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    SINTEZA 

  lucrărilor Comisiei din data de 3 martie 1999 

 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 3 martie 1999, între orele 9,00 – 15,30, având următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă privind reînfiinţarea şi organizarea universităţii de 
stat cu limba de predare maghiară din Cluj-Napoca (nr.165/98). 

2. Propunerea legislativă privind reînfiinţarea şi organizarea universităţii de 
stat cu limba de predare maghiară din Cluj-Napoca (nr.176/98). 

3. Diverse. 
La cererea domnului senator Cristian Dumitrescu şi la propunerea 

preşedintelui Comisiei, prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu, Comisia a acceptat să 
treacă pe primul loc punctul 3. Diverse, pentru a se stabili procedura de lucru la 
proiectul de Lege nr.88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ 
superior şi recunoaşterea diplomelor. În calitate de iniţiator, Dl. Senator Cristian 
Dumitrescu a solicitat Comisiei înscrierea pe ordinea de zi a proiectului de lege 
menţionat şi dezbaterea acestuia în forma adoptată de Senat. 

Preşedintele Comisiei şi alţi vorbitori au argumentat necesitatea modificării 
Legii nr.88/1993 în ansamblul său . Subcomisia de analiză a legii îşi va prezenta 
raportul pînă la şedinţa următoare de Comisie. Acest demers a fost însuşit şi de 
reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale şi ai Consiliului Naţional de 
Evaluare Academică şi Acreditare. 

Comisia a procedat la analiza şi dezbaterea celor două propuneri legislative 
înscrise pe ordinea de zi la pct.1 şi 2. Conform prevederilor art.63 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, cele două propuneri legislative, care au acelaşi 
obiect de reglementare, au fost examinate simultan şi s-a întocmit un singur raport. 
Au fost prezenţi reprezentanţii iniţiatorilor. 

În urma examinării celor două propuneri legislative, s-a făcut propunerea de 
respingere a acestora, din următoarele motive: 
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1. soluţia legislativă privind reînfiinţarea unei universităţi, astfel cum este 
preconizată la art.1 din propunerile legislative este inadecvată, întrucât în 
prezent Legea învăţământului nr.84/1995 stabileşte un alt cadru 
legislativ pentru înfiinţarea de universităţi; 

2. aceaste propuneri legislative, având ca obiect înfiinţarea unei instituţii de 
învăţământ superior cu limba de predare a unei singure minorităţi, 
invocându-se prevederile art.123, alin.(1) din Legea nr.84/1995, astfel 
cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.36/1997, este prematură, atât timp cât modificarea propusă prin 
această ordonanţă nu a fost încă aprobată de Parlament; 

3. propunerea legislativă este în dezacord şi cu prevederile Programului de 
Guvernare 1998-2000 al actualului cabinet, program unde se prevede 
lărgirea cadrului instituţional al învăţământului superior, dar prin 
universităţi multiculturale. 

Propunerea de respingere a fost aprobată cu 15 voturi pentru, 2 împotrivă şi 
4 abţineri. 

Din numărul total al membrilor Comisiei (29) a absentat Dl deputat 
Stănescu Mihai Sorin (P.N.L.). 

 
 
 
                                      Preşedinte,       

                                Prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu  


