
B. Proiecte de lege primite de la Guvern 
 
1. Proiectul de lege privind Statutul personalului de cercetre-dezvoltare. 

Termen: 30.05.2002. 
 
2. Proiectul de lege pentru probarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2002 

privind echivalarea studiilor absolvite în instituţiile militare de învăţământ ale 
Ministerului de Interne cu studiile din instituţiile civile de învăţământ şi a 
stagiului efectuat în funcţii militare în Ministerul de Interne cu stagiul specific 
funcţiilor civile. Termen: 11.04.2002. 

 
C. Rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
 
- Raportul CNEAA privind evaluarea acdemică şi acreditarea 

învăţământului superior românesc în perioada 1994-2001. Raport comun cu 
Senatul. 

 
III. Propuneri legislative ale deputaţilor 
 
1. Propunere legislativă pentru completarea art.5, alin.(1), lit.c) din Legea 

nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic cu funcţia didactică de 
institutor pentru învăţământul secundar. Termen: 5.04.2002. 

2. Propunere legislativă pentru completarea art.5, alin.(2), lit.c) din Legea 
învăţământului, nr.84/1995, modificată şi completată, cu privire la dreptul 
institutorilor de a preda în învăţământul gimnazial. Termen: 5.04.2002. 

3. Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
psiholog. Termen: 27.05.2002. 

4. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.22 din Legea 
nr.84/1995 - Legea învăţământului. Termen: 6.06.2002. 

5. Propunerea legislativă privind înfiinţarea unor burse de consiliu local 
pentru asigurarea învăţământului preşcolar şi primar din mediul rural cu 
personal calificat.Termen: 19.04.2002. 
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În deschiderea şedinţei, dl.preşedinte Anghel Stanciu anunţă că dl.deputat 

Andea Petru este în imposibilitatea de a participa la lucrări, în ziua de 5 iunie 

a.c. este înlocuit, prin delegare, de dl.deputat Căşunean Vlad Adrian.  

La proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, s-au stabilit 

următorii raportori: Napoleon Antonescu - şef colectiv, Paul Magheru, Mihai 

Baciu, Gheorghe Roşculeţ, Ferenc Asztalos. 

La proiectul de lege pentru probarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2002 

privind echivalarea studiilor absolvite în instituţiile militare de învăţământ ale 

Ministerului de Interne cu studiile din instituţiile civile de învăţământ şi a 

stagiului efectuat în funcţii militare în Ministerul de Interne cu stagiul specific 

funcţiilor civile, s-au stabilit următorii raportori: Adrian Moisoiu, Marian 

Ionescu, Ionel Marineci. 

Conform celor stabilite în şedinţa precedentă, dezbaterile încep cu 

Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Spiru Haret din Bucureşti, 

care a fost retrimisă de la Plen pentru reanalizarea Anexei nr.1 privind 

patrimoniul. La punctul C din Anexă sunt trecute corpuri de clădiri închiriate 

care nu pot fi trecute la patrimoniu. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că în aceste spaţii închiritate de 

universitate s-au făcut investiţii de 7 miliarde lei. Dacă se taie poziţia C din 

anexă, universitatea pierde această investiţie. Dacă se lasă punctul C în Anexă, 

investiţiile rămnân la universitate. De asemenea dl.preşedinte menţionează că şi 

alte universităţi care au fost acreditate au spaţii închiriate. 

Dl.deputat Octavian Petruş propune punctul C 1 să fie păstrat şi punctul C 

2 să fie eliminat. 

Dl.Ioan Mihăilescu, precizează că punctul de vedere al CNEEA este că 

poziţia C 1 din Anexă poate fi păstrată, dar poziţia C 2 nu poate fi acceptată. 

Dl.director general Ioan Ianoş propune ca la poziţia C să fie trecută numai 

investiţia nu şi clădirea, iar C 2 să fie scos. 
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Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului propunerea  făcută de 

reprezentantul ministerului şi se aprobă cu 17 voturi pentru şi un vot împotrivă. 

Dl.director general Ioan Ianoş mai are o obiecţie la art.1, şi anume sediul 

universităţii să fie într-o clădire proprie nu închiriată. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu subliniază că s-a dezbătut această problemă, 

dar universitatea susţine că din punct de vedere juridic acest lucru se poate şi se 

doreşte să rămână aşa deoarece în Hotărârea Judecătorească de înfiinţare a 

universităţii sediul se află la Palatul Sporturilor şi Culturii. 

Dl.deputat Adrian Căşunean menţionează că o persoană juridică poate 

închiria oriunde spaţiu pentru sediul instituţiei, numai că acesta nu poate fi 

cuprins în patrimoniu. 

Dl.director general Ioan Ianoş anunţă că îşi retrage această obiecţie de la 

art.1. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului raportul suplimentar în 

forma convenită şi se aprobă cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru). 

Urmează proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Europene 

Drăgan din Lugoj.  

Dl.preşedinte Anghel Stanciu menţionează că singurul criteriu care nu a 

fost îndeplinit a fost patrimoniul. A fost trimisă o Hotărâre autentificată la 

Notariat prin care se specifică că se acordă drept de folosinţă pe perioadă 

nedeterminată a clădirii. 

Dl.preşedinte Ioan Mihăilescu subliniază că universitatea solicită 

acreditarea numai pe criterii academice şi cer derogare de la prevederile legii. 

Consideră că nu se justifică cererea şi Fundaţia trebuie să cedeze patrimoniul. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu propune, avându-se în vedere condiţiile 

semnalate, ca universitatea să rămână în continuare la pct.B şi va fi invitat 

rectorul pentru audiere. 

Urmează Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Tibiscus din 

Timişoara. 
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Dl.preşedinte Anghel Stanciu informează că nu a îndeplinit criteriul de 

patrimoniu. 

Dl.preşedinte Ioan Mihăilescu precizează că universitatea a trimis anexe 

noi din care rezultă că îndeplineşte criteriul. 

Dl.director general Ioan Ianoş arată că în urma controlului efectuat de 

minister s-au constatat unele deficienţe în evidenţele şcolare, care sunt 

remediabile. S-a mai constatat că la specializarea jurnalism, cadrele didactice 

sunt acoperite în procent de 38 %.  Propune să rămână în categoria B. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu a vizitat această universitate şi consideră 

că poate fi trecută în categoria A. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului cele două propuneri care s-

au conturat: 

- M.E.C. solicită ca universitatea Tibiscus  să rămână în categoria B. 

Supusă votului această propunere nu se aprobă, a întrunit 18 voturi împotrivă. 

- CNEAA propune ca universitatea Tibiscus să treacă în categoria A. 

Supusă votului, propunerea se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri.  

Urmează Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii George Bariţiu 

din Braşov. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu informează că universitatea nu a îndeplinit 

criteriul de patrimoniu. 

Dl.preşedinte Ioan Mihăilescu precizează că universitatea a mai adăugat 

două imobile la patrimoniu,  şi cu acestea se îndeplineşte criteriul, dar acestea nu 

sunt autentificate la Notariat.  

Dl.director general Ioan Ianoş arată că în urma controlului s-a constatat că 

universitatea nu are spaţii proprii şi investiţiile sunt sub 25 %. 

Dl.deputat Adrian Căşunean menţionează că universitatea are o clădire în 

proprietate, dar are probleme cu terenul, care se va rezolva. Referitor la 

ponderea în investiţii se poate rezolva pentru că are depozit bancar de 26 

miliarde.  
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Dl.preşedinte Anghel Stanciu invită reprezentanţii Ministerului Educaţiei 

şi Cercetării şi ai CNEAA-ului să precizeze punctele de vedere referitor la 

Universitatea George Bariţiu. 

Dl.preşedinte Ioan Mihăilescu arată că din datele existente în acest 

moment la dosar universitatea nu îndeplineşte criteriul de patrimoniu. 

Dl.director general Ioan Ianoş menţionează că ministerul are aceeaşi 

opinie ca CNEAA, nu îndeplineşte criteriul. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că întrucât organele de specialitate au 

constatat că universitatea nu îndeplineşte criteriul, trebuie lămurită această 

situaţie şi propune ca săptămâna viitoare să fie invitat rectorul pentru audiere. 

Această propunere se aprobă cu 12 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă. 

Universitatea rămâne la punctul B. 

 Urmează Proiectul de lege privind înfiinţarea Institutului Teologic 

Romano-Catolic din Bucureşti. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu face precizarea că trebuie stabilit statutul 

acestei Universităţi care are profil teologic şi invită reprezentantul CNEAA să 

prezinte punctul de vedere oficial. 

Dl.preşedinte Ioan Mihăilescu arată că situaţia referitor la patrimoniu a 

rămas neschimbată, deoarece Episcopul invocă dreptul canonic care nu permite 

înstrăinarea proprietăţii. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu propune să fie invitat Episcopul Robu şi 

monseniorul Petercă, săptămâna viitoare pentru audiere. Cu unanimitate de 

voturi se aprobă această propunere. Universitatea rămâne la pct.B.  

Urmează Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Apollonia din 

Iaşi.  

Dl.preşedinte Anghel Stanciu invită reprezentanţii Ministerului Educaţiei 

şi Cercetării şi ai CNEAA-ului să precizeze punctele de vedere referitor la 

Universitatea Apollonia din Iaşi. 
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Dl.preşedinte Ioan Mihăilescu arată că a scăzut puţin procentul cadrelor 

didactice, prin pensionare şi ca noutate în declaraţiile notariale nu mai figura tot 

patrimoniul de la început şi nu au făcut nici o revenire. 

Dl.director general Ioan Ianoş menţionează că în urma controlului efectuat 

situaţia patrimoniului rămâne ambiguă. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu propune ca universitatea să treacă de la 

pct.C la pct.B. Se aprobă cu unanimitate de voturi. De asemenea propune să se 

trimită o scrisoare pentru a se lămuri situaţia patrimoniului. Se aprobă cu 

unanimitate de voturi. 

Urmează Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Române de 

Ştiinţe şi Arte ,,Gheorghe Cristea,, din Bucureşti. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu menţionează că universitatea avea două 

obiecţiuni şi anume la patrimoniu şi cadre didactice. Invită reprezentanţii 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi ai CNEAA-ului să precizeze punctele de 

vedere. 

Dl.preşedinte Ioan Mihăilescu menţionează că patrimoniul este îndeplinit 

acum, deoarece, au fost depuse acte oficiale de cedare. 

Dl.director general Ioan Ianoş spune că era investit mai puţin de 25 % în 

baza materială, în anul 2000, iar rectorul nu avea cartea de muncă la 

universitate. 

Dl.preşedinte Ioan Mihăilescu subliniază că investiţiile, pe toată perioada 

sunt de 25 % şi criteriul de patrimoniu este îndeplinit. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului criteriul de îndeplinire al 

patrimoniului. Se aprobă cu unanimitate de voturi. Rămâne obiecţiunea 

referitoare la cadre didactice. Se dă cuvântul reprezentantului CNEAA. 

Dl.preşedinte Ioan Mihăilescu arată că sunt cadre didactice de la MAN şi 

M.I. la care nu coincide norma de bază cu cartea de muncă. Deci nu îndeplineşte 

criteriul de cadre didactice. 
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Dl.preşedinte Anghel Stanciu propune ca universitatea să treacă de la 

pct.C la pct.B şi să depună actele referitor la cadrele didactice la CNEAA. 

Propunerea se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Urmează Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Emanuel din 

Oradea.  

Dl.preşedinte Anghel Stanciu menţionează că universitatea avea 

obiecţiune la patrimoniu. Invită reprezentantul CNEAA-ului să precizeze 

punctul de vedere. 

Dl.preşedinte Ioan Mihăilescu precizează că nu a primit un act prin care 

se cedează patrimoniul, deci universitatea se află în aceeaşi situaţie. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu arată că s-a depus la Comisie un act 

oficial de cedare a patrimoniului. 

Dl.director general Ioan Ianoş menţionează că nu are obiecţii la cadrele 

didactice şi propune să fie invitat rectorul universităţii. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului propunerile care s-au 

desprins şi anume ca universitatea să treacă de la pct.C la pct.B şi să fie invitat 

pentru audiere rectorul, săptămâna viitoare. Cu unanimitate de voturi se aprobă 

aceaste propuneri. 

Urmează Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Bioterra din 

Bucureşti. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu reaminteşte că pentru această universitate a 

fost solicitat un control comun al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi CNEAA, 

deoarece exista propunerea de retragere a acreditării. Invită reprezentantul 

CNEAA-ului să precizeze rezultatul controlului. 

Dl.preşedinte Ioan Mihăilescu prezintă concluzia comună a echipei mixte 

care a fost în control şi arată că universitatea şi-a lichidat aproape toate 

deficienţele, în acest moment îndeplineşte standardele şi propune acreditarea. 

Dl.director general Ioan Ianoş este de acord  cu cele prezentate de 

dl.Mihăilescu. 
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Dl.preşedinte Anghel Stanciu menţionează că în aceste condiţii, trebuie 

votate criteriile şi standardele, la fel ca la celelalte universităţi. Astfel supune 

votului: 

- conţinutul învăţământului - se aprobă cu unanimitate de voturi. 

- cercetare ştiinţifică - se aprobă cu unanimitate de voturi. 

- baza materială - se aprobă cu unanimitate de voturi. 

- cadre didactice - se aprobă cu unanimitate de voturi. 

În continuare, dl.preşedinte propune ca Universitatea Bioterra să treacă de 

la pct.D. în pct.A. 

Urmează Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Ecologice din 

Bucureşti. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu solicită CNEAA-ului să prezinte rezultatele 

controlului referitoare la această universitate. 

Dl.preşedinte Ioan Mihăilescu precizează că nu îndeplineşte condiţiile de 

patrimoniu, este mult sub procentajul stabilit de lege. 

Dl.director general Ioan Ianoş susţine ca Universitatea Ecologică să 

rămână în aşteptare până la îndeplinirea criteriilor. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu propune ca membrii Comisiei să studieze 

raportul comun întocmit de minister şi CNEAA prin care se susţine propunerea 

de retragere a acreditării şi dacă vor apare obiecţiuni se va cere revizuirea 

punctului de vedere. În continuare dl. preşedinte arată că procesul de reevaluare 

s-a încheiat şi se constată că la pct.A au trecut două universităţi, care vor fi 

supuse votului final. Astfel: 

1. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Tibiscus din 

Timişoara. 

CNEAA - nu are obiecţii, este de acord cu acreditarea. 

M.E.C. - are obiecţii la specializarea jurnalism, cadrele didactice acoperite 

în proporţie de 38 %, deci propune să rămână la pct.B. 



 

 

11 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului propunerea de acreditare a 

Universităţii Tibiscus. Se aprobă cu cu unanimitate de voturi. Astfel, în 

continuare se trece la votul pe articole al proiectului de lege. Art.1,2,3,4,5,6 se 

aprobă cu unanimitate de voturi. Este supusă votului proiectul de lege în 

ansamblu. Acesta se aprobă cu unanimitate de voturi. 

2. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Bioterra din 

Bucureşti. 

CNEAA - nu are obiecţii, este de acord cu acreditarea. 

M.E.C. - nu are obiecţii, este de acord cu acreditarea. 

În continuare se trece la votul pe articole al proiectului de lege. 

Art.1,2,3,4,5,6  se aprobă cu unanimitate de voturi. Este supusă votului proiectul 

de lege în ansamblu. Acesta se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu declară închise lucrările şedinţei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
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