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 Şedinţele Comisiei din zilele de 06 şi 07 septembrie 2011 au avut următoarea 
ordine de zi: 

Marţi, 06 septembrie 2011 
I. AVIZE 

 1. Proiect de Lege pentru modificarea Acordului între România şi Regatul 
Spaniei cu privire la funcţionarea Institutului Cultural Român de la Madrid şi a 
Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din Bucureşti, semnat la Madrid la 19 
octombrie 2010. PLx 447/2011. Aviz. Termen: 1 septembrie 2011. Iniţiator: 
Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 2. Propunere legislativă privind serviciile de îngrijire şi supraveghere a copiilor 
pe timpul zilei. Plx. 424/2011. Aviz. Termen: 30 iunie 2011. Iniţiator: deputat PDL 
Roberta Alma Anastase. C.D. – Cameră decizională. 
 3. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor de creştere, îngrijire şi educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani. Plx 
457/2011. Aviz. Termen: 2 septembrie 2011. Iniţiator: deputaţi PSD: Bejinariu 
Eugen, Burcău Doina, Drăghici Sonia-Maria, Dumitrache Ileana Cristina, Iordache 
Florin, Marinescu Antonella, Mitrea Manuela, Năstase Adrian, Vlădoiu Aurel; 
senator PSD: Andronescu Ecaterina. C.D. – Cameră decizională. 

 
II. COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ 

 1. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind atribuirea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către 
autorităţile vamale. COM (2011) 285. E 19/2011. Termen: 14.09.2011. Comisia este 
sesizată pentru examinarea fondului (conţinutul) propunerii. 
 2. Cartea Verde vizând modernizarea Directivei privind calificările 
profesionale. COM (2011) 637. Termen: 15 septembrie 2011. Comisia este sesizată 
pentru exprimarea unui punct de vedere.  

Miercuri, 07 septembrie  2011 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
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Marţi, 06 septembrie 2011 
 
 Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul prof. univ. dr. Cristian Sorin 
Dumitrescu, preşedintele  Comisiei. 
 Ordinea de zi a fost aprobată, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. 

În deschiderea şedinţei domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a făcut 
câteva observaţii referitoare la rezultatele examenului naţional de bacalaureat,  
sesiunile 2011, la modul în care a fost organizat şi s-a desfăşurat acest examen şi, mai 
ales, la măsurile ce au fost sau ar fi trebuit întreprinse pentru a preîntâmpina finalul 
catastrofal al acestui examen. A propus o dezbatere pe această temă cu comisiile 
reunite, la care să participe domnul ministru Petru Daniel Funeriu. 
 Domnul deputat Marius Gondor a fost de acord cu iniţierea dezbaterii, dar este 
de părere că nu este timp de a căuta vinovaţi, ci trebuie găsite măsuri de remediere. A 
propus ca membrii Comisiei să vină la dezbateri cu propuneri concrete, scrise, care să 
fie discutate cu ministrul educaţiei. 
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a considerat că dezastrul actual din 
sistemul de învăţământ este cel mai rău din ultimii 20 de ani, deoarece are loc o 
politizare inadmisibilă a învăţământului. A insistat ca domnul ministru Funeriu să fie 
prezent la dezbatere şi a arătat că nu doreşte să fie părtaş la distrugerea şcolii 
româneşti. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a întrebat reprezentanţii 
Ministerului Educaţiei dacă a apărut metodologia pentru examenul naţional de 
bacalaureat din 2012, care trebuia să apară la 1 septembrie 2011. 
 Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a răspuns că metodologia pentru 
bacalaureatul din 2012 este în lucru şi va apărea în scurt timp. De asemenea, a spus 
că este important să se facă o dezbatere pe tema bacalaureatului, dar precizează că nu 
pe baza Legii educaţiei nr.1/2011 s-a organizat, în acest an, examenul de bacalaureat.  
 Domnul deputat Mihai Surupăţeanu a precizat că pregătirea elevilor lasă de 
dorit, aceştia neavând nici noţiuni de cultură generală minimale. Au fost multe cauze  
care au dus la această situaţie şi chiar formarea corpului profesoral lasă de dorit. Este 
de părere că nu trebuie să se politizeze această situaţie şi crede că nu ministrul este de 
vină pentru dezastrul de la bacalaureat. A susţinut că trebuie să se corecteze tot ce se 
poate din punct de vedere legislativ, pe acest segment. 
 Domnul deputat Victor Cristea a fost de părere că politizarea din învăţământ a 
dus la deprofesionalizarea corpului profesoral şi a considerat că toată clasa politică 
este vinovată pentru rezultatele foarte proaste de la bacalaureat.  
 Doamna deputat Adriana Săftoiu a subliniat că dezbaterea nu poate să aibă loc 
fără prezenţa domnului ministru Funeriu, care va trebui să prezente atât cauzele, cât şi 
măsurile care se impun. De asemenea, a solicitat ca domnul ministru Funeriu să 
prezinte Comisiei şi situaţia directorilor de şcoli care au fost numiţi cu delegaţie pe 
un an de zile. 
 Domnul deputat Florentin Gust a fost de părere că membrii Comisiei trebuie să 
ia atitudine faţă de prestaţia domnului ministru Funeriu, chiar să se constituie o 
comisie de control. Totodată, a considerat că toată lumea poartă vine pentru dezastrul 
de la bacalaureat şi, de asemenea, că nu toţi elevi trebuie să ia bacalaureatul 
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 Domnul deputat Anghel Stanciu a menţionat că s-a trecut de la un învăţământ 
elitist la un învăţământ comprehensiv. Studiile liceale se încheie în două moduri: o 
parte cu diplomă de bacalaureat care oferă posibilitatea continuării studiilor la 
facultate, o altă parte cu certificat de absolvire care permite accesul în şcolile 
postliceale.  
 Domnul vicepreşedinte Koto Josef a fost de acord ca dezbaterea pe tema 
bacalaureatului să aibă loc pe baza unor analize concrete. 
 În continuare, dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea 
Acordului între România şi Regatul Spaniei cu privire la funcţionarea Institutului 
Cultural Român de la Madrid şi a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din 
Bucureşti, semnat la Madrid la 19 octombrie 2010 (PLx 447/2011). 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care are ca obiect 
de reglementare ratificarea Acordului între România şi Regatul Spaniei cu privire la 
funcţionarea Institutului Cultural Român de la Madrid şi a Centrului Spaniol al 
Institutului Cervantes din Bucureşti, semnat la Madrid la 19 octombrie 2010. 
documentul cuprinde prevederi privind statutul şi competenţele Institutului/Centrului 
şi relaţiile de subordonare, locul de desfăşurare a activităţii, obiectivele urmărite în 
derularea programelor, reglementări referitoare la personal şo la condiţiile de 
angajare, regimul fiscal aplicabil.  
 În urma dezbaterii, cu unanimitate de voturi s-a hotărât eliberarea avizului 
favorabil.  
 Punctele 2 şi 3 din ordinea de zi, propunere legislativă privind serviciile de 
îngrijire şi supraveghere a copiilor pe timpul zilei (Plx. 424/2011) şi propunerea 
legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de creştere, 
îngrijire şi educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani (Plx 457/2011), având acelaşi obiect 
de reglementare, conform prevederilor art. 68 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, au fost dezbătute împreună. 
 În urma dezbaterii cu unanimitate de voturi s-a hotărât eliberarea avizului 
favorabil pentru fiecare din cele două propuneri legislative.  
 A urmat propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind atribuirea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către 
autorităţile vamale. COM (2011) 285. E 19/2011.  
 Referitor la conţinutul propunerii, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  
adoptarea acestui regulament ar permite autorităţilor vamale să asigure o mai mare 
protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală (DPI); propunerea este în 
concordanţă cu politica şi cu strategia de lungă durată a Uniunii privind protecţia 
DPI; protecţia proprietăţii intelectuale stimulează inovarea, iar asigurarea respectării 
efective a acesteia are un impact pozitiv asupra ocupării forţei de muncă, pentru 
consumatori şi pentru întreaga societate; propunerea nu va avea nici un impact asupra 
resurselor umane şi asupra bugetului Uniunii Europene, noul regulament va deveni 
un instrument mai solid de asigurare a respectării legislaţiei, sporind astfel 
legitimitatea intervenţiei vamale.  
 Membrii Comisiei au considerat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, că 
sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru respectarea principiului subsidiarităţii,  şi 
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anume: domeniul vizat nu ţine 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.  
 Lucrările au continuat cu dezbaterea asupra Cărţii Verzi vizând modernizarea 
Directivei privind calificările profesionale. COM (2011) 637. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a precizat că, în contextul 
adoptării de către Comisia Europeană a Cărţii Verzi vizând modernizarea Directivei 
privind calificările profesionale (COM(2011)637), preşedintele Comisiei pentru piaţa 
internă şi protecţia consumatorului (IMCO) a Parlamentului European, domnul 
Malcom Harbour, a adresat rugămintea parlamentelor naţionale de a prezenta un 
punct de vedere pe marginea acestui document.  
 Totodată, a informat membrii Comisiei că s-a transmis o solicitare domnului 
ministru Petru Daniel Funeriu, ca în calitatea dânsului de coordonator al Agenţiei 
Naţionale pentru Calificări şi al Consiliului Naţional pentru Recunoaşterea şi 
Echivalarea Diplomelor, să ne transmită, în scris, un punct de vedere până în data de 
13 septembrie 2011 
 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitat: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
 - Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat 
 - Ivan Margareta Simona - director Autoritatea Naţională pentru Calificări  
 - Stanciu Tudor – consilier.  
 
 La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
   - Cristian-Sorin Dumitrescu 
 - Cătălin Croitoru    
 - Iosif Kötő  
 - Doina Burcău 
 - Mihai Radan 
 - Sanda-Maria Ardeleanu 
 - Vasile Berci  
 - Viorel-Vasile Buda  
 - Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf   
 - Doiniţa-Mariana Chircu  
 - Victor Cristea 
 - George Ionuţ Dumitrică  
 - Anna-Lili Farkas 
 - Vasile Ghiorghe Gliga  
 - Marius-Sorin Göndör  
 - Florentin Gust Băloşin  
 - Gheorghe Hogea  
 - Şerban Răzvan Mustea  
  - Csilla-Mária Petö 
 - Cornel-Cristian Resmeriţă  
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 -  Ana Adriana Săftoiu 
 - Teodor Marius Spînu  
 - Anghel Stanciu  
 - Maria Stavrositu  
 - Mihai Surpăţeanu  
 - Radu Costin Vasilică  
 - Dragoş Gabriel Zisopol. 

 
 
 În ziua de joi, 07 septembrie 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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