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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 09 februarie 2015 
Nr. 4c-9/21 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele 03, 04 şi 05 februarie 2015 

 
Marţi, 03 februarie 2015 

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 26 membri ai 
Comisiei, fiind absenţi 2 deputaţi, după cum urmează: 

- Cherecheş Florica – Grupul parlamentar al PNL. 
- Gust Băloşin Florentin - neafiliat 
- Rădulescu Romeo - Grupul parlamentar al PC-PLR 

 
 Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:   
 

 AVIZ 
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind 

dreptul de autor şi drepturile conexe. PLx. 595/2014. Aviz. Termen: 29.12.2014. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

2. Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naţionale a Portului 
Tradiţional. Plx. 599/2014. Aviz.  
 3. Propunere legislativă privind drepturile copiilor cu dizabilităţi. Plx. 
600/2014. Aviz. Termen: 29.12.2014.  

4. Propunere legislativă pentru completarea art.1901 al Legii 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii. Plx. 561/2014. Aviz. Termen: 19.12.2014. C.D. – 
Cameră decizională. 

COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ 
 1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca 

Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi 
Banca Europeană de Investiții - Analiza anuală a creșterii pentru 2015. COM (2014) 
902. Termen: 13 februarie 2015. Document nelegislativ. Comisia este sesizată 
pentru examinarea fondului. 

2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca 
Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi 
Banca Europeană de Investiții - Un Plan de investiții pentru Europa. COM (2014) 
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903. Termen: 13 februarie 2015. Document nelegislativ. Comisia este sesizată 
pentru examinarea fondului. 

Miercuri, 04 februarie 2015 şi joi, 05 februarie 2015 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nicu Marcu, preşedintele 
Comisiei.  

Ordinea de zi şi programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  
 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. PLx. 595/2014. 
 Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea proiectului de lege, 
deoarece reprezentanţii Guvernului nu au fost prezenţi. 
 
 A urmat propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naţionale a Portului 
Tradiţional. Plx. 599/2014. 
 Domnul deputat Radu Zlati a propus amânarea dezbaterii motivând absenţa 
iniţiatorilor. 
 Domnul deputat Stanciu Anghel a propus avizarea favorabilă a proiectului de 
lege, arătând importanţa acestuia din punct de vedere al valorii culturale pentru fiecare 
popor a portului şi tradiţiilor proprii. 
 Domnul deputat Petru Andea a susţinut avizarea favorabilă şi a propus un 
amendament care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 În urma dezbaterii, cu 9 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 6 abţineri, proiectul 
de lege a fost avizat favorabil, cu amendamentul din anexă. 
 
 În continuarea lucrărilor, Comisia a hotărât,  cu unanimitate de voturi, 
amânarea dezbaterii pentru punctele 3 şi 4 din ordinea de zi şi anume propunerea 
legislativă privind drepturile copiilor cu dizabilităţi. Plx. 600/2014 şi propunerea 
legislativă pentru completarea art.1901 al Legii 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii. Plx. 561/2014.  

 
A urmat Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca 

Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi 
Banca Europeană de Investiții - Analiza anuală a creșterii pentru 2015. COM (2014) 
902. 
 Referitor la conţinutul Comunicării, membrii Comisiei au subliniat 
următoarele:  

- Prezenta analiză anuală a creșterii lansează ciclul anual de guvernanță 
economică, denumit semestrul european, ce combină supravegherea politicilor 
bugetare, macroeconomice și structurale la nivelul UE înainte de pregătirea bugetelor 
și deciziilor naționale pentru anul următor. Analiza descrie măsurile suplimentare care 
ar putea fi luate la nivelul UE pentru a permite statelor membre să revină la un nivel 
de creștere mai ridicat și să înregistreze progrese pe calea dezvoltării durabile. 
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- perspectivele de redresare economică cunosc o încetinire în primăvara anului 
2014, datorită fragmentării piețelor financiare, datoriilor întreprinderilor și 
gospodăriilor, datoriei publice, dezechilibrelor macroeconomice, nivelului scăzut al 
investițiilor și rata ridicată a șomajului structural. Este necesară o reformare și 
modernizare a economiilor, fiind important ca toți membrii societății, în special 
partenerii sociali, să aibă un cuvânt de spus și să sprijine în mod proactiv schimbarea.  
Datoriile publice continuă să înregistreze niveluri foarte ridicate, iar acest lucru, 
împreună cu gradul ridicat de îndatorare externă, determină o mai mare vulnerabilitate 
a economiilor la șocuri adverse și poate avea efectul unei frânări a creșterii. Statele 
membre ar trebui să își folosească cadrele bugetare naționale pentru a stabili traiectorii 
bugetare corecte, pe care apoi să le respecte. 
 - nivelul scăzut al investițiilor îngreunează redresarea Europei, fiind necesar și 
urgent să se stimuleze investițiile care stimulează creșterea, motiv pentru care sunt 
necesare cele mai recente tehnologii de pe piață, iar sistemele de învățământ și inovare 
trebuie să beneficieze de dotări și de fonduri.  
 - Planul de investiții pentru Europa se bazează pe trei axe care se susțin 
reciproc: mobilizarea, până la sfârșitul anului 2017, a unor fonduri suplimentare 
pentru investiții în valoare de cel puțin 315 miliarde EUR; inițiative punctuale pentru 
a se garanta faptul că investițiile răspund necesităților economiei reale; măsuri de 
îmbunătățire a mediului investițional, pentru a spori atractivitatea investițiilor în 
Europa. 
 - măsuri ce trebuie luate cu prioritate: realizarea pieței unice a bunurilor și 
serviciilor, realizarea pieței unice digitale - esențială pentru crearea de locuri de 
muncă, pentru creștere economică și inovare, continuarea reformelor structurale pe 
piețele energiei şi crearea unei uniuni a energiei reziliente, cu o politică în domeniul 
schimbărilor climatice orientată spre viitor, asigurarea unui cadru normativ al UE 
favorabil creării de locuri de muncă, creșterii economice și investițiilor. 
 - domeniile în care ar trebui avute în vedere reforme sunt următoarele:  piața 
forței de muncă, sistemul de pensii, sistemul de protecție socială, piețele de produse și 
servicii, investițiile întreprinderilor, investițiile în cercetare și inovare, administrația 
publică. 
 - UE are nevoie de o forță de muncă de înaltă calificare în sectoarele aflate în 
expansiune, precum economia digitală, sectoarele ecologice și asistența medicală. 
Educația îndeplinește un rol-cheie, asigurând alinierea competențelor la semnalele 
primite de pe piața muncii. Sistemele de formare profesională și de educație duală ar 
trebui îmbunătățite pentru a oferi tinerilor seturile de competențe necesare. Învățarea 
pe tot parcursul vieții ar trebui să devină o prioritate centrală, prin mobilizarea 
actorilor din sectorul public și din cel privat, cu asigurarea unui acces lărgit pentru 
toate categoriile de vârstă și pentru persoanele care sunt cele mai vulnerabile. Este, de 
asemenea, necesară o mai bună evaluare a nevoilor în materie de competențe la nivel 
regional și sectorial. Totodată este obligatoriu ca salariile reale să fie corelate cu 
evoluția productivității, inclusiv la nivel de sector și de întreprindere. 
 - investițiile în cercetare și inovare de la nivel național și regional au un rol 
crucial în impulsionarea unei creșteri durabile. Statele membre ar trebui să continue să 
acorde prioritate investițiilor publice în cercetare și inovare, asigurând eficacitatea 
acestora și efectul de levier în ceea ce privește investițiile private, şi să se axeze pe 
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calitatea institutelor din domeniul cercetării și inovării, pe procesele lor de dezvoltare 
de strategii și de elaborare a politicilor, precum și pe programele în domeniu. 

- Comisia recomandă trei piloni principali pentru politica economică și socială 
a UE în 2015: o stimulare coordonată a investițiilor, un angajament reînnoit în 
favoarea reformelor structurale, aderarea la o politică de responsabilitate bugetară. 
 

În constatarea celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
întocmirea prezentului Proiect de opinie, favorabil promovării Comunicării. Se 
consideră că preluarea recomandărilor din Comunicare este de interes pentru 
România, mai ales în scopul de a determina factorii decizionali ca la întocmirea 
bugetului de stat să se aibă în vedere aceste recomandări și concluzii ale Comunicării. 

 
 
A urmat Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca 

Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi 
Banca Europeană de Investiții - Un Plan de investiții pentru Europa. COM (2014) 
903. 
 Referitor la conţinutul Comunicării, membrii Comisiei au subliniat 
următoarele:  
 - nivelul investițiilor din UE a scăzut semnificativ față de perioada sa de vârf 
din 2007,cu aproximativ 15 %. 
 - în Europa există numeroase nevoi în materie de investiții și proiecte viabile 
din punct de vedere economic în căutare de finanțare. 
 - statele membre ar trebui să acorde prioritate, în bugetele lor naționale, 
cheltuielilor care favorizează investițiile și creșterea economică, să utilizeze mai bine 
fondurile UE și să creeze un mediu mai favorabil realizării de investiții de către actorii 
privați. 
 - Planul de investiții se va baza pe trei componente care se consolidează 
reciproc: mobilizarea unor investiții suplimentare în valoare de cel puțin 
315 miliarde EUR în următorii trei ani, inițiative specifice pentru a garanta că aceste 
investiții suplimentare răspund nevoilor economiei reale, măsuri care să asigure un 
mediu mai previzibil în materie de reglementare și să înlăture barierele din calea 
investițiilor, sporind atractivitatea Europei. 
 - planul va servi la realizarea a trei obiective de politică asociate: inversarea 
tendințelor descrescătoare ale investițiilor și facilitarea creării de locuri de muncă și a 
redresării economice, fără presiuni asupra finanțelor publice naționale și fără crearea 
de noi datorii; satisfacerea nevoilor pe termen lung ale economiei și sporirea 
competitivității; consolidarea dimensiunii europene a capitalului uman, a capacității de 
producție, a cunoștințelor și a infrastructurii. 
 - se instituie un nou Fond european pentru investiții strategice (FEIS) care să 
acopere riscurile aferente investițiilor pe termen lung și să asigure un acces sporit la 
finanțare de risc pentru IMM-uri și întreprinderile cu capitalizare medie. 
 - rolul Fondului este de a asigura o capacitate mai mare de asumare a riscurilor 
și de a mobiliza investiții suplimentare, în principal din surse private, dar și din surse 
publice, în anumite sectoare și domenii. 
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 - FEIS va sprijini investițiile strategice de importanță europeană în 
infrastructură, în special rețelele de bandă largă și de energie, precum și infrastructura 
de transport, mai ales în centrele industriale, în educație, cercetare și inovare, în 
energia din surse regenerabile și în eficiența energetică. 
 - în contextul acestui plan, statele membre ar trebui să se angajeze să utilizeze 
mai mult instrumentele financiare inovatoare în domenii-cheie de investiții precum 
sprijinirea IMM-urilor, eficiența energetică, tehnologiile informației și comunicațiilor, 
transporturile și sprijinirea cercetării și dezvoltării. 
 - se va institui un ghișeu unic în vederea coordonării tuturor chestiunilor legate 
de asistența tehnică, sub forma unei „Platforme” de consiliere în materie de investiții, 
orientată spre trei categorii de public: promotorii de proiecte, investitorii și autoritățile 
publice de management. La nivel național, transnațional și regional vor fi organizate 
ateliere pe tema „Investiții în Europa” pentru a aborda, împreună cu BEI, unele 
provocări specifice. 
 - crearea unei uniuni a piețelor de capital (CMU) va reduce fragmentarea 
piețelor financiare ale UE și va contribui la o mai mare diversitate a ofertei de 
finanțare pentru IMM-uri și la demararea unor proiecte pe termen lung prin 
completarea finanțării bancare cu piețe de capital mai profunde și mai dezvoltate. 
 - principalele domenii de acțiune pe termen scurt, în vederea eliminării 
obstacolelor din calea finanțării investițiilor și a realizării de progrese către o uniune a 
piețelor de capital,  cuprind: adoptarea până la sfârșitul anului 2014 a propunerii de 
Regulament privind fondurile europene de investiții pe termen lung (FEITL), 
revigorarea unor piețe ale securitizărilor de înaltă calitate, examinarea modalităților de 
remediere a lipsei actuale de informații standardizate despre IMM-uri referitoare la 
credite, explorarea celor mai bune modalități de a reproduce la scară mai largă în 
întreaga UE succesul regimurilor de plasamente private în unele piețe europene, 
revizuirea măsurilor existente.  
 - printre domeniile deosebit de importante pe termen scurt și mediu se numără: 
sectorul energetic și al transporturilor, infrastructura și sistemele de transport, piață 
unică digitală, piețele de servicii și produse, cercetarea și inovarea, angajamentul față 
de partenerii noștri internaționali. 
 

În constatarea celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
întocmirea prezentului Proiect de opinie, favorabil promovării Comunicării. Se 
consideră că preluarea recomandărilor din Comunicare este de interes pentru 
România, mai ales în scopul de a determina factorii decizionali ca la întocmirea 
bugetului de stat să se aibă în vedere aceste recomandări și concluzii ale Comunicării. 

 
În zilele de miercuri, 04 februarie 2015 şi joi, 05 februarie 2015, 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. Nicu MARCU  


