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Marţi, 8 februarie 2005 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 27 deputaţi, fiind absent 

dl.deputat Vladimir Mircea Fârşirotu. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de 

zi: 

Marţi, 8 februarie 2005, ora 14,00 
1. Probleme generale privind organizarea activităţii 
2. Prezentarea criteriilor şi standardelor privind controlul planificat 

la universităţile particulare propuse spre acreditare. 
3. Întâlnirea grupului de lucru pentru reanalizarea Legii 

Tineretului 
Miercuri, 9 februarie 2005, ora 9,00 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.104/2004 pentru modificarea alin.(8) al 
art.8 din Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor 
financiar în vederea stimulării achiziţionării de 
calculatoare.(P.L.X.10/2005) Raport. 
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2. Proiect de Lege privind constituirea Sistemului Naţional 
de Cercetare Sociologică a Opiniei Publice.  
(6 parlamentari PRM) 
- Reexaminare solicitată de Preşedintele 
României.(P.L.X.312/2004)  Raport 

3. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea 
institutelor de teorie politică şi educaţie 
democrată.(P.L.X..730/2004) Aviz. 

 

În deschiderea şedinţei, dl. preşedinte Anghel Stanciu anunţă că în 

conformitate cu aprobarea Biroului Permanent nr.75/2005,  comisia 

urmează să efectueze un control la cele 9 universităţi particulare propuse 

spre acreditare, privind îndeplinirea criteriilor şi standardelor de evaluare 

academică şi acreditare. 

Ca urmare, Comisia a hotărât să delege câte trei deputaţi pentru 

fiecare universitate, însoţiţi de câte un reprezentant al Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării şi al C.N.E.A.A. Vizitarea universităţilor 

particulare propuse pentru acreditare va avea loc în perioada 9-28 

februarie 2005. În şedinţă au fost prezentate criteriile şi standardele 

privind controlul planificat la cele 9 universităţi particulare propuse spre 

acreditare.  

În continuarea  lucrărilor va avea loc întâlnirea grupului de lucru 

pentru reanalizarea Legii Tineretului.  

Dl.preşedinte Anghel Stanciu propune cooptarea în acest grup de 

lucru a  d-nei deputat Oana Vasilescu, din partea P.R.M. care nu are 

reprezentat, mai ales că domnia sa a fost unul dintre iniţiatorii proiectului 

de lege. De asemenea, şi Grupul Parlamentar UDMR îşi va desemna un 

reprezentat din rândul tinerilor care va participa la aceste întâlniri de lucru 

pentru legea Tineretului. 
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Miercuri, 9 februarie a.c. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

comisiei. 

La lucrările comisie au participat ca invitaţi: 

M.E.C. 

- Constantin Brătianu – director general 

În continuarea lucrărilor,  comisia a luat în dezbatere proiectul de 

lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2004 

pentru modificarea alin.(8) al art.8 din Legea nr.269/2004 privind 

acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de 

calculatoare.  

Dl.deputat Mircea Puşcă, în numele subcomisiei,  propune comisiei 

aprobarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

Cu unanimitate de voturi, proiectul de lege a fost propus spre 

dezbatere Plenului Camerei Deputaţilor, în forma adoptată de Senat. La 

dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Anghel Stanciu, Mircea 

Puşcă, Ecaterina Andronescu, Pantelimon Manta, Mihai Dumitriu, 

Cristian Adomniţei. 

Se continuă cu Proiectul de Lege privind organizarea şi 

funcţionarea institutelor de teorie politică şi educaţie democrată. 

Subcomisia este formată din: Petru Andea, Cristian Adomniţei. 

Dl.vicepreşedinte Petru Andea menţionează că trebuie să se elibere 

doar aviz şi în aceste condiţii atenţia se va canaliza asupra art.6 care 

revine comisiei şi propune aviz favorabil. Restul observaţiilor făcute de 

subcomisie vor fi înaintate ca amendamente. 

Comisia, în urma dezbaterilor,  a elaborat aviz favorabil, cu 

unanimitate de voturi, cu unele amendamente la proiectul de lege privind 

organizarea şi funcţionarea institutelor de teorie politică şi educaţie 

democrată. La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Anghel 
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Stanciu, Petru Andea, Ferenc Asztalos, Ecaterina Andronescu, Mircea 

Puşcă, Ion Preda, Ovidiu Ganţ, Paul Magheru, Horia Toma. 

Pentru proiectul de Lege privind constituirea Sistemului Naţional 

de Cercetare Sociologică a Opiniei Publice – reexaminarea solicitată de 

Preşedintele României -  a fost constituit un colectiv de experţi din 

domeniul sociologiei. După expertiză, comisia va decide dacă proiectul 

de lege va fi promovat sau se va propune respingerea acestuia.  

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

închise lucrările comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 

 

 


