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COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 17 septembrie 2008 
Nr.29/298 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

al şedinţelor Comisiei din zilele de 9 şi 10 septembrie 2008 
 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi, fiind absenţi 2 
deputaţi: 

- dl. deputat Bănicioiu Nicolae - Grupul Parlamentar al PSD 
- dl. deputat Florea Damian – Grupul Parlamentar al PC 

  
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului  

- Gabriela Pasztor  - secretar de stat. 
 
 De la Autoritatea Naţională pentru Cercetare 

- Alexandru Aldea – vicepreşedinte.  
 

 De la Ministerul Economiei şi Finanţelor, 
- Ana Radu – director. 
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 De la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu 
Şişeşti,, 

- Cristian Hera – preşedinte. 
De la Academia de Ştiinţe Tehnice  
- acad.Radu Voinea – preşedinte; 
- Mihăiţă Mihai – vicepreşedinte. 

 De la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Superior”: 

- Ioan Curtu – preşedinte. 
 
De la Institutul Teologic Penticostal Bucureşti 
- Pandrea Teodor; 
- Terinte Ciprian. 
 
De la Institutul Bancar Român Bucureşti 
- prof.Lucian Ionescu – rector 
- conf.Dorina Poanta 
 
De la Institutul de Administrare a Afacerilor Bucureşti 
- prof.Marcel Duhăneanu – rector 
- prof.Adrian Manaicu 
 
De la Universitatea ,,Avram Iancu,, Cluj-Napoca 
- Valerian Mureşan – decan 
- Coştiug Lucia 
 
De la Universitatea ,,Partium,, Oradea  
- Ghereb Zsolt – rector 
- Tolnai Ştefa 
 

Iniţiatori 
- senator Gheorghe Funar  
- deputat Valeriu Tabără 
 

 Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:  
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ora 14,00 

 
1. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului Teologic 

Penticostal din municipiul Bucureşti. Plx 564/2007. Raport. Termen: 
Termen: aprobare B.P. 15 noiembrie 2007. Iniţiator: Guvernul. 
Raportori:  Petru Andea, Pantelimon Manta, Mircea Puşcă, Anghel 
Stanciu, Laurenţiu Romanescu, Ecaterina Andronescu, Paul Magheru. 
C.D. – Cameră decizională. 
 2. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului Bancar Român din 
municipiul Bucureşti. Plx 565/2007. Raport. Termen: aprobare B.P. 15 
noiembrie 2007. Iniţiator: Guvernul. Raportori:  Petru Andea, 
Pantelimon Manta, Mircea Puşcă, Anghel Stanciu, Laurenţiu 
Romanescu, Ecaterina Andronescu, Paul Magheru. C.D. – Cameră 
decizională. 
 3. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului de Administrare a 
Afacerilor din municipiul Bucureşti. Plx 657/2007. Raport. Termen: 
aprobare B.P. 15 noiembrie 2007. Iniţiator: Guvernul. Raportori: Petru 
Andea, Pantelimon Manta, Mircea Puşcă, Anghel Stanciu, Laurenţiu 
Romanescu, Ecaterina Andronescu, Paul Magheru. C.D. – Cameră 
decizională. 
 4. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Creştine Partium 
din municipiul Oradea, judeţul Bihor. Plx 679/2007. Raport. Termen: 13 
noiembrie 2007. Iniţiator: Guvernul. Raportori: Petru Andea, Pantelimon 
Manta. Mircea Puşcă, Anghel Stanciu, Laurenţiu Romanescu, Ecaterina 
Andronescu, Paul Magheru. C.D. – Cameră decizională.  
 5. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii ,,Avram Iancu,, 
din Municipiul Cluj-Napoca. Plx 562/2007. Raport. Termen: aprobare 
B.P. 15 noiembrie 2007. Iniţiator: Guvernul. Raportori:  Petru Andea, 
Pantelimon Manta, Mircea Puşcă, Anghel Stanciu, Laurenţiu 
Romanescu, Ecaterina Andronescu, Paul Magheru. C.D. – Cameră 
decizională. 
 6. Raport preliminar asupra Proiectului de Lege privind organizarea 
şi funcţionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare. (Plx 666/2007; Plx 382/2007; Plx 
409/2006). 

 7. Proiectul de Lege pentru înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de 
Ştiinţe Tehnice din România, prin reorganizarea Asociaţiei ,,Academia de 
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Ştiinţe Tehnice din România”, care îşi încetează activitatea. Plx 711/2007. 
Raport. Termen: 30 noiembrie 2007.  Iniţiator: Vasilescu Lia Olguţa, 
Andea Petru, Stanciu Anghel, Andronescu Ecaterina, Dumitriu Mihai, 
Găleteanu Monalisa, Ştiucă Alecsandru,  Bănicioiu Nicolae, Buda Ioan, 
Manta Pantelimon, Puşcă Mircea Valer, Toma Horia-Victor, Fârşirotu 
Vladimir Mircea, Magheru Paul, Moisoiu Adrian, Anastase Roberta 
Alma, Bîrsan Iulian-Gabriel, Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu, Iacob Ridzi 
Monica Maria, Romanescu Marcel Laurenţiu, Sârbu Mugurel Liviu, 
Asztalos Ferenc, Király Andrei-Gheorghe, Sóki Béla, Florea Damian, 
Ganţ Ovidiu Victor, Radan Mihai, Chelaru Ion, Iliescu Ion, Silistru 
Doina, Solcanu Ion, Theodorescu Răzvan Emil, Toma Ion, Ungureanu 
Vasile Ioan Dănuţ, Dinescu Valentin, Dumitrescu Gheorghe-Viorel, 
Cismaru Ivan, Neagu Nicolae, Sógor Csaba, Cutaş George Sabin, Pascu 
Corneliu, Popescu Irinel, Vasilescu Gavrilă, Basgan Ion, Câmpeanu Radu 
Anton, Dumitrescu Ion Mihai, Iluşcă Daniel, Lupoi Mihail, Nicolai 
Norica, Oprea Mario-Ovidiu, Stroe Radu, Puskás Valentin Zoltán, Talpeş 
Ioan. C.D. – Cameră decizională. 
 8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. Plx 288/2008.  Raport. 
Termen: 5 septembrie 2008. Iniţiatori: Moisoiu Adrian, Rus Ioan Aurel, 
Ardelean Aurel, Funar Gheorghe.C.D. – primă Cameră sesizată.  
 
 
 

Ora 15,00 
 

- Proiect de lege privind statutul minorităţilor naţionale din România. 
Plx 502/2005. Raport comun. Sala Drepturile Omului, etaj P.   
 
 
   
 Lucrările şedinţei Comisiei au fost conduse alternativ de domnul prof. 
univ. dr. Petre Popeangă, preşedintele Comisiei, şi de domnul prof. univ. dr. 
Petru Andea, vicepreşedintele Comisiei.  
 
 Dezbaterile încep cu proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului 
Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti (Plx 564/2007).  
 Dl. preşedinte Petre Popeangă invită raportorii să prezinte proiectul de 
lege. 
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 Dl.vicepreşedinte Petru Andea, în calitate de raportor, informează 
comisia că pentru acest proiect de lege toate reperele cerute de legislaţie sunt 
îndeplinite, în consecinţă propune aprobarea în forma adoptată de Senat.  
 D-na Gabriela Pasztor, secretar de stat MECT, precizează că institutul 
este autorizat provizoriu şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru 
acreditare.  
 Dl.Ioan Curtu, preşedinte ARACIS, nu este de acord cu aprobarea, 
propune ca o comisie din partea ARACIS, împreună cu subcomisia 
parlamentară să procedeze la o nouă vizită de evaluare, după care să se ia o 
decizie.  
 Dl. deputat Paul Magheru se declară împotriva dezbaterii şi aprobării 
pachetului celor cinci universităţi considerând că se încalcă legea şi se va 
face acreditarea pe o lege abrogată. Propune analizarea în comisie a art.37 
din Legea nr.87/2006 privind asigurarea calităţii, care reflectă foarte clar 
situaţia în care se află aceste universităţi propuse spre acreditare.  
 În semn de protest, anunţă comisia că se retrage de la dezbateri. 
 Dl. deputat Pantelimon Manta consideră nefirească atitudinea d-lui 
deputat Paul Magheru şi susţine continuarea procedurii de acreditare, 
precizând aspectul legalităţii este acoperitor. 
 Dl. deputat Mircea Puşcă susţine că procedura de acreditare trebuie să 
continue şi este de acord cu aprobarea proiectelor de lege în forma adoptată 
de Senat.  
 Dl. deputat Andrei Kiraly subliniază că este un proces legal care 
trebuie finalizat, este de acord cu aprobarea proiectelor de lege.  
 Dl. vicepreşedinte Petru Andea reaminteşte că cele cinci proiecte de 
lege privind acreditarea universităţilor au mai fost dezbătute şi analizate în 
comisie, iar dosarele cu documentaţia fiecărei universităţi se află la 
secretariatul comisiei, pentru consultări. 
 În urma dezbaterilor generale şi pe articole, proiectul de lege se 
aprobă cu unanimitate de voturi, în forma adoptată de Senat. 
 Se continuă cu Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii 
Creştine Partium din municipiul Oradea, judeţul Bihor (Plx 679/2007).  
 Dl. deputat Mircea Puşcă, în calitate de raportor, arată că subcomisia 
s-a deplasat pe teren şi a verificat îndeplinirea standardelor şi criteriilor. 
Propune comisiei aprobarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat.  
 D-na Gabriela Pasztor, secretar de stat MECT, arată că universitatea 
îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acreditare.  
 Dl.Ioan Curtu, preşedinte ARACIS, susţine acelaşi punct de vedere ca 
la proiectul de lege anterior.  
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 În urma dezbaterilor generale şi pe articole, proiectul de lege se 
aprobă cu unanimitate de voturi, în forma adoptată de Senat. 
          Se continuă cu proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii 
,,Avram Iancu,, din Municipiul Cluj-Napoca ( Plx 562/2007). 
 Dl. deputat Pantelimon Manta în calitate de raportor, arată că 
subcomisia s-a deplasat pe teren şi a verificat îndeplinirea standardelor şi 
criteriilor, banii au fost folosiţi pentru investiţii. Propune comisiei aprobarea 
proiectului de lege în forma adoptată de Senat.  
 D-na Gabriela Pasztor, secretar de stat MECT, arată că universitatea 
îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acreditare.  
 Dl.Ioan Curtu, preşedinte ARACIS, susţine acelaşi punct de vedere ca 
la proiectul de lege anterior.  
 În urma dezbaterilor generale şi pe articole, proiectul de lege se 
aprobă cu unanimitate de voturi, în forma adoptată de Senat.  
 Urmează proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului Bancar 
Român din municipiul Bucureşti (Plx 565/2007). 
 Dl. vicepreşedinte Petru Andea arată că sunt îndeplinite standardele şi 
criteriile cu excepţia faptului că nu deţine bază materială sub formă de 
mijloace fixe. 
 Dl. deputat Anghel Stanciu precizează că în analizele Comisiei au mai 
fost şi alte universităţi cu situaţii specifice. De exemplu Universitatea 
Romano-Catolică, al cărui patrimoniu aparţine Vaticanului şi nu putea fi dat 
universităţii. S-a transmis prin reprezentantul Vaticanului că nu se poate 
înfiinţa o persoană juridică fără proprietate. Se desprind două soluţii: 
respingerea sau găsirea unei soluţii cu privire la proprietate. Propune 
amânarea. 
 Dl.Ioan Curtu, preşedinte ARACIS, este de acord că nu sunt 
îndeplinite toate criteriile. 
 Dl. deputat Andrei Kiraly susţine propunerea de amânare a dezbaterii 
până la soluţionarea problemei. 
 Dl.vicepreşedinte Petru Andea concluzionează că trebuie analizat 
juridic statutul spaţiului. Propune ca dl.deputat Anghel Stanciu să facă parte 
din subcomisia de analiză a institutului. 
 Supusă votului propunerea de amânare a luării unei decizii privind 
acreditarea, aceasta se aprobă cu unanimitate de voturi.  
 Se continuă cu proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului de 
Administrare a Afacerilor din municipiul Bucureşti (Plx 657/2007). 
 Dl.vicepreşedinte Petru Andea precizează că institutul îndeplineşte 
toate condiţiile, dar nu dispune de patrimoniu imobiliar, situaţie similară cu 
Institutul Bancar Român, discutat anterior. 



 7

 Dl.Ioan Curtu, preşedinte ARACIS, arată că institutul ar fi avut 
proprietăţi dacă ar fi fost persoană juridică, deci dacă ar fi fost înfiinţată prin 
lege.  
 Dl.vicepreşedinte Petru Andea propune amânarea dezbaterii şi în acest 
caz, propunere care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Se continuă cu proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi 
industriei alimentare. (Plx 666/2007; Plx 382/2007; Plx 409/2006).  
 Dl.vicepreşedinte Petru Andea propune, pentru acest proiect de lege, 
având în vedere că a fost luat în dezbatere în mai multe şedinţe, să se treacă 
la votul final. 
 În urma dezbaterii, la care au luat cuvântul: Marton Arpad, Mircea 
Puşcă, Valeriu Tabără, Anghel Stanciu, Andea Petru, se fac unele 
amendamente care se regăsesc în raportul înaintat Plenului. Supus votului, 
proiectul de lege amendat, se aprobă cu unanimitate de voturi.  
 Se continuă cu proiectul de Lege pentru înfiinţarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, prin reorganizarea Asociaţiei 
,,Academia de Ştiinţe Tehnice din România”, care îşi încetează activitatea. 
(Plx 711/2007). 
 Dl.deputat Anghel Stanciu arată că propunerea legislativă are ca 
obiect înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de ştiinţe tehnice din România, 
ca instituţie autonomă de interes public, cu personalitate juridică, prin 
reorganizarea Asociaţiei Academia de Ştiinţe Tehnice din România care îşi 
încetează activitatea.  
 În urma dezbaterilor, la care au luat cuvântul: Petre Popeangă, Petru 
Andea, Mircea Puşcă, Anghel Stanciu, Horia Toma, Gabriel Bîrsan, , 
membrii Comisiei au hotărât întocmirea unui raport de admitere cu 
amendamente. Supusă votului final, propunerea legislativă a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 
 Urmează propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (Plx 288/2008).  
 Dl.senator Gheorghe Funar, în calitate de iniţiator, prezintă 
propunerea legislativă, care are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu 
modificările şi completările ulterioare. Prin proiect se preconizează ca 
personalul din învăţământ să beneficieze gratuit de asistenţă medicală, 
medicamente, ochelari de vedere şi proteze, de acces în casele de odihnă şi 
în bazele de tratament ale cadrelor didactice, la pensionare, să beneficieze de 
o indemnizaţie egală cu de 6 ori câştigul brut lunar obţinut în ultima lună de 
activitate didactică. 
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 D-na Gabriela Pasztor, secretar de stat MECT, precizează că Guvernul 
nu susţine propunerea legislativă deoarece pentru gratuităţi la medicamente, 
ochelari de vedere şi proteze sunt aplicabile prevederile Legii nr.95/2006, 
potrivit căreia orice persoană asigurată beneficiază de servicii medicale, iar 
acordarea indemnizaţiilor cu ocazia ieşirii la pensie determină influenţe 
financiare suplimentare şi nu este precizată sursa de finanţare. 
 Dl.vicepreşedinte Petru Andea este de acord acordarea indemnizaţiilor 
cu ocazia ieşirii la pensie, dar are reţineri la gratuităţile medicale, susţine 
aprobarea propunerii legislative. 
 Dl. deputat Mircea Puşcă propune acordarea de 7 salarii la pensionare 
cum au magistraţii şi nu 6 salarii cum a propus iniţiatorul, dar nu este de 
acord cu gratuităţile medicale, acestea fiind acoperite de legislaţia existentă. 
 D-nii deputaţi Anghel Stanciu, Mihai Radan susţin acelaşi punct de 
vedere exprimat de dl.deputat Mircea Puşcă. 
 Dl. senator Gheorghe Funar este de acord cu propunerile făcute şi 
acceptă amendarea propunerii legislative. 
 Dl.preşedinte Petre Popeangă supune votului propunerea legislativă cu 
amendamente, care se aprobă  aprobată cu unanimitate de voturi. 
 În încheierea şedinţei, dl. vicepreşedinte Petru Andea informează 
Comisia despre Nota Direcţiei procedură legislativă, sinteze şi evaluări,  prin 
care ne sunt semnalate unele erori materiale în anexele nr.2 şi 3 la Legea 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2008 privind creşterile 
salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ (PLx 
263/2008).  
 Astfel, la anexa nr.2, coeficientul de multiplicare pentru funcţia de 
profesor definitiv, cu vechime de 10-14 ani în învăţământ este de 4,374 şi nu 
4,734, cum apare în Raportul Comisiei. 
 De asemenea, la aceeaşi anexă, coeficientul de multiplicare pentru 
funcţia de institutor II, cu grad didactic II şi cu vechimea în învăţământ de 2-
6 ani este de 3,459 şi nu de 3,145, cum apare în raportul Comisiei. 
 La anexa nr.3, valoarea minimă a coeficientului de multiplicare 
prevăzut la nr.crt. 68 este de 2,325 şi nu de 2,235, cum apare în Raportul 
Comisiei. 
 Membrii Comisiei au luat act de existenţa acestor erori materiale şi s-
au aprobat corecturile necesare. 
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Proiect de lege privind statutul minorităţilor naţionale din România. 
Plx 502/2005. Raport comun împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale.  

 
Din lipsă de cvorum, lucrările au fost suspendate, urmând a fi reluate 

la o dată ce va fi stabilită ulterior. 
 

 
 
 

Miercuri,  10 septembrie  2008 
Studiu individual 

 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE 

 
Prof. univ. dr.  Petre POPEANGĂ  
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