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   PROCES – VERBAL 

            al şedinţei Comisiei din ziua de 7 iunie 2000 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 28 deputaţi, fiind absent 

motivat, d-na deputat Stoica Mariana Valeria, Grupul Parlamentar P.D. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

- Adrian Miroiu – Secretar de Stat – M.E.N. 

- Angela Maier – director – M.E.N. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de 

zi: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.128/1997 privind  statutul personalului didactic, 
referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din 
învăţământ şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea 
nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de 
bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru 
persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică 
(procedură de urgenţă). Aviz. 
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2. Proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.46/1996 privind pregătirea 
populaţiei pentru apărare. Aviz. 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea art.65, al.2 din 
Legea nr.84/1995 republicată în Monitorul Oficial al 
României nr.606/10 decembrie 1999.Raport 

 
Dl. preşedinte Anghel Stanciu prezintă proiectele de lege din 

portofoliul Comisiei, care vor intra în dezbatere în ordinea în care au 

sosit; pentru 12 proiecte de lege Comisia este sesizată în fond, iar pentru 

2 trebuie eliberat aviz; prioritate au proiectele de lege la care trebuie 

eliberat aviz; în cursul zilei de ieri au sosit la Comisie 20 de proiecte de 

lege privind acreditarea universităţilor particulare; s-au făcut adrese la 

cele două comisii care trebuie să elibereze aviz şi la C.E.S. pentru a 

transmite avizul consultativ; la Comisia de învăţământ de la Senat s-au 

discutat aceste proiecte de lege aproximativ 8 luni, s-au format 

subcomisii; trebuie avut în vedere semnalele care au apărut în presă şi 

anume că aceste universităţi au fost acreditate şi astfel vor putea beneficia 

de fondurile de la bugetul de stat;  va trebui analizat dacă aceste 20 de 

universităţi noi care reprezintă 30-40 % din cele existente, vor putea fi 

finanţate de la buget, iar universităţile vechi, de tradiţie vor fi 

subfinanţate; trebuie analizat foarte bine, să se constituie 4-5 subcomisii 

care să se deplaseze, în timpul verii, să constate care este stadiul 

dezvoltării acestor universităţi, iar rezultatele să se coreleze cu concluziile 

de la Senat; o universitate nu este un butic, o afacere, este un lucru foarte 

serios. 

Dl. deputat Alexandru Ionescu este de părere că în ipoteza în care 

se acceptă propunerea d-lui preşedinte Anghel Stanciu, va trebui 

desfiinţat C.N.E.A.A., care de fapt trebuie să facă acest lucru; împreună 

cu d-na deputat Ecaterina   Andronescu au fost o dată într-o vizită la o 

universitate; nu este necesar să se amâne discutarea acestor proiecte de 
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lege, ci acum să se constituie subcomisiile de lucru şi miercurea 

viitoare să se voteze. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că nu are nici un parti pris, nici 

pentru universităţile de stat, nici pentru cele particulare; în acest moment 

există un pachet de 20 de legi în aşteptare şi altul cu 20 de legi care de 

abia au sosit, pentru care se fac presiuni şi lobi să se discute într-o 

săptămână; dacă membrii comisiei consideră că se poate vota săptămâna 

viitoare acest pachet de legi nou sosite, responsabilitatea va fi foarte mare 

peste ani. 

Dl. deputat Ioan Vida-Simiti consideră că nu este o joacă să se dea 

votul pentru  acreditarea a 20 de universităţi, care reprezintă dezvoltarea 

culturală a unui stat; s-a dezvoltat foarte mult sistemul universităţilor 

particulare, fără noimă, aducând prejudicii universităţilor de tradiţie; 

crede că este bine să se stăruiască asupra acestor proiecte de lege şi poate 

ar fi foast bine dacă se făceau subcomisii mixte cu Senatul; este necesară 

vizitarea acestor universităţi pentru a se vedea dacă se respectă legea. 

Dl. deputat Petru Bejinariu  crede că este necesar ca la constituirea 

subcomisiilor să se stabilească ce anume să se verifice; subscrie la ideea 

de vizitare a universităţilor şi totodată să se stabilească un termen scurt de 

realizare a programului. 

Dl. deputat Gheorghe Andrei este de părere că există o mare 

responsabilitate pentru acest vot şi este necesar să se viziteze 

universităţile; să nu se uite că universităţile şi-au dezvoltat filiale care 

funcţionează în dormitoare; în Bucureşti au sedii foarte frumoase, dar în 

ţară este dezastru, deci trebuie controlate şi filialele. 

Dl. vicepreşedinte Ferenc Asztalos se află în faţa unei dileme, 

conform legii există o instituţie care să se ocupe de evaluarea 

universităţilor; nu este legal ca o comisie a Parlamentului să controleze 

universităţile. 
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Dl. preşedinte Anghel Stanciu propune să se solicite 

C.N.E.A.A.-ului mai multe date referitor la aceste universităţi; CNEAA 

asistă neputincios cum nu se respectă legea, pentru că se foloseşte ilegal 

denumirea de universităţi, ele de fapt sunt instituţii cu activitate de 

învăţământ superior, dar îşi atribuie nişte calităţi pe care nu le au. 

Dl. deputat Dan Palade consideră că această discuţie este absurdă, 

deoarece sunt unele universităţi care funcţionează ilegal; Comisia ar 

trebui să verifice de ce  nu funcţionează corect CNEAA, care ar trebui să-

şi intre în atribuţii 

Dl. deputat Romulus Raicu arată că în anii trecuţi România a fost 

recunoscută pe plan internaţional datorită universităţilor de stat; dacă au 

apărut universităţi particulare nu trebuie să se coboare ştacheta; sunt 

foarte multe cadre didactice care au apărut după 1990 şi care nu au lucrat 

niciodată în învăţământ, iar activitatea lor este foarte slabă; au apărut deja 

absolvenţi ai acestor universităţi care ocupă posturi de cadre didactice, 

dar foarte slab pregătiţi şi la rândul lor, vor sacrifica generaţii de elevi; nu 

este împotriva învăţământului particular, dar să fie un învăţământ de 

calitate. 

Dl. deputat Napoleon Antonescu menţionează că cele 20 de 

proiecte de lege care au venit sunt făcute pe baza legii aprobate de 

Parlament; este de acord cu dl. deputat Andrei referitor la filiale, dar 

trebuie avut în vedere că acestea nu sunt acreditate; este de acord ca 

aceste universităţi să fie vizitate; Comisia trebuie să se asigure că se 

respectă legea. 

Dl. deputat Ioan Igna nu doreşte să subaprecieze activitatea 

CNEAA, dar trebuie să se ţină cont şi de ce se întâmplă acum în ţară; 

chiar şi la universităţile de stat apar peste noapte cadre didactice fără 

experienţă didactică, iar rezultatul este că absolvenţii sunt nişte nulităţi şi 

nu vor mai fi rezultate bune pe plan internaţional; este de acord să se 

verifice şi universităţile de stat şi cele particulare. 



 5
Dl. deputat Alexandru Breziceanu se întreabă dacă până la 

30.06.a.c. este timp să se rezolve această problemă; va trebui să se fixeze 

baza legală pentru vizitarea universităţilor şi să se stabilească ce se va 

verifica; nu crede că se pot face acum aceste vizite şi să se şi finalizeze 

rezultatele. 

Dl. deputat Aureliu Săndulescu remarcă că dificultăţile principale 

ale facultăţilor particulare este imposibilitatea acestora de a avea cadre 

didactice proprii; majoritatea universităţilor nu au fost acreditate şi dau 

exemanul de licenţă la universităţile de stat; se întreabă dacă este în stare 

şi se pricepe Comisia să efectueze aceste verificări; va trebui să se fixeze 

ce anume trebuie verificat. 

Dl. deputat Petre Moldovan arată că apare necesitatea firească să se 

voteze în cunoştinţă de cauză înfiinţarea acestor universităţi; nu este 

normal să se substituie Comisia CNEAA-ului; în consecinţă este necesară 

o documentaţie temeinică; Comisia nu are competenţa să facă verificări 

precum CNEAA şi există riscul să se facă un control superficial; timpul 

este scurt până la vacanţă şi activitatea poate să fie superficială. 

Dl. deputat Sorin Stănescu constată că se urmăreşte să se vorbească 

în necunoştinţă de cauză; dacă se consideră că nu există elemente 

suficiente, atunci să se solicite studierea documentaţiei care a stat la baza 

proiectelor de lege; CNEAA este organ abilitat prin lege să facă aceste 

veirificări; solicită să se ceară dosarele universităţilor şi o subcomisie să 

le analizeze. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că nu s-a plecat de la premise 

false şi anume că cele 20 de universităţi nu îndeplinesc standardele; este 

de acord cu dl. deputat Stănescu să se solicite  avizele şi în raport de ce 

rezultă să se continue cu verificările; să se trimită o scrisoare la CNEAA 

ca să nu se mai folosească denumirea de universităţi. 

Dl. deputat Alexandru Ionescu este de acord cu această propunere 

dar să se fixeze termene. 
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Dl. deputat Sorin Stănescu este de acord cu solicitatea 

documentelor suplimentare, dar cu termene precise, altfel se poate ajunge 

până în luna noiembrie; propune termen câte o săptămână, una pentru 

documentare, una pentru discuţia în Comisie. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu propune ca la toate proiectele de 

lege intrate la Comisie să se stabilească raportori şi să se fixeze termene 

pentru discutarea lor. 

Se supun votului cele două propuneri care s-au făcut. 

Propunerea d-lui deputat Sorin Stănescu, de a se pune la dispoziţie 

până miercurea viitoare documentele necesare, se aprobă cu 13 voturi 

pentru şi 6 împotrivă. 

Deoarece a fost aprobată prima propunere, a d-lui deputat 

Stănescu, nu se mai supune votului propunerea făcută de dl. preşedinte 

Anghel Stanciu. 

Se continuă cu punctul 1 al ordinei de zi, proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2000 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.128/1997 privind  statutul 

personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al 

personalului din învăţământ şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea 

nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul 

bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii de 

demnitate publică. Este invitat dl. secretar de stat Adrian Miroiu să 

prezinte opinia Ministerului Educaţiei Naţionale despre această 

ordonanţă. 

Dl. Adrian Miroiu, după prezentarea câtorva date generale, arată că 

acoperirea financiară a fost gândită în limitele bugetare; sumele din anexa 

4 a Ordonanţei se regăsesc în Legea Bugetului, deci există o acoperire 

bugetară. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu ar dori să ştie dacă există universităţi 

la care s-a mers cu salarizarea pentru limita maximă ? 
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Dl. Adrian Miroiu arată că toate universităţile au obligaţia să 

încadreze personalul cel puţin la nivel minim; referitor la posibilitatea 

trecerii la alte niveluri, la unele universităţi s-a aplicat, dar nu ştie dacă s-

a aplicat nivelul maxim; unele diferenţieri s-au făcut; este important ca 

senatele universitare să aibă autonomie deplină în salarizarea diferenţiată; 

sunt universităţi care nu au procedat la măsuri administrative şi 

curriculare şi vor avea dificultăţi în aplicarea salarizării pentru că nu au 

fonduri. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu întreabă dacă contractele se 

semnează la nivelul la care propun de universităţile ? 

Dl. Adrian Miroiu arată că se semnează aceste contracte pe baza 

propunerilor universităţilor şi a propunerilor CNFIS, potrivit şi cu 

numărul de studenţi echivalenţi. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu este de părere că între finanţarea de 

bază, funcţie de numărul de studenţi şi salarizare, nu există corespondent; 

se pare că fondurile pentru salariul minim ajung până în octombrie. 

Dl. deputat Napoleon Antonescu arată că sistemul propus prin 

ordonanţă este bun, asigură o majorare de salarii; banii care vin de la 

buget ajunt pentru 10 luni; anul trecut universităţile s-au autofinanţat, 

taxele asigurând salariile; în septembrie se aşteaptă o rectificare pozitivă a 

bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale; este grav faptul că sumele din 

contract pentru investiţii, reparaţii capitale, dotări, sunt aproape zero; 

referitor la salarii suma reală ar trebui să fie mai mare. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu solicită d-nei directoare Angela 

Maier să precizeze care este suma reală pentru Buget, deoarece în presă a 

apărut declaraţia d-lui director general Cărăuşu care a spus că s-a ajuns la 

5 % din PIB, şi ar dori să ştie de unde provine această cifră. 

Dl. Adrian Miroiu spune că nu cunoaşte despre ce articol este 

vorba, dar structura Bugetului este cea votată de Parlament, nu au apărut 

date suplimentare. 
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Dl. preşedinte Anghel Stanciu consideră că în acest caz 

este vorba de o dezinformare voită, la fel ca şi salariile de 11 milioane. 

Dl.Adrian Miroiu arată că o să-i solicite explicaţii d-lui Cărăuşu şi 

le va prezenta Comisiei. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu întreabă pe d-na director Maier dacă 

cunoaşte ceva despre venitul bugetelor locale pentru învăţământ. 

D-na Angela Maier spune că nu are date concrete. 

În continuare, ordonanţa se dezbate pe articole care se aprobă cu 

unanimitate de voturi, de asemenea şi ordonanţa pe ansamblu. 

Se continuă cu punctul 2 al ordinei de zi, proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.46/1996 privind pregătirea populaţiei 

pentru apărare; cu unanimitate de voturi se aprobă eliberarea avizului 

favorabil pentru acest proiect de lege. 

La punctul 3 al ordinei de zi se consideră că al.2 al art.65 din Legea 

nr.84/1995 este acoperitor pentru situaţiile invocate şi dl. preşedinte 

Anghel Stanciu propune respingerea; se aprobă respingerea cu 

unanimitate de voturi. 

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

închise lucrările şedinţei. 

 

 

PREŞEDINTE    SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.anghel Stanciu      Prof.univ.dr.ing.Ecaterina Andronescu 

 

 
 
 
 
 
 


