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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din data de 11 decembrie 2001 

 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat lucrările 

în ziua de marţi, 11 decembrie 2001, între orele 15,00 - 18,00, având următoarea 
ordine de zi: 

Dezbaterea, în primă lectură, a următoarelor proiecte de lege: 
 
1. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Emanuel din Oradea. 

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

din Lugoj. P.L. nr.256/2000.  
3. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii de Vest Vasile 

Goldiş din Arad. P.L.nr. 257/2000. Se dezbate împreună cu O.U.G. 
nr.128/2001. 

4. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii George Bacovia din 
Bacău. P.L. nr.258/2000. Se dezbate împreună cu O.U.G. nr. 
133/2001. 

5. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Tibiscus din 
Timişoara. P.L. nr.259/2000. 

6. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Creştine Dimitrie 
Cantemir din Bucureşti. P.L. nr.260/2000. Se dezbate împreună cu 
O.U.G. nr. 134/2001. 

7. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Titu Maiorescu din 
Bucureşti. P.L. nr.261/2000. Se dezbate împreună cu O.U.G. 
nr.132/2001. 

8. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Hyperion din 
Bucureşti. P.L. nr.262/2000. 

9. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii George Bariţiu din 
Braşov. P.L. 263/2000. 
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10. 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. 

 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, întrunită în şedinţă de 

lucru, a continuat dezbaterea, în primă lectură, a proiectelor de lege privind 
înfiinţarea unor universităţi particulare. Astfel, au fost luate în dezbatere încă 10 
proiecte de lege, analizând standardul referitor la baza materială  şi financiară a 
instituţiilor respective. 

În urma dezbaterilor se constată următoarele aspecte: 
1. Patru universităţi propuse spre înfiinţare prin lege au dosarele complete 

referitor la capitolul bază materială (Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiş,, din 
Arad, Universitatea ,,Titu Maiorescu,, din Bucureşti, Universitatea Hyperion,, 
din Bucureşti, Universitatea ,,Dimitrie Cantemir,, din Bucureşti). 

2. Universitatea ,,George Bacovia,, din Bacău nu are dosarul complet cu 
actele solicitate de M.E.C. şi CNEAA. Comisia a solicitat CNEAA să dispună 
completarea dosarului respectiv. 

3. Nu îndeplinesc standardul referitor la baza materială: Universitatea 
Europeană ,,Drăgan,, din Lugoj întrucât Fundaţia refuză cedarea bazei materiale 
către universitate; Universitatea ,,Tibiscus,, din Timişoara, care nu are imobile 
în proprietate; Universitatea ,,George Bariţiu,, din Braşov, care nu prezintă actul 
notarial solicitat privind trecerea clădirilor în proprietatea universităţii. 

4. Pentru Universitatea ,,Emanuel,, din Oradea şi pentru Institutul 
Teologic Romano-Catolic din Bucureşti, Comisia a solicitat o documentaţie 
suplimentară privind statutul acestora în raport de prevederile legii cultelor. 
Acestea vor fi repuse în dezbatere într-o şedinţă viitoare. 

În final s-a stabilit ca în şedinţa viitoare de Comisie să fie luate în 
dezbatere alte două standarde: încadrarea universităţilor cu personal didactic, 
potrivit prevederilor Legii nr.88/1993, republicată, şi prevederilor Statutului 
personalului didactic; conţinutul învăţământului. 

Din numărul total al membrilor Comisiei 29, au absentat 5 deputaţi, după 
cum urmează: 

- Vasilescu Nicolae - Grupul Parlamentar al PRM 
- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 
- Fotopolos Sotiris - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale 
- Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PSD 
- Lepşa Sorin - Grupul Parlamentar al PD 
 
 

PREŞEDINTE 
                 Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 
 


