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La lucrările Comisiei  sunt prezenţi 27 deputaţi din totalul de 28 

membri, fiind absent motivat dl.deputat Anghel Stanciu, Grupul 

Parlamentar al P.P.R.M.  

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

C.N.E.A.A. 

- Paul Sterian – secretar 

Autoritatea Naţională pentru Tineret 

- Richard Kovacs - director 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Petru Andea, vicepreşedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 

 
- Propunere legislativă privind Legea Tineretului.(PLX 428/2004). 
Dezbatere în prima lectură. 
 
- Proiect de Lege privind înfiinţarea Universităţii ,,Mihai Eminescu,, 
din municipiul Timişoara, judeţul Timiş (PLX-732/2004). 
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- Întâlnire de lucru cu reprezentanţii Biroului de Informare al 
Consiliului Europei la Bucureşti. 

 
- Proiect de Lege privind constituirea Sistemului Naţional de 
Cercetare Sociologică a Opiniei Publice.  
- Reexaminare solicitată de Preşedintele României.  
- Dezbatere în subcomisie şi pregătirea preraportului. 

 
 

1. Se reia dezbaterea la proiectul de Lege privind înfiinţarea 

Universităţii ,,Mihai Eminescu,, din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, 

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

cadrul anexei privind patrimoniul. Universitatea a prezentat anexele 

modificate conform solicitărilor comisiei. 

Comisia a constatat că universitatea îndeplineşte criteriile şi 

standardele pentru acreditare. De asemenea şi reprezentantul CNEAA 

confirmă îndeplinirea acestora.  

În consecinţă dl. vicepreşedinte Petru Andea supune votului pe 

articole proiectul de lege, care se aprobă cu 19 voturi pentru şi 3 abţineri. 

2. Legea Tineretului. 

D-na deputat Lia Olguţa Vasilescu în numele iniţiatorilor 

propunerii legislative, propune comisiei retragerea proiectului de lege, 

urmând ca subcomisia de lucru pentru această lege să prezinte un pachet 

de legi pe domeniul tineretului. În argumentaţia sa este susţinută de 

deputaţii: Roberta Anastase, Mihai Cristian Adomniţei, Cristian Mihai 

Apostolache, Mircea Puşcă, Adrian Moisoiu. 

Comisia a amânat hotărârea asupra acestui proiect de lege pentru 

şedinţa din săptămâna viitoare. 

La solicitarea Biroului de Informare al Consiliului Europei la 

Bucureşti, d-na Mariana Niţelea, director, a prezentat în faţa Comisiei 

patru materiale documentare privind: structura Consiliului Europei, 

puncte de reper, Comitetul Miniştrilor, Adunarea Parlamentară, 
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prevederile privind educaţia, instituţii europene a nu se confunda, 

prezentarea Biroului de Informare al Consiliului Europei la Bucureşti, 

educaţia pentru Europa, organismele Consiliului Europei din domeniul 

tineretului, sportul pentru toţi – activitatea Consiliului Europei în 

domeniul sportului, procesul de la Bologna, ,,Guvernarea în cadrul 

învăţământului superior,, , educaţia pentru un for democratic, al Treilea 

Summit al Consiliului Europei, Varşovia, 16-17 mai 2005. 

Membrii Comisiei au receptat cu interes ideile expuse, urmând să 

le aprofundeze după parcurgerea celor patru materiale difuzate de 

Biroului de Informare al Consiliului Europei la Bucureşti. 

Au fost adresate întrebări care vizau în special modalităţile de 

colaborare şi obţinere de informaţii de la organismul menţionat. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 


