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La lucrări sunt prezenţi toţi membrii Comisiei. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

M.E.C. 

- Paloma Petrescu – secretar de stat 

- Ioan Neacşu – director general 

- Constantin Brătianu – director general 

C.N.E.A.A. 

- Paul Sterian – secretar 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 

1. Proiect de Lege privind înfiinţarea Universităţii ,,Bogdan Vodă,, 
din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj (PLX-724/2004). 

2. Proiect de Lege privind înfiinţarea Universităţii ,,Dimitrie 
Cantemir,, din municipul Tg.Mureş, jud.Mureş (PLX 
734/2004). 

3. Proiect de Lege privind înfiinţarea Universităţii Athenaeum din 
municipiul Bucureşti (PLX 735/2004). 
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4. Punct de vedere al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport cu referire la unele probleme privind încadrarea şi 
mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
(adresa M.Ed.C. nr.27956/18.03.2005). 

5. Propunere legislativă privind Legea Tineretului. 
6. Proiect de Lege privind constituirea Sistemului Naţional de 

Cercetare Sociologică a Opiniei Publice.  
- Reexaminare solicitată de Preşedintele României 

 
 

Se reia dezbaterea la proiectul de Lege privind înfiinţarea 

Universităţii ,,Bogdan Vodă,, din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, 

care a fost amânat în şedinţa anterioară din cauza unor erori materiale în 

cadrul anexei privind patrimoniul. Universitatea a prezentat anexele 

modificate conform legii. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu invită reprezentanţii M.E.C. şi 

C.N.E.A.A. să-şi prezinte punctul de vedere.  

Dl.director general Constantin Brătianu precizează că, după 

verificarea documentelor, ministerul nu mai are obiecţii şi este de acord 

cu propunerea de acreditate. 

Dl.Paul Sterian, secretar CNEAA, precizează că este de acord cu 

propunerea de acreditare a universităţii. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului pe articole proiectul 

de lege, care se aprobă cu unanimitate de voturi. De asemenea şi votul 

final întruneşte unanimitate de voturi. 

Se continuă cu proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii 

,,Dimitrie Cantemir,, din municipul Tg.Mureş, jud.Mureş, care de 

asemenea a fost amânat pentru corectarea unor erori la anexa privind 

patrimoniul. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu invită reprezentanţii M.E.C. şi 

C.N.E.A.A. să-şi prezinte punctul de vedere.  
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Dl.Paul Sterian, secretar CNEAA, subliniază că universitatea a 

trecut la corectarea erorilor din patrimoniu şi sunt îndeplinite condiţiile 

pentru acreditare. 

Dl.director general Constantin Brătianu precizează că, după 

verificarea documentelor, ministerul nu mai are obiecţii şi este de acord 

cu propunerea de acreditate. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului pe articole proiectul 

de lege, care se aprobă cu unanimitate de voturi. De asemenea şi votul 

final întruneşte unanimitate de voturi. 

Urmează proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii 

Athenaeum din municipiul Bucureşti, proiect amânat pentru corectarea 

unor observaţii la anexa privind patrimoniul. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu invită reprezentanţii M.E.C. şi 

C.N.E.A.A. să-şi prezinte punctul de vedere.  

Dl.Paul Sterian, secretar CNEAA, subliniază că universitatea a 

trecut la corectarea observaţiilor din anexă şi astfel, sunt îndeplinite 

condiţiile pentru acreditare. 

Dl.director general Constantin Brătianu precizează că, după 

verificarea documentelor, ministerul nu mai are obiecţii şi este de acord 

cu propunerea de acreditate. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului pe articole proiectul 

de lege, care se aprobă cu unanimitate de voturi. De asemenea şi votul 

final întruneşte unanimitate de voturi. 

Urmează Punctul de vedere al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport cu referire la unele probleme privind încadrarea şi 

mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar (adresa 

M.Ed.C. nr.27956/18.03.2005).  

În urma dezbaterilor Comisia a fost de acord cu eliberarea unui 

punct de vedere consultativ, după cum urmează: 
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1. Absolvenţii facultăţilor de matematică (învăţământ de lungă 

durată) care au înscrisă pe diploma de licenţă, profilul 

“Matematică”, specializarea “Informatică” titularizaţi, în 

învăţământul preuniversitar, liceal sau gimnazial,  prin 

repartizare sau concurs, pe posturi de matematică şi care au 

obţinut definitivarea în învăţământ şi eventual gradele didactice 

II şi I la această specializare, pot fi transferaţi ca titulari, în cazul 

restrângerii de activitate, pe posturi/catedre de matematică sau 

pe posturi/catedre de informatică, informatică – tehnologii 

asistate de calculator, tehnologia informaţiilor şi a 

comunicaţiilor, tehnologia informaţiilor şi comunicării, conform 

prevederilor legale privind restrângerea de activitate. 

2. Absolvenţii facultăţilor de matematică, specializarea 

Informatică, care nu sunt titulari, dar cu definitivarea în 

învăţământ şi eventual gradele didactice II şi I în specializarea 

matematică, pot participa la concursurile organizate anual 

pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante în învăţământul 

preuniversitar, la disciplinele matematică sau informatică – 

tehnologii asistate de calculator, tehnologia informaţiilor şi a 

comunicaţiilor, tehnologia informaţiilor şi comunicării, în 

vederea titularizării pe posturi/catedre, cu respectarea 

prevederilor legale. 

3. În conformitate cu prevederile art.7(5) şi art.37(5) din Legea 

nr.349/2004 maiştrii – instructori titulari în învăţământ pe 

posturi/catedre  de instruire practică,  care, ulterior titularizării, 

dobândesc prin studii şi alte specializări didactice, pot solicita 

trecerea în noua specializare, cu păstrarea statutului de personal 

didactic titular conform legii. Au prioritate cadrele didactice 

aflate în restrângere de activitate. 
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La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Anghel Stanciu, 

Petru Andea, Ferenc Asztalos, Ovidiu Ganţ, Mihai Dumitriu, Pantelimon 

Manta, Alecsandru Ştiucă, Adrian Moisoiu, Mircea Puşcă, Monalisa 

Găleteanu, Mihai Apostolache. 

Referitor la propunerea legislativă privind Legea Tineretului se 

hotărăşte ca săptămâna viitoare să se dezbată în primă lectură. 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 


