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     SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 28 noiembrie şi 5 decembrie 2001 
 
În ziua de miercuri, 28 noiembrie a.c., Comisia a dezbătut şi avizat 

Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, 

precum şi proiectul de Lege pentru aprobarea participării României, cu drepturi 

depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei şi plata cotizaţiei 

anuale. Rapoartele asupra celor două proiecte de lege au fost înaintate Plenului. 

Comisia a luat în dezbatere pentru a doua oară propunerea legislativă 

privind reorganizarea grupurilor şcolare. Iniţiatorii propunerii legislative au 

prezentat Comisiei amendamentele rezultate în urma consultării inspectoratelor 

şcolare. După ample dezbateri şi intervenţii, s-a convenit ca acest proiect să fie 

amânat până la elaborarea noilor proiecte de lege privind învăţământul 

preuniversitar aflate în lucru la ministerul de resort. Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării urmează să prezinte Comisiei un studiu privind modul de organizare a 

învăţământului tehnic în ţările din U.E., întrucât noul proiect de lege trebuie pus 

în acord cu legislaţia din aceste ţări, ţinând seama şi de specificul românesc. 

În ziua de miercuri, 5 decembrie a.c., Comisia a luat în dezbatere, în 

primă lectură, proiectele de lege privind înfiinţarea unor universităţi particulare. 
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A fost abordat unul din standarde, cel referitor la baza materială (bunuri 

imobile, bunuri mobile, investiţii în baza materială, conform prevederilor Legii 

nr.88/1993). 

Comisia, în baza standardului amintit, a analizat primele 10 dosare, pentru 

tot atâtea universităţi, urmând ca în şedinţele următoare să continue dezbaterea 

pentru încă 10 universităţi propuse a fi înfiinţate prin lege. 

Membrii Comisiei au constatat că, în general, fundaţiile au întocmit 

protocoale de transfer a patrimoniului către universităţile ce vor fi înfiinţate prin 

lege, deţinând spaţii de învăţământ corespunzătoare procesului educativ. 

Singura care nu îndeplineşte criteriul ,,bază materială,, este Universitatea 

Ecologică din Bucureşti. 

Comisia a solicitat Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Consiliului 

Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare să trimită celor 20 de universităţi 

particulare adrese în care să se comunice veniturile anuale realizate de la 

înfiinţare şi până în prezent şi dovada că au investit, anual, în baza materială 

minimum 25 %, potrivit legii. În plus, acolo unde s-au constatat diferenţe între 

valoarea totală a patrimoniului şi valoarea transferată universităţilor, se va cere o 

justificarea a acestora. 

Dezbaterile din Comisie, pe tema amintită, vor fi încheiate după analiza 

tuturor dosarelor, în raport de criteriile şi standardele prevăzute de Legea 

nr.88/1993, republicată. 
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