
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 31 octombrie 2011 
Nr. 29/240 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 25, 26 şi 27 octombrie  2011   

 
 

 La lucrările Comisiei 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 
- Dragoş Ciuparu – secretar de stat  
- Udrea Mihaela - director 

 De la Ministerul Administraţiei şi Internelor 
- chestor principal Petre Tobă – secretar general adjunct 
- comisar şef Dumitru Jianu – director IGPR - DOP 
- Tudose Viorel – şef serviciu IGPR - DOP 
- Minoiu Valentin - DGMRU 
De la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
- Mocanu Valentin – secretar de stat 
- Simona Bordeianu – consilier  
- Carmen Buciu - consilier 
De la Ministerul Finanţelor Publice 
- Petrescu Roxana - director 
 

 Ordinea de zi a şedinţelor Comisiei a fost următoarea:   
 

Marţi, 25 octombrie 2011 
I. AVIZ 

 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din proprietatea Statului Român 
şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe-Ionescu Şişeşti 
- Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda în proprietatea Municipiului Turda 
şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj. PLx. 
543/2011. Aviz. Termen: 24 octombrie 2011. Iniţiatori: deputaţi PD-L: Buda Daniel, 
Călian Petru, Giurgiu Mircia, Gurzău Adrian, senatori PD-L: Hărdău Mihail, 
Rădulescu Şerban. C.D. – Cameră decizională. 
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II. RAPOARTE 

 1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. PLx. 75/2011. Raport comun cu 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială. Termen: 31 martie 2011. Iniţiator: 
Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 2. Cererea de reexaminare asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul 
cercetării. PL.x 608/2010/2011. Raport. Termen: 17 octombrie 2011. Iniţiator: 
Guvern. C.D. – Cameră decizională.  
 3. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 
Militare. PLx. 545/2011. Raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională. Termen: 2 noiembrie 2011. Iniţiatori: deputaţi fără grup: Săniuţă 
Marian-Florian, deputaţi PD-L: Bădălan Eugen, deputaţi PSD: Mocioalcă Ion, 
deputaţi PNL: Scutaru Adrian George, deputaţi Minorităţi: Mircovici Niculae, deputaţi 
Progresist: Frunzulică Doru-Claudian, Nicolicea Eugen, Oprea Gabriel, senator PNL: 
Meleşcanu Teodor Viorel. C.D. – Cameră decizională. 
 4. Propunere legislativă privind instituirea pazei grădiniţelor, şcolilor generale şi 
liceelor pe durata desfăşurării activităţilor didactice. Plx.430/2011. Raport. Termen: 
12 septembrie 2011. Iniţiatori: deputaţi PD-L: Ciobanu Gheorghe, Dugulescu Marius 
Cristinel, Giurgiu Mircia, Lubanovici Mircea, Movilă Petru, Popoviciu Alin Augustin 
Florin, PNL: Uioreanu Horea-Dorin. C.D. – Cameră decizională. 
 5. Propunere legislativă privind introducerea unor măsuri pentru creşterea 
prestigiului educaţiei în învăţământul primar, clasele I-IV, şi gimnazial. Plx. 523/2011. 
Raport. Termen: 11 octombrie 2011. Iniţiator: deputat PDL Cezar Preda. C.D. – 
Cameră decizională. 
 6. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.24/2010 
privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în 
şcoli. Plx. 433/2011. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice. Termen: 12 septembrie 2011. Iniţiator: 
deputat PDL Cezar Preda. C.D. – Cameră decizională. 
 7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. PLx 377/2011. Raport. Termen: 21 iunie 2011. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 

III. COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ 
 Comunicare – Sprijinire creşterii şi a ocupării forţei de muncă – un proiect pentru 
modernizarea sistemelor de învăţământ din Europa. COM (2011) 567. Termen: 11 
noiembrie 2011. Document nelegislativ. Comisia este sesizată pentru examinarea 
fondului (conţinutul) propunerii 
 

Miercuri, 26 octombrie 2011 şi joi, 27 octombrie 2011 
Dezbatere asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
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 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul prof. univ. dr. Cristian Sorin 
Dumitrescu, preşedintele comisiei. 
 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din 
proprietatea Statului Român şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice Gheorghe-Ionescu Şişeşti - Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda în 
proprietatea Municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Turda, judeţul Cluj (PLx. 543/2011).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege  care are ca obiect de 
reglementare transmiterea unui teren de 27,12 ha din proprietatea Statului Român şi din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe-Ionescu Şişeşti - 
Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda în proprietatea Municipiului Turda şi 
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj, în vederea 
dezvoltării infrastructurii de turism balnear.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a informat membrii Comisiei că s-
a transmis o solicitare către Biroul Permanent prin care se cerea ca proiectul de lege să 
fie dezbătut pe fond împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură şi industrie 
alimentară, aşa cum s-a întâmplat până acum cu toate proiectele de lege referitoare la 
transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” (ASAS) în 
domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale. Biroul Permanent al Camerei 
Deputaţilor nu a aprobat solicitarea Comisiei noastre, iar proiectul de lege a rămas doar 
pentru avizare. Domnul preşedinte a subliniat că în ultimul timp se ocoleşte Comisia 
pentru învăţământ când sunt repartizate proiectele de lege privind transferurile de 
terenuri, care se iau de la staţiunile de cercetări. A propus emiterea unui aviz negativ. 
 Domnul vicepreşedinte Koto Josf  a susţinut avizarea favorabilă a proiectului de 
lege. 
 În urma dezbaterii, având în vedere voturile exprimate, şi anume 5 voturi pentru 
respingere, 12 voturi împotriva respingerii şi 3 abţineri, proiectul de lege a fost avizat 
favorabil. 
 
 În continuare lucrările s-au desfăşurat în şedinţă comună cu Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială. Cele două comisii au luat în dezbatere Proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind 
formarea profesională a adulţilor (PLx. 75/2011).  

Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind 
formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
urmărindu-se îmbunătăţirea cadrului legal pentru formarea profesională a adulţilor. 
Modificările şi completările vizează aspecte ce ţin de simplificarea regimului de 
autorizare a furnizorilor de servicii de formare profesională, aspecte referitoare la 
libertatea de a furniza astfel de servicii şi derogările aferente, precum şi aspecte 
referitoare la drepturile beneficiarilor de servicii. Totodată, a precizat că în urma 
dezbaterii, în şedinţa din 19 aprilie 2011, Comisia a propus, cu  unanimitatea voturilor 
celor prezenţi, respingerea proiectului de Lege, deoarece prevederile acestuia nu sunt 
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în concordanţă cu cele ale Legii nr. 1/2011, Legea educaţiei naţionale, în ceea ce 
priveşte înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări.  
 Domnul Victor Paul Dobre, preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială,  a informat că s-a stabilit, având în vedere preraportul de respingere al Comisiei 
pentru învăţământ, ca decizia asupra proiectului de lege să se ia în şedinţă comună. 
 Domnul Valentin Mocanu, secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, a arătat că prin emiterea acestei ordonanţe s-a dorit îmbunătăţirea 
cadrului de formare profesională a adulţilor. A susţinut aprobarea proiectului de lege şi 
a fost de acord cu posibilitatea unor corecţii prin amendamente.  
 Domnul Andrei Kiraly, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, a menţionat că prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 
1/2011 sunt acoperitoare şi respingerea Comisiei pentru învăţământ este motivată. 
Ministerul Educaţiei nu susţine aprobarea proiectului de lege. 
 Domnul deputat Ioan Botiş a arătat că  este vorba de o reformare a instituţiilor 
pentru formare profesională prevăzute în Legea educaţiei. Esenţa ordonanţei nu se 
schimbă. Se fac doar actualizări la ceea ce a apărut pe piaţa muncii în ultimii ani. Nu 
există motive de amânare sau respingere a ordonanţei; a susţinut aprobarea. 
 Domnul deputat Ion Cindrea a considerat corectă poziţia Ministerului Muncii şi 
greşită poziţia Ministerului Educaţiei. A precizat că Grupul PSD susţine aprobarea 
proiectului de lege cu amendamentele depuse de Grupul UDMR. 
 Doamna deputat Mariana Câmpeanu a menţionat că problema în România o 
reprezintă defazajele între Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei. A fost de părere 
ca cele două ministere să colaboreze între ele deoarece formarea profesională a 
adulţilor în România este o problemă acută. Propune ca Ministerul Educaţiei să-şi 
revizuiască atitudinea şi să se facă o lege viabilă. 
 Domnul deputat Marius Gondor a considerat că nu este normal ca două ministere 
să aibă poziţii diferite şi a propus amânarea dezbaterilor până la armonizarea celor două 
poziţii. 
 Domnul deputat Ioan Botiş a precizat că miza principală este că Ministerul 
Muncii doreşte ca linia de calificare a adulţilor să fie gestionată de ei, iar Ministerul 
Educaţiei doreşte acelaşi lucru. 
 Domnul secretar de stat Valentin Mocanu a declarat că este de acord cu 
amânarea dezbaterii pentru a se putea armoniza punctele de vedere dintre cele două 
ministere. 
 Propunerea de amânare a fost aprobată cu 17 voturi pentru şi 16 voturi împotrivă. 
 Şedinţa comună s-a încheiat. 
 
 În continuare a urmat şedinţa Comisiei pentru învăţământ, care a luat în 
dezbatere  Cererea de reexaminare asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul 
cercetării (PL.x 608/2010/2011). 
 Domnul consilier Petru Andea a precizat că Cererea de reexaminare a 
Preşedintelui României prevede adoptarea ordonanţei în forma iniţială, motivele 
invocate fiind criza economică actuală. Legea are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010, care se referă la modificarea legilor de 
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înfiinţare şi funcţionare a Academiei de Ştiinţe Medicale (Legea nr.264/2004), a 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (Legea nr.31/2007) şi a Academiei de 
Ştiinţe Tehnice (Legea nr.230/2008), în sensul abrogării unor articole care privesc 
susţinerea, inclusiv bugetară, a acestora de către stat. 
 Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a menţionat că, după o analiză atentă, 
Ministerul Educaţiei a emis un punct de vedere cu unele amendamente pe care le va 
prezenta la dezbaterea pe articole. 
 În urma dezbaterii amendamentelor însuşite de toţi membrii comisiei, analizând 
prevederile Legii de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 şi 
ţinând seama de implicaţiile asupra vieţii academice româneşti, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenţi,  Comisia a respins Cererea de reexaminare formulată de 
Preşedintele României şi a adoptat Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 79/2010, cu unele modificări şi completări. 
 
 A urmat proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei de 
Ştiinţe Militare (PLx. 545/2011), care a fost amânat pentru şedinţa următoare, cu 
unanimitate de voturi. 
 
 Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă privind instituirea pazei 
grădiniţelor, şcolilor generale şi liceelor pe durata desfăşurării activităţilor didactice 
(Plx.430/2011). 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare instituirea pazei grădiniţelor, şcolilor generale şi liceelor pe 
durata desfăşurării activităţilor didactice, cu personal specializat, plătit din fonduri de la 
bugetul de stat. Scopul proiectului este de a preveni violenţa în unităţile de învăţământ.  
 Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Guvernul nu susţine 
aprobarea propunerii legislative. 
 Domnul deputat Victor Cristea a propus respingerea propunerii legislative, 
problema ridicată fiind de competenţa primăriilor. 
 Domnul deputat Marius Spînu a susţinut propunerea de respingere. 
 În urma dezbaterilor, propunerea legislativă a fost respinsă cu unanimitate de 
voturi, deoarece prin adoptarea acestei iniţiative legislative s-ar crea o dublă 
reglementare, întrucât soluţiile legislative propuse vizează un domeniu deja reglementat 
prin Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
 A urmat propunerea legislativă privind introducerea unor măsuri pentru creşterea 
prestigiului educaţiei în învăţământul primar, clasele I-IV, şi gimnazial (Plx. 523/2011). 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare instituirea unei ţinute vestimentare obligatorii pentru elevii din 
învăţământul primar, clasele I-IV, şi gimnazial, clasele V-VIII, care să fie 
reprezentativă, în funcţie de zonă, tradiţie, profil, având ca scop eliminarea oricărei 
forme de discriminare între elevi. 
 Subcomisia constituită în şedinţa precedentă, formată din domnii deputaţi: 
Adriana Săftoiu, Victor Cristea, Marius Gondor, Dragoş Zisopol au solicitat amânarea 
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dezbaterilor pentru a putea prezenta amendamentele subcomisiei. Cu unanimitate de 
voturi s-a amânat dezbaterea propunerii legislative.  
 
 A urmat propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 
nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe 
proaspete în şcoli (Plx. 433/2011). 
 Cu unanimitate de voturi s-a hotărât amânarea dezbaterii. 
 
 A urmat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2011 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind 
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică (PLx 377/2011). 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind 
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, vizând modificarea 
definiţiilor activităţilor de cercetare-dezvoltare conform celor uzitate în plan european 
şi internaţional, posibilitatea accesării finanţării de către unităţile de cercetare-
dezvoltare fără personalitate juridică – cum ar fi centrele sau laboratoarele înfiinţate în 
cadrul unor universităţi sau institute naţionale, schimbarea procedurii de evaluare a 
institutelor, de cercetare-dezvoltare, introducerea unui mecanism de finanţare pe teri 
nivele. Totodată, a precizat că au fost depuse mai multe amendamente asupra acestui 
proiect de lege de către foştii secretari de stat pentru cercetare,  
 S-a hotărât stabilirea unei subcomisii de lucru care să prezinte comisiei un 
preraport. Subcomisia a fost formată din următorii deputaţi: Marius Spânu, Anghel 
Stanciu, Koto Josef, Dragoş Zisopol, Vasile Berci. 
 
 A urmat punctul III din ordinea de zi, Comunicare – Sprijinire creşterii şi a 
ocupării forţei de muncă – un proiect pentru modernizarea sistemelor de învăţământ din 
Europa. COM (2011) 567. Document nelegislativ.  
 Referitor la conţinutul propunerii, membrii Comisiei au subliniat următoarele:   
 - - Comunicarea identifică aspectele strategice esenţiale pentru statele membre şi 
instituţiile de învăţământ superior. Sunt avute în vedere două secţiuni: aspectele 
strategice esenţiale pentru statele membre şi instituţiile de învăţământ superior care 
doresc să-şi maximizeze contribuţia la creşterea economică a Europei şi a ocupării 
forţei de muncă, precum şi măsurile specifice pe care UE le va adopta; 
 - se recomandă o curricula care să corespundă cerinţelor de pe piaţa muncii 
pentru a facilita tranziţia către ocuparea locurilor de muncă. Se urmăreşte astfel 
creşterea procentului de elevi care urmează cursuri universitare, îmbunătăţirea calităţii 
şi relevanţei învăţământului superior, creşterea calităţii instruirii şi maximizarea 
contribuţiei învăţământului superior la ieşirea din criza economică; 
 -  Strategia Europa 2020, prin iniţiativele şi orientările sale, a plasat cunoaşterea 
în centrul eforturilor Uniunii de a atinge o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă 
incluziunii. Obiectivul principal al strategiei prevede că, până în 2020, 40% dintre tineri 
ar trebui să absolve o instituţie de învăţământ superior sau studii echivalente. Pentru a 
maximiza contribuţia sistemelor europene de învăţământ superior la o creştere 
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inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, sunt necesare reforme în domenii cheie: 
creşterea numărului de absolvenţi de învăţământ superior la toate nivelurile; sporirea 
calităţii şi relevanţei dezvoltării capitalului uman în învăţământul superior, crearea 
mecanismelor eficace de guvernare şi finanţare în sprijinul excelenţei şi consolidarea 
triunghiului cunoaşterii între educaţie, cercetare şi întreprinderi. Trebuie stabilite 
legături strânse şi eficiente între educaţie, cercetare şi întreprinderi, cele trei laturi ale 
„triunghiului cunoaşterii”; 
 - educaţia şi, în special, învăţământul superior, şi legăturile acesteia cu cercetarea 
şi inovarea, joacă un rol fundamental în progresul indivizilor şi al societăţii, precum şi 
în formarea de capital uman cu înaltă calificare şi de cetăţeni participativi de care 
Europa are nevoie în vederea creării de locuri de muncă, creşterii economice şi 
prosperităţii. Instituţiile de învăţământ superior sunt, prin urmare, parteneri cruciali în 
realizarea strategiei Uniunii Europene de a stimula şi de a menţine creşterea economică; 
 - învăţământul superior reprezintă o alegere corectă, dar potenţialul instituţiilor 
de învăţământ superior din Europa de a-şi îndeplini rolul în societate şi de a contribui la 
prosperitatea Europei rămâne neexploatat. Europa trebuie să atragă o secţiune 
transversală mai largă a societăţii în învăţământul superior, în special categoriile 
dezavantajate şi vulnerabile; 
 - 35% din totalul locurilor de muncă din UE vor necesita calificări de nivel înalt, 
până în 2020; în prezent, doar 26% din forţa de muncă deţine o calificare obţinută în 
învăţământul superior;  
 - Uniunea Europeană are aproximativ 4 000 de universităţi şi alte instituţii de 
învăţământ superior şi peste 19 milioane de studenţi. În România, în anul 2000 erau 
453.000 studenţi, iar în 2009 1.098.000, creşterea fiind de 10,3%;  
 - la sfârşitul anului 2010, rata media şomajului în rândul absolvenţilor de 
învăţământ superior, în Uniunea Europeană, era de 5,4%, faţă de rata generală a 
şomajului care se ridică la 9,3%. În România, rata şomajului în rândul populaţiei cu 
studii superioare s-a dublat în 2010 faţă de 2008 cu consecinţele sociale de rigoare; 
 - economia bazată pe cunoaştere necesită persoane care deţin combinaţia optimă 
de competenţe: competenţe transversale, competenţe informatice pentru era digitală, 
creativitate şi flexibilitate, precum şi o înţelegere temeinică a domeniului ales; 
 - angajatorii raportează din ce în ce mai multe dezechilibre şi dificultăţi în a găsi 
persoanele adecvate pentru necesităţile lor în continuă schimbare. Absolvenţii 
întâmpină dificultăţi în găsirea unui loc de muncă de calitate în conformitate cu studiile 
lor;  
 - instituţiile de învăţământ superior încearcă de prea multe ori să concureze în 
prea multe domenii, deşi relativ puţine au capacitatea de a excela în ansamblul 
domeniilor. Prin urmare, prea puţine instituţii europene de învăţământ superior sunt 
recunoscute în actualele clasamente universitare mondiale axate pe cercetare; 
 - Europa are nevoie de o mare diversitate a instituţiilor de învăţământ superior şi 
fiecare trebuie să aibă drept scop atingerea excelenţei în conformitate cu misiunea şi 
priorităţile sale strategice. În România, în vederea dezvoltării Cadrului Naţional al 
Calificărilor în Învăţământul Superior (CNCIS) au fost descrise 573 de calificări;  
 - responsabilitatea principală pentru realizarea reformelor în învăţământul 
superior revine statelor membre şi instituţiilor de învăţământ. Miniştrii din Spaţiul 
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european al învăţământului superior (SEIS) au convenit să dubleze proporţia de 
studenţi care încheie o perioadă de studii sau de formare în străinătate, aceasta trebuind 
să ajungă la 20% până în 2020;  
 - structura licenţă-masterat-doctorat şi progresul privind asigurarea calităţii au 
facilitat mobilitatea individuală şi au consolidat instituţiile şi sistemele;  
 - dezvoltarea spaţiului european de cercetare (ERA) creşte complementaritatea 
dintre sistemele naţionale pentru a spori eficienţa costurilor investiţiilor în domeniul 
cercetării, precum şi intensificarea schimburilor şi a cooperării între instituţii; 
 - recunoaşterea diplomelor obţinute în străinătate continuă să fie prea dificilă, 
transferabilitatea burselor şi împrumuturilor fiind limitată; mobilitatea „verticală” 
rămâne limitată, împiedicând libera circulaţie a cercetătorilor în interiorul UE. Punerea 
în aplicare a recomandării Consiliului privind promovarea mobilităţii în scop 
educaţional şi utilizarea instrumentelor europene de asigurare a calităţii, cum ar fi 
Registrul european de asigurare a calităţii, ar facilita încrederea reciprocă, 
recunoaşterea academică şi mobilitatea; 
 - Comisia Europeană va lansa instrumentul „U-Multirank” un nou instrument de 
informare şi de clasificare bazat pe performanţă pentru stabilirea clasamentului 
instituţiilor de învăţământ superior. Acest sistem pluridimensional de clasificare a 
universităţilor, le va evalua pe criterii mai generale decât cele aplicate în clasificările 
actuale care au tendinţa să acorde prioritate cercetării în detrimentul altor factori 
precum calitatea învăţământului, internaţionalizarea şi inovarea. Totodată, în cooperare 
cu Eurostat, va îmbunătăţi datele referitoare la mobilitatea în scop educaţional şi la 
capacitatea de inserţie profesională asociate învăţământului superior european şi va 
contribui la crearea unui registru european al învăţământului superior. Mobilitatea 
pentru cercetători va fi facilitată prin cadrul european pentru carierele în cercetare, un 
nou instrument de transparenţă care va fi aplicat în Portalul ocupării forţei de muncă 
EURAXESS.  
 - Comisia Europeană doreşte să adopte, până la sfârşitul anului 2011, o agendă 
strategică de inovare, să valorifice proiectul pilot lansat recent pentru a consolida 
interacţiunea dintre universităţi şi întreprinderi prin alianţele cunoaşterii, să consolideze 
în cadrul acţiunilor Marie Curie un program doctoral industrial european pentru a 
sprijini cercetarea aplicată şi să propună un cadru de calitate pentru stagii, pentru a-i 
ajuta pe studenţi şi absolvenţi în obţinerea cunoştinţelor practice necesare pentru locul 
de muncă şi în a beneficia de mai multe stagii în întreprindere şi de mai bună calitate. 
De asemenea, Comisia va crea o platformă unică şi centralizată pentru ofertele de stagii 
în Europa;   
 - în ceea ce priveşte cheltuieli publice sau private destinate învăţământului 
superior, exprimate ca pondere din PIB, România face parte (alături de Letonia, Olanda 
şi Portugalia) din zona „de mijloc” a statelor membre, cu un nivel mediu al cheltuielilor 
destinate învăţământului superior ca proporţie din PIB şi cu un amalgam al surselor de 
investiţii care provin atât din sectorul public, cât şi din cel privat. Prin angajamentul 
luat în Programul naţional de guvernare 2009-2012 care prevede alocarea a 6% din PIB 
pentru finanţarea educaţiei, România consideră investiţiile în educaţie şi formare drept 
elemente cheie pentru o economie competitivă şi pentru asigurarea coeziunii sociale; 
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 -  noua Lege a educaţiei naţionale, nr. 1/2001, şi-a propus orientarea instituţiilor 
de învăţământ superior din România spre performanţă şi competitivitate, în 
conformitate cu orientările din Europa şi pe plan mondial;  
 - clasificarea şi ierarhizarea universităţilor din România introduce un sistem 
stimulativ de finanţare a excelenţei, care va asigura performanţa instituţională şi 
calitatea serviciilor de educaţie, efectul cumulativ al acestui sistem fiind reunit în 
performanţa universităţii; 
 - având în vedere caracterul neobligatoriu al Comunicării Comisiei, impactul 
acesteia asupra legislaţiei naţionale în domeniu poate conduce doar la modificarea şi 
completarea acesteia;   
 - trebuie să reformăm învăţământul superior şi formarea profesională astfel încât 
să dotăm tinerii cu competenţele de care au nevoie pentru a-şi valorifica potenţialul în 
materie de dezvoltare şi de capacitate de inserţie profesională. 
 Membrii Comisiei, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, au susţinut ca 
oportun conţinutul Comunicării. 
 
 S-a continuat cu Cerere de reexaminare a Legii pentru modificarea art. 64 din 
Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (PL.x 228/2010/2011). Având în vedere 
noua procedură, conform art. 135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
trebuie depus şi un al doilea raport, înlocuitor. S-a supus votului menţinerea punctului 
de vedere anterior al Comisiei, anume respingerea Cererii de reexaminare şi aprobarea 
Legii în forma adoptată de Senat, care s-a adoptat cu 14 voturi pentru şi 4 abţineri. 
 
 
 În zilele de miercuri, 26 octombrie şi joi, 27 octombrie 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  


