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SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din zilele de 22 şi 23 aprilie 2009 
 
 

Şedinţele Comisiei din zilele de 22 şi 23 aprilie 2009 au avut următoarea 
ordine de zi: 

 
Miercuri, 22  aprilie 2009 

Ora 14.00 – 19.00 
 

I. RAPOARTE COMUNE 
 1. Propunere legislativă privind asigurarea stagiului de practică universitară. 
Pl-x 208/2009. Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 
Termen: 28 aprilie 2009. Iniţiator: Botiş Ioan-Nelu, Buda Daniel, Geantă 
Florian Daniel, Oltean Ioan. C.D. – prima Cameră sesizată.  

II. RAPOARTE 
2. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului de Administrare a 

Afacerilor din municipiul Bucureşti. PLx 657/2007. Raport. Termen: aprobare 
B.P. 15 noiembrie 2007. Iniţiator: Guvernul. C.D. – Cameră decizională. 

3. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului Bancar Român din 
municipiul Bucureşti. PLx 565/2007. Raport. Termen: aprobare B.P. 15 
noiembrie 2007. Iniţiator: Guvernul. C.D. – Cameră decizională. 

 
Joi, 23 aprilie 2009 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
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Miercuri, 22  aprilie 2009 
 

Lucrările şedinţei Comisiei au fost conduse de domnul prof. univ. dr. 
Cristian Sorin Dumitrescu, preşedintele Comisiei. 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  

Dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind asigurarea stagiului 
de practică universitară (Pl-x 208/2009) care are ca obiect de reglementare 
asigurarea efectuării stagiului de practică a studenţilor din învăţământul universitar, 
crearea premiselor ca pregătirea practică a studenţilor să se facă pe baza 
parteneriatului universităţilor cu administraţia locală şi cu mediul de afaceri, în 
cadrul unui contract individual de muncă pentru stagiari şi, recunoaşterea perioadei 
de practică drept vechime în muncă, cu toate drepturile stabilite de lege. 

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu prezintă scrisoarea transmisă 
de domnul deputat Ioan Nelu Botiş, iniţiator al propunerii legislative, prin care 
solicită amânarea dezbaterii cu o săptămână. Precizează că este o iniţiativă 
legislativă interesantă, menţionând că este deja în vigoare o lege care 
reglementează practica elevilor şi studenţilor, care ar trebui completată prin această 
propunere legislativă.  

Domnul deputat Anghel Stanciu precizează că Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prevede ca dacă 
cu o propunere legislativă sunt sesizate în fond mai multe comisii, aceasta trebuie 
să fie dezbătută în şedinţă comună, în acest caz cu Comisia pentru muncă. 

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu propune ca pentru săptămâna 
viitoare să se facă diligenţele necesare ca propunerea legislativă să se dezbată 
împreună cu Comisia pentru muncă deoarece aceasta ridică unele probleme care 
trebuie clarificate cu mare atenţie. Supusă votului, propunerea de amânare se 
aprobă cu unanimitate de voturi.  

Se continuă cu  punctele 2 şi 3 din ordinea de zi, proiectul de Lege privind 
înfiinţarea Institutului de Administrare a Afacerilor din municipiul Bucureşti (PLx 
657/2007) şi proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului Bancar Român din 
municipiul Bucureşti (PLx 565/2007). 

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu aminteşte că cele două 
proiecte de lege fac parte dintr-un grup de 5 instituţii de învăţământ superior 
particular, propuse de Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare 
(CNEAA) pentru acreditare şi înfiinţare prin lege. Reluarea întregului proces de 
acreditare de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Superior (ARACIS), în alte condiţii legale şi cu alte criterii, ar însemna anularea 
unor propuneri făcute de CNEAA, în condiţiile legii. De aceea s-a trecut ca avizator 
CNEAA şi nu ARACIS.  
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La solicitarea Comisiei, Departamentul legislativ a transmis un Punct de 
vedere cu privire la interpretarea unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări 
prin Legea nr.87/2006, cu modificările ulterioare, în care se spune: „Astfel, făcând 
aplicarea principului general de drept potrivit căruia o situaţie juridică produce 
acele efecte care sunt prevăzute de legea în vigoare la momentul producerii lor 
(tempus regit actum), rezultă că proiectele de lege iniţiate în temeiul unor 
documente elaborate în conformitate cu prevederile Legii nr.88/1993, vor fi 
finalizate (adoptate de Parlament şi publicate în Monitorul Oficial al României, 
Partea I) cu respectarea aceluiaşi act normativ.  

Domnul vicepreşedinte Iosif Koto a făcut parte din subcomisia care a 
analizat cele două proiecte de lege şi precizează că ARACIS şi-a exprimat acordul 
pentru  Institutul de Administrare a Afacerilor, dar pentru Institutului Bancar 
Român, are unele rezerve. Subcomisia a constatat că în cazul Institutului de 
Administrare a Afacerilor, condiţiile legale sunt îndeplinite, dar în cazul Institutului 
Bancar Român, condiţiile de bază sunt îndeplinite, dar unele aspecte vor trebui 
lămurite de reprezentanţii universităţii.  

  Domnul deputat Anghel Stanciu, a făcut parte din subcomisia care a 
analizat cele două proiecte de lege şi menţionează următoarele aspecte: problema 
care se pune la Institutul de Administrare a Afacerilor, dincolo de patrimoniu, care 
se pare că nu mai este un criteriu de acreditare, o reprezintă desfăşurarea unor 
activităţi din ciclul II, masterat, de către o instituţie de învăţământ, care nu are 
ciclul I, de licenţă. Comisia trebuie să-şi asume acest început în învăţământul 
românesc, de desfăşurare a masteratelor în instituţii care nu au activităţi de licenţă, 
în condiţiile în care art. 5, alin.(1) şi (2) din HG 404/2006 prevede că numai 
instituţiile de învăţământ superior care au licenţă pot desfăşura activităţi specifice 
ciclului II de masterat. Referitor la Institutul Bancar Român (IBR), acesta este o 
instituţie înfiinţată prin Hotărâre de Guvern în cadrul Băncii Naţionale Române. În 
momentul de faţă IBR  nu are patrimoniu, dar există o intenţie exprimată în scris de 
către guvernatorul Băncii Naţionale, Mugur Isărescu. de a transfera patrimoniul 
public al Băncii Naţionale Române către Fundaţia Millenium Tres, persoană 
juridică de drept privat. Această situaţie inedită de transfer a unui patrimoniu public 
în patrimoniu privat fără costuri pare a veni în contradicţie cu legea patrimoniului 
public fapt ce ne determină să solicităm doamnei rector să clarifice această 
problemă printr-un act notarial autentificat, mai ales că şi domnia sa şi-a exprimat 
unele rezerve faţă de acest aspect. 

Doamna secretar de stat Oana Badea subliniază că Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării susţine adoptarea Institutul de Administrare a Afacerilor, dar 
are unele rezerve faţă de Institutul Bancar Român.  

Domnul consilier Petru Andea menţionează că la toate instituţiile de 
învăţământ superior există o anexă în care apare specificat „în caz de desfiinţare, 
patrimoniul revine fondatorilor” şi acest lucru trebuie adăugat şi la Institutul Bancar 
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Român. Întrebarea este cine este fondatorul, fapt ce nu reiese din textul proiectului 
de Lege. Trebuie prezentat de către IBR un proces verbal de predare-primire, 
actualizat, care să fie introdus ca anexă. 

Doamne rector Dorina Poanta precizează că există un astfel de proces verbal, 
realizat în anul 2005, numai că nu este actualizat.  

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu precizează că o decizie se va 
lua într-o şedinţă viitoare, urmând ca Institutul Bancar Român să aducă documentul 
solicitat, care trebuie autentificat la notar.  

Domnul deputat Marius-Sorin Göndör menţionează că la şedinţa viitoare ar 
trebui invitat domnul Mihnea Costoiu, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru prezentarea situaţiei investiţiilor. 

 
 
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 

 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
- Oana Adriana Badea – secretar de stat. 

 De la Institutul de Administrare a Afacerilor 
- Manaicu Adrian – profesor. 
De la Institutul Bancar Român 
- Dorina Poanta – rector. 
 
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 

 - Cristian-Sorin Dumitrescu    
 - Cătălin Croitoru    
 - Iosif Kötő    
 - Doina Burcău   

- Mihai Radan 
 - Sanda-Maria Ardeleanu  
 - Vasile Berci  
 - Viorel-Vasile Buda  
 - Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf  
 - Doiniţa-Mariana Chircu  
 - Victor Cristea 
 - George Ionuţ Dumitrică  
 - Anna-Lili Farkas  
 - Damian Florea  
 - Vasile Ghiorghe Gliga  
 - Marius-Sorin Göndör  
 - Florentin Gust Băloşin  
 - Gheorghe Hogea  

- Şerban Răzvan Mustea 
 - Csilla-Mária Petö  
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 - Cornel-Cristian Resmeriţă  
 - Ioan Sorin Roman  

- Ana Adriana Săftoiu  
 - Anghel Stanciu  
 - Maria Stavrositu  
 - Ionuţ-Marian Stroe  
 - Mihai Surpăţeanu  

- Radu Costin Vasilică   
- Dragoş Gabriel Zisopol. 
 
La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputaţi Monica Maria Iacob-Ridzi 

şi Dan-Radu Zătreanu. 
 
 
În ziua de joi, 23 aprilie 2009, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi 

studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a 
Comisiei. 

 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU  
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