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La lucrările Comisiei sunt prezenţi 22 deputaţi, fiind absenţi 3 deputaţi, 

după cum urmează: 

- Andronescu Ecaterina - Grupul Parlamentar al PSD 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

- Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PSD 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

- Radu Damian - secretar de stat 

CNEAA 

- Ioan Mihăilescu - preşedinte 

Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj 

- Nicu Trandafir - rector 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate  de voturi următoarea ordine de zi: 
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1. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Europene Drăgan din 
Lugoj. Raport. 
 
2. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Institutului pentru Probleme 
Românităţii. Raport. 
 
3. Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România. Raport. 
 
4. Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de psiholog. Raport.  
 
5. Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer. Raport comun 
cu Comisia pentru industrie şi servicii. 
 
  

Comisia a luat în dezbatere Proiectul de Lege privind înfiinţarea 

Universităţii Europene Drăgan din Lugoj.  

Dl.preşedinte Anghel Stanciu subliniază că Universitatea Europeană 

Drăgan a fost evaluată împreună cu celelalte 18 universităţi care au fost 

acreditate conform standardelor şi criteriilor, prevăzute de Legea nr.88/1993. 

Singurul standard neîndeplinit a fost cel referitor la patrimoniu. În acest moment 

a fost prezentată documentaţia solicitată de Comisie. Este invitat dl.preşedinte 

CNEAA Ioan Mihăilescu să precizeze dacă sunt îndeplinite condiţiile de 

acreditare. 

Dl.preşedinte Ioan Mihăilescu menţionează că Legea nr.88/1993 prevede 

ca o universitate să investească minim 25 % din veniturile provenite din taxe. La 

Universitatea Drăgan există documentaţii autentificate la notariat din care reiese 

că sunt îndeplinite condiţiile, chiar se depăşeşte 40 % investiţii nu numai din 

taxe, dar şi din donaţii de la Fundaţie. În concluzie CNEAA nu mai are obiecţii 

şi consideră că universitatea poate fi acreditată. 

Dl.secretar de stat Radu Damian subliniază că ministerul nu are 

obiecţiuni, este de acord cu acreditarea universităţii. În altă ordine de idei arată 
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că a crescut foarte mult numărul universităţilor, va fi ţara cu cel mai mare număr 

de universităţi/km2. 

Dl.deputat Adrian Moisoiu întreabă care este poziţia ministerului în 

această situaţie, nu va mai propune pentru acreditare alte universităţi ? 

Dl.secretar de stat Radu Damian arată că poziţia Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării este aceea că nu va iniţia procedura de înfiinţare a altor universităţi. O 

soluţie ar fi înfiinţarea de Consorţii universitare care să cuprindă mai multe 

universităţi. Prin aceste structuri comune, privat şi stat, se doreşte realizarea 

unor universităţi mai bune. 

Dl.deputat Petre Moldovan subliniază că referitor la denumirea 

universităţii există o cutumă şi anume să nu se acorde numele unei personalităţi 

în viaţă. 

Dl.rector Nicu Trandafir răspunde că iniţiativa numelui universităţii a 

aparţinut corpului academic şi de fapt universitatea poartă numele Fundaţiei. 

Dl.deputat Petru Andea arată că Universitatea Europeană Drăgan este 

amplasată în oraşul Lugoj, este singura universitate din oraş şi dispune de 

condiţii foarte bune. Lugojul a produs multe personalităţi de renume. Consideră 

că universitatea este îndreptăţită să primească votul de investitură. 

Dl.deputat Gheorghe Roşculeţ subliniază că personalitatea profesorului 

Drăgan este o garanţie pentru calitatea învăţământului care se desfăşoară în 

această universitate. Este de acord cu micşorarea numărului de universităţi şi cu 

concentrarea universităţilor în consorţii. 

Dl.deputat Fotopolos Sotiris este de acord cu acreditarea Universităţii 

Europene Drăgan şi are informaţii că şi Universitatea Ecologică va primi undă 

verde pentru acreditare. 

Dl.deputat Iulian Mincu este de părere că nu numărul mare de universităţi 

este o problemă ci seriozitatea lor, deoarece o universitate de stat poate să fie la 

fel de slabă ca una particulară, sau invers. Consideră că numărul mare de 
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intelectuali dintr-o ţară dă valoarea acelei ţări, importat este ce se face cu tinerii 

după absolvire. Este de acord cu acreditarea Universităţii Europene Drăgan. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu constatând îndeplinirea standardelor şi 

criteriilor şi întrucât există şi acordul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al 

CNEEA, se trece la dezbaterea pe articole al proiectului de lege. Astfel, cu 

unanimitate de voturi, s-au aprobat toate articolele din proiectul de lege. Supus 

votului de ansamblu proiectul de lege este aprobat cu unanimitate de voturi. 

În continuarea lucrărilor a fost luată în dezbatere propunerea legislativă 

privind înfiinţarea Institutului pentru Probleme Românităţii.  

Dl.deputat Costache Mircea, iniţiatorul propunerii legislative spune că nu 

are convingerea că a iniţiat un proiect de lege perfect, dar s-a consultat cu mulţi 

colegi şi ideea este agreată, rămâne de văzut dacă forma în care apare proiectul 

poate fi amendat pentru a fi viabil. Este cunoscut faptul că românitatea în 

ansamblu nu are probleme, dar românii aflaţi în afara ţării trebuie să-şi păstreze 

unitatea. Nu se cunosc operele personalităţilor.  Trebuie create punţi de legătură, 

culturale, spirituale. Consideră că se poate realiza un Institut specializat cu o 

încadrare minimă, care să coordoneze elaborarea unor lucrări. Proiectul de lege 

este perfectibil, ideea trebuie să rămână. 

Dl.deputat Octavian Petruş consideră că terminologia de românitate sună 

ciudat şi crede că este un termen politic, nu unul de cercetare ştiinţifică. Este de 

părere că universităţile ar trebui să se ocupe de asemenea studii. 

Dl.deputat Petru Andea consideră iniţiativa lăudabilă, numai că acest 

Institut ar putea face obiectul unei asociaţii sau fundaţii şi nu să fie un organism 

guvernamental. 

Dl.deputat Fotopolos Sotiris spune că problema este foarte sensibilă şi 

arată faptul că statul grec acordă atenţie deosebită grecilor din afara ţării. Există 

un Consiliu mondial al diasporei elene unde se dezbat problemele lor. Acest 

Consiliu are susţinere bugetară, statul grec asigură un minim de fonduri. Se 
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poate elabora un model şi pentru România, deoarece este important ca România 

să aibe legături cu diaspora românească. 

Dl.deputat Mihai Radan consideră iniţiativa benefică şi interesantă pentru 

diaspora română. Interesul trebuie să fie cultural, ştiinţific, istoric şi economic. 

Susţine această idee. 

Dl.preşedinte Anghel Sanciu consideră punctul de vedere al Guvernului 

strict birocratic. Este o chestiune sensibilă şi utilă, poate forma să nu fie cea mai 

bună, dar se mai poate lucra la ea. Propune, să se exprime un vot de principiu 

favorabil şi apoi să se mai lucreze la proiectul de lege, împreună cu ceilalţi 

reprezentanţi ai minorităţilor naţionale, pentru a se face o treabă profesionistă. 

Dl.deputat Octavian Petruş spune că în Occident există o asociaţie 

românească foarte puternică - Uniunea românească - În principiu este de acord 

cu îmbunătăţirea relaţiilor cu diaspora dar crede că ar fi util să fie întrebaţi şi 

reprezentanţii asociaţiilor romîneşti din diaspora. 

Dl.deputat Petru Andea subliniază faptul că una este activitatea 

guvernamentală, cu sprijin bugetar şi alta activitatea civilă, reprezentată de 

asociaţii şi fundaţii. Trebuie văzut dacă este de acord Academia Română cu 

înfiinţarea acestui institut şi dacă Guvernul îl poate susţine financiar. Consideră 

că ideea este bună, dar să se realizeze sub forma unei fundaţii. 

Dl.deputat Karoly Vekov atrage atenţia asupra complexităţii propunerii 

legislative. Trebuie avut grijă să nu existe suprapuneri de sarcini şi să se 

găsească formula cea mai bună de urmat. 

Dl.deputat Vasile Miron consideră problema complexă şi ca atare ar 

trebui solicitat un aviz de la Ministerul Afacerilor Externe şi de la Academia 

Română. Proiectul ar trebui dezbătut cu reprezentanţii tuturor partidelor 

parlamentare. De asemenea ar trebui stabilit efortul bugetar. În consecinţă 

propune amânarea luării unei decizii şi să se mai lucreze la proiectul de lege. 

Dl.deputat Mihai Baciu este de părere că orice stat trebuie să-şi protejeze 

cetăţenii şi cultura. Nu poate lua o decizie, consideră că trebuie să primească un 
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punct de vedere din partea partidului pe care îl reprezintă. Ar trebuie solicitat un 

punct de vedere şi din partea Departamentului pentru românii de pretutindeni. 

Este de acord cu amânarea discuţiilor. 

Dl.vicepreşedinte Anton Ionescu crede că trebuiesc informaţii în plus de 

la Ministerul Afacerilor Externe şi Academia Română şi apoi continuate 

discuţiile. 

Dl.deputat Ştefan Lăpădat este de părere că de români se ocupă multe 

departamente şi fundaţii, dar în realitate nu se ocupă nimeni. Dacă s-ar realiza 

acest Institut, acesta ar concentra toate problemele românilor, ar fi un instrument 

specializat. Se simte nevoia de aprofundare a unor cercetări. Bugetul este 

piedica principală dar discuţia nu trebuie amânată ci finalizată. Este de acord cu 

propunerea legislativă. 

Dl.deputat Emil Rus apreciază iniţiativă generoasă şi binevenită, ideea 

este vitală pentru poporul român. Consideră că Institutul nu trebuie să fie sub 

egida Academiei Române ci a Guvernului şi ar trebui să fie de talia Consiliului 

Securităţii Statului. Susţine votul de principiu propus de dl.preşedinte Anghel 

Stanciu, deoarece Comisia ar rămâne angajată. 

Dl.deputat Ferenc Asztalos este de acord cu ideea, dar consideră că fără 

sprijinul Guvernului şi al partidelor politice nu se va putea realiza. Propune ca la 

dezbateri să fie implicat şi Guvernul şi societatea civilă. 

Dl.deputat Marian Ionescu crede că Guvernul a făcut o greşeală când a dat 

avizul negativ, pentru că nu a studiat suficient proiectul de lege, deoarece vine 

din partea Opoziţiei. Susţine proiectul de lege chiar dacă trebuie perfecţionat. 

Dl.consilier Simion Cioată sugerează ca titlu pentru Institut următoarea 

denumire: Institutul pentru cultură şi civilizaţie românească. 

Dl.secretar de stat Radu Damian arată că punctul de vedere al ministerului  

este punctul de vedere al Guvernului, adică negativ. Sunt prezentate câteva 

elemente de natură tehnică pe care proiectul de lege nu le atinge. Ministerul 

Afacerilor Externe a fost consultat, dar asta nu înseamnă că nu mai poate fi 
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consultat dacă se doreşte. Există structuri la nivel guvernamental care se ocupă 

de aceste elemente. 

Dl.deputat Adrian Moisoiu susţine propunerea legislativă. 

Dl.deputat Gheorghe Roşculeţ crede că se face confuzie prin ceea ce se 

doreşte cu acest Institut de cercetare, ideea este nobilă, dar în momentul de faţă 

nu este viabilă şi va vota în consecinţă. 

Dl.deputat Octavian Petruş face apel la înţelepciune şi arată că orice idee 

nouă poate muri repede. Ideea este prea importantă pentru a fi aruncată la gunoi. 

Să se aprofundeze  această temă pentru a se găsi formula cea mai bună. 

Dl.deputat Petru Andea pledează pentru amânarea dezbaterilor la această 

propunere legislativă. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că prin această iniţiativă legislativă s-a 

atins o idee sensibilă care nu trebuie abandonată. Astfel se menţine ideea, şi 

Comisia, împreună cu dl.deputat Mircea Costache, să îmbunătăţească 

propunerea legislativă. Propune să fie informat Biroul Permanent că a fost 

dezbătută propunerea legislativă şi s-a stabilit să se mai lucreze la ea. Cu 

unanimitate de voturi se aprobă această propunere. 

Dl.deputat Mircea Costache mulţumeşte Comisiei pentru receptivitate, 

este disponibil să lucreze împreună cu Comisia pentru ca această idee să capete 

o formă viabilă în interesul poporului român. 

În conformitate cu art.66 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 

a luat în dezbatere, simultan, proiectele de lege înscrise la pct.3 şi 4 din ordinea 

de zi. Subcomisia de lucru a prezentat amendamentele aduse proiectului de lege 

privind exercitarea profesiei de psiholog, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Colegiului Psihologilor din România. Dezbaterile au scos în evidenţă două 

poziţii contrare: necesitatea unei astfel de legi pentru reglementarea statutului 

psihologilor implicaţi în actul de sănătate al populaţiei; a doua poziţie, exprimată 

de Ministerul Educaţiei şi Cercetării se referă la faptul că o asemenea lege duce 

la îngrădirea practicării profesiei de psiholog şi libera circulaţie a acestora în 



 

 

8 

spaţiul european. O asemenea reglementare nu este inclusă în aquis-ul comunitar 

În concluzie, textele proiectului de lege vor fi reanalizate de subcomisia 

desemnată, care va întocmi un preraport ce va fi dezbătut într-o viitoare şedinţă 

de comisie. La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Anghel Stanciu, 

Iulian Mincu, Octavian Petruş, Ferenc Asztalos. 

În privinţa propunerii legislative privind exercitarea profesiei de inginer s-

a apreciat că aceasta nu este oportună. Urmează ca, împreună cu Comisia pentru 

industrie şi servicii şi cu reprezentanţii Asociaţilor Inginerilor din România să se 

stabilească dacă o astfel de lege poate reglementa profesia de inginer, ţinând 

seama de diferitele domenii în care aceştia sunt specializaţi şi îşi desfăşoară 

activitatea. 

Ordinea de zi fiind epuizată, dl.preşedinte Anghel Stanciu declară închise 

lucrările Comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 

 
 

 

 

 


