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   PROCES-VERBAL 

             al şedinţei Comisiei din ziua de 3 martie 1999 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 28 deputaţi, fiind absent motivat dl. 

deputat Stănescu Mihai Sorin. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

- dl. Horia Gavrilă – secretar general Ministerul Educaţiei Naţionale  

- dl. Constantin Brătianu – director general Ministerul Educaţiei Naţionale  

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi 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. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu informează comisia că în sală se află şi 

dl.Cristian Dumitrescu, vicepreşedintele Senatului, care a solicitat preşedintelui 

Comisiei să se adreseze plenului Comisiei referitor la propunerea de modificare a 

Legii nr.88/1993; dl. Dumitrescu a fost informat că nimeni nu doreşte  să blocheze 

această lege, ea şi-a urmat cursul firesc, s-a stabilit un termen de 2 săptămâni 



 

 

2

2

pentru pregătirea amendamentelor de esenţă, iar miercurea viitoare se pot începe 

dezbaterile; dl. senator are alt punct de vedere şi a solicitat să se adreseze 

Comisiei. 

Dl. senator Cristian Dumitrescu arată că motivul pentru care face această 

intervenţie are mai multe puncte de susţinere; unul este acela că acest proiect de 

lege este aşteptat de mult, răspunde nevoilor învăţământului particular, anul trecut 

a fost adoptat de Senat fără nici un vot împotrivă; un alt punct de susţinere este 

acela că acest proiect de lege se află la Camera Deputaţilor de 9 luni de zile; acest 

lucru a permis o dezbatere atentă în mai multe rânduri; punctul de vedere al 

Ministerul Educaţiei Naţionale (dl.Korka), şi al CNEAA (dl.Mihăilescu) este la fel 

cu cel de la Senat; a aflat că au fost convocaţi rectorii de la învăţământul de stat şi 

particular, că se pun acum alte condiţionări, se solicită de la M.E.N. şi C.N.E.A.A. 

în termen de 2 săptămâni amendamente, se invocă două legi care se află acum 

depuse la Senat; pe scurt roagă să se facă un efort să se parcurgă această lege 

pentru a nu exista impresia că nu se doreşte să se discute; face propunerea ca să se 

accepte amendamentele la dezbaterea de fond din Plenul Camerelor. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu precizează că în esenţă dl. senator solicită să 

se ia îndezbatere legea nr.88/1993 pe baza unui raport făcut de d-na deputat 

Ecaterina Andronescu; Domnia Sa nu se opune, dar arată că în şedinţa trecută s-a 

solicitat un termen de 2 săptămâni pentru a se depune propuneri pentru a se 

înlătura unele disfuncţiuni ale legii, dar care nu modifică structual legea; data 

trecută s-au votat cele trei variante de abordare a acestei legi; se pune acum 

problema introducerii pe ordinea de zi de astăzi a acestui proiect de lege. 

Dl. deputat Niculae Napoleon Antonescu consideră că s-a procedat corect, 

deoarece Legea nr.88/1993 este pentru tot învăţământul superior din România, nu 

numai pentru cel particular; nu este împotriva învăţământului particular, dar nu 

poate fi de acord să se introducă criterii de neadmis, pentru că deja se discută 

neechivalarea diplomelor în exterior; nu este normal să se facă legi pentru o 

anumită categorie de universităţi ci pentru toate universităţile; s-a stabilit de către 
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subcomisie termenul de 2 săptămâni pentru depunerea amendamentelor; este 

pentru criterii rezonabile, nu exclusiviste care pot dăuna mult; se mai poate aştepta 

o săptămână, dacă tot se face o completare, se mai pot face câteva în plus. 

Dl. deputat Virgil Petrescu precizează că problema învăţământului 

particular a avut-o întotdeauna în atenţie şi consideră că Legea nr.88/1993 şi-a 

făcut datoria până acum şi este normal să fie refăcută în acest moment; există o 

divergenţă procedurală între Camera Deputaţilor şi Senat în acest moment şi două 

legi sunt în această situaţie, posibil să se încadreze şi Legea nr.88 în această 

situaţie; consideră că trebuie să fie introduse  acele amendamente care sunt absolut 

necesare şi ar dori să nu se înceapă acum dezbaterile, mai ales că nici nu este  

înscrisă pe ordinea de zi, săptămâna viitoare este foarte bine. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu precizează că nu se vorbeşte deloc de 

acreditarea instituţională şi nu este firesc să fie separată de legea acreditării. 

Dl. vicepreşedinte Ferenc Asztalos este de părere că va trebui să se pronunţe 

Comisia numai la proiectul de lege venit de la Senat; în aceeaşi situaţie se află şi 

Ordonanţa nr.36/1997. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că în conformitate cu art.120 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor modul în care a fost abordată Ordonanţa nr.36 

a fost corect şi legal; cele două Camere sunt independente şi îşi pot exprima 

punctele de vedere. 

Dl. vicepreşedinte Gheorghe Secară arată că paşii care s-au parcurs  în 

abordarea proiectului de Lege nr.88 nu este ceva nou, Comisia a procedat la fel cu 

toate proiectele de lege cu care a fost sesizată; s-a stabilit un termen de 2 

săptămâni pentru depunerea amendamentelor şi din acest motiv nu s-a introdus pe 

ordinea de zi acest proiect de lege; subcomisia va întocmi un preraport pe care îl 

va prezenta Comisiei; în acest condiţii consideră că nu există nici un blocaj 

referitor la acest proiect de lege; îşi păstrează punctul de vedere de a amenda 

proiectul de lege; roagă pe dl. senator Cristian Dumitrescu să nu se dezbată acum 

legea ci peste 2 săptămâni. 
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D-na deputat Ecaterina Andronescu subliniază că trebuie să se găsească 

calea de a se lucra normal, altfel vor apare limitări la iniţiativele legislative; 

referitor la proiectul de lege privind modificarea Legii nr.88 este de acord că a fost 

prea lungă perioada cât a stat la Camera Deputaţilor; a făcut o analiză personală şi 

punctele de vedere rezultate le pune la dispoziţia subcomisiei şi a Comisiei; 

propune să se ia în discuţie miercurea viitoare, pentru a se putea întâlni subcomisia 

şi să prezinte un punct de vedere. 

Dl. director general Constantin Brătianu arată că a încercat să reflecte 

profesional problemele ridicate; din punctul de vedere al dinamicii învăţământului 

universitar şi al cerinţelor europene se impune ca la această lege să se reveadă 

unele elemente de înfiinţare şi acreditare, acele texte care au creat confuzii; dl. 

preşedinte al CNEAA,  Ioan Mihăilescu a fost de acord să lucreze împreună cu 

reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale şi se vor putea pune la dispoziţie 

amendamentele respective, deoarece legea se referă la întregul sistem de 

învăţământ universitar. 

D-na deputat Mariana Stoica propune să se supună votului dacă miercurea 

viitoare vor începe dezbaterile la acest proiect de lege. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că în conformitate cu Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, ordinea de zi este fixată de Biroul Comisiei; în urma 

dezbaterilor a rezultat că toată lumea este de acord ca miercurea viitoare să se ia în 

dezbatere acest proiect de lege şi subcomisia să prezinte preraportul întocmit; până 

atunci cele două Birouri Permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor vor 

debloca şi celelalte proceduri legate de Ordonanţa nr.36. 

Dl. senator Cristian Dumitrescu consideră că dacă se vor aduce texte noi la 

proiectul de lege iniţial se va ajunge în aceeaşi situaţie ca la Ordonanţa de urgenţă 

nr.36/1997. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu doreşte să precizeze în legătură cu 

propunerile de restructurare a CNEAA, că acestea au fost înainte de către 

Ministerul Educaţiei Naţionale, Guvernului, spre a fi înaintate la Parlament; până 
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în prezent Guvernul nu le-a dat curs; propune ca miercurea viitoare să se ia în 

dezbatere proiectul de lege cu condiţia ca marţi, subcomisia să întocmească 

preraportul. 

Dl. secretar general Horia Gavrilă consideră că pentru reforma întreprinsă în 

învăţământ s-a muncit mult; au fost întreprinse multe iniţiative legislative. 

Se continuă cu cele două propuneri legislative înscrise la punctele 1 şi 2, 

propunerea legislativă privind reînfiinţarea şi organizarea universităţii de stat cu 

limba de predare maghiară din Cluj-Napoca (nr.165/98) şi propunerea legislativă 

privind reînfiinţarea şi organizarea universităţii de stat cu limba de predare 

maghiară din Cluj-Napoca (nr.176/98).  

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că aceste proiecte de legi se conexează 

şi se vor discuta împreună şi propune să se dea cuvântul iniţiatorilor. 

Dl. deputat Konya Hamar face o scurtă prezentate a propunerii legislative; 

se ştie că orice instituţie de învăţământ superior se înfiinţează prin lege; face un 

punctaj din care evidenţiază trei aspecte: profesional, juridic şi politic; din punct 

de vedere profesional, rezultatele ştiinţifice arată că orice informaţie se însuşeşte 

mai bine în limba maternă şi susţine tradiţia din anii 1945-1949; din punct de 

vedere juridic arată că legea a fost numită de “reînfiinţare” pentru că decretul regal 

de înfiinţare nu este nici astăzi abrogat; din punct de vedere politic se pare că 

democraţia majoritară poate să fie consensuală; nu vra să facă trimitere la 

documentele internaţionale, dar aşteaptă întrebări dacă este cazul. 

Dl. vicepreşedinte Ferenc Asztalos precizează că aceste proiecte de legi se 

pot discuta împreună deoarece sunt identice, ca structură apare aceeaşi universitate 

cu aceleaşi facultăţi; la expunerea de motive sunt câteva diferenţe; a fost făcut un 

scurt istoric, prima universitate a fost înfiinţată în 1581 la Cluj, în 1947 s-a 

înfiinţat Babeş-Bolyai, până în 1959; face referiri la diferite tratate internaţionale 

la care România este parte (citate); se invocă şi programul de guvernare al 

Cabinetului Vasile;se consideră că nu este vorba de separare ci de reînfiinţare a 

Universităţii cu limba de predare maghiară din Cluj. 
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Dl. preşedinte Anghel Stanciu adresează întrebări d-lui deputat Konya 

Hamar: 1) dacă crede că în acest moment în România nu este acordat dreptul de 

instruire în propria limbă ?  (deoarece datele statistice arată că sunt 52 de 

specializări universitare în limba maghiară şi 9 la forma scurtă); 2) dacă se solicită 

drept de administrare sau de instruire ? 3) în expunerea de motive al Grupului 

parlamentar UDMR nu se spune dacă în perioada 1918-1945 a existat o 

universitate maghiară ? (altfel se poate înţelege că universitatea maghiară a existat 

numai sub dictaturi). 

D-na deputat Ecaterina Andronescu adresează următoarea întrebare: cum, 

concret, propunerea făcută realizează această integrare. 

Dl. deputat Mihai Vitcu adresează întrebarea: cunoscute fiind prevederile 

bugetare foarte mici, chiar şi pentru anii următori, cum se poate înfiinţa o 

universitate în aceste condiţii de buget de austeritate ? 

Dl. deputat Petru Bejinariu întreabă cum  poate face parte integrantă din 

învăţământul superior o universitate care se izolează total ? 

Dl. deputat Konya Hamar încearcă să răspundă pe cât posibil la  întrebările 

adresate; referitor la întrebările adresate de dl. preşedinte Anghel Stanciu 

consideră că este asigurat dreptul de instruire al minorităţilor în limba maternă; 

răspunde afirmativ că este cuprinsă şi administraţia în acest proiect de lege; în anul 

1945 după război şi înainte de dictatura comunistă a găsit un climat politic 

favorabil de dezvoltare; România a reuşit să aibe două universităţi paralele şi a 

fost benefic; referitor la întrebarea d-lui deputat Mihai Vitcu, este adevărat că 

acum este o situaţie critică, dar mai sunt şi alte posibilităţi legale, exemplu donaţii. 

Dl. secretar general Horia Gavrilă arată că punctul de vedere al ministerului 

este că în acest moment pentru societatea românească cel mai bun lucru este 

universitatea multiculturală, nu separare, deoarece nu este în spiritul european; 

considerăm că nu trebuie să primeze ideea separării; se fac referiri la trecut, fiecare 

corespondent din trecut nu mai este azi valabil. 
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Dl. preşedinte Anghel Stanciu propune să se treacă la dezbaterile propriu-

zise. 

Dl. deputat Niculae Napoleon Antonescu este împotriva acestor două 

proiecte de lege; nu este un xenofob, este de acord cu argumentele aduse de dl. 

Gavrilă; în România minoritatea maghiară are toate condiţiile de instruire până la 

învăţământ superior; este pentru universitate multiculturală; aceste două proiecte 

de legi intră în contradicţie cu Legea învăţământului nr.84/1995 şi cu Legea 

nr.88/1993; nicăieri în Europa nu există asemenea universităţi, doar în Finlanda; 

nici un document internaţional nu prevede obligaţii de înfiinţare a universităţilir în 

limba minorităţilor; aceste probleme se rezolvă prin legi organice, nu prin legi 

speciale. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu votează pentru respingerea acestor 

proiecte de lege; consideră că universitatea este acel loc unde oamenii învaţă şi 

altceva decât ce este scris în programa analitică; separarea pe criterii etnice nu o 

poate accepta; nu este în beneficiul tinerilor şi al şcolii; nici un minoritar nu poate 

spune că nu are acces la la educaţie şi instrucţie; consideră că sistemul de 

învăţământ nu trebuie monopolizat de nici un partid politic; speră să se ia o decizie 

înţeleaptă. 

Dl. vicepreşedinte Ferenc Asztalos arată că se doreşte crearea unei 

alternative pentru copilul minoritar doar dacă doreşte; nu se poate face abstracţie 

de jumătate de milion de cetăţeni maghiari care au solicitat înfiinţarea acestei 

universităţi. 

Dl. deputat Vichentie Nicolaiciuc nu înţelege de ce există reţinere ca o 

minoritate să poată face instrucţie în limba maternă; din solidaritate cu minoritatea 

maghiară le susţine solicitarea; propune ca în aceste universităţi să se studieze şi 

limba română. 

Dl. deputat Petre Moldovan informează că grupul parlamentar pe care îl 

reprezintă respectă minorităţile de pe teritoriul României; roagă colegii deputaţi 

maghiari să observe că în ultima perioadă s-au făcut progrese considerabile; invită 
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colegii de la UDMR să ia în considerare şi conceptul de dezvoltare durabilă; 

propune să se accepte conceptul de universitate multiculturală şi să se soluţioneze 

această problemă în spiritul Legii învăţământului; abordarea acestor legi este 

neoportună şi în consecinţă va vota respingerea lor. 

Dl. deputat Romulus Raicu este de acord cu dl. Moldovan că proiectele de 

lege sunt inoportune şi este impotriva lor. 

Dl. deputat Petru Bejinariu arată că în toată argumentaţia colegilor de la 

UDMR nu s-a vorbit despre Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; este 

împrotriva acestor proiecte de lege. 

Dl. deputat Gheorghe Tarna a urmărit discuţia colegilor de la UDMR, care a 

fost făcută cu rigoare şi argumente solide, dar arată că s-a omis art.13 din 

Constituţie care arată că în România limba oficială este limba română, care se 

învaţă în şcoală chiar dacă este limbă străină pentru unii; aceste drepturi vor 

deveni privilegii pentru un anumit segment de populaţie; de aceste universităţi 

multiculturale să beneficieze şi ale minorităţi; Grupul Parlamentar PD nu este de 

acord cu aceste iniţiative legislative. 

Dl. deputat Gheorghe Secară arată că nu poate accepta aceste iniţiative 

legislative pentru că ele sunt germenele care duce la dezbinare, nu la convieţuire 

paşnică; consideră că minoritatea maghiară este o minoritate protejată şi nu 

discriminată; cel mai bun exemplu este Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-

Napoca; există multe centre în care se învaţă în limba maghiară – Tg. Mureş, Satu-

Mare, Gheorghieni etc.; este împotriva separării etnice şi votează împotriva 

acestor legi. 

Dl. deputat Alexandru Brezniceanu nu crede că un om de bună credinţă 

poate accepta separarea pe criterii etnice; tinerii maghiari nu agreează punctul de 

vedere al liderilor UDMR, ei vor să trăiască într-o Europă fără graniţe, nu doresc 

separare; mai crede că deşi agrumentele prezentate de iniţiator sunt demne de 

admirat, nu s-a reuşit să se aducă elemente de substanţă care să convingă; votează 

pentru respingerea proiectelor de lege. 
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Dl. preşedinte Anghel Stanciu  declară că prin Ordonanţă nr.36/1997 s-au 

acordat nişte drepturi minorităţii maghiare, învăţământ profesional, învăţământ 

superior în alte domenii decât cele existente, pe care liderii UDMR ar trebui să le 

facă cunoscute; nu înţelege această dorinţă de enclavizare; arată că România se 

încadrează pe linia documentelor internaţionale şi nu există discriminare. 

Dl. deputat Nagy Istvan arată că şi elevii români se pot instrui în această 

universitate dacă doresc şi dacă învaţă limba maghiară, având dreptul de integrare 

reciprocă. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că s-au primit avize negative de la 

Consiliul Legislativ, Consiliul Economic şi Social, Comisia juridică, de disciplină 

şi imunităţi, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor; în 

aceste condiţii, având în vedere dezbaterile care au avut loc, supune votului 

propunerea de respingere a celor două proiecte de legi; în urma votului exprimat 

cele două propuneri legislative au fost respinse cu 15 voturi pentru, 2 împotrivă şi 

4 abţineri. 

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

lucrările şedinţei. 

 

 

 

      PREŞEDINTE                                             SECRETAR 

     Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu              Prof.univ.dr.Alexandru Ionescu 
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