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   PROCES-VERBAL 

         a şedinţei comune a Comisiilor din ziua de 8 decembrie 1999 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 28 deputaţi, fiind absenţi 

motivat 1 deputat. 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

C.N.E.E.A. 

- dl.Ioan Mihăilescu – preşedinte 

- dl. Paul Sterian – secretar 

- membrii Biroului şi membrii Consiliului 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Florin Bogdan, preşedintele 

Comisiei de învăţământ şi cercetare ştiinţifică de la Senat. 

Comisiile au adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 

1. Evaluarea activităţii desfăşurate de membrii Consiliului 
Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare (aprilie 1994 – 
decembrie 1999). 

2. Stabilirea profilurilor şi specializărilor rămase vacante, în 
scopul audierii noilor candidaţi. 

 
Dl. preşedinte Florin Bogdan invită pe dl.Mihăilescu să prezinte 

raportul CNEAA. 
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Dl. preşedinte Ioan Mihăilescu a prezentat în sinteză 

raportul  activităţii CNEAA în perioada aprilie 1994 – decembrie 1999, 

care fost distribuit anterior fiecărui deputat şi senator. 

Dl. preşedinte Florin Bogdan apreciază că activitatea desfăşurată 

de CNEAA a fost una de pionierat în domeniu, a fost foarte greu să se 

facă faţă la un volum foarte mare de muncă, cu toate acestea Consiliul s-a 

descurat destul de bine. 

Dl. senator Emil Tocaci consideră că membrii Consiliului au lucrat 

surprinzător de bine având în vedere presiunile mari la care au fost 

supuşi; învăţământul superior s-a îmbogăţit cu un număr de universităţi 

particulare de valoare. 

Dl. senator Liviu Maior doreşte să precizeze că activitatea CNEAA 

la începuturi a fost privită cu scepticism, membrii Consiliului au fost nişte 

temerari cu o responsabilitate foarte mare; Ministerul Învăţământului din 

acea perioadă a fost un scut în faţa decăderii învăţământului superior; 

consideră că această instituţie şi-a făcut datori şi o felicită. 

Dl. deputat Napoleon Antonescu apreciază că pe parcursul 

activităţii s-a constatat o perfecţionare a Consiliului; de asemenea 

apreciază volumul extraordinar de mare al comisiilor de specialitate şi 

criteriile obiective stabilite de Consiliu; CNEAA a apărut datorită inflaţiei 

de universităţi particulare apărute după 1990; unele universităţi 

particulare sunt excelente; urmează un volum mare de muncă la 

reevaluările periodice. 

Dl. deputat Virgil Petrescu arată că în colaborarea cu CNEAA în 

perioada 1996-1997 au fost şi momente dificile, dar au fost soluţionate în 

condiţii bune în beneficiul învăţământului superior; doreşte să precizeze 

că votul din şedinţa anterioară, de înlocuire a 5 persoane din Consiliu, a 

fost un vot împotriva Legii nr.88/1993 şi ar dori ca acest lucru să se 

reaglementeze în cadrul acestei şedinţe; urmează o evaluare periodică la 
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un număr foarte mare de universităţi; felicită CNEAA pentru 

munca dură şi dificilă pe care a depus-o. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu arată că a avut posibilitatea să 

cunoască activitatea Consiliului şi apreciază că acesta nu a avut o misiune 

uşoară; întreaga activitate a Consiliului a contribuit la stabilirea 

standardelor de evaluare; felicită Consiliul pentru întreaga activitate. 

Dl. deputat Ferenc Asztalos arată că s-a ajuns uneori la decizii 

ciudate, comisiile de specialitate au avut aprecieri pozitive, dar decizia 

finală a Consiului a fost diametral opusă – ar dori să se explice această 

situaţie. 

Dl. preşedinte Ioan Mihăilescu arată că în majoritate cazurilor 

Consiliul a aprobat deciziile comisiilor de specialitate, dar au fost şi 

cazuri de prea mare generozitate a comisiilor şi atunci Consiliul a respins 

propunerile. 

Dl. preşedinte Florin Bogdan precizează că aprecierile făcute de 

senatori şi deputaţi au fost pozitive, s-a apreciat munca în totalitate a 

Consiliului şi a comisiilor de specialitate; cu unanimitate de voturi se 

apreciază ca pozitivă activitatea Consiliului. 

Se continuă cu punctul 2 al ordinei de zi, nominalizarea domeniilor 

în scopul audierii noilor candidaţi. 

Dl. deputat Alexandru Ionescu precizează că nu se ştie exact care 

sunt locurile vacante, trebuie să se schimbe 7 membri din Consiliu şi aşa 

se va şti care sunt locurile vacante; consideră nelegal faptul că ni se 

sugerează pe cine să schimbăm, chiar şi prin demisie; îşi exprimă mirarea 

că de peste un an un post este vacant (Bârsan), deci se poate lucra şi cu un 

număr mai mic de membri; doreşte ca procedura să se desfăşoare firesc, 

să se schimbe 1/3 din membrii Consiliului. 

Dl.senator Costică Ciurtin arată că nu ar dori să se încerce să se 

deturneze lucrurile prin discuţii interminabile şi propune să se continue 

lucrările. 
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Dl. deputat Gheorghe Secară precizează că, chiar dacă nu 

convine votul exprimat în şedinţa anterioară, a fost un vot al majorităţii şi 

nu trebuie să se revină asupra lui; propune să se acopere domeniile celor 5 

membri care şi-au depus demisia. 

Dl. deputat Mihai Vitcu  arată că bătălia pentru ocuparea acestori 

locuri este foarte mare; pentru domeniul istorie era desemnat dl. prof. 

Platon, care a fost determinat să se retragă; sunt şi alţi specialişti care pot 

acoperi acest domeniu; nu există instituţie de învăţământ superior care să 

nu aibă o facultate de istorie, deci este necesar să fie şi un specialist în 

istorie. 

Dl. senator Emil Tocaci este de părere că nu se mai poate reveni 

asupra celor ce s-a decis prin vot în şedinţa anterioară; solicită 

preşedintelui de şedinţă să nu permită abordarea discuţiilor în acest sens; 

în ce priveşte domeniile se poate discuta; regretă că M.E.N. nu a introdus 

pe listă şi specializarea istorie; nu se mai poate reveni asupra votului 

exprimat şi nici să se mai discute pe această temă. 

Dl. preşedinte Florin Bogdan arată că în şedinţa anterioară s-au 

votat 7 domenii de activitate, acum nu se mai poate discuta decât care 

sunt acele domenii şi propune să se înceapă cu cele complet neacoperite. 

Dl. deputat Sorin Stănescu consideră că votul din şedinţa anterioară 

este împotriva legii, deci nu este democratic; înlocuirea unei 1/3 se referă 

la cei 19 membri, deci 6 membri trebuie înlocuiţi, în concluzie votul nu a 

fost dat cu respectarea legii; sunt suficiente elemente care demonstrează 

că nu este legal; votul încalcă legea şi nu se poate permite acest lucru.. 

Dl. preşedinte Florin Bogdan precizează că în şedinţa anterioară, în 

urma votului a rămas 5+2 = 7, deci un vot dat trebuie acceptat de toată 

lumea; propune să nu se mai tergiverseze lucrurile prin discuţii 

interminabile. 

Dl. deputat Napoleon Antonescu este de părere că nu poate fi 

reprezentată în Consiliu fiecare specializare (500), nici toate universităţile 
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nu pot fi reprezentate (56), trebuie să se facă o selecţie după valoare şi 

după domeniu; toate domeniile sunt acoperite prin comisii. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu consideră că nu s-a încălcat 

legea, 7 membri reprezintă 30 %, deci 1/3; propune să fie invitat dl. 

preşedinte Ioan Mihăilescu să sugereze care sunt domeniile care trebuie 

acoperite. 

D-na deputat Mariana Stoica propune să se stabilească care sunt 

cele cinci domenii cu prioritate absolută. 

Dl. deputat Virgil Petrescu este de părere că nu trebuie alcătuit 

Consiliul pe specialităţi ci pe domenii: tehnic, economic, ştiinţe politice şi 

administrative, medicină, ş.a. 

Dl. deputat Gheorghe Tarna consideră că trebuie respectate 

anumite criterii, prestigiul instituţiei, al candidatului; să se urmărească 

calitatea, oamenii competenţi; este de acord cu dl. deputat Sorin Stănescu 

că trebuie respectată legea. 

Dl. senator Liviu Maior arată că acest Consiliu este format din 

cadre didactice universitare capabile să se pronunţe asupra oricărui 

domeniu; trebuie să se propună 5 domenii, vor fi alese 7 persoane, cei 2 

în plus vor fi gestionaţi în funcţie de cantitatea de muncă care va fi; 

propune domeniile: economic, ştiinţe umaniste, ştiinţe politice şi 

administrative, ştiinţele educaţiei şi educaţie fizică. 

Dl. deputat Alexandru Ionescu consideră că s-a trecut la stabilirea 

domeniilor sărind peste prima fază, în această situaţie va părăsi sala 

pentru că nu se respectă legea şi nu doreşte să garanteze cu prezenţa acest 

lucru. 

Dl. preşedinte Ioan Mihăilescu arată că în stabilirea domeniilor 

trebuie să se respecte lista publicată de Guvern: economic, ştiinţe 

umaniste, ştiinţele educaţiei, ştiinţele politice şi administrative. 

Dl. preşedinte Florin Bogdan arată că au mai rămas domeniile: 

tehnic şi sport şi să se hotărască dacă se mai adaugă ceva. 
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Dl. deputat Alexandru Brezniceanu consideră foarte bună 

propunerea d-lui Ioan Mihăilescu. 

Dl. deputat Aureliu Săndulescu propune ca CNEAA-ul să fie 

condus de personalităţi, să se lase un loc pentru o personalitate, să se aibe 

în vedere ca prestigiul să fie deasupra domeniului. 

Dl. preşedinte Florin Bogdan supune votului domeniile propune: 

- ştiinţe economice  - se aprobă cu unanimitate de voturi; 

- ştiinţe umaniste     - se aprobă cu unanimitate de voturi; 

- ştiinţe social politice şi administrative – se aprobă cu 

unanimitate de voturi; 

- ştiinţele educaţiei – se aprobă cu 21 voturi pentru  şi 10 

împotrivă; 

- tehnic-inginereşti – se aprobă cu 19 voturi pentru şi 6 împotrivă 

- sport – nu se aprobă , cu 6 voturi pentru  

Dl. deputat Mihai Vitcu propune să rămână pentru domeniul istorie 

dl. prof. Platon. 

Dl. senator Gheorghe Bunduc susţine propunerea d-lui deputat 

Vitcu. 

Dl. preşedinte Florin Bogdan anunţă că şedinţa viitoare va avea loc 

pe 15 decembrie 1999 la ora 9,00 la Camera Deputaţilor. 

Dl. deputat Ferenc Asztalos propune ca şedinţa să se ţină tot la 

Senat, accesul este mai uşor pentru invitaţi. 

Supusă votului, propunerea se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Dl. preşedinte Florin Bogdan precizează că şedinţa următoare va 

avea loc pe 15 decembrie 1999, ora 9,00 la Senat, Sala de marmură. 

Candidaţii pentru audiere vor trebuie să aducă un curriculum vitae. 

Audierea candidaţilor se va face după următorul program: 

- 9-10 – ştiinţe economice 

- 10 – 10,30 – ştiinţe umaniste 

- 10,30 – 11,00 – ştiinţe politice şi administrative 
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- 11 – 11,30 – ştiinţele educaţiei 

- 11,30 . ştiinţe inginereşti. 

Dl. preşedinte Florin Bogdan supune votului prezenţa Biroului 

CNEAA la lucrările şedinţei, din 15 decembrie a.c., care se aprobă cu 

unanimitate de voturi; ordinea de zi fiind epuizată, dl. preşedinte Florin 

Bogdan declară închise lucrările şedinţei. 

 

 

PREŞEDINTE    SECRETAR 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


