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 La lucrările şedinţei  au fost prezenţi toţi membrii Comisiei. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

- Andrei Kiraly – secretar de stat 
De la Federaţia Sindicatelor Independente din Învăţământ „Spiru Haret” 
- Spiridon Tudor – secretar general. 
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ 
- Liviu Pop. 
 

 Ordinea de zi a şedinţei Comisiei este următoarea:  
 

I. Şedinţă comună cu Comisia pentru învăţământ,  
ştiinţă, tineret şi sport de la Senat 

 Raportul asupra stării sistemului naţional de  învăţământ - 2010. R24/2011. 
Raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului. 
Termen: 8 aprilie 2011. Iniţiator: Guvern. Camera Deputaţilor + Senatul– 
Cameră decizională.    
 Invitat: Domnul Petru Daniel Funeriu – Ministrul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

II. AVIZ 
 1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi 
finanţarea rezidenţiatului. PLx 202/2011. Aviz. Termen: 10 mai 2011. Iniţiator: 
Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

 
III.RAPORT 
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 1. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educaţia 
naţională. Plx. 172/2011. Raport. Termen: 9 mai 2011. C.D. – Prima cameră 
sesizată.  

 
IV. COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ 

 1. Comunicarea Comisiei Europene privind Cadrul european pentru strategii 
naţionale de incluziune a romilor. E 9/2011. Termen: 05.05.2011.  

 
Miercuri, 04 mai şi joi, 05 mai 2011 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Cristian Sorin 
Dumitrescu, care, în deschiderea şedinţei a anunţat că şedinţa comună cu Comisia 
omoloagă de la Senat se amână, deoarece domnul ministru Daniel Funeriu a trimis o 
scrisoare prin care a rugat ca Raportul privind starea învăţământului românesc în 
2010 să fie discutat după data de 16 mai a.c., având în vedere agenda internă şi 
internaţională stabilită deja.  

Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului (PLx 202/2011). 

Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care are ca obiect 
de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 
privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului. Schimbările preconizate sunt: pentru 
specialitatea medicină de familie, accesul în specialitate se va face numai prin 
rezidenţiat, similar cu celelalte specialităţi medicale; se doreşte descentralizarea 
concursului naţional de rezidenţiat şi organizarea acestuia în cele şase centre 
universitare cu universităţi de medicină şi farmacie; acordarea de competenţe limitate 
absolvenţilor facultăţii de medicină promoţia 2005 şi ulterioare care nu au promovat 
examenul de rezidenţiat; precizarea şi respectarea limitelor de competenţe ale 
medicilor rezidenţi; asigurarea de răspundere civilă profesională devine obligatorie şi 
pentru medicii rezidenţi şi medicii cu competenţe limitate. 

La dezbatere au luat cuvântul următorii deputaţi: Cristian Sorin Dumitrescu, 
Marius Spînu, Mihai Surupăţeanu, Victor Cristea, Anghel Stanciu, Koto Josef, 
Răzvan Mustea.  

În urma dezbaterii, s-a hotărât avizarea favorabilă, cu 10 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă. 

A urmat propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind 
educaţia naţională (Plx. 172/2011). 

Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare completarea art. 45 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
în sensul ca dispoziţiile articolului (6) ale acestui articol, prin care se prevede ca în 
cazul unităţilor de nivel gimnazial sau liceal cu predare în limbile minorităţilor 
naţionale, singulare în municipiu, oraş sau comună, se acordă personalitate juridică, 
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indiferent de efectivul de elevi, să se aplice şi în cazul unităţilor de învăţământ cu 
predare în limba română, în localităţile unde populaţia română este minoritară. 

Domnii deputaţi Marius Spânu şi Anghel Stanciu au susţinut respingerea 
propunerii legislative deoarece prevederile acesteia se regăsesc în actuala Lege a 
Educaţiei Naţionale. 
 În urma dezbaterii, s-a hotărât respingerea propunerii legislative, cu 14 voturi 
pentru respingere, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere, pentru evitarea dublei reglementări, 
având în vedere faptul că la alineatul (3) al art. 19 din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011 se prevede posibilitatea înfiinţării, la cererea părinţilor sau tutorilor legali, de 
unităţi de învăţământ preuniversitar cu predare în limba română, cu personalitate 
juridică, în unităţile administrativ-teritoriale în care numărul elevilor nu se încadrează 
în efectivele prevăzute de lege. 
  

Dezbaterile au continuat cu punctul IV, Comunicarea Comisiei Europene 
privind Cadrul european pentru strategii naţionale de incluziune a romilor. E 9/2011. 

La începutul dezbaterii s-au făcut câteva precizări referitoare la hotărârea 
adoptată de Camera Deputaţilor privind procedura de lucru şi mecanismul decizional 
pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale 
Uniunii Europene şi la principiul subsidiarităţii. 

Principiul subsidiarităţii constituie un criteriu de reglementare a exercitării 
competenţelor partajate între Comunitate şi statele membre. Pe de o parte, acesta 
exclude intervenţia Comunităţii în cazul în care o chestiune poate fi reglementată 
eficient de statele membre la nivel central, regional sau local. 

Principiului subsidiarităţii presupune îndeplinirea a trei condiţii: domeniul 
vizat nu trebuie să ţină de competenţa exclusivă a Comunităţii; obiectivele acţiunii 
preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre; acţiunea poate fi 
îndeplinită mai bine, având în vedere dimensiunile şi efectele sale, prin intervenţia 
Comunităţii. 

Membrii Comisiei au considerat că, în acest caz, este respectat principiul 
subsidiarităţii.  

Referitor la conţinutul propunerii, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  
- Comunicarea vine să completeze legislaţia şi politicile comunitare în 

domeniul egalităţii şi oferă un cadru menit să ghideze politicile naţionale privind 
romii şi să mobilizeze fondurile disponibile la nivel UE; 

- Comunicarea este conformă cu obiectivele generale ale Strategiei Europa 
2020; 

- această comunicare vine pe fondul unor tensiuni existente la nivel european 
cu privire la direcţiile de dezvoltare a politicilor de incluziune a romilor şi la nivelul 
de responsabilitate;  

- Statele membre trebuie să se asigure că toţi copiii romi au acces la educaţie 
de calitate şi că aceştia nu sunt supuşi discriminării şi segregării în şcoli, indiferent 
dacă sunt sedentari sau nu. Mai mult, statele membre trebuie să asigure, cel puţin, 
absolvirea unei şcoli primare, să extindă accesul la educaţie timpurie de calitate şi să 
reducă rata părăsirii timpurie a şcolii în ciclul secundar, conform obiectivelor 
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strategiei Europa 2020. Tinerii romi ar trebui, de asemenea, puternic încurajaţi să 
urmeze cicluri secundare şi terţiare de educaţie; 

- cea mai reprezentativă politică publică naţională în domeniu este Programul-
cadru destinat incluziunii sociale a persoanelor vulnerabile aparţinând minorităţii 
romilor pentru perioada 2011 – 2020. Obiectivele specifice ale acestuia sunt: 
creşterea investiţiilor în dezvoltarea educaţiei formale şi informale, a abilităţilor şi 
competenţelor femeilor, copiilor şi tinerilor romi; creşterea ratei de ocupare, în rândul 
minorităţii romilor; combaterea sărăciei care afectează minoritatea romilor;  

- autorităţile române împreună cu toţi factorii implicaţi lucrează la Strategia 
naţională pentru incluziunea socială a romilor, însoţită de planurile de măsuri 
sectoriale;  

- în România 87 % dintre copii romi sunt înscrişi la şcoală, aproximativ 50% 
dintre romi sunt analfabeţi sau semianalfabeţi iar 21% nu au absolvit nici un nivel de 
educaţie. În plus, 30% dintre cei care frecventează cursurile învăţământului primar si 
gimnazial abandonează şcoala înainte de încheierea studiilor. 9% dintre cetăţenii de 
etnie romă frecventează cursurile liceale, iar procentul romilor înscrişi la facultate 
este de doar 0.13%;  

Cadrul european are o serie de puncte forte: accentul pus pe angajamentul 
politic al tuturor statelor membre; abordarea integrată bazată pe acţiuni în domeniul 
educaţiei, ocupării, locuinţelor şi sănătăţii; evitarea dihotomiei ţară de origine / ţară 
de destinaţie; lipsa unor indicatori noi şi a obligaţiei de raportare; importanţa  
utilizării mai eficiente a fondurilor europene, atât în cadrul actualului cadru bugetar 
cât şi a celui viitor. 

Din punctul de vedere al României, documentul poate fi considerat bun, 
echilibrat, oportun şi realist, fiind importantă dimensiunea europeană a problematicii 
şi stabilirea unui cadru comun UE.  

 
 În zilele de miercuri, 04 mai şi joi, 05 mai 2011, lucrările Comisiei au avut pe 
ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda 
de lucru a Comisiei.   
 
 
 

  PREŞEDINTE 
 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU  
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