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La lucrările Comisiei sunt prezenţi toţi deputaţii. 

La lucrările Comisiilor reunite participă ca invitaţi Biroul 

Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport de la Camera 

Deputaţilor. 

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea: 

1. Audierea unor candidaţi din lista Guvernului privind 

completarea cu 1/3 a Consiliului Naţional de Evaluare 

Academică şi Acreditare şi a eventualelor înlocuiri a celor ce şi-

au exprimat opţiunea de încetare a activităţii în Consiliul 

Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare. 

2. Nominalizarea, în baza evaluării efectuate, a candidaţilor pentru 

ocuparea locurilor libere în Consiliu. 
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D-na deputat Ecaterina Andronescu în deschiderea şedinţei,  

doreşte să precizeze că Biroul Executiv al PDSR a hotărât, ca până la 

intrarea în legalitate membrii PDSR să nu mai participe la lucrări în Plen 

şi pe Comisii, dar având în vedere profesorii sosiţi din ţară pentru audiere, 

s-a hotărât, din respect pentru invitaţi, să se participe la lucrări, dar nu vor 

participa la decizii. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu informează membrii comisiilor 

despre intervenţia Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 

Camerei Deputaţilor la Birourile Permanente, referitor la reînnoirea a 1/3 

din membrii CNEAA; Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, în 

şedinţa din 13 decembrie 1999, a decis ca această solicitare să fie 

dezbătută într-o şedinţă comună a celor două Birouri Permanente; în 

aşteptarea răspunsului Birourilor Permanente, dl. preşedinte Anghel 

Stanciu propune ca punctul 2 al ordinei de zi, nominalizarea candidaţilor 

pentru ocuparea locurilor libere în Consiliu, să nu se facă astăzi; în 

concluzie, propune şi supune votului discutarea numai punctului 1 al 

ordinei de zi, audierea unor candidaţi din lista Guvernului privind 

completarea cu 1/3 a CNEAA şi a eventualelor înlocuiri a celor ce şi-au 

exprimat opţiunea de încetare a activităţii în CNEAA; cu o abţinere 

propunerea se aprobă.  

                       Domeniul ştiinţe economice 

Prof.Oprea Călin 

În completarea C.V.-ului precizează că a făcut parte încă de la 

început din Comisia economică; militează pentru exigenţă sporită şi să fie 

acreditate numai acele unităţi de învăţământ care îndeplinesc criteriile, 

importantă fiind calitatea nu cantitatea; trebuie sistate acele unităţi de 

învăţământ care nu au primit autorizaţia provizorie de funcţionare şi ele 

încă funcţionează, acest lucru nu face bine sistemului de învăţământ. 

Dl. deputat Virgil Petrescu întreabă ce părere are despre numărul 

mare de specializări în domeniul economic. 
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Dl. Oprea Călin este de acord că sunt prea multe (36), unele se 

suprapun, consideră că 19 specializări ar fi suficient. 

Dl. senator Tiberiu Vladislav ar dori să ştie cum se poate 

îmbunătăţi situaţia ca CNEAA să ia o decizie justă în dosarele de 

autorizare provizorie. 

Dl. profesor Oprea Călin este de părere că trebuie întărită exigenţa 

comisiilor de specialitate. 

 

Prof.Horia Cristea  

Face precizarea că nu a predat la nici o universitate particulară. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu adresează candidatului întrebarea, 

dacă învăţământul particular este o alternativă la învăţământul de stat. 

Dl. profesor Horia Cristea consideră că este o alternativă minoră 

deoarece planurile de învăţământ şi cadrele didactice provin de la 

învăţământul de stat, este creată ideea complementarităţii. 

Dl. deputat Alexandru Ionescu întreabă dacă învăţământul 

particular este bine venit. 

Dl. Horia Cristea răspunde că din punct de vedere al educaţiei este 

bine venit, legat de dorinţa tinerilor care vor să se instruiască, dar din 

punctul de vedere al dezvoltării sale, multe instituţii nu îndeplinesc 

standardele de funcţionare. 

Dl. deputat Romulus Raicu întreabă care este calitatea 

învăţământului particular faţă de învăţământul de stat. 

Dl. Horia Cristea arată că lista cadrelor didactice cuprinde profesori 

de la învăţământul de stat; există şi universităţi care şi-au creat un corp 

propriu de cadre didactice; referitor la calitatea studenţilor, existe zone 

bune şi zone mai slabe, dar acest lucru se regăseşte şi la învăţământul de 

stat. 
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Pavel Năstase 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu adresează întrebarea, dacă CNEAA 

a fost constituit numai pentru universităţile particulare. 

Dl. Pavel Năstase răspunde că nu, şi universităţile de stat sunt 

evaluate şi acreditate. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu întreabă dacă CNEAA poate avea 

forţa să suspende o facultate de stat, având în vedere că este format numai 

din profesori de la învăţământul de stat. 

Dl. Pavel Năstase răspunde că învăţământul de stat are un pas în 

faţa învăţământului particular şi anume baza materială; învăţământul 

particulare este în curs de a-şi crea o bază materială; exigenţele trebuie să 

fie aceleaşi. 

Dl. deputat Petru Bejinariu întreabă dacă au fost presiuni pentru 

acordarea de autorizaţii provizorii. 

Dl. Pavel Năstase a răspuns că nu a făcut parte din Consiliu. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu întreabă dacă a predat la universităţi 

particulare. 

Dl. Pavel Năstase răspunde că a predat şi predă. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu întreabă dacă este o 

incompatibilitate acest lucru. 

Dl. Pavel Năstase răspunde că este o incompatibilitate. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu face precizarea că Biroului CNEAA 

ar trebui să ia notă de acest lucru, deoarece sunt membri ai Consiliului 

care predau la mai multe universităţi particulare. 

Dl. deputat Alexandru Ionescu nu crede că este o incompatibilitate 

să predai la o universitate particulară şi să fii şi membru în comisii de 

specialitate sau în Consiliu, dar trebuie limitat numărul de norme pe care 

îl poate avea un profesor. 

Dl. deputat Sorin Stănescu întreabă dacă consideră că există 

deficienţe în activitatea Consiliului şi cum s-ar îmbunătăţi. 
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Dl. Pavel Năstase răspunde că nu cunoaşte bine activitatea 

comisiilor de specialitate, dar crede că dosarele care trebuie depuse pentru 

acreditare trebuie simplificate şi să se bazeze pe vizitele la faţa locului. 

Prof. Nica Panaite 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu întreabă care este părerea despre 

învăţământul particular care a fost dezvoltat de colegii de la învăţământul 

de stat şi tot ei fac evaluarea. 

Dl. Nica Panaite crede că este singura posibilitate de dezvoltare a 

învăţământului din România, cu profesori performanţi; la evaluare apare 

problema de etică, să nu voteze la universitatea unde are funcţia de bază. 

Dl. senator Emil Tocaci consideră că universităţile particulare bune 

trebuie să fie tratate ca cele de stat; întreabă dacă lucrează la o 

universitate care nu este acreditată. 

Dl. Nica Panaite răspunde că deoarece a făcut parte din comisia de 

specialitate de ştiinţe economice, a semnat un angajament, şi nu a predat 

la universităţi particulare. 

Dl. deputat Mihai Vitcu întreabă dacă managementul de stat şi 

particular poate fi îmbunătăţit. 

Dl. Nica Panaite răspunde că prin programele făcute până acum am 

demonstrat acest lucru, un rol important îl are managementul performant; 

în unele ţări învăţământul particular a devenit mai performant decât cel de 

stat pentru că există competiţie. 

Pop Nicolae Tiberiu Alexandru 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu întreabă câte norme poate avea cu 

profesor. 

Dl. Pop Nicolae răspunde că încă o normă faţă de norma de bază 

având în vedere complexitatea activităţii de dascăl, doctoratul şi 

activitatea ştiinţifică. 
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Ioan Suciu Raţiu 

Nu a predat în învăţământul particular, a organizat licenţa pentru 

universităţile particulare. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu întreabă ce părere are despre nivelul 

de pregătire a studenţilor de la învăţământul particular care au susţinut 

licenţa şi dacă examenul de licenţă este bine să se susţină separat la stat 

de particular. 

Dl. Ioan Suciu Raţiu răspunde că nivelul diferă de la o universitate 

la alta, unele au un procent de 50  %, altele de 25 %; examenul de licenţă 

s-a dat la ASE în comun cu absolvenţii de la stat, în ordine alfabetică. 

 

 

  Domeniul ştiinţe umaniste 

Dan Mănucă 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu întreabă care este opinia faţă de 

învăţământul de stat cu taxă, este cazul să fie lărgit ? 

Dl. Dan Mănucă arată că taxele există în învăţământul de stat sub o 

formă sau alta, problema mare este cuantumul acestor taxe; întreg 

învăţământul va trebui îndreptat spre sistemul cu taxe, cu reducere în 

funcţie de rezultatele obţinute de student. 

Dl. deputat Vichentie Nicolaiciuc întreabă de ce la învăţământul 

particular sunt puţine facultăţi de filologie şi dacă studenţii se pregătesc la 

nivelul învăţământului de stat. 

Dl. Dan Mănucă răspunde că pregătirea este foarte slabă, poate 

puţin mai bine la jurnalistică, dar şi aici are mari îndoieli. 

Isidor Mărtincă 

Predă teologia catolică la Universitatea Bucureşti. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu întreabă dacă în aceste condiţii va 

putea autoriza o facultate ortodoxă. 
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Dl. Isidor Mărtincă răspunde că da, nu există nici o problemă în 

acest sens. 

Adrian Nicolescu 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu întreabă ce criterii trebuie să 

îndeplinească universităţile particulare  acreditate  ca să poată beneficia 

de subvenţii de la bugetul de stat, deoarece la învăţământul de stat se 

acordă fonduri după numărul de studenţi. 

Dl. Adrian Nicolescu consideră că unicul criteriu trebuie să fie 

calitatea, performanţele vor fi apreciate de societate. 

Petre Semen 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu întreabă dacă există o facultate 

particulară cu specific teologic. 

Dl. Petre Semen răspunde că nu ştie să existe o asemenea facultate, 

a auzit doar de un seminar teologic la Buzău. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu ar dori să ştie dacă s-ar înfiinţa o 

facultate privată ortodoxă, absolvenţii ar primi parohie. 

Dl. Petre Semen arată că deja este un exces de absolvenţi şi piaţa 

muncii nu mai poate absorbi, în concluzie ideea înfiinţării unei facultăţi 

teologice particulare este superfluă. 

  Domeniul ştiinţelor socio-umane 

Adrian Iliescu 

Motivul pentru care a fost propus în Consiliu este acela că a 

încercat să găsească şi alte posibilităţi de evaluare a performanţelor, 

aprecierea calitativă şi nu cantitativă este greu de realizat. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu întreabă dacă este corect să se 

respingă o facultate de la acreditare numai prin vot, fără explicaţii. 

Dl. Adrian Iliescu este de părere că fiecare facultate ar trebui să 

primească odată cu decizia şi un punctaj de aprobare sau respingere. 
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Krausz Septimiu 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu reaminteşte că dl. Krausz Septimiu a 

fost preşedintele Comisiei pentru învăţământ în legislatura 1990-1992. 

Dl. deputat Virgil Petrescu întreabă dacă profesia de bază este 

economist, cum predă sociologia. 

Dl. Krausz Septimiu arată că predă sociologia de 30 de ani, din 

1968 şi a făcut doctoratul în sociologie. 

Dl. deputat Sorin Stănescu întreabă dacă are apartenenţă politică. 

Dl. Krausz Septimiu răspunde că în 1990 a candidat pe lista FSN, 

dar acum nu are nici o apartenenţă politică. 

Dl. senator Tiberiu Vladislav subliniază că dl. Krausz Septimiu a 

condus revoluţia în Valea  Jiului şi a făcut numeroase studii în rândul 

minerilor. 

Dl. senator Emil Tocaci doreşte să precizeze că în perioada anilor 

1968 trecerea de la economie la sociologie a fost impusă şi cel mai 

competent a fost dl. Septimiu Krausz. 

Vasile Morar 

Dl. deputat Gheorghe Tarna arată că dl. profesor este membru al 

comisiei de filosofie; ar dori să ştie cum stă România cu numărul de 

studenţi la mia de locuitori faţă de Occident; cum vede raportul dintre 

învăţământul umanist şi cel real.  

Dl. Vasile Morar precizează că fiecare persoană răspunde în faţa 

propriei conştiinţe; învăţământul românesc este în mic progres faţă de anii 

1990-1992 şi a participat la raţionalizarea lui; se observă o creştere 

semnificativă a numărului de studenţi; nu a predat în învăţământul 

particular; s-au sedimentat câteva unităţi de învăţământ particular bune. 

Adrian Neculau 

Precizează că are specializarea psihologie, care nu se încadrează la 

ştiinţe socio-umane, dar este foarte necesar  deoarece este o furie de 
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înfiinţare a colegiilor şi facultăţilor de psihologie şi sunt multe dosare 

pentru acreditare. 

           Domeniul inginerie 

Nicolae Apostolescu 

Precizează că a activat în cadrul Consiliului în comisiile de 

specialitate. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu întreabă de ce este aşa o disproporţie 

vădită între învăţământul particular tehnic şi cel umanist. 

Dl. Nicolae Apostolescu arată că au existat încercări, dar este mai 

greu deoarece învăţământul tehnic pretinde laboratoare, pe când la 

învăţământul umanist sunt investiţii mici şi atracţia este mai mare; în 

ultimii doi ani a început să crească afluxul de tineri la învăţământul 

tehnic. 

Antonescu Niculae Napoloen 

Dl. Napoleon Antonescu precizează că doreşte să facă parte din 

Consiliu deoarece are o bogată experienţă teoretică şi practică în domeniu 

şi consideră că poate aduce o contribuţie deosebită în acreditarea 

unităţilor de învăţământ; se consideră un om echilibrat care poate lua 

decizii. 

Dl. deputat Virgil Petrescu arată că la IPG Ploieşti a fost înfiinţat în 

1997 un Departament pentru studenţi străini şi ar dori să ştie dacă mai 

funcţionează. 

Dl. Napoleon Antonescu răspunde că mai funcţionează un centru 

cu 60 de cursanţi, fără suport de la Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Dl. deputat Aureliu Săndulescu întreabă dacă va fi ales în Consiliu 

va mai face parte din Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, 

deoarece apare un conflict de interese. 

Dl. Antonescu Napoleon răspunde că se poate duce la Comisia 

pentru industrie şi servicii. 
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Dl. deputat Gheorghe Tarna întreabă dacă învăţământul 

particular este o alternativă. 

Dl. Napoleon Antonescu este de părere că este o alternativă 

învăţământul particular deşi în multe domenii s-a exagerat, dar situaţia a 

fost redresată de CNEAA. 

Dl. deputat Gheorghe Secară întreabă dacă a avut contribuţie la 

mutarea IPG din Bucureşti la Ploieşti şi din ce comisii face parte. 

Dl. Napoleon Antonescu arată că nu a avut nici un amestec în 

mutarea de la Bucureşti la Ploieşti a institutului, dar s-a angajat în crearea 

noului centru universitar; a făcut parte din multe comisii tehnice de 

investiţii, foraj, expertize. 

Dl. deputat Gheorghe Andrei ar dori să ştie dacă există 

incompatibilitate între funcţiile de deputat, rector şi membru în CNEAA 

şi dacă va fi plătit pentru toate. 

Dl. Napoleon Antonescu răspunde că nu ştie dacă va mai fi rector 

sau deputat. 

Tiberiu Babeu 

Cunoaşte mai multe limbi străine, este şeful catedrei de rezistenţa 

materialelor la Universitatea Politehnică Timişoara, a vizitat marile 

universităţi din Europa. 

Dl. senator Petru Caraman ar dori să ştie ce înseamnă titlul de 

inginer european. 

Dl. Tiberiu Babeu arată că acest titlu există în Europa şi AGIR este 

membru, este o acreditarea europeană. 

Ion Carţiş  

În urmă cu doi ani a înfiinţat un centru de formare continuă unde se 

receptează nevoile economiei în acest stadiu de dezvoltare; a extins 

colaborarea în plan extern. 
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Gheorghiţă Ionaşcu 

Este singul specialist în domeniul forestier, predă la Universitatea 

din Braşov. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu întreabă câte specializări de acest fel 

există în ţară. 

Dl. Gheorghiţă Ionaşcu precizează că sunt trei centre: Braşov, 

Suceava, Oradea. 

Lazea Gheorghe 

Universitatea Tehnică Cluj a fost considerată ca având cel mai bun 

management universitar. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu întreabă dacă are cunoştinţe despre 

modalităţile de autorizare. 

Dl. Lazea Gheorghe răspunde că a lucrat în CNEAA ca expert în 

comisia de specialitate. 

Florea Oprea  

Învăţământului particular trebuie să i se acorde o atenţie mai mare; 

a participat la organizarea unor noi universităţi în ţară la Galaţi, 

Târgovişte; a avut în vedere două elemente, nivelul ştiinţific al cadrelor 

didactice şi baza materială. 

Dl. senator George Pruteanu ar dori să ştie de ce a fost desemnat 

“cetăţean de onoare” al municipiului Târgovişte. 

Dl. Florea Oprea răspunde că pe baza realizărilor înregistrate de 

Universitatea “Valahia” din Târgovişte. 

Gheorghe Alexandru Radu 

Dl. senator George Pruteanu doreşte să fie definită sintagma “grant 

major” şi să se explice ce finalitate are specialitatea candidatului în 

actualitatea românească. 

Dl. Gheorghe Radu  precizează că “grant major” este un program 

care are o finanţare mare; inginerii îşi găsesc loc de muncă dar nu pentru 

specialitatea pentru  care s-au pregătit şi sunt nevoiţi să se adapteze. 
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Paulică Răileanu 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu întreabă în care centre universitare 

avem învăţământ de construcţii. 

Dl. Paulică Răileanu arată că învăţământul în construcţii se 

dezvoltă, absolvenţii îşi găsesc loc de muncă în construcţiile de locuinţe, 

infrastructură. 

Szabo Wilibald 

Are o activitate didactică şi o experienţă bogată. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu întreabă dacă este posibilă o 

extindere a taxelor în învăţământul de stat superior tehnic. 

Dl. Szabo Wilibald răspunde că deocamdată nu se poate, dar treptat 

se vor introduce taxe. 

Vlad Ulmanu 

Menţionează realizările internaţionale 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu întreabă dacă Universitatea de la 

Ploieşti este acreditată. 

Dl. Vlad Ulmanu răspunde că nu în totalitate; specialitatea 

mecanică are o deschidere largă. 

Dl. deputat Napoleon Antonescu precizează că Universitatea are 

multe specializări foarte diversificate. 

Dl. deputat Virgil Petrescu ar dori să ştie ce specialităţi propune să 

se reducă. 

Dl. senator Emil Tocaci arată că excesul de specializări este o 

realitate a învăţământului tehnic, în ce priveşte Universitate de la Ploieşti 

sunt mult mai puţine specializări ca în alte părţi. 

Mihai Voicu 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că după 1990 au existat două 

tendinţe, una de extindere a universităţilor şi a doua de recomasare a 

universităţilor în consorţii, pentru reducerea personalului administrativ; 

care tendinţă ar trebui să o aplice Consiliul, prin politica pe care o va 
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adopta, sunteţi adeptul unor universităţi mari şi puternice sau 

mici şi distribuite în teritoriu. 

Dl. Mihai Voicu răspunde că trebuie făcută distincţia dacă este 

vorba pe termen scurt sau lung; din punct de vedere financiar şi al 

autonomiei universitare, e greu de rezolvat pe termen scurt, peste câteva 

decenii este posibilă o unificare a universităţilor. 

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

închise lucrările şedinţei. 

 

PREŞEDINTE                SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu     Prof.univ.dr.ing.Ecaterina Andronescu 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


