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PROCES - VERBAL 

al şedinţei Comisiei din ziua de 27 martie 2002 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 24 deputaţi, fiind absent dl.deputat 

Georgiu Gingăraş - Grupul Parlamentar al PSD. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

- Ecaterina Andronescu - ministru 

- Ioan Ianoş - director general 

C.N.E.A.A. 

- Ioan Mihăilescu - preşedinte 

- Paul Sterian - secretar 

Lucrările şedinţei sunt conduse de Anghel Stanciu, preşedintele Comisiei. 

Ordinea de zi a fost aprobată în şedinţa din 26 martie 2002. 

În deschiderea şedinţei, dl.preşedinte Anghel Stanciu, informează că la 

lucrări participă, cu delegaţie, dl.deputat Mircea Costache, care îl înlocuieşte  pe 

dl.deputat Nicolae Vasilescu, ales chestor al Camerei Deputaţilor. 
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În continuare, dl.preşedinte arată că a fost distribuită documentaţia pentru 

analiză, de unde se observă că s-a analizat fiecare universitate în parte, pe criterii 

şi standarde, stabilite de comun acord, înainte de dezbatere. Pe această bază s-a 

întocmit ordinea de zi, care nu constituie o ierarhizare, ci o ordine în care vor fi 

luate în discuţie universităţile. Comisia a stabilit modalitatea de analiză a 

universităţilor pe baza criteriilor din lege. În procesul-verbal se regăseşte 

procedura de lucru şi universităţile care au îndeplinit criteriile şi standardele vor 

trece cu raport favorabil. Pe lângă aceste criterii, Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării a prezentat în luna octombrie un raport în care a mai avut în vedere 

nişte criterii, şi anume: încălcarea flagrantă a legislaţiei, raportări false, 

depăşirea cifrei de şcolarizare, şcolarizare ilegală a studenţilor. S-au conturat 

două variante de dezbatere, prima să se continue pe ordinea de zi, la fel ca le 

celelate şase universităţi aprobate şi a doua variantă, ministerul să mai facă o 

verificare a universităţilor şi să se constate dacă ceea ce li s-a imputat în 

octombrie s-a corectat. Astăzi ministerul poate prezenta un raport nou numai 

pentru două universităţi, Româno-Americană şi Hyperion. Punctul de vedere al 

Domniei Sale  este că problema este rezolvată prin raportul anterior prezentat şi 

se poate discuta conform ordinii de zi prezentate. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu roagă să se meargă pe varianta a 

doua şi argumentează că Ministerul Educaţiei şi Cercetării a întreprins controlul 

în aprilie 2001 şi de atunci universităţile la care s-au semnalat probleme ar fi 

putut să şi le rezolve. Ieri a fost făcut un control la Univerităţile Româno-

Americană şi Hyperion, s-au urmărit criteriile care aveau observaţii. În urma 

controlului s-a constat că parametrii găsiţi necorespunzători au fost corectaţi şi 

în aceste condiţii ministerul le susţine. Universităţile neverificate nu le poate 

susţine deoarece nu are decât date de anul trecut. În şedinţa următoare, vor fi 

analizate cu date la zi şi consideră că acesta este un mod raţional de abordare. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu obiectează că nu era necesar ca după 

întocmirea ordinei de zi să se facă un nou control la universităţi. 
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Dl.deputat Petru Andea menţionează că niciodată Comisia nu a votat în 

orb, şi la cele opt ordonanţe de urgenţă s-au votat numai şase, cele două cu 

obiecţii au rămas în aşteptare. Şi acum Ministerul Educaţiei şi Cercetării poate 

cere să se analizeze în cunoştinţă de cauză. Nu se doreşte să se tragă de timp ci 

să fie un punct de vedere fundamentat. Este de acord cu teoria discutării în 

valuri. 

Dl.deputat Sorin Lepşa este de părere că aşa cum s-a făcut un control într-

o zi la două universităţi, într-o săptămână se poate face control la toate  

universităţile şi săptămâna viitoare să fie discutate toate, să nu se mai amâne. 

Dl.deputat Iulian Mincu consideră că nu este principial ca la cele şase 

proiecte de lege aprobate să se discute într-un anumit mod şi la celelalte să se 

ceară reverificare pe alte criterii. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu este de acord să se discute universităţile 

în valuri dar să nu dureze mai mult de o lună. Chiar dacă un criteriu a fost 

aprobat de Comisie, o universitate poate ocoli uşor acest criteriu, de exemplu 

criteriul cadrelor didactice, cu multe posturi rezervate. 

Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos este de acord cu propunerea d-nei 

ministru să se prezinte toate informaţiile şi să se voteze în cunoştinţă de cauză. 

Există o temere că acest proces va fi stopat şi crede că d-na ministru poate să ne 

precizeze acest aspect. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu precizează că nu există nici un fel de 

intenţie de a tergiversa procesul de acreditare ci doar dorinţa de a se prezenta 

datele actualizate la zi. 

Dl. vicepreşedinte Anton Ionescu este de acord să voteze în cunoştinţă de 

cauză şi crede că solicitarea ministerului este bine venită. 

Dl.deputat Ionel Marineci solicită ca CNEAA să prezinte raportul şi 

pentru cele două Universităţi, Ecologică şi Bioterra, care au aviz negativ. 
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Dl.deputat Napoleon Antonescu precizează că acest raport nu poate fi 

înaintat decât după data de 8 aprilie 2002, după ce va fi aprobat de Plenul 

CNEAA. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu subliniază că în Plenul CNEAA s-a votat 

retragerea avizului pentru aceste universităţi, deci este normal ca tot în Plenul 

Consiliului să se hotărască ce se va întâmpla cu ele după verificare. 

Dl.Ioan Mihăilescu, preşedintele CNEAA, arată că nu a reactualizat 

întreaga listă deoarece unele erau votate deja în Comisie. Numai la cele cu 

deficienţe au fost solicitate date noi. S-au primit răspunsuri care se îmaprt în 

două categorii, unele convingătoare, unele la care nu se consideră standardele 

îndeplinite. Va prezenta nuanţat situaţia la fiecare instituţie în parte.  

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului propunerea de a se continua 

dezbaterile cu punctul A şi B din ordinea de zi, să se analizeze ce universităţi de 

la punctul B pot fi trecute la punctul A, iar săptămâna viitoare, pe baza datelor 

noi să se continue dezbaterile. Cu 21 voturi pentru şi un vot împotrivă se aprobă 

această propunere. 

Se începe dezbaterea cu punctul A din ordinea de zi: 

1. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Româno-Americane 

din Bucureşti.  

Dl.preşedinte Anghel Stanciu subliniază că draftul proiectului de lege 

pentru toate universităţile este votat, deci se va interveni numai dacă sunt 

obiecţiuni. 

- C.N.E.A.A. nu are obiecţiuni. 

- M.E.C. nu are obiecţiuni. 

- Comisia nu are obiecţiuni. 

Supus votului proiectul de lege se aprobă cu unanimitate de voturi. 

2. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Hyperion din 
Bucureşti. 

 
- C.N.E.A.A. nu are obiecţiuni. 
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- M.E.C. nu are obiecţiuni. 

- Comisia nu are obiecţiuni. 

Supus votului proiectul de lege se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
3. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Danubius din Galaţi. 

P.L. nr.250/2000. 

Întrucât la acest proiect de lege Ministerul Educaţiei şi Cercetării nu a 

avut timpul necesar efectuării controlului, se amână pentru şedinţa următoare. 

Se continuă cu punctul B din ordinea de zi: 
 
1. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Petre Andrei din Iaşi.  

Dl.preşedinte Anghel Stanciu reaminteşte că s-a primit la Comisie o 

scrisoare din partea acestei universităţi prin care îşi exprimau obiecţiunile 

referitor la cedarea patrimoniului. Apoi au revenit cu altă scrisoare prin care o 

anulează pe prima, deci reţinerea iniţială a dispărut. 

Dl.consilier Simion Cioată menţionează că îndeplineşte standardul 

referitor la patrimoniu. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului ridicarea obiecţiunii la 

criteriul privind patrimoniul. Cu unanimitate de voturi se aprobă ridicare acestei 

obiecţiuni. 

Dl.consilier Simion Cioată subliniază că mai există o obiecţiune a 

Ministeruluiu Educaţiei şi Cercetării referitoare la cadrele didactice. 

Dl.deputat Mihai Baciu nu este de acord să se discute din nou acest 

criteriu, deoarece a fost discutat şi aprobat în comisie. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu anunţă că se va rediscuta acest criteriu după 

ce Ministerul Educaţiei şi Cercetării va aduce date noi. 

2. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Spiru-Haret din 

Bucureşti. 

Dl.consilier Simion Cioată arată că această universitate a avut ca 

obiecţiune faptul că baza materială este cedată universităţii pentru numai la 
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facultăţile acreditate. Din datele noi actualizate reese că baza materială este 

cedată la toate facultăţile. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu consideră că s-a cedat numai o parte din 

patrimoniu şi ar trebui să se cedeze tot. 

Dl.deputat Sorin Lepşa este de părere că o Fundaţie nu este obligată să 

cedeze tot patrimoniul. O universitate poate să închirieze spaţii , la fel cum fac şi 

universităţile de stat. 

Dl.deputat Iulian Mincu precizează că Fundaţia a cedat 41 % din 

patrimoniu. Aceasta are 14 institute cu dotare proprie, 3 cămine, un restaurant cu 

autoservire pentru studenţi.  

Dl.deputat Napoleon Antonescu spune că tot ce s-a realizat a fost făcut cu 

bani de studenţi, de aceea trebuie cedat. 

Dl.deputat Petru Andea arată că această universitate este atipică, datorită 

dimensiunilor la care a ajuns. Au fost mai multe obiecţiuni la patrimoniu. 

Problema care se pune este ajustarea universităţii la dimensiuni normale. Este de 

părere că trebuie aduse date la zi de către minister. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu subliniază referitor la patrimoniu, că au în 

proprietate peste 50 % din spaţii şi are 10 imobile cedate. Alte universităţi nu au 

un asemenea patrimoniu. Obiecţiunea la acest criteriu a constat în faptul că nu 

cedează patrimoniul şi la facultăţile din provincie. Conform datelor noi 

prezentate rezultă că a cedat şi patrimoniul din provincie şi în acest fel se 

îndeplineşte criteriul. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu are mai multe obiecţii esenţiale şi 

propune să nu fie trecută această universitate în categoria A, să se aştepte 

prezentarea raportului de către minister. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu menţionează că toate criteriile au fost 

discutate şi votate în prezenţa CNEEA şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi 

se regăsesc în procesul verbal. Nu se poate proceda acum în alt mod, deci 

supune votului ridicarea obiecţiunii la patrimoniu la Universitatea Spiru-Haret. 
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Se aprobă ridicat obiecţiunii cu 16 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi două 

abţineri. 

3. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Drăgan din Lugoj. 

Dl.consilier Simion Cioată dă citire scrisorii prin care Fundaţia arată că nu 

cedează patrimoniul Universităţii şi solicită autorizarea numai pe criterii 

academice. 

Dl.Ioan Mihăilescu, preşedintele CNEAA subliniază că Fundaţia nu a 

urmat recomandările Comisiei de a ceda patrimoniul, dar aceasta are un statut 

special având în vedere că patrimoniul nu provine din taxele de la studenţi. 

CNEAA consideră că acest criteriu nu este îndeplinit. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu confirmă aprecierea CNEAA. 

Dl.deputat Petru Andea consideră că această universitate se aseamănă cu 

universităţile teologice şi propune să se discute conexat cu acestea. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu menţionează că această universitate rămâne 

în categoria B. 

4. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Tibiscus din 

Timişoara. 

Dl.consilier Simion Cioată arată că această universitate nu are imobile în 

proprietate ci doar spaţii închiriate. Nu îndeplineşte condiţiile de patrimoniu. 

Dl.Ioan Mihăilescu rămâne la aceeaşi apreciere ca prima dată, că nu 

corespunde acest criteriu. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu propune ca această universitate să rămână 

în categoria B. Se aprobă cu 12 voturi pentru şi o abţinere. 

5. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Bariţiu din Braşov.  

Dl.consilier Simion Cioată  arată că nu a fost îndeplinit criteriul de 

patrimoniu la prima dezbatere. 

Dl.Ioan Mihăilescu menţionează că s-a primit doar o declaraţie 

neautentificată prin notariat care nu este valabilă. Nu îndeplineşte criteriul. 
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Dl.preşedinte Anghel Stanciu prezintă dosarul universităţii, în care 

documentele nu sunt autorizate prin notariat, nu au ştampilă. Până acum 

discuţiile s-au purtat numai pe acte autentificate la notariat. Se spune că au multe 

spaţii, dar în dosar nu apar. 

Dl.deputat Adrian Moisoiu menţionează că universitatea are depozite 

bancare pentru investiţii, în cursul anului 2002 va cumpăra imobile. 

Dl.Ioan Mihăilescu spune că nu se poate face un act notarial pe ceva ce sa 

va cumpăra în viitor. 

Dl.deputat Mihai Baciu spune că din dosar reese că universitatea nu stă 

mai prost ca altele, numai că nu are acte autentificate. 

Dl.deputat Adrian Moisoiu spune că spaţiile există, doar le folosesc, 

proprietarul nu le poate vind decât în anul 2002. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu menţionează că ministerul nu are 

documentele actualizate pentru această universitate. 

Dl.preşedinte Anghel Stnciu propune să nu se ia în acest moment o 

hotărâre, să se oprească aici dezbaterile, până când vor veni date suplimentare. 

În continuare, Domnia Sa, anunţă că în portofoliul Comisiei se află dezbaterea 

Raportului privind starera sistemului naţional de învăţământ, depus în anul 2000. 

Propune ca dezbaterea acestui Raport, împreună cu Comisia pentru învăţământ 

şi ştiinţă de la Senat, să aibă loc după depunerea Raportului Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării pe anul 2001-2002. Se solicită d-nei ministru Ecaterina 

Andronescu să depună acest Raport cu proximă urgenţă. Cu unanimitte de voturi 

se aprobă ceastă propunere. 

Propunerile legislative, înscrise pe ordinea de zi la punctul II, se amână 

pentru o şedinţă viitoare. 

Dl.deputat Mihai Baciu propune ca din echipele ale de control la 

universităţile particulare, să facă parte şi câte un membru al Comisiei. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu menţionează că  membrii Comisiei nu pot fi 

delegaţi pentru a face parte din astfel de comisii, întrucât CNEAA-ul este 
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organul de specialitate al Parlamentului şi împreună cu Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării pot produce raportul respectiv. Supusă votului, această propunere este 

respinsă cu 13 voturi împotrivă şi 2 voturi pentru. Ordinea de zi fiind epuizată, 

dl.preşedinte Anghel Stanciu declară închise lucrările şedinţei. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


