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S I N T E Z A 
 
şedinţei Comisiilor pentru învăţământ, ştiinţă, tineret, de la Camera 

Deputaţilor şi Senat, din ziua de 6 decembrie 2004 
 

La lucrări sunt prezenţi 15 deputaţi şi 11 senatori. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport de la Camera 

Deputaţilor. 

Comisiile au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine 

de zi:  

- Propunerea Guvernului privind înlocuirea a 1/3 din membrii 

Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare, 

conform Legii nr.88/1993, republicată.  

Preşedintele de şedinţă informează că Birourile Permanente ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului au sesizat cele două comisii pentru 

declanşarea procedurii de reînnoire a Consiliului Naţional de Evaluare 

Academică şi Acreditare, în conformitate cu dispoziţiile art.4, alin.(4) din 

Legea nr.88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior 

şi recunoaşterea diplomelor, republicată.  
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Comisiile reunite au stabilit ca din cei 20 membri ai Consiliului să 

fie eliberaţi 6, adică 1/3, şi să fie completat cu un membru până la 

numărul maxim de 21 stabilit de legea menţionată. 

Comisiile reunite, analizând fişele de evaluare a membrilor 

CNEAA, au constatat că un număr de 5 membri au împlinit vârsta de 70 

ani, iar unul nu mai doreşte, din motive de sănătate, să mai facă parte din 

CNEAA. Aceştia sunt: Dogaru Ion (ştiinţe juridice, Craiova), Moraru 

Florentin (ştiinţe inginereşti, Bucureşti), Farcaş Alexandru (arte, Cluj-

Napoca), Gafiţeanu Mihai (ştiinţe inginereşti, Iaşi), Pascu Ion (medicină, 

Târgu Mureş) şi Toma Constantin (biologie, Iaşi). De asemenea, s-a avut 

în vedere că aceştia sunt membri în C.N.E.A.A. de la înfiinţare, în anul 

1993. 

 Comisiile reunite şi-au exprimat votul asupra eliberării din 

CNEAA a persoanelor nominalizate mai sus, în scopul vacantării a şase 

locuri, potrivit legii. 

 De asemenea, Comisiile reunite şi-au exprimat votul pentru 

nominalizarea candidaţilor care urmează să fie supuşi aprobării Plenului 

celor două Camere, pe domenii de activitate şi centre universitare. 

 În urma votului exprimat de cei 26 de deputaţi şi senatori prezenţi 

la şedinţă, s-a propus  Plenului Camerelor reunite, următorii candidaţi: 

 
Nr. 
crt. 

Domeniul Candidaţii propuşi şi centrul universitar 

1. Ştiinţe juridice Bacaci Alexandru, Universitatea ”Lucian 
Blaga” - Sibiu 

2. Ştiinţe inginereşti Damian Radu, Universitatea de Construcţii 
din Bucureşti  

3. Ştiinţe exacte – geografie Cocean Pompei, Universitatea "Babes-
Bolyai" din Cluj-Napoca 

4. Ştiinţe inginereşti Stanciu Anghel, Universitatea Tehnică 
„Gheorghe Asachi” - Iaşi 

5. Ştiinţe inginereşti Andronescu Ecaterina, Universitatea 
Politehnica - Bucureşti 
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6. Ştiinţe economice Oprea Dumitru, Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” - Iaşi 

7. Ştiinţe agricole Otiman Păun Ioan, Universitatea de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară – Timişoara 

  

 

Comisiile reunite au avut în vedere ca structura Consiliului să fie 

echilibrată pe domenii şi centre universitare (7 Bucureşti; 4 Iaşi; 3 Cluj-

Napoca; 4 Timişoara; 1 Braşov; 1 Ploieşti; 1 Sibiu). 

 De asemenea, au avut în vedere prevederile Legii nr.288/2004 

privind studiile universitare, care determină schimbarea actualei structuri 

universitare şi a planurilor de învăţământ în domeniile “ştiinţe 

inginereşti”, economic, umanist, ştiinţe exacte. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
 


