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   PROCES - VERBAL 

        al şedinţei Comisiei din ziua de 11 decembrie 2001 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 21 deputaţi, fiind absenţi 5 deputaţi, 

după cum urmează: 

- Vasilescu Nicolae - Grupul Parlamentar al PRM 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

- Fotopolos Sotiris - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale 

- Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PSD 

- Lepşa Sorin - Grupul Parlamentar al PD 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

- Ecaterina Andronescu - ministru 

- Cristina Icociu - director general 

C.N.E.A.A. 

- Ioan Mihăilescu - preşedinte 

- Paul Sterian - secretar 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate următoarea ordine de zi: 
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Dezbaterea, în primă lectură, a următoarelor proiecte de lege: 
1. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Emanuel din Oradea. 

P.L. nr.255/2000. Se dezbate împreună cu O.U.G. nr.130/2001. 
2. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Europene Drăgan 

din Lugoj. P.L. nr.256/2000.  
3. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii de Vest Vasile 

Goldiş din Arad. P.L.nr. 257/2000. Se dezbate împreună cu O.U.G. 
nr.128/2001. 

4. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii George Bacovia din 
Bacău. P.L. nr.258/2000. Se dezbate împreună cu O.U.G. nr. 
133/2001. 

5. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Tibiscus din 
Timişoara. P.L. nr.259/2000. 

6. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Creştine Dimitrie 
Cantemir din Bucureşti. P.L. nr.260/2000. Se dezbate împreună cu 
O.U.G. nr. 134/2001. 

7. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Titu Maiorescu din 
Bucureşti. P.L. nr.261/2000. Se dezbate împreună cu O.U.G. 
nr.132/2001. 

8. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Hyperion din 
Bucureşti. P.L. nr.262/2000. 

9. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii George Bariţiu din 
Braşov. P.L. 263/2000. 

10. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului Teologic Romano-
Catolic din Bucureşti. P.L. 264/2000. Se dezbate împreună cu O.U.G. 
nr. 129/2001. 

 
În deschiderea şedinţei, s-a prezentat o nouă scrisoarea a Universităţii 

,,Petre Andrei,, din Iaşi, prin care îşi retrage scrisoarea anterioară, care era un 

punct de vedere al rectoratului, mai mult un comentariu, decât un document, şi 

rămâne în vigoare dosarul oficial transmis, prin care, Fundaţia, transferă baza 

materială către Universitatea ,,Petre Andrei,, din Iaşi, motivat prin actele 

notariale, care se regăsesc în dosar.  

Se continuă cu pct.1 - 10 din ordinea de zi, Proiectul de Lege privind 

înfiinţarea Universităţii Emanuel din Oradea şi Proiectul de Lege privind 

înfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti, care au profil 

teologic. 
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Universităţile cu profil teologic, care îndeplinesc condiţiile de bază 

materială şi financiară, potrivit documentelor din dosare, vor fi reanalizate după 

stabilirea statului acestora, potrivit Legii cultelor. În acest sens, dl.deputat Paul 

Magheru şi dl.deputat Mihai Baciu, au fost desemnaţi pentru a se documenta şi a 

prezenta Comisiei un punct de vedere oficial faţă de legislaţia cultelor. Această 

documentare este necesară, întrucât universităţile în cauză, condiţionează baza 

materială de cultul respectiv. Din documente se constată că aceste culte oferă 

baza materială numai cu condiţia ca la încetarea activităţii acestor universităţi, 

aceasta sa revină cultului respectiv. In concluzie nu sunt de acord cu cedarea 

bazei materiale, decît în condiţii de uzufruct.  

Comisia a apreciat că, în caz de înfiinţare a acestor universităţi prin lege, 

acestea se supun legii învăţământului şi nu statutului cultului respectiv. 

2. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Europene Drăgan din 

Lugoj. 

Dl.consilier Simion Cioată, prezentă dosarul. Din dosarul prezentat, 

Fundaţia Iosif Constantin Drăgan nu cedează patrimoniul universităţii, întrucât 

aceasta este o instituţie aparte, întregul patrimoniu aparţinând Fundaţiei. Din 

dezbaterile din Comisie, rezultă că patrimoniul Fundaţiei nu poate fi transferat 

Universităţii, întrucât acesta, aparţine acestei Fundaţii. S-a stabilit că, este o 

situaţie aparte, care va fi rediscutată după precizarea poziţiei acestei universităţi, 

prin CNEAA. Pentru o analiză mai atentă a acestei situaţii, scrisoarea 

Universităţii se va multiplica şi se va difuza deputaţilor din Comisie. 

3. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii de Vest Vasile Goldiş 

din Arad. 

Dl.consilier Simion Cioată prezintă dosarul şi informează că este complet.  

Dl.vicepreşedinte Anton Ionescu arată că datele din dosar sunt corecte, a 

vizitat această universitate şi baza materială este remarcabilă. 

4. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii George Bacovia din 

Bacău. 
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Dl.consilier Simion Cioată prezintă dosarul. Se constată că dosarul nu este 

complet. 

S-a solicitat CNEAA ca Universitatea din Bacău să prezinte dosarul 

complet privind baza materială şi exerciţiul financiar de la înfiinţare până în 

prezent, din care să rezulte că au investit cel puţin 25 % în baza materială 

proprie. Comisia constată că, în afara sediului central, Universitatea beneficiază 

şi de spaţii închiriate de la Primăria municipiului Bacău. CNEEA trebuie să 

prezinte documente referitoare la acest aspect. În concluzie, până la prezentarea 

documentaţiei complete, dosarul se amână. 

5. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Tibiscus din 

Timişoara. 

Dl.consilier Simion Cioată prezintă dosarul. Se constată că nu are imobile 

proprii, numai spaţii închiritate. Şi pentru această universitate CNEAA trebuie 

să prezinte date suplimentare. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu constată că universitatea nu îndeplineşte 

condiţiile de patrimoniu. 

6. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Creştine Dimitrie 

Cantemir din Bucureşti. 

Dl.consilier Simion Cioată prezintă dosarul. Nu este clar statutul filialei 

Cluj, în sensul că aceasta este persoană juridică sau este subordonată 

universităţii-mamă. 

Dl.Ioan Mihăilescu spune că patrimoniul este împărţit în două, o parte pe 

Fundaţie şi o parte pe Universitate. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu precizează că poartă numele de universitate  

prin Hotărâre Judecătoarească, dar nu este universitate, iar universitatea nou 

înfiinţată trebuie înzestrată. 

În urma dezbaterilor se constată că îndeplineşte condiţiile de patrimoniu. 

7. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Titu Maiorescu din 

Bucureşti. 
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Dl.consilier Simion Cioată prezintă dosarul şi ca o particularitate arată că 

universitatea nu are fundaţie. Există o Hotărâre Judecătorească de înfiinţare a 

universităţii şi tot patrimoniul este al acesteia. 

Îndeplineşte condiţiile de patrimoniu. 

8. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Hyperion din 

Bucureşti. 

Dl.consilier Simion Cioată prezintă dosarul. 

Îndeplineşte condiţiile de patrimoniu. 

9. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii George Bariţiu din 

Braşov. 

Dl.consilier Simion Cioată prezintă dosarul.  

CNEAA trebuie să prezinte date suplimentare din care să reiasă ce clădiri 

cedează. 

Se constată că nu îndeplineşte condiţiile de patrimoniu.  

În încheiere dl.preşedinte Anghel Stanciu anunţă că în şedinţa următoare 

se vor analiza universităţile care trebuie să aducă date suplimentare referitor la 

patrimoniu şi se va continua cu un alte criterii, respectiv personal didactic şi 

conţinutul învăţământului. 

 

 

   PREŞEDINTE 

  Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 

 

 

 


