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     PROCES-VERBAL 

 

                 al şedinţei Comisiei din ziua de 19 noiembrie 1997 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 27 deputaţi, fiind absenţi motivat 3:  
-  Petrescu Virgil - Grupul parlamentar P.N.T.C.D. - C.E. 
- Săndulescu Aureliu Emil - Grupul parlamentar P.N.T.C.D.- C.E.  
- Stoica Mariana Valeria - Grupul parlamentar U.S.D. - P.D. 
La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 
- Mihai Sorin Stănescu - ministrul tineretului şi sportului. 
- Emerich Jenei - secretar de stat în ministerul tineretului şi sportului. 
- Adrian Constantin Dragnea - secretar general al ministerului tineretului şi 

sportului. 
- Lia Manoliu - preşedinta Comitetului Olimpic Român. 
- Iolanda Balaş - preşedinta Federaţiei Române de Atletism. 
- Cristian Gaţu - preşedintele C.S. Steaua şi preşedintele Federaţiei Române 

de Handbal. 
- Alina Popescu - director  juridic Federaţia Română de Fotbal. 
- Gabriel Popescu - directorul Direcţiei Programe de Dezvoltare - Federaţia 

Română de Fotbal. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu 

preşedintele Comisiei. 
Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de lege pentru ratificarea Convenţiei Europene cu privire la 

recunoaşterea academică a titlurilor universitare, adoptată la Paris la 14 decembrie 
1959. Avizare în fond. Raportor : dl. deputat Niculae Napoleon Antonescu. 

2. Proiectul de lege pentru ratificarea Convenţiei Europene cu privire la 
echivalarea perioadelor de studii universitare, adoptată la Paris la 15 decembrie 
1956. Avizare în fond. Raportor : dl. deputat Gheorghe Vâlceanu. 

3. Proiectul de lege pentru ratificarea Convenţiei Europene cu privire la 
echivalarea generală a perioadelor de studii universitare, adoptată la Roma la 06 
noiembrie 1990. Avizare în fond. Raportor : dl. deputat Ioan Vida-Simiti. 

4. Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional la Convenţia 
Europeană cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituţii 
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universitare, adoptată la Strasbourg la 03 iunie 1964. Avizare în fond. Raportor : 
dl. deputat Constantin Cotrutz. 

5. Proiectul de lege pentru ratificarea Convenţiei Europene cu privire la 
echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituţii universitare, adoptată la Paris 
la 11 decembrie 1953. Avizare în fond. Raportor : dl. deputat Petre Moldovan. 

6. Completarea subcomisiei de analiză şi evaluare a C.N.E.A.A. şi stabilirea 
termenului final de depunere a raportului. 

Comisia a avizat în fond proiectele de legi menţionate la punctele 1,2,3,4,5. 
Votul exprimat pentru fiecare proiect de lege a fost în unanimitate. 

La punctul 6 al ordinei de zi Comisia a aprobat includerea domnului deputat 
Anton Ionescu ca membru în subcomisia  de analiză şi evaluare a C.N.E.A.A., în 
locul domnului deputat Ovidiu Virgil Drăgănescu, care a plecat din Comisia 
noastră la Comisia  de control a S.R.I. S-a stabilit ca subcomisia de analiză şi 
evaluare a activităţii C.N.E.A.A. să-şi încheie raportul până la sfârşitul anului în 
curs. 

În continuarea activităţii Biroul Comisiei s-a întâlnit într-o şedinţă de lucru 
cu conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului şi cu preşedinţi şi conducători 
de Federaţii şi cluburi  sportive, în scopul stabilirii unui program legislativ pentru 
domeniul sportului. 

S-a stabilit, de comun acord, ca sinteza dezbaterilor să fie transmisă 
factorilor interesaţi. De asemenea Ministerul Tineretului şi Sportului va transmite 
factorilor interesaţi proiectul de lege privind educaţia fizică şi sportul organizând 
periodic întâlniri de lucru pentru definitivarea textului proiectului de lege amintit.  

 
  

 Preşedinte,      Secretar, 

Prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu           Prof.univ.dr. Alexandru Ionescu 


