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S I N T E Z A 
 

lucrărilor Comisiilor reunite din ziua de 2 noiembrie 2004 
 
 

Comisiile de specialitate ale Parlamentului, respectiv Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport de la Camera Deputaţilor, 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă şi tineret şi Comisia pentru sănătate, 

ecologie şi sport de la Senat, s-au întrunit în şedinţă comună pentru a 

dezbate Proiectul Legii Bugetului de stat pe anul 2005. 

Comisiile reunite, constată o subfinanţare cronică a învăţământului 

în pragul integrării României în Uniunea Europeană. Reforma şi 

modernizarea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice, presupun eforturi 

financiare substanţiale. În acest scop, deputaţii şi senatorii din comisiile 

reunite au procedat la amendarea legii bugetului de stat pe anul 2005, 

după cum urmează:  

- suplimentarea bugetului Academiei Române cu 14 miliarde lei, 

din care 10 miliarde lei la capitolul cheltuieli de capital şi 4 

miliarde la capitolul transferuri pentru cercetare-dezvoltare; 

- suplimentarea bugetului pentru cercetare ştiinţifică cu 26,5 

miliarde lei; 
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- suplimentarea bugetului pentru învăţământ cu 11.357,4 miliarde 

lei; 

- suplimentarea bugetului pentru activitatea de tineret cu 30 

miliarde lei. 

În continuarea lucrărilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret 

şi sport a Camerei Deputaţilor a luat în dezbatere Proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2004 privind 

instituirea subvenţiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru 

studenţii care locuiesc în alte spaţii decât căminele instituţiilor de 

învăţământ superior de stat.  

Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare acordarea unei 

subvenţii pentru acoperirea parţială a cheltuielilor de cazare a studenţilor, 

cu îndeplinirea unor condiţii privind: domiciliul sau reşedinţa în altă 

localitate decât aceea a instituţiei în care studiază; venitul minim brut 

lunar pe membru de familie, care să nu depăşească salariul minim pe 

economie, respectiv 2,8 milioane lei; să aibă vârsta de până la 29 ani; 

optează pentru subvenţie şi nu au primit sau solicitat un loc de cazare în 

căminele studenţeşti ale instituţiei de învăţământ superior în care 

frecventează cursurile. 

Cu unanimitate de voturi, Comisia, a aprobat proiectul de lege în 

forma adoptată de Senat. 

La lucrările Comisiilor reunite au participat ca invitaţi reprezentanţi 

ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Finanţelor Publice, 

Academia Română, Autoritatea Naţională pentru Tineret, Agenţia 

Naţională pentru Sport. De asemenea, au participat la dezbateri 

reprezentanţii sindicatelor din învăţământ şi cercetare ştiinţifică. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi toţi membrii Comisiei.  

PREŞEDINTE 
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu  


