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Marţi, 24  septembrie 2013  

  
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi toţi membrii Comisiei. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale 

- Vasilica Ştefania Duminică – secretar de stat 
- Constantin Enăcheoiu – consilier. 
  
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:  

Marţi, 24 septembrie 2013 
I. AVIZ 

 1. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administrative publice locale, aprobată prin Legea 
nr.174/2011 publicată în Monitorul Oficial al României nr.730 din 17 oct. 2011. Plx. 299/2013. 
Aviz. Termen: 28 septembrie 2013. C.D. – Cameră decizională. 

II. RAPOARTE 
 2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1 din 2011 a Educaţiei Naţionale. Plx. 
258/2013. Raport. Termen: 1 octombrie 2013. C.D. – Primă Cameră sesizată. 
 3. Propunere legislativă privind modificarea Legii Educaţiei Naţionale 1/2011. Plx. 
261/2013. Raport. Termen: 1 octombrie 2013. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

III. COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ 
 4.  Propunere de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind participarea 
Uniunii la un program de cercetare şi dezvoltare derulat în comun de mai multe state membre 
pentru a sprijini întreprinderile mici şi mijlocii care desfăşoară activităţi de cercetare. 
COM(2013)493. Termen: 2 octombrie 2013. Document legislativ. Comisia este sesizată pentru 
examinarea subsidiarităţii. 

5. Propunere de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind participarea 
Uniunii în cadrul unui program european pentru inovare şi cercetare în domeniul metrologiei, 
derulat în comun de mai multe state membre (Text cu relevanţă pentru SEE). COM(2013)497. 
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Termen: 2 octombrie 2013. Document legislativ. Comisia este sesizată pentru examinarea 
subsidiarităţii. 
 6. Propunere de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind participarea 
Uniunii la un al doilea Program de Parteneriat între Uniunea Europeană şi ţări în curs de dezvoltare 
privind trialurile clinice, derulat în comun de mai multe state membre (Text cu relevanţă pentru 
SEE). COM(2013)498. Termen: 2 octombrie 2013. Document legislativ. Comisia este sesizată 
pentru examinarea subsidiarităţii. 

Miercuri, 25 septembrie 2013 şi joi, 26  septembrie  2013 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Dragoş Zisopol, vicepreşedintele Comisiei. 
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.  
 Domnul deputat Anghel Stanciu a prezentat membrilor comisiei o poziţie de principiu,  
anume ca absenţa nemotivată a iniţiatorilor propunerilor legislative să atragă supă sine respingerea 
acesteia. 
 Domnul deputat Radu Zlati a propus ca, în lipsa iniţiatorilor, propunerea legislativă să fie 
amânată. 
 Domnul deputat Dinu Giurescu a fost de acord şi cu propunerea de respingere şi cu cea de 
amânare, în funcţie de ce va hotărî comisia. 
 Domnul deputat Petru Andea a arătat că se poate crea situaţia în care iniţiatorii nu se vor 
prezenta niciodată, obţinând amânarea şi trecerea tacită a proiectului de lege în Plen.  
 Domnul deputat Radu Zlati şi-a retras propunerea de amânare şi a fost de acord cu cea de 
respingere. 
 Domnul deputat Szabo Odon nu este de acord cu respingerea şi a propus amânarea la prima 
şedinţă şi discutarea pe fond la a doua şedinţă.  
 Domnul deputat Anghel Stanciu a propus ca în lipsa unui regulament al comisiilor, 
iniţiatorul care nu a venit prima dată să anunţe şi să solicite amânarea, dacă nu vine nici a doua 
oară şi nu se fac amendamente, propunerea legislativă se respinge. Aceeaşi poziţie se va aplica şi 
reprezentanţilor Guvernului care nu vin la şedinţele comisiilor. 
 Doamna deputat Raluca Turcan a fost de părere că se discută o procedură care nu există, un 
regulament al comisiilor nu poate excede Regulamentul Camerei Deputaţilor. Atributul 
constituţional al membrilor comisiei este de a dezbate proiectul de lege, nu de a-l respinge apriori. 
 Domnul vicepreşedinte Dragoş Zisopol a supus votului propunerea făcută de domnul 
deputat Anghel Stanciu. Cu 7 voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi o abţinere, propunerea nu a fost 
aprobată.  
 
  A urmat propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administrative publice locale, aprobată prin Legea 
nr.174/2011 publicată în Monitorul Oficial al României nr.730 din 17 oct. 201. (Plx. 299/2013). 

În urma dezbaterii, Comisia a hotărât emiterea avizului negativ cu 14 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă şi 1 abţinere. 

 
A urmat propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1 din 2011 a Educaţiei Naţionale. 

(Plx. 258/2013). 
Doamna secretar de stat Vasilica Ştefania Duminică a menţionat că ministerul nu susţine 

aprobarea. 
Domnul deputat Anghel Stanciu a solicitat amânarea deoarece nu este prezent iniţiatorul. 
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Domnul deputat Alexandru Băişanu şi domnul deputat Radu Zlati au susţinut respingerea 
propunerii legislative. 

Doamna deputat Sanda Maria Ardeleanu a solicitat amânarea dezbaterii propunerii 
legislative. Propunerea a fost amânată cu 10 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă. 

 
S-au continuat dezbaterile cu propunerea legislativă privind modificarea Legii Educaţiei 

Naţionale 1/201 (Plx. 261/2013). 
Doamna secretar de stat Vasilica Ştefania Duminică a prezentat propunerea legislativă care 

are ca obiect de reglementare modificarea alineatelor (2) şi (3) ale articolului 96 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca reprezentantul 
elevilor din unităţile de învăţământ să poată participa la şedinţele consiliului de administraţie în 
calitate de membru deplin, cu drept de vot, nu doar cu statut de observator, cum este în prezent 
reglementat. Domnia sa a precizat că ministerul nu susţine aprobarea acesteia deoarece elevii sunt 
minori şi nu au discernământ în luarea deciziilor, pot fi observatori. 

Domnul deputat Victor Cristea susţine propunerea de respingere. 
În urma dezbaterii, Comisia a hotărât respingerea propunerii legislative, cu 10 voturi pentru 

respingere şi 6 voturi împotriva respingerii, din următorul motiv: 
- având în vedere că pentru luarea deciziilor consiliului de administraţie al unităţilor de 

învăţământ preuniversitar sunt necesare anumite cunoştinţe şi o pregătire minimă prealabilă a 
membrilor acestuia, este mult mai oportun ca elevul să participe în calitate de observator, datorită 
lipsei de experienţă. 

 
Dezbaterile au continuat cu Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind participarea Uniunii la un program de cercetare şi dezvoltare derulat în comun 
de mai multe state membre pentru a sprijini întreprinderile mici şi mijlocii care desfăşoară activităţi 
de cercetare. COM(2013)493.  
 Referitor la conţinutul Propunerii, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  
 Prezenta propunere se referă la participarea Uniunii Europene la programul comun 
Eurostars-2, derulat de mai multe state membre ca o continuare a programului comun Eurostars. 
Eurostars este un program european dedicat întreprinderilor mici şi mijlocii care desfăşoară 
activităţi de cercetare şi dezvoltare, la care participă toate statele membre şi şase state asociate 
(Croaţia, Islanda, Israel, Norvegia, Elveţia şi Turcia). Programul se bazează pe Eureka (reţea 
interguvernamentală europeană înfiinţată în anul 1985, cu scopul de a sprijini colaborarea în 
domeniul cercetării industriale), iar secretariatul Eureka este structura responsabilă cu punerea în 
aplicare. 
 Eurostars-2 va îmbina sursele de finanţare ale Uniunii cu cele naţionale şi private pentru a 
sprijini cercetarea orientată către piaţă, realizată în cadrul unor proiecte transnaţionale iniţiate şi 
conduse de IMM-uri care desfăşoară activităţi de cercetare. IMM-urile reprezintă coloana 
vertebrală a economiei europene şi au potenţialul de a contribui în mod semnificativ la creşterea 
economică şi la crearea unui număr mai mare de locuri de muncă în Uniunea Europeană. 
 Obiectivul general al prezentei propuneri legislative este de a stimula creşterea economică 
europeană şi crearea de locuri de muncă prin creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi 
mijlocii (IMM-uri) care desfăşoară activităţi de cercetare, contribuind astfel la Strategia Europa 
2020.  
 Obiectivele generale ale programului Eurostars-2 sunt următoarele: 

- de a promova, în orice domeniu, activităţile de cercetare transnaţionale orientate către piaţă 
ale întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) , care desfăşoară activităţi de cercetare, în special ale 
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celor care nu au experienţă în cercetarea transnaţională, care conduc la introducerea pe piaţă a unor 
produse, procese şi servicii noi sau îmbunătăţite; 

- de a contribui la realizarea Spaţiului european de cercetare (SEC) şi de a spori 
accesibilitatea, eficienţa şi eficacitatea finanţării publice pentru IMM-urile care desfăşoară activităţi 
de cercetare în Europa, prin alinierea, armonizarea şi sincronizarea mecanismelor de finanţare 
naţionale. Acesta este singurul program din cadrul Orizont 2020 dedicat în mod special IMM-urilor 
care desfăşoară activităţi de cercetare, deschis oricărui domeniu de cercetare şi dezvoltare,  cu un 
impact suplimentar asupra aprofundării integrării programelor naţionale de cercetare. 
 România a participat încă de la început (2008) la acest program, angajându-se cu o 
participare anuală de 500.000 euro. Până în prezent România a finanţat 14 proiecte, din cele 21 
aprobate. Bugetul total al celor 14 proiecte este de circa 4.810.000 euro, din care jumătate provine 
de la bugetul public. Ţinând cont de interesul crescut, de tendinţa de participare, în continuă 
creştere, a IMM-urilor din România şi a celorlalte tipuri de participanţi (universităţi, institute de 
cercetare şi companii), precum şi de recomandarea CE, se are în vedere creşterea contribuţiei 
României la programul Eurostars 2 până la 1.500.000 euro anual.  

Principiul subsidiarităţii se aplică deoarece propunerea nu intră sub incidenţa competenţei 
exclusive a Uniunii Europene. Subsidiaritatea este garantată prin faptul că propunerea este bazată 
pe articolul 185 din TFUE, care prevede în mod explicit participarea Uniunii la programele de 
cercetare derulate de mai multe state membre şi conform căruia toate aspectele operaţionale sunt 
puse în aplicare, dacă este posibil, la nivel naţional, asigurându-se totodată o abordare coerentă a 
programului comun la nivel european. Pe cont propriu, statele membre nu vor putea atinge la un 
nivel satisfăcător obiectivele propunerii, întrucât programele naţionale de cercetare care sprijină 
IMM-urile care desfăşoară activităţi de cercetare duc lipsa interoperabilităţii şi a compatibilităţii şi 
doar foarte puţine cicluri de programe naţionale sunt sincronizate şi utilizează o evaluare inter 
pares internaţională comună. Valoarea adăugată a acţiunii Uniunii este semnificativă, deoarece 
implicarea UE va permite crearea unui nou cadru juridic în care finanţările UE şi cele naţionale vor 
putea fi regrupate în cadrul unei strategii comune de stimulare a proiectelor de colaborare 
transnaţională în materie de C&D, iniţiate şi conduse de IMM-uri care desfăşoară activităţi de 
cercetare. 

Membrii Comisiei au considerat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, că sunt îndeplinite 
condiţiile necesare pentru respectarea principiului subsidiarităţii,  şi 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.  
 

A urmat Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
participarea Uniunii în cadrul unui program european pentru inovare şi cercetare în domeniul 
metrologiei, derulat în comun de mai multe state membre (Text cu relevanţă pentru SEE). 
COM(2013)497.  

Referitor la conţinutul Propunerii, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  
 Prezenta propunere se referă la participarea Uniunii Europene în cadrul Programului 

european pentru inovare şi cercetare în domeniul metrologiei (EMPIR) derulat de mai multe state 
membre.  

Metrologia, ştiinţa măsurătorilor, este punctul nevralgic al lumii de înaltă tehnologie în care 
trăim, iar măsurătorile din ce în ce mai precise şi mai fiabile sunt esenţiale pentru a încuraja 
inovarea şi creşterea economică în economia noastră bazată pe cunoaştere. 
 Obiectivul central este de a aborda problemele cu care se confruntă sistemul european de 
cercetare în domeniul metrologiei şi de a maximiza beneficiile unor soluţii de măsurare mai bune 
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pentru Europa. Obiectivele generale ale EMPIR sunt de a oferi soluţii integrate şi adecvate 
obiectivului urmărit de metrologie, care sprijină inovarea şi competitivitatea industrială şi 
tehnologii de măsurare, pentru a face faţă provocărilor societale precum sănătatea, mediul şi 
energia, inclusiv sprijin pentru elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor; şi de a crea un sistem 
european integrat de cercetare în domeniul metrologiei, cu masă critică şi o angajare activă la nivel 
regional, naţional, european şi internaţional. 

EMPIR va contribui la o serie de iniţiative emblematice în cadrul strategiei Europa 2020 
care sunt afectate de cercetarea în domeniul metrologiei, inclusiv „O Uniune a inovării”, „O agendă 
digitală pentru Europa”, „O Europă eficientă din punct de vedere energetic” şi „O politică 
industrială adaptată erei globalizării”, prin soluţii inovatoare pentru gestionarea resurselor naturale, 
prin sprijinirea procesului de standardizare care să permită comerţului mondial oportunităţi pentru 
noi produse şi servicii şi prin faptul că permite, de exemplu, testarea eficientă a sateliţilor de 
comunicaţii.   

Până acum România nu a fost parte la acest program dar, având în vedere domeniul strategic 
de aplicare, care contribuie la creşterea competitivităţii şi atingerea obiectivelor Strategiei Europa 
2020, precum şi rezultatele obţinute în primul program european pentru inovare  şi cercetare în 
domeniul metrologiei (EMRP), România susţine propunerea de Decizie făcându-se demersuri  ca 
programul să fie promovat la nivel naţional astfel încât să devină membru al EMPIR. 

Principiul subsidiarităţii se aplică în măsura în care propunerea nu intră sub incidenţa 
competenţei exclusive a Uniunii Europene. Subsidiaritatea este păstrată prin faptul că propunerea 
este bazată pe articolul 185 din TFUE, care prevede în mod explicit participarea Uniunii la 
programele de cercetare derulate de mai multe state membre. 

Obiectivele propunerii nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre în mod 
individual, deoarece amploarea şi complexitatea cerinţelor în materie de metrologie necesită 
investiţii care depăşesc bugetele de bază ale INM-urilor europene alocate cercetării. Fără o 
abordare coerentă la nivel european şi fără o masă critică, există un risc ridicat de dublare a 
eforturilor, cu consecinţa creşterii costurilor. 

Valoarea adăugată a intervenţiei publice la nivelul UE se regăseşte în capacitatea UE de a 
reuni programele naţionale de cercetare compartimentate, de a contribui la conceperea de strategii 
de finanţare şi de cercetare comune dincolo de frontierele naţionale şi de a atinge o masă critică de 
actori şi investiţii necesare pentru a aborda provocările cu care se confruntă sistemul de cercetare în 
domeniul metrologiei, sporind, în acelaşi timp, eficienţa cheltuielilor publice.  

Membrii Comisiei au considerat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, că sunt îndeplinite 
condiţiile necesare pentru respectarea principiului subsidiarităţii,  şi 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.  
 

Propunere de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind participarea Uniunii 
la un al doilea Program de Parteneriat între Uniunea Europeană şi ţări în curs de dezvoltare privind 
trialurile clinice, derulat în comun de mai multe state membre (Text cu relevanţă pentru SEE). 
COM(2013)498.  

Referitor la conţinutul Propunerii, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  
 Instituit în 2003 ca reacţie la criza sănătăţii publice de la nivel mondial cauzată de 
principalele trei boli asociate sărăciei – HIV/SIDA, malaria şi tuberculoza –, dar şi ca urmare a 
angajamentului UE de a atinge obiectivele ONU de dezvoltare ale mileniului până în 2015, 
Parteneriatul între Uniunea Europeană şi ţări în curs de dezvoltare privind trialurile clinice 
(EDCTP) are ca obiectiv general îmbunătăţirea capacităţii UE de a investi într-un mod mai eficient 
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în cercetarea şi dezvoltarea de intervenţii medicale noi sau îmbunătăţite împotriva bolilor asociate 
sărăciei în beneficiul ţărilor în curs de dezvoltare şi în parteneriat cu acestea, în special în ceea ce 
priveşte ţările din Africa Subsahariană. Mai precis, EDCTP2 îşi propune să atingă următoarele 
obiective specifice: 
 - un număr mai mare de intervenţii medicale noi sau îmbunătăţite împotriva HIV/SIDA, 
tuberculozei, malariei şi a altor boli asociate sărăciei şi, până la încheierea programului, livrarea a 
cel puţin unei intervenţii medicale noi; 
 - consolidarea cooperării cu ţările din Africa Subsahariană, în special privind dezvoltarea 
capacităţii lor de a efectua trialuri clinice în deplină conformitate cu principiile etice fundamentale 
şi cu legislaţia relevantă de la nivel naţional, al Uniunii şi internaţional; 
 - îmbunătăţirea coordonării, alinierii şi integrării programelor naţionale relevante pentru a 
creşte rentabilitatea investiţiilor publice europene. 
 - extinderea cooperării internaţionale cu alţi finanţatori publici şi privaţi; 
 - creşterea impactului printr-o cooperare eficientă cu iniţiative relevante ale UE, inclusiv cu 
asistenţa pentru dezvoltare acordată de UE. 

EDCTP este un parteneriat între 14 state membre UE (Austria, Belgia, Danemarca, Franţa, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia, şi Regatul Unit), 
Norvegia, Elveţia şi ţările în curs de dezvoltare, ce permite studiile clinice şi dezvoltarea de noi 
medicamente şi vaccinuri împotriva bolilor asociate sărăciei.  

În acest moment România nu participă la acest program. Ministerul Educaţiei Naţionale se 
află în etapa de investigare a interesului comunităţii ştiinţifice româneşti de a participa la astfel de 
proiecte şi analizează complementaritatea cu obiectivele pe care şi le propune în plan naţional, cu 
luarea în considerare a resurselor limitate pe care le avem la dispoziţie. Apreciind rezultatele 
primului program, România susţine propunerea Comisiei de a continua, într-o variantă îmbunătăţită 
cooperarea în acest domeniu. 

Principiul subsidiarităţii se aplică deoarece propunerea nu intră sub incidenţa competenţei 
exclusive a Uniunii Europene. Subsidiaritatea este garantată prin faptul că propunerea este bazată 
pe articolul 185 din TFUE, care prevede în mod explicit participarea Uniunii la programele de 
cercetare derulate de mai multe state membre şi conform căruia toate aspectele operaţionale sunt 
puse în aplicare, dacă este posibil, la nivel naţional, asigurându-se totodată o abordare coerentă a 
programului comun la nivel european.  
 La baza iniţiativei EDCTP este programul comun bazat pe programele şi activităţile 
naţionale ale statelor membre participante şi ale ţărilor asociate, alcătuit din aceste programe şi 
activităţi, cu sprijinul şi participarea Uniunii. Acesta îmbunătăţeşte rentabilitatea investiţiilor 
europene în programele de cercetare clinică prin punerea la dispoziţie a unei platforme comune 
care poate permite o mai bună exploatare a rezultatelor cercetării pentru dezvoltarea de intervenţii 
medicale noi sau îmbunătăţite împotriva HIV/SIDA, a malariei, a tuberculozei şi a altor boli 
asociate sărăciei, în beneficiul ţărilor în curs de dezvoltare, în special a celor din Africa 
Subsahariană. Impactul preconizat la nivel european va fi mai mare decât suma impacturilor 
programelor şi activităţilor naţionale. El va permite atingerea masei critice necesare, atât în termeni 
de resurse umane, cât şi financiare, prin reunirea cunoştinţelor de nivel expert şi a resurselor 
complementare disponibile pentru a accelera dezvoltarea unor intervenţii medicale noi sau 
îmbunătăţite care sunt urgent necesare pentru a reduce impactul devastator al bolilor asociate 
sărăciei în ţările în curs de dezvoltare. Mai mult, la nivel mondial, el contribuie la realizarea unei 
voci unice care să reprezinte eforturile europene de cercetare în lupta împotriva acestor boli în 
ţările în curs de dezvoltare. În cele din urmă, el promovează un efect structurant pe termen lung 
asupra politicilor şi sistemelor de cercetare ale ţărilor europene şi, în egală măsură, ale celor în curs 



 7

de dezvoltare, şi ajută la integrarea politicilor şi sistemelor de cercetare şi de dezvoltare ale UE 
într-un context coerent. 

Membrii Comisiei au considerat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, că sunt îndeplinite 
condiţiile necesare pentru respectarea principiului subsidiarităţii,  şi 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.  
 

În zile de miercuri, 25 septembrie 2013 şi joi, 26 septembrie  2013, lucrările Comisiei au 
avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de 
lucru a Comisiei.   
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Angel TÎLVĂR 
 


