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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 Gheorghe Kiraly – secretar de stat 
- Ivan Margareta Simona -  director Autoritatea Naţională pentru Calificări  
- Oana Salomia – şef serviciu.  
De la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ 
- Liviu Pop – secretar general 
 

 Ordinea de zi a şedinţei Comisiei a fost următoarea:   
 

Miercuri, 14 septembrie 2011 
I. Şedinţă comună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport de la 

Senat 
 Dezbatere cu tema: Examenul naţional de bacalaureat 
 Invitat: Domnul Petru Daniel Funeriu – Ministrul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

 
II. COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ 

 1. Cartea Verde vizând modernizarea Directivei privind calificările 
profesionale. COM (2011) 637. Termen: 15 septembrie 2011. Comisia este sesizată 
pentru exprimarea unui punct de vedere.  
 

III. RAPOARTE 
 1. Propunere legislativă privind completarea art.289 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011. Plx. 451/2011. Raport. Termen: 19 septembrie 2011. C.D. – 
Prima cameră sesizată.  
 2. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educaţia 
naţională. Plx. 501/2011. Raport. Termen: 19 septembrie 2011. C.D. – Prima 
cameră sesizată. 
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Joi, 15 septembrie 2011 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
  
 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 
informează membrii comisiei, referitor la punctul I, şedinţa comisiilor reunite, că 
domnul ministru Petru Daniel Funeriu a transmis o scrisoare prin care anunţă că nu 
poate răspunde invitaţiei adresate, deoarece participă la şedinţa de Guvern. Ca opinie 
personală, a precizat că, faţă de situaţia din învăţământul românesc, domnul ministru 
Funeriu avea obligaţia să participe. Se va relua invitaţia pentru o altă dată, care va fi 
convenită de comun acord cu Comisia de la Senat. 
 Doamna deputat Adriana Săftoiu a considerat că este o sfidare din partea 
domnului ministru Funeriu, iar argumentul cu şedinţa de Guvern este foarte slab. 
Propune ca invitaţia următoare să fie adresată Premierului, dacă domnul ministru 
Funeriu nu are timp.  
 Domnul deputat Vasile Berci a propus ca la dezbaterea care va avea loc cu 
domnul ministru Funeriu să se extindă aria discuţiilor şi cu alte teme de interes major. 
 Domnul deputat Marius Gondor a apreciat echilibrul cu care s-a abordat 
situaţia creată şi îşi exprimă speranţa şi încrederea că şi la întâlnirea viitoare cu 
ministrul să predomine acelaşi echilibru. 
 
 Lucrările Comisiei au continuat cu Cartea Verde vizând modernizarea 
Directivei privind calificările profesionale. COM (2011) 637. 
 Domnul consilier Petru Andea a precizat că solicitarea Comisiei pentru piaţa 
internă şi protecţia consumatorului (IMCO) a Parlamentului European, privind 
conţinutul Cărţii Verzi vizând modernizarea Directivei privind calificările 
profesionale, este una deosebit de importantă şi presupune a da răspunsul la un număr 
de 24 de întrebări. Punctul principal al Cărţii Verzi îl constituie emiterea unui card 
profesional, care ar trebui să fie o completare utilă a documentelor Europass, ceea ce 
ar putea simplifica procedura de recunoaştere profesională şi ar contribui la 
asigurarea calităţii sistemelor naţionale de educaţie şi la îmbunătăţirea transparenţei 
procedurii de recunoaştere.   
 La elaborarea răspunsurilor formulate de Comisie s-a avut în vedere punctul de 
vedere al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în calitate de 
instituţie coordonatoare a Autorităţii Naţionale pentru Calificări şi al Direcţiei pentru 
echivalarea şi recunoaşterea diplomelor. 
 Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a susţinut punctul de vedere 
transmis din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 
 Domnul deputat Marius Spînu a apreciat Cartea Verde privind calificările 
profesionale ca fiind un pas înainte pentru mobilitatea forţei de muncă în România. 
 Membrii Comisiei, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, au susţinut punctul 
de vedere al ministerului.  
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 A urmat propunerea legislativă privind completarea art.289 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011 (Plx. 451/2011). 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare completarea art.289 din Legea educaţiei naţionale, în sensul 
ca profesorii universitari, membrii ai Academiei Române şi ai academiilor de ştiinţe 
pe domenii, să rămână în activitate ca titulari, cu normă întreagă şi cu dreptul de a 
conduce doctorate, peste vârsta de pensionare, pe baza certificatului de sănătate. 
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a susţinut propunerea legislativă şi a 
menţionat că nu este vorba despre multe persoane în această situaţie, ci doar de 
vârfuri ştiinţifice.  
 Domnul deputat Marius Spînu a arătat că în Legea educaţiei nu este nici o 
limitare ca profesorii de excepţie să-şi continue activitatea şi crede că este o problemă 
falsă, care de fapt este reglementată. 
 Domnul deputat Răzvan Mustea a susţinut că legea educaţiei prevede aceste 
solicitări şi nu se impune modificarea acesteia, în consecinţă a propus respingerea. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a propus ca fiecare instituţie de 
învăţământ să-şi facă filtrare proprie privind personalul angajat, respectându-se 
autonomia universitară.   
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a suspendat lucrările şedinţei din 
lipsă de cvorum.  
 
 
 În ziua de joi, 15 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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