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SINTEZA 
 

lucrărilor Comisiei din zilele de 20, 21 şi 22 martie 2007 
 
 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat 
activitatea în ziua de 20 martie 2007, cu următoarea ordine de zi:  

Ora 11,00 
1. Propunerea legislativă privind Programul Naţional "UN LAPTOP 

PENTRU FIECARE ELEV ŞI PENTRU FIECARE CADRU DIDACTIC 
DIN ROMÂNIA". Plx. 773/2006. Raport suplimentar. Termen: 15 
februarie 2007. Iniţiatori: Preda Ion, Puşcă Mircea Valer, Toma Horia-
Victor, Boeriu Valeriu-Victor, Buzatu Dan Horaţiu, Frâncu Emilian 
Valentin, Gabor Gheorghe, Ghişe Ioan, Hoban Ioan, Luchian Ion, 
Pruteanu Vasile, Semcu Adrian Emanuil, Strungă Emil, Zaharia 
Claudius Mihail.  

2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.87/2006. 
Plx.41/2007.  Raport. Termen: 19 martie 2007. Iniţiator: Bogdan 
Olteanu. Raportori: Lia Olguţa Vasilescu, Petru Andea, Ecaterina 
Andronescu, Ion Preda, Horia Toma, Alecsandru Ştiucă.  Solicitare B.P. 
prelungire termen depunere raport.  

3. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de 
liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Psihologilor din România. Plx. 898/2006. Raport. Termen: 21 decembrie 
2006. Iniţiatori: Luchian Ion, Preda Ion. Raportori: Mircea Puşcă, 
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Ferenc Asztalos, Petru Andea, Anghel Stanciu, Ion Preda, Ecaterina 
Andronescu, Monalisa Găleteanu, Mihai Dumitriu. 

Ora 15.00 
1. Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din 

România. Plx 502/2005. Raport comun.  
 
 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat 

activitatea în ziua de 21 martie 2007, cu următoarea ordine de zi:  
 - Dezbatere privind activitatea Agenţiei Române pentru Asigurarea 
Calităţii Învăţământului Superior, atribuţiile acesteia în evaluarea şi 
asigurarea calităţii în învăţământul superior. Prezintă: Prof.univ.dr.ing. Ioan 
Curtu, Preşedinte ARACIS. 

 
Joi, 22 martie 2007 

 Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate pe ordinea de zi a 
Comisiei.  

 
 

 În data de 20 martie, dezbaterile încep cu punctul doi de pe ordinea 
de zi, propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.87/2006. În urma 
dezbaterii, s-a hotărât cu 13 voturi pentru respingere şi 7 voturi împotriva 
respingerii, propune Plenului respingerea propunerii legislative, din 
următoarele motive: 
 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 este actul normativ 
care reglementează asigurarea calităţii educaţiei, şi, pe cale de consecinţă, nu 
este cadrul legal pentru definirea federaţiilor studenţeşti. Federaţiile 
studenţeşti au drept cadru legal de constituire şi funcţionare Ordonanţa 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii; 
 - în cazul constituirii unei comisii pentru selectarea celor doi membri 
cu drept de vot în consiliul ARACIS, aceasta ar trebui să aibă un număr 
impar de membri (nu par – patru - cum este prevăzut în propunerea 
legislativă), pentru a se evita paritatea de voturi;  
 - ciclul universitar de studiu este de 3 ani, iar Consiliul ARACIS, 
conform legii,  se înnoieşte de asemenea la fiecare 3 ani; în consecinţă, 
pentru a avea un mandat întreg, studenţii membri ai ARACIS ar trebui 
desemnaţi odată cu admiterea lor în facultate, neavând nici un fel de 
experienţă în domeniul asigurării calităţii; 
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 - membrii ARACIS trebuie să deţină calitatea de experţi evaluatori, 
calitate pe care studenţii nu o pot obţine. 
 Lucrările au continuat cu propunerea legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de 
psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Colegiului Psihologilor din România. Dl. vicepreşedinte Petru Andea, în 
calitate de raportor, propune amânarea dezbaterii deoarece subcomisia nu s-a 
întâlnit din diverse motive. D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu supune 
votului propunerea de amânare, care a fost aprobată cu 12 voturi pentru şi 8 
abţineri.  

Urmează propunerea legislativă de reglementare a Camerelor de 
Comerţ şi Industrie din România. În urma dezbaterii, cu 14 voturi pentru şi 5 
voturi împotrivă, Comisia a hotărât să elibereze aviz favorabil asupra 
propunerii legislative menţionate. 
 În continuarea lucrărilor, Comisia a luat în dezbatere la primul punct 
din ordinea de zi, propunerea legislativă privind Programul Naţional "UN 
LAPTOP PENTRU FIECARE ELEV ŞI PENTRU FIECARE CADRU 
DIDACTIC DIN ROMÂNIA". În urma dezbaterii, Comisia, cu 14 voturi 
pentru respingere şi 5 voturi împotriva respingerii, propune Plenului 
respingerea propunerii legislative, din următoarele motive:  
 - laptopul propus în iniţiativa legislativă este limitat în funcţionalităţi 
şi incert în ceea ce priveşte performanţa; 
 - conectivitatea la internet se poate realiza doar wirelees, care 
presupune ca fiecare laptop să se conecteze cu altul din apropiere, care se va 
lega de altele şi aşa mai departe, până la un echipament conectat la internet 
prin cablu. Aria de acoperire a antenelor prin care se face conexiunea este 
limitată; 
 - nu există o expertiză tehnică calificată care să certifice performanţele 
indicate de producător; 
 - nu se asigură garanţie pentru acest produs şi nu există service pentru 
reparaţii în România, cu toate că durata de funcţionare a produsului ar trebui 
să fie de 3 ani; 
 -  laptopul este prevăzut a fi folosit de copiii între 6 – 16 ani, dar este 
potrivit doar pentru vârstele mici, pentru liceeni existând un alt proiect;  
 - costul real al laptopului depăşeşte cu 44 de dolari costul prevăzut 
iniţial, de 100 dolari, la care se adaugă costurile logistice – distribuţia, 
depozitarea, transportul; 
 - valoarea programului este de aproximativ 700 milioane dolari, 
iniţiatorii neputând preciza sursa de finanţare. 
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Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedinte Lia Olguţa 
Vasilescu.  
 La şedinţă a luat parte doamna Gabriela Pasztor – secretar de stat, 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării.  

 
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
- Vasilescu Lia Olguţa 
- Andea Petru 
- Asztalos Ferenc 
- Radan Mihai 
- Andronescu Ecaterina 
- Bîrsan Iulian-Gabriel 
- Buhăianu Obuf Cătălin 
- Dumitriu Mihai 
- Fârşirotu Vladimir Mircea 
- Florea Damian 
- Găletenu Monalisa 
- Király Andrei-Gheorghe 
- Magheru Paul 
- Manta Pantelimon  
- Mătuşa Tudor. 
- Moisoiu Adrian 
- Preda Ion 
- Puşcă Mircea Valer 
- Romanescu Marcel Laurenţiu 
- Sóki Béla 
- Stanciu Anghel 
- Ştiucă Alecsandru 
- Toma Horia-Victor 
 
La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputaţi: Anastase Roberta 

Alma, Bănicioiu Nicolae, Ganţ Ovidiu Victor, Iacob Ridzi Monica Maria. 
 
În data de 20 martie, la dezbaterile proiectului de Lege privind 

statutul minorităţilor naţionale din România, din lipsa cvorumului, şedinţa a 
fost suspendată. Lucrările Comisiilor reunite au fost conduse de doamna 
preşedinte Lia Olguţa Vasilescu.  

 
La şedinţă, din partea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

sport au fost prezenţi următorii deputaţi: 
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- Vasilescu Lia Olguţa 
- Andea Petru 
- Asztalos Ferenc 
- Radan Mihai 
- Bîrsan Iulian-Gabriel 
- Dumitriu Mihai 
- Fârşirotu Vladimir Mircea 
- Găletenu Monalisa 
- Király Andrei-Gheorghe 
- Manta Pantelimon 
-  Moisoiu Adrian 
- Preda Ion 
- Puşcă Mircea Valer 
- Romanescu Marcel Laurenţiu 
- Sóki Béla 
- Stanciu Anghel 
- Toma Horia-Victor 
 
La şedinţă, au absentat următorii deputaţi: Anastase Roberta Alma, 

Andronescu Ecaterina, Bănicioiu Nicolae, Buhăianu Obuf Cătălin, Florea 
Damian, Ganţ Ovidiu Victor, Iacob Ridzi Monica Maria, Magheru Paul, 
Mătuşa Tudor,  Ştiucă Alecsandru. 

 
 
În data de 21 martie, dezbatere privind activitatea Agenţiei Române 

pentru Asigurarea Calităţii Învăţământului Superior, atribuţiile acesteia 
în evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul superior, încep cu o 
prezentare făcută de domnul prof..univ.dr.ing. Ioan Curtu, preşedintele 
ARACIS.  

Dl. prof..univ.dr.ing. Ioan Curtu, preşedintele ARACIS a prezentat o 
informare privind activitatea de organizare a acestei instituţii pentru punerea 
în aplicare a Legii nr.87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei. Cadrul 
juridic menţionat a fost completat cu Hotărârea de Guvern 
nr.1257/18.10.2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a ARACIS; Hotărârea de Guvern nr.1418/13.10.2006 pentru 
aprobarea „Metodologiei externe, a standardelor, standardelor de referinţă şi 
a listei indicatorilor de performanţă a ARACIS”; Hotărârea de Guvern 
nr.1731/06.12.2006 pentru aprobarea tarifelor de autoritate şi acreditare pe 
programe de studiu ale instituţiilor de învăţământ superior şi de evaluare 
externă a calităţii educaţiei, percepute de ARACIS. De asemenea, a fost 
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elaborat cadrul de etică a membrilor şi colaboratorilor ARACIS, realizarea 
Registrului de evaluări, alcătuirea Comisiei Consultative şi de Audiere a 
ARCIS, alcătuirea Comisiilor de experţi permanenţi de specialitate a 
ARACIS, precum  şi alte documente în domeniu. 

În continuare, vorbitorul a prezentat Metodologia de evaluare externă, 
standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei 
Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. 

Asigurarea calităţii în instituţiile de învăţământ superior, una din 
cerinţele formulate de Procesul Bologna în vederea realizării Ariei Europene 
a Învăţământului Superior şi Cercetării Ştiinţifice, constituie o prioritate 
pentru întreaga comunitate academică. 

S-a apreciat că realizarea unei reale calităţi a educaţiei în universităţi 
are bezele legislative realizate. În această etapă se impune, cu pregnanţă, 
cunoaşterea exactă şi aplicarea acestora de către universităţi, studenţi şi 
factorii executivi din ministerul de resort. 

În acest context, informarea corectă, cu setul de standarde şi 
recomandări menite să contribuie cu adevărat la asigurarea calităţii, devine o 
necesitate imediată. Aceasta este obligatorie pentru luarea celor mai 
constructive decizii în toate structurile universitare menite a asigura şi 
evalua calitatea, cât şi pentru conservarea valorilor şi experienţei dobândite 
până acum de instituţia abilitată cu asigurarea acestui parametru fundamental 
al învăţământului. 

Metodologia amintită se aplică experimental prin acţiunea de evaluare 
instituţională a 10 universităţi (de stat şi private), selectate de Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării. 

La dezbateri, pe marginea informării prezentate, au luat cuvântul 
urătorii deputaţi: Lia Olguţa Vasilescu, Petru Andea, Ecaterina Andronescu, 
Alecsandru Ştiucă, Paul Magheru, Laurenţiu Romanescu, Mircea Puşcă, 
Pantelimon Manta.  

În esenţă, vorbitorii au apreciat activitatea de organizare a ARACIS. 
Totodată, au venit cu unele comentarii şi propuneri de îmbunătăţire a 
metodologiei amintite, necesitatea unor obiective, cu accent pe unele cerinţe 
care impun măsuri de asigurarea calităţii: creşterea accesului la învăţământul 
superior, înmulţirea numărului de instituţii şi înfiinţarea unora cu vocaţie 
regională, apariţia învăţământului la distanţă, globalizarea educaţiei şi 
apariţia unor oferte transnaţionale în continuă creştere, înmulţirea 
instituţiilor private de învăţământul superior, apariţia unor instituţii 
internaţionale „for profit”, necesitatea mobilităţii profesionale internaţionale, 
nevoia de comparabilitate şi lizibilitate a titlurilor şi diplomelor, realizarea 
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spaţiului european al învăţământului superior ca zonă integrală de 
recunoaştere reciprocă ş.a. 

La dezbateri au mai luat cuvântul dl.prof.univ.dr. Ion Nicolae, 
preşedintele Agenţiei calităţii Biotera, , dl. prof.univ.dr. Lazăr Vlăsceanu şi 
Radu Damian, membri ai Consiliului ARACIS, Momcilo Lubucrici şi 
Corina Dumitrescu, din partea Uniunii Patronatelor Universităţilor 
Particulare.  

În finalul dezbaterilor, d-na deputat Lia Olguţa Vasilescu, preşedintele 
Comisiei, apreciază că  întâlnirea a fost de bun augur. Întâlnirile cu ARACIS 
se vor desfăşura periodic. Prima întâlnire este programată după pilotarea 
celor 10 universităţi. 
 Lucrările şedinţei sunt conduse de d-na Lia Olguţa Vasilescu, 
preşedintele Comisiei. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: din partea ARACIS:  Ioan 
Curtu – preşedinte, Oprea Călin – vicepreşedinte, Mihai Ungureanu – 
secretar general, Alexandru Popovici – director Dep. Acreditare, Radu 
Damian – director, Lazăr Vlăsceanu – Resp. Comisia de etică, Traian Brumă 
– ANOSR; Agenţia Calităţii Biotera:  Ion Nicolae – preşedinte, Gheorghe 
Rădulescu – secretar general, Mihaela Stănculescu – jurist; Uniunea 
Patronatului Universităţilor Particulare:  Momcilo Luburici, Corina 
Dumitrescu – secretar general; S.N.S.P.A. – Facultatea de Comunicare şi 
Relaţii Publice: Remus Pricopie – decan. 
 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
- Vasilescu Lia Olguţa 
- Andea Petru 
- Asztalos Ferenc  
- Bănicioiu Nicolae 
- Radan Mihai 
- Andronescu Ecaterina 
- Bîrsan Iulian-Gabriel 
- Buhăianu Obuf Cătălin 
- Dumitriu Mihai 
- Fârşirotu Vladimir Mircea 
- Florea Damian 
- Găletenu Monalisa 
- Király Andrei-Gheorghe 
- Magheru Paul 
- Manta Pantelimon 
-  Moisoiu Adrian 
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- Preda Ion 
- Puşcă Mircea Valer 
- Romanescu Marcel Laurenţiu 
- Sóki Béla 
- Stanciu Anghel 
- Ştiucă Alecsandru 
- Toma Horia-Victor. 
 
La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputaţi: Anastase Roberta 

Alma, Ganţ Ovidiu Victor, Iacob Ridzi Monica Maria. 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Lia Olguţa Vasilescu 

 


