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La lucrările comisiei sunt prezenţi toţi membrii comisiei. 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

- Jozsef Kötö – secretar de stat  

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.28/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea 
stimulării achiziţionării de calculatoare. Raport. Termen: 19 mai 
2005. (PLX 175/2005) 

2. Propunere legislativă privind Legea Tineretului Raport. (PLX 
428/2004).  
Redactarea şi finalizarea pachetului de legi pentru tineret 
propus de subcomisia de lucru. 

 
 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei care supune dezbaterii Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2005 pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în 

vederea stimulării achiziţionării de calculatoare.  

Dl.preşedinte Anghel Stanciu  prezintă proiectul de lege şi arată că 

legea în vigoare are unele carenţe legate de termenul de depunere a 

cererilor pentru achiziţionarea de calculatoare de către copii şi studenţii 

provenind din familii defavorizate. Prin noua propunere se solicită ca 

termenul limită de depunere a solicitărilor să fie de 30 aprilie pentru anul 

2005, iar pentru anii viitori acesta să fie stabilit prin hotărâre de guvern, 

ceea ce dă posibilitatea unei mai mari adaptări la condiţiile concrete ale 

fiecărui an.  

În continuare se trece la dezbaterea pe articole a proiectului de lege 

şi acestea sunt aprobate cu unanimitate de voturi. Supusă votului de 

ansamblu proiectul de lege este aprobat tot cu unanimitate de voturi. 

Se continuă cu Propunere legislativă privind Legea Tineretului. 

În numele subcomisiei constituite dl. deputat Nicolae Bănicioiu 

prezintă raportul suplimentar întocmit. Astfel, arată că în şedinţa din data 

de 3.02.2004, Plenul Camerei Deputaţilor a decis retrimiterea propunerii 

legislative la comisie în vederea reanalizării şi întocmirii unui raport 

suplimentar. La întocmirea raportului suplimentar, subcomisia a avut în 

vederea punctul de vedere al guvernului. De asemenea, subliniază faptul 

că se resimte acut lipsa unui cadru legislativ care să apere interesele 

tinerilor şi care să concure la reducerea impactului factorilor specifici de 

risc ce periclitează şansele de dezvoltare şi afirmare firească a tinerilor, 

dar prezenta propunere legislativă nu rezolvă problema unei legi cadru în 

acest sens. Prezenta propunerea legislativă privind Legea Tineretului nu 

îşi atinge finalitatea. Unele reglementări sunt deja reglementate de 

legislaţia în vigoare (ex. cele referitoare la imobilele cuprinse în anexele 

propunerii legislative, la sumele aferente conturilor care au aparţinut 
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fostului CC al UTC, la facilităţile de care dispun IMM-urile) sau nu mai 

sunt de actualitate (ex. Titlul II, Capitolele I, III, IV şi V). 

În concluzie, subcomisia formată din următorii deputaţi: Anastase 

Roberta, Monica Iacob Ridzi, Cristian Adomniţei, Marcel Romanescu, 

Daciana Sârbu, Nicolae Bănicioiu, Mihai Apostolache, a hotărât 

respingerea propunerii legislative privind Legea Tineretului. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu nu este de acord cu respingerea 

propunerii legislative, care la momentul depunerii a întrunit acordul 

tinerilor din toate formaţiunile politice şi propune dezbaterea ei sau 

conexarea la pachetul legislativ privind domeniul tineretului pe care 

subcomisia s-a angajat că-l va produce. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu propune ca şi alţi membri ai 

comisiei să facă parte din această subcomisie şi să se face mai multe etape 

de discuţii în care să se prezinte filozofia legii. Ar trebui stabilit un 

termen şi să se prezinte rezultate palpabile. 

Dl.deputat Ion Preda este de părere că trebuie acordat credit 

tinerilor care şi-au propus realizarea pachetului legislativ. De asemenea se 

pronunţă pentru respingerea propunerii legislative privind Legea 

Tineretului fiind de acord cu raportul suplimentar de respingere. 

Dl.deputat Pantelimon Manta este de acord cu propunerea tinerilor 

dar consideră că trebuie să se fixeze un termen rezonabil pentru 

prezentarea pachetului legislativ. 

Dl.deputat Alecsandru Ştiucă este dispus să participe la realizarea 

pachetului legislativ. 

Dl.deputat Horia Toma consideră că tinerii din subcomisie ar trebui 

să prezinte comisiei o sinteză a pachetului de legi la care lucrează. Are o 

obiecţie de fond, nu este de acord cu stabilirea unui termen scurt deoarece 

orice lege produce efecte juridice şi se produce haos legislativ dacă nu 

sunt atent întocmite. 
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D-na deputat Monica Ridzi solicită încrederea comisiei şi asigură 

că se vor străduit să prezinte pachetul legislativ, dar propune respingerea 

propunerii legislative privind Legea Tineretului. 

Dl.vicepreşedinte Petru Andea consideră că se evită competiţia 

între cele două propuneri legislative privind tineretul. Va trebui stabilit 

cât se preia din actuala propunere legislativă în noul pachet legislativ, 

pentru a se şti dacă se cumulează cele două legi sau nu. De asemenea 

întreabă sub semnătura cui va apare pachetul legislativ ? Ar dori ca 

subcomisia să prezinte măcar trei exemple de obiecţii de fond care nu 

corespund în actuala propunere legislativă. Propune ca într-o şedinţă 

viitoare să prezinte filozofia pachetului legislativ. 

Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos explică că este deranjat de faptul 

că în teritoriu este întrebat de ceea ce se întâmplă cu Legea Tineretului şi 

propune găsirea unei modalităţi de rezolvare a problemei. 

Dl.deputat Nicolae Bănicioiu precizează că subcomisia s-a întâlnit 

săptămânal cu tineri din toate formaţiunile politice şi au ajuns la un 

consens în hotărârile luate. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu subliniază că şi la actuala propunere 

legislativă s-a realizat consensul tuturor tinerilor din toate formaţiunile 

politice. 

Dl.deputat Vladimir Fârşirotu nu înţelege motivele pentru care se 

doreşte respingerea propunerii legislative 

Dl.deputat Cristian Apostolache doreşte să se elimine animozităţile 

din comisie, să se respingă propunerea legislativă privind Legea 

Tineretului şi toată comisia să fie iniţiator la pachetul legislativ la care se 

lucrează. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu propune amânarea votului la 

propunerea legislativă privind Legea Tineretului până după Seminarul 

,,Priorităţi ale politicilor publice pentru tineret în România ,,. La seminar 
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se vor dezbate cele două propuneri legislative de către toţi factorii 

interesaţi şi se va putea lua o decizie corectă.  

Dl.deputat Cristian Adomniţei este de acord şi va sprijini 

organizarea seminarului dar insistă pentru respingerea propunerii 

legislative privind Legea Tineretului. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că nu au fost invitat nici un 

iniţiator al propunerii legislative şi în consecinţă nu poate supune 

dezbaterii propunerea legislativă privind Legea Tineretului şi nu se poate 

vota. Declară închise lucrările şedinţei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
  

 


