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Marţi, 15 martie 2005 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 25 deputaţi, fiind absenţi 3 

deputaţi, după cum urmează: 

- Bănicioiu Nicolae – Grupul Parlamentar al PSD 

- Dumitriu Mihai – Grupul Parlamentar al PSD 

- Kiraly Andrei Gheorghe – Grupul Parlamentar al UDMR 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

- Mircea Miclea – ministru 

- Dumitru Miron – secreta de stat 

- Mihai Korka – consilier al ministrului 

- Constantin Brătianu – director general 

C.N.E.A.A. 

- Ioan Mihăilescu – preşedinte 

- Paul Sterian – secretar 

 

Rectorii universităţilor propuse pentru acreditare. 

invatamant_sala
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Lucrările şedinţei sunt conduse în prima parte de dl.vicepreşedinte 

Petru Andea şi în partea a doua de dl.preşedinte Anghel Stanciu. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.71 
alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/204 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale.Aviz. 

2. Proiect de Lege privind înfiinţarea Universităţii Româno-
Germane din municipiul Sibiu, judeţul Sibiu. Raport. 
Raportori: Ferenc Asztalos, Monalisa Găleteanu, Alecsandru 
Ştiucă. 

3. Proiect de Lege privind înfiinţarea Universităţii ,,Bogdan 
Vodă,, din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj. Raport. 
Raportori: Pantelimon Manta, Iacob-Ridzi Monica Maria, 
Mircea V. Fârşirotu. 

4. Proiect de Lege privind înfiinţarea Universităţii ,,Mihai 
Eminescu,, din municipiul Timişoara, judeţul Timiş.Raport. 
Raportori: Laurenţiu M. Romanescu, Octavia Daciana Sârbu, 
Victor Horia Toma. 

 
 
În deschiderea şedinţei, dl.vicepreşedinte Petru Andea prezintă 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2005 

pentru prorogarea termenului prevăzut la art.71 alin.(3) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.11/204 privind stabilirea unor măsuri de 

reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. Astfel, arată că s-a 

creat imposibilitatea de a se mai asigura finanţarea activităţilor de 

cercetare-dezvoltare prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin 

aplicarea prevederilor art.71 alin.(3) din ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.11/2004, adoptată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.228/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Prin prezentul act 

normativ se prevede prorogarea termenului prevăzut la art. 71 alin.(3) din 

ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2004, adoptată cu modificări şi 
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completări prin Legea nr.228/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare.La dezbaterea proiectului de lege au mai luat cuvântul 

următorii deputaţi: Mircea Puşcă, Pantelimon Manta, Vladimir Fârşirotu, 

Ion Preda.  

Dl.vicepreşedinte Petru Andea supune votului acordarea avizului 

favorabil proiectului de lege menţionat şi acesta se aprobă cu 19 voturi 

pentru şi o abţinere.  

În continuare sunt adresate unele întrebări d-lui ministru Mircea 

Miclea, la care domnia sa a răspuns. 

În continuare lucrările şedinţei sunt conduse de dl.preşedinte 

Anghel Stanciu. Urmează proiectul de Lege privind înfiinţarea 

Universităţii Româno-Germane din municipiul Sibiu, judeţul Sibiu. 

Dl.rector Antonie Iorgovan prezintă universitatea şi în concluzie 

arată că aceasta îndeplineşte criteriile şi standardele pentru acreditare. 

Dl.Ioan Mihăilescu, preşedintele CNEAA, arată că punctul de 

vedere al CNEAA şi anume că Universitatea Româno-Germană din 

municipiul Sibiu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege.  

Dl.Dumitru Miron, secretar de stat, prezintă punctul de vedere al 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi arată că universitatea îndeplineşte 

condiţiile de acreditare.  

Dl.deputat Alecsandru Ştiucă prezintă preraportul întocmit în urma 

vizitei subcomisiei la universitate şi arată că aceasta îndeplineşte 

condiţiile de acreditare. 

La dezbateri au mai luat cuvântul următorii deputaţi: Pantelimon 

Manta, Laurenţiu Romanescu, Ion Preda, Monalisa Găleteanu, Ecaterina 

Andronescu. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului aprobarea proiectului 

de lege pe articole şi se aprobă cu unanimitate de voturi. Vot final: 

unanimitate. 
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Urmează proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii 

,,Bogdan Vodă,, din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj.  

Dl.rector Dumitru Purdea prezintă universitatea după care arată că 

aceasta îndeplineşte criteriile şi standardele pentru acreditare. 

Dl.Ioan Mihăilescu, prezintă punctul de vedere al CNEAA şi 

anume că Universitatea ,,Bogdan Vodă,, din municipiul Cluj-Napoca, 

îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege.  

Dl.Dumitru Miron, secretar de stat, prezintă punctul de vedere al 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi arată că universitatea îndeplineşte 

condiţiile de acreditare.  

Dl.deputat Pantelimon Manta prezintă preraportul, în care arată că 

universitatea îndeplineşte criteriile şi standardele şi propune acreditarea. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu anunţă că, deoarece, vor trebui aduse 

unele documente autentificate în original, votul final asupra proiectului de 

lege se va da săptămâna viitoare. Supus votului pe articole proiectul de 

lege se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Urmează proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii ,,Mihai 

Eminescu,, din municipiul Timişoara, judeţul Timiş. 

Dl.rector Radu Rădulescu prezintă universitatea după care arată că 

aceasta îndeplineşte criteriile şi standardele pentru acreditare. 

Dl.Ioan Mihăilescu, prezintă punctul de vedere al CNEAA şi 

anume că Universitatea ,,Mihai Eminescu,, din municipiul Timişoara, 

îndeplineşte standardele academice dar în protocolul de predare-primire 

nu apar bunurile imobiliare şi în aceste condiţii nu îndeplineşte condiţiile 

de acreditare.  

Dl.Dumitru Miron, secretar de stat, prezintă punctul de vedere al 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi arată că în baza celor prezentate nu 

se poate acorda aviz favorabil. 
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Dl.deputat Toma Horia prezintă preraportul, în care arată că 

universitatea îndeplineşte criteriile şi standardele academice, dar sunt 

unele probleme la baza materială. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu subliniază că întrucât CNEAA îşi 

manifestă rezervele faţă de această universitate, iar M.E.C. nu susţine 

acreditarea, aşteaptă opiniile comisiei. 

La dezbateri au luat cuvântul: Mircea Puşcă, Petru Andea, Paul 

Magheru, Gabriel Bârsan, Florea Damian, Ecaterina Andronescu, Adrian 

Moisoiu. 

Dl.vicepreşedinte Petru Andea propune să se amâne luarea unei 

decizii până săptămâna viitoare, când universitatea îşi poate reface 

documentele. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului amânarea luării unei 

decizii până săptămâna viitoare şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

  

 Miercuri, 16 martie 2005 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 23 deputaţi, fiind absenţi 5 

deputaţi, după cum urmează: 

- Bănicioiu Nicolae – Grupul Parlamentar al PSD 

- Apostolache Mihai Cristian - Grupul Parlamentar al PSD 

- Dumitriu Mihai – Grupul Parlamentar al PSD 

- Manta Pantelimon – Grupul Parlamentar al PUR-SL 

- Sârbu Daciana Octavia - Grupul Parlamentar al PSD 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

- Constantin Brătianu – director general 

C.N.E.A.A. 

- Ioan Mihăilescu – preşedinte 

- Paul Sterian – secretar 
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Rectorii universităţilor propuse pentru acreditare. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

comisiei. 

 Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 

1. Proiect de Lege privind înfiinţarea Universităţii „Andrei 
Şaguna” din municipiul Constanţa, judeţul Constanţa. 
Raportori: Ecaterina Andronescu, Mihai Radan, Ghe. 
Andrei Kiraly. 

2. Proiect de Lege privind înfiinţarea Institutului Teologic 
Baptist din Bucureşti. Raportori: Adrian Moisoiu, 
Mircea Valer Puşcă, Damian Florea. 

3. Proiect de Lege privind înfiinţarea Universităţii ,,Mihail 
Kogălniceanu,, din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi. 
Raportori: Angela Buciu, Gabriel Iulian Bârsan, Nicolae 
Bănicioiu. 

 
În deschiderea şedinţei dl. preşedinte Anghel Stanciu informează 

comisia despre adresa nr.42/CV/11.03.2005 de la Comisia Anti-Sărăcie şi 

Promovare a Incluziunii Sociale prin care se solicită nominalizarea  a doi 

membri din cadrul comisiei noastre. Se stabileşte să facă parte domnii 

deputaţi: 

1. Puşcă Mircea Valer – membru  

2. Găleteanu Monalisa – membru supleant 

De asemenea pentru Consiliul Europei se stabileşte ca persoană de 

contact dl.vicepreşedinte Petru Andea. 

Pentru propunerea legislativă privind modificarea articolului 5 din 

Legea nr.441/2001 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.133/2000 privind învăţământul,  se stabilesc raportorii: 

Petru Andea, Toma Horia, Roberta Anastase, Angela Buciu. 

Urmează proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii „Andrei 

Şaguna” din municipiul Constanţa, judeţul Constanţa. 
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Dl.rector Aurel Papari prezintă universitatea şi comunitatea 

aromână. 

Dl. Ioan Mihăilescu preşedinte CNEAA subliniază că universitatea 

îndeplineşte criteriile academice precum şi baza materială şi investiţiile. 

Dl.Constantin Brătianu, director general M.E.C., este de acord cu 

concluziile CNEAA şi consideră că universitatea îndeplineşte condiţiile 

de acreditare. 

Dl.deputat Mihai Radan, prezintă preraportul şi arată că 

universitatea îndeplineşte criteriile minimale de dezvoltare şi în 

consecinţă susţine acordarea acreditării. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului pe articole proiectul 

de lege, care se aprobă cu unanimitate de voturi. Si votul final întruneşte 

unanimitate de voturi. 

Urmează proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului Teologic 

Baptist din Bucureşti. 

Dl.rector Vasile Talpoş prezintă universitatea, şi arată că se 

îndeplinesc criteriile şi standardele pentru acreditare. 

Dl.Ioan Mihăilescu, preşedinte CNEAA, propune avizarea 

favorabilă cu precizarea că există unele restricţii referitoare la patrimoniu. 

Dl.Constantin Brătianu, director general M.E.C. subliniază că este 

o instituţie de dimensiuni mici, calitatea învăţământului este foarte bună, 

M.E.C. propune aviz favorabil. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu face precizarea că patrimoniul acestei 

universităţi are particularitatea celorlalte universităţi cu profil teologic 

care au fost acreditate. Protocolul trebuie legalizat, împreună cu anexa şi 

în consecinţă se amână proiectul de lege până săptămâna viitoare. 

Urmează proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii ,,Mihail 

Kogălniceanu,, din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi. 

D-na rector Genoveva Vrabie prezintă universitatea. 
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Dl.preşedinte Ioan Mihăilescu arată că deşi există unele neclarităţi 

legislative îşi menţine propunerea de acreditare. 

Dl.director general Constantin Brătianu precizează că sunt 

îndeplinite criteriile academice dar din punct de vedere juridic sunt unele 

confuzii în actele fundaţiei şi universităţii. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu constată în urma dezbaterilor că în 

actele universităţii există ambiguităţi juridice şi neconcordanţe între 

denumirea universităţii şi fundaţia universităţii. Trebuie clarificate actele 

juridice prin care universitatea nu se confundă cu fundaţia. Universitatea 

trebuie să preia baza materială conform protocolului, de la fundaţia 

existentă. În consecinţă, universitatea trebuie să vină cu acte juridice 

notificate de notariat prin care să rezulte că este universitate nu fundaţie. 

Joi, 17 martie a.c. 
 
Întocmirea prerapoartelor pentru următoarele proiecte de lege: 

1. Proiect de Lege privind înfiinţarea Universităţii ,,Artifex,, 
Bucureşti. 

2. Proiect de Lege privind înfiinţarea Universităţii ,,Dimitrie 
Cantemir,, Tg. Mureş 

3. Proiect de Lege privind înfiinţarea Universităţii ,,Atheneum,, 
Bucureşti. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
 


