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   PROCES-VERBAL 

al şedinţei comune ale Comisiilor reunite de învăţământ ale 

Camerei Deputaţilor şi Senat,  din ziua de 5 aprilie 2000 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 26 deputaţi, fiind absenţi 

motivat 3 deputaţi. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

C.N.E.A.A. 

Ioan Mihăilescu – preşedinte 

Laurenţiu Popescu – vicepreşedinte 

Paul Sterian – secretar 

Nicolai Pomohaci – membru 

Florentin Moraru – membru 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Florin Bogdan, preşedintele 

Comisiei pentru învăţământ de la Senat. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 

- Audierea candidaţilor pentru C.N.E.A.A. (poz.38-57) 
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Dl. preşedinte Florin Bogdan invită primul candidat să facă o 

scurtă prezentare a activităţii. 

Dl. Drăgulescu Ştefan 

Prezintă pe scurt activitatea desfăşurată; profesor universitar de 

Medicină Internă şi Cardiologie, rector U.M.F. Timişoara; din 1996 

senator; din 1998 director, Centrul de Cardiologie Timişoara; titluri 

academice, publicaţii (monografii, cursuri, articole); inovaţii; participări 

la manifestări ştiinţifice internaţionale. 

Dl. deputat Alexandru Ionescu întreabă care este punctul de vedere 

al d-lui Ştefan Drăgulescu faţă de realegerea a treia oară în funcţia de 

rector. 

Dl. Drăgulescu Ştefan precizează că potrivit juriştilor Ministerului 

Educaţiei Naţionale, art.13 din Constituţie şi altor prevederi legale, legile 

nu acţionează retroactiv; în concluzie a respectat legea, a fost singurul 

candidat şi a fost ales în unanimitate. 

Dl. Otiman Păun Ion 

Face o prezentare a activităţii sale, prodecan, rector al Univ.Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara (1990 şi în 

prezent); activitate publicistică şi editorială; senator PAC (1992-1996); 

vicepreşedinte al PNL (1999). 

Dl. deputat Constantin Cotrutz, propune să se limiteze expunerea 

candidaţilor la 5 minute; propunerea se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Dl. Cişmaş Gheorghe 

În expunerea sa arată că este prof.univ. la ANEFS; doctor în E.F.S. 

din 1997; decan şi apoi prorector (1996-1997); preşedinte al primului 

Consiliu Interuniversitar (1996-1999); experienţă ştiinţifică şi 

publicistică; pe parcursul activităţii a primit o serie de distincţii şi 

diplome; a fost iniţiatorul unor noi specializări de profil (kinetoterapie, 

masterat); în prezent rector ANEFS. 
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Dl.deputat Napoleon Antonescu întreabă candidatul ce părere are 

despre felul cum s-au desfăşurat alegerile de rector, deoarece au apărut 

semnale în presă că acestea nu au fost validate. 

Dl. Cişmaş Gheorghe răspunde că, în opinia sa, legea a fost 

respectată. 

Dl.Popescu Mircea 

Profesor universitar la catedra de specialitate din cadrul ASE 

Bucureşti; a fost inspector în cadrul Direcţiei educaţiei fizice pentru 

învăţământ superior din Ministerul Învăţământului; vicepreşedinte al 

Societăţii profesorilor de educaţie fizică şi sport din România (1993-

1998); preşedinte al unor comisii de bacalaureat; director coordonator al 

unor competiţii studenţeşti; a desfăşurat activitate de cercetare ştiinţifică 

şi publicistică. 

Dl. Găzdaru Adrian 

Profesor universitar, şef de catedră la Universitatea de Ştiinţe 

Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti; doctor în ştiinţe tehnice; 

curs de specializare la Oficiul Internaţional al Apei, ca formator în 

pregătirea de manageri, Franţa 1998; conducător de şantiere de construcţii 

industriale şi hidrotehnice; coordonator al activităţilor de proiectare, 

execuţie şi punere în funcţiune a canalelor magistrale; consilier pe 

probleme de proiectare şi finanţare pentru amenajarea râului Dâmboviţa; 

consilier al Ministrului Mediului (1990- 1991); 12 cărţi publicate; premiul 

Academiei Române “Ion Ionescu de la Brad”; specializări în Germania, 

Iugoslavia, Elveţia, Marea Britanie. 

Dl. deputat Ioan Vida-Simiti întreabă ce opinie are faţă de 

oportunitatea înfiinţării instituţiilor de învăţământ superior în centre mici, 

fără tradiţie. 

Dl. Găzdaru Adrian răspunde că a făcut parte din Comisia de 

specialitate din cadrul CNEAA şi a constatat pe teren că dezvoltarea 
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învăţământului atrage după sine şi o dezvoltare ştiinţifică; sunt avantajaţi 

copiii din mediul rural care pot urma o instituţie de învăţământ superior 

mai aproape de casă, condiţia esenţială este ca să fie atrase cadre 

didactice specializate. 

Dl. Neagu Traian 

Profesor universitar, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi 

Medicină Veterinară Iaşi, specializarea tractoare şi maşini agricole; 

specializare în străinătate: Bulgaria, Germania Federală, Rusia, USA, 

Franţa, Italia; membru titular ASAS; conducător de doctorat. 

Dl.Vâjâială Mihai 

Profesor universitar, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi 

Medicină Veterinară Bucureşti; bogată activitate de cercetare ştiinţifică, 

165 lucrări; specializări în străinătate: Italia, Germania, Belgia, Franţa. 

Dl.Colojoară Ion 

Profesor universitar la Catedra de Analiza Matematică, 

Universitatea Bucureşti; de la înfiinţarea CNEAA, preşedinte al Comisiei 

de Ştiinţe Exacte 1 (Matematică-Fizică-Chimie); conducere de doctorat 

din 1974; membru în comisii de doctorat în străinătate, Paris, Chişinău); 

monografii apărute în Editura Academiei. 

Dl. deputat Virgil Petrescu întreabă dacă proliferarea unor structuri 

universitare foarte diversificate, atât teritorial cât şi pe specializări, 

asigură respectarea calităţii în învăţământ ? 

Dl. Colojoară Ion răspunde că la CNEAA, Comisiile de specialitate 

verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru o nouă specializare şi dacă 

are personal didactic; oportunitatea înfiinţării unor instituţii noi ţine de 

Ministerul Educaţiei Naţionale; înfiinţarea de noi specializări cu număr 

mic de studenţi măreşte cheltuielile Ministerului Educaţiei Naţionale; 

consideră că sunt prea multe specializări. 

Dl.Tomescu Ion 
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Profesor, Catedra de Informatică, Universitatea din Bucureşti din 

1990 până în prezent; secretar al Comisiei de ştiinţe exacte  I a CNEAA, 

din 1994; conducător al echipei României la Olimpiada Internaţională de 

Matematică; vicepreşedinte, Societatea de Ştiinţe Matematice din 

România; membru în senatul Universităţii din Bucureşti din anul 1992; 

106 lucrări publicate; numeroase premii şi distincţii; membru în societăţi 

profesionale. 

Dl. deputat Gheorghe Andrei întreabă dacă nu cumva criteriile de 

acces către doctorat s-au minimalizat ? 

Dl. Tomescu Ioan arată că, criteriile de doctorat sunt mai severe 

pentru ştiinţe exacte decât pentru alte domenii şi este de acord că trebuie 

mai multă exigenţă. 

Dl.deputat Nusfet Şaganai apreciază activitatea d-lui Tomescu Ion 

şi arată că dacă România a obţinut rezultate foarte bune la matematică se 

datorează d-lui profesor. 

Dl. deputat Virgil Petrescu în recomandă d-lui Tomescu Ion, dacă 

va face parte din CNEAA, să fie exigent acolo unde nu sunt valori. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că din C.V. rezultă că dl. prof. 

Tomescu are şapte participări în diferite comisii şi încă trei ca membru al 

unor Asociaţii, deci zece poziţii în care trebuie să îmbine munca 

profesională cu cea administrativă; în aceste condiţii, consideră dl. 

profesor că mai are timp să activeze şi în CNEAA ? 

Dl. Tomescu Ion răspunde că tocmai din acest motiv a cedat postul 

de decan, şef de catedră ş.a. 

 

 

Dl. Avram Nicolae 

Prorector al Universităţii de Vest Timişoara; a publicat peste 5 

cursuri universitare, a organizat laboratoare de fizică atomică şi de 
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spectroscopie, a publicat 3 tratate de specialitate; a participat la 

manifestări ştiinţifice din ţară şi străinătate; are distincţii şi premii 

recunoscute internaţional; în prezent este vicepreşedinte al Comisiei de 

Ştiinţe Exacte 1, CNEAA. 

Dl.Popa Gheorghe 

Profesor universitar la Universitatea Al.I.Cuza Iaşi; specializări la 

Praga şi în Austria; deplasări în străinătate ca invitat în diferite programe 

de cercetare; a participat la manifestări ştiinţifice internaţionale; a obţinut 

numeroase titluri şi premii;. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu întreabă ce a avut în vedere  la 

coordonarea programului de restructurare a învăţământului superior de 

fizică ? 

Dl. Popa Gheorghe răspunde că a constatat că studenţii au o 

pregătire foarte bună şi nu mai este cazul să fie trimişi în străinătate 

pentru specializare; a făcut o restructurare a programului de master; cu 

toate acestea fluxul studenţilor care părăsesc ţara nu s-a stopat, deşi este 

nevoie de ei şi aici pentru refacerea economiei. 

Dl. Cristea Vasile  

Profesor universitar la Univ.Babeş-Bolyai, Facultatea de Biologie 

şi Geologie; premii şi distincţii numeroase; membru în diferite societăţi 

ştiinţifice internaţionale; a fost şef de catedră (1990-1993) şi două 

mandate decan (1993-2000); a ţinut cursuri în Italia şi Belgia; numeroase 

cărţi publicate în ţară şi străinătate. 

Dl. Dragomir Cristian Mircea 

Prorector la Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi; numeroase 

comunicări şi participări la manifestări interne şi internaţionale; a publicat 

articole ştiinţifice şi două monografii, în ţară şi străinătate; este membru 

corespondent al Academiei de Ştiinţe Medicale Române; este membru a 

numeroare societăţi ştiinţifice româneşti şi internaţionale. 
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Dl. preşedinte Anghel Stanciu întreabă, dacă în condiţiile actuale 

pot prolifera facultăţile de medicină, ca cele de la drept, economie ? 

Dl. Dragomir Cristian răspunde că învăţământul medical are o 

anumită particularitate şi este foarte scump, dacă se doreşte să se asigure 

calitate; învăţământul medical particular nu are suport din punct de 

vedere al infrastructurii. 

Dl. Pascu Oliviu 

Profesor universitar la U.M.F Cluj; a fost decan şi rector (două 

mandate); are numeroase cursuri, tratate monografii; peste 400 lucrări 

ştiinţifice elaborate în ţară şi străinătate; a participat la numeroase 

Congrese de Gastroenterologie din întreaga lume. 

Dl. preşedinte Florin Bogdan arată că dl. Pascu Oliviu este un 

eminent reprezentant al lumii ştiinţifice şi medicale din Cluj. 

Dl. deputat Ioan Igna consideră că dl. Pascu Oliviu este o mândrie 

pentru Sibiu şi Cluj şi ar face cinste C.N.E.A.A. dacă va fi ales. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu solicită d-lui Pascu Oliviu, în 

măsura în care este posibil, o părere calificată despre separarea 

facultăţilor de medicină pe criterii de limbă ? 

Dl. Pascu Oliviu arată că interesul este calitatea actului medical nu 

limba; o universitate poate să atragă studenţi prin calitatea ei în orice 

limbă. 

Dl. preşedinte Florin Bogdan anunţă că audierea candidaţilor s-a 

încheiat. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu consultă cele două comisii referitor 

la faptul că dl. Barbu Viorel, vicepreşedinte al Academiei Române, care 

se află pe lista candidaţilor, nu se află în ţară şi dacă se poate să fie 

considerat implicit prin discuţiile anterioare la buget, audiat. 

Dl. senator Petru Caraman este de părere că un jurist poate să 

hotărască acest lucru. 
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Dl. deputat Petru Bejinariu, arată că dl. Barbu Viorel este foarte 

cunoscut şi este de acord să fie considerat audiat. 

Dl. deputat Ioan Igna este de acord cu această propunere. 

Dl. vicepreşedinte Ferenc Asztalos arată că mai sunt 5 profesori 

universitari care motivează absenţa de la audiere şi în aceste condiţii să se 

facă o altă audiere. 

Dl. preşedinte Florin Bogdan este de acord şi propune ca audierea 

să se facă cât mai repede, miercurea viitoare. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu propune ca miercurea viitoare să se 

întâlnească cele două birouri ale comisiilor, la Senat, ora 12,30, care să 

stabilească modul de lucru; în continuare să aibe loc o întâlnire cu 

membrii biroului CNEAA pentru consultări. 

Dl. preşedinte Florin Bogdan declară închise lucrările şedinţei. 

 

 

 

PREŞEDINTE     SECRETAR

Prof. univ. dr. ing.  

Anghel Stanciu 

Prof. univ. dr. ing. 

Ecaterina Andronescu

 


