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PROCES-VERBAL 
al şedinţelor comisiei din zilele de 22, 23 şi 24 martie 2005 

 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi toţi membrii comisiei. 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

M.E.C. 

- Constantin Brătianu – director general 

C.N.E.A.A. 

- Paul Sterian – secretar 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 

Marţi 22 martie a.c., ora 14,00 
 

1. Proiect de Lege privind înfiinţarea Universităţii ,,Artifex,, 
Bucureşti. 

2. Proiect de Lege privind înfiinţarea Universităţii ,,Dimitrie 
Cantemir,, Tg. Mureş 

3. Proiect de Lege privind înfiinţarea Universităţii 
,,Atehaeneum,, Bucureşti. 
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Miercuri, 23 martie a.c., ora 9,00 
 
- Propunere legislativă pentru modificarea articolului 5 din Legea 
nr.441/2001 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
guvernului nr.133/2000 privind învăţământul universitar şi 
postuniversitar de stat cu taxă. Raport.(P.L.X.53/2005). Termen: 
24 martie 2005. 
 
Joi, 24 martie a.c.  
- Pregătirea preraportului la Legea Tineretului. 
- Analiza prevederilor Statutului personalului didactic prin prisma 

integrării europene. 
 

 

La propunerea legislativă pentru modificarea articolului 5 din 

Legea nr.441/2001 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

guvernului nr.133/2000 privind învăţământul universitar şi 

postuniversitar de stat cu taxă, dl.vicepreşedinte Petru Andea 

menţionează că ideea acestei legi este foarte bună şi ea va trebui însuşită 

de membrii comisiei, dar redactată sub o altă formă. Astfel, propunerea 

legislativă se va respinge, iar un colectiv de lucru care va include şi 

iniţiatorii vor face alt proiect de lege mai extins. 

Dl.deputat Paul Magheru este de acord cu această propunere cu 

condiţia să se fixeze un termen, cât mai scurt, pentru a intra pe un itinerar 

legislativ. 

Dl.vicepreşedinte Petru Andea consideră că un termen de două 

săptămâni este rezonabil şi supune la vot respingerea propunerii 

legislatuive. Se aprobă respingerea cu 14 voturi pentru şi 2 abţineri.  

Urmează proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii 

,,Artifex,, Bucureşti. 

Dl.rector Dan Cruceru prezintă activitatea universităţii. 
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Dl.Paul Sterian, secretar CNEAA, subliniază că este o instituţie de 

mărime mică spre medie, s-a constituit pe un teren solid, au timp să se 

dezvolte, au un corp profesoral profesionist. Îndeplineşte standardele 

academice, iar patrimoniul este superior altor universităţi. Apreciază că 

universitatea poate fi acreditată. 

Dl.Constantin Brătianu, director general M.E.C., propune avizarea 

favorabilă. 

Dl.deputat Paul Magheru prezintă preraportul şi susţine fără 

rezerve acreditatea universităţii ,,Artifex,,. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu propune să se treacă la dezbaterea pe 

articole şi se votează cu unanimitate de voturi.  Votul final: unanimitate. 

Urmează proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii 

,,Dimitrie Cantemir,, Tg. Mureş. 

Dl.rector Virel Beju prezintă universitatea şi consideră că 

îndeplineşte  criteriile şi standardele de acreditare.  

Dl.Paul Sterian, secretar CNEAA, subliniază că standardele 

academice sunt îndeplinite cu unele rezerve la cercetare ştiinţifică, dar 

sesizează o problemă la investiţii şi patrimoniu. 

Dl.Constantin Brătianu, director general M.E.C., arată că menţine 

avizul favorabil dar trebuiesc lămurite problemele patrimoniului. 

Dl.deputat Ion Preda prezintă preraportul şi precizează că 

îndeplineşte condiţiile de acreditare. 

În urma dezbaterilor, dl.preşedinte Anghel Stanciu solicită celor 

două instituţii abilitate, M.E.C. şi C.N.E.A.A. să elucideze problema 

patrimoniului, a investiţiilor şi peste o săptămână să le prezinte comisiei. 

Urmează proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii 

,,Atehenaeum,, Bucureşti. 

D-na rector Emilia Vasile prezintă universitatea. 
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Dl.Paul Sterian, secretar CNEAA, arată că universitatea este mică, 

are 4 specializări, dezvoltându-se progresiv; standardele academice sunt 

îndeplinite, patrimoniul este corespunzător dimensiunilor universităţii şi 

propune acreditarea instituţiei. 

Dl.Constantin Brătianu, director general M.E.C., propune aviz 

favorabil pentru acreditare. 

Dl.vicepreşedinte Petru Andea prezintă preraportul şi arată că se 

îndeplinesc condiţiile pentru acreditare. 

Dl.deputat Mircea Puşcă constată vicii de formă la protocolul de 

predare-primire şi anume că nu este autentificat notarial şi solicită 

completarea actelor de la dosar. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu anunţă că se amână dezbaterea 

pentru săptămâna viitoare pentru completarea documentelor. 

În continuare se trece la votul final pentru universităţile din 

săptămâna precedentă. 

Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii ,,Mihail 

Kogălniceanu,, din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu precizează că au fost aduse 

documentele conform legii şi în această situaţie universitatea îndeplineşte 

condiţiile de acreditare. Supusă votului pe articole, se aprobă cu 20 de 

voturi pentru, un vot împotrivă şi o abţinere. 

Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului Teologic Baptist 

din Bucureşti. După verificarea documentelor refăcute, este supusă 

votului final şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Proiect de Lege privind înfiinţarea Universităţii Româno-Germane 

din municipiul Sibiu, judeţul Sibiu. După verificarea documentelor 

refăcute, este supusă votului final şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 



 5

Comisia aprobă cererea de amânare a prezentării documentelor 

privind patrimoniul pentru universitatea ,,Mihai Eminescu,, din 

Timişoara. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 


