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   PROCES - VERBAL 

al şedinţei Comisiei din ziua de 6 martie 2002 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 24 deputaţi, fiind absenşi 2 deputaţi, 

după cum urmează: 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

- Georgiu Gingăraş - Grupul Parlamentar al PSD 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

- Ecaterina Andronescu - ministru 

C.N.E.A.A. 

- Paul Sterian - secretar 

Lucrările Comisiei sunt conduse de Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

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

1. Proiectul de Lege privind finanţele publice.Aviz. 
 
 2. Continuarea dezbaterilor, în primă lectură, a proiectelor de lege privind 
înfiinţarea universităţilor particulare: 
 - secţiunile: - conţinutul învăţământului 
   - cercetarea ştiinţifică 
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1. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Petre Andrei din 

Iaşi. P.L. nr.245/2000. 
2. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Apollonia din Iaşi. 

P.L. nr.246/2000. 
3. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Româno-Americane 

din Bucureşti. P.L.247/2000. 
4. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Danubius din Galaţi. 

P.L. nr.250/2000. 
5. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Spiru Haret din 

Bucureşti. P.L. nr.251/2000. 
6. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Române de Ştiinţe şi 

Arte Gheorghe Cristea din Bucureşti. P.L. nr.252/2000. 
7. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Bioterra din 

Bucureşti. P.L. nr.253/2000. 
8. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Ecologice din 

Bucureşti. P.L. nr.254/2000. 
9. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Emanuel din Oradea. 

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

din Lugoj. P.L. nr.256/2000.  
11. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Tibiscus din 

Timişoara. P.L. nr.259/2000. 
12. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Hyperion din 

Bucureşti. P.L. nr.262/2000. 
13. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii George Bariţiu din 

Braşov. P.L. 263/2000. 
14. 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. 

 
Dl.preşedinte Anghel Stanciu informează că a solicitat în Plenul Camerei 

Deputaţilor să fie trimis Comisiei spre avizare proiectul de Lege privind 

finanţele publice, datorită specificului învăţământului care diferă de tipicul altor 

instituţii bugetare. Prin acest proiect de lege se aduc grave atingeri sistemului de 

învăţământ. Va trebui dusă o luptă decentă pentru menţinerea drepturilor 

obţinute de-a lungul anilor pentru cadrele didactice. Este invitat dl.deputat 

Napoleon Antonescu, raportorul proiectului de lege, să facă o prezentare 

generală, apoi să se înceapă dezbaterea pe articole. 
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Dl.deputat Napoleon Antonescu precizează că a studiat atent proiectul de 

lege şi a constatat că o serie de lucruri nu sunt în regulă, iar 80 % din observaţii 

se regăsesc şi în observaţiile Consiliului Economic şi Social. Această lege este o 

întoarcere înapoi, nu este o lege progresivă. Ea tratează în mod egal toate sursele 

venite de la buget cât şi veniturile proprii. Rolul Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării scade, devenind un simplu executant al acestui fond. Problemele 

semnalate afectează grav finanţarea şi funcţionarea instituţiilor bugetare 

finanţate parţial sau integral din venituri proprii. Întrucât proiectul de lege este 

mare, propune să se înceapă dezbaterea pe articole şi pentru operativitate să se 

intervină acolo unde se consideră necesar. 

Cu unanimitate de voturi se aprobă această propunere. 

Se continuă cu dezbaterea pe articole a proiectului de lege. În urma 

dezbaterilor, la care au luat cuvântul: Anghel Stanciu, Ecaterina  Andronescu, 

Napoleon Antonescu, Mihai Baciu, Ionel Marineci, Adrian Moisoiu,    au fost 

aprobate, cu unanimitate de voturi amendamentele care se regăsesc în avizul 

întocmit de Comisie şi înaintat Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. De 

asemenea, au fost şi amendamente respinse, care se regăsesc în anexa la aviz, 

formulate de: Anghel Stanciu, Napoleon Antonescu, Ferenc Asztalos, Ionel 

Marineci, Mihai Baciu, Anton Ionescu.  

Dl.preşedinte Anghel Stanciu anunţă că punctul 2 din ordinea de zi se 

amână pentru săptămâna viitoare şi declară închise lucrările şedinţei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
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