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   S I N T E Z A 

            lucrărilor Comisiei din data de 25 iulie 1997 
 

 

Şedinţa Comisiei a avut două obiective: 

1. Analiza unor scrisori şi memorii adresate Comisiei; 

2. Stabilirea programului tematic pentru şedinţele Comisiei din lunile iulie 

şi august. 

Comisia a stabilit ca propunerile formulate în scrisori şi memorii să fie 

reţinute pentru modificarea şi completarea Legii nr.88/1993 privind acreditarea 

instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, precum şi pentru 

Legea  învăţământului nr.84/1995.Mai multe scrisori şi memorii au fost orientate 

către Ministerul Învăţământului şi Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi 

Acreditare. 

Comisia, în baza adresei Biroului Permanent nr.9/HBP/ 16.06.1997, a 

aprobat programul  de lucru pentru lunile iulie şi august, după cum urmează: 15 - 

18 iulie; 25 - 28 august 1997. 

Urmare solicitărilor primite de la Institutul de Cercetare şi Proiectare Delta 

Dunării, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Geologie şi 

Geoecologie Marină şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Comisia 

propune ca şedinţele acesteia din intervalul 15 - 18 iulie să se desfăşoare în judeţul 

Tulcea, cu următoarele obiective: 
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1. Analiza şi dezbaterea proeictului de Lege privind protecţia animalelor 

vertebrate în domeniul experimentării şi al altor proceduri efectuate în scopuri 

ştiinţifice. 

2. Vizite de documentare la institute de cercetare ştiinţifică în scopul 

cunoaşterii efectelor aplicării Ordonanţei nr.8 / 1997 privind stimularea 

cercetării-dezvoltării şi inovării, precum şi specificul  cercetării în domeniul 

ecologic şi al Biosferei  Delta Dunării. Întâlniri şi discuţii cu cercetătorii 

ştiinţifici privind politicile de finanţare, de  programe, cadrul legislativ existent şi 

necesar, reforma în cadrul sistemului cercetare-dezvoltare. 

În acest sens s-a intervenit cu o adresă la Biroul Permanent pentru aprobarea 

acţiunii. 

În programul de activitate pentru luna august se prevede continuarea 

dezbaterii proiectului de lege menţionat la pct.1. 

Absenţi: Petrescu Virgil - Grup parlamentar PNTCD- motivat 

    Săndulescu Aureliu - Grup parlamenta PNTCD - motivat 

    Stoica Mariana - Grup parlamentar P.D. - motivat 

 

 

 Preşedinte,                                                 Secretar, 

      

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

Andronescu 


