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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 27 membri 
Comisiei, fiind absenţi următorii deputaţi: 
 - Iosif Kötő - Grupul parlamentar al UDMR 

 - Viorel-Vasile Buda - Grupul parlamentar al PNL 
 - Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf - Grupul parlamentar al PD-L 

 - Victor Cristea - - Grupul parlamentar al PSD 
 - Anna-Lili Farkas - Grupul parlamentar al UDMR 

 - Vasile Ghiorghe Gliga - Grupul parlamentar al PSD 
 - Florentin Gust Băloşin - Grupul parlamentar al PSD 

  - Csilla-Mária Petö - Grupul parlamentar al UDMR 
 - Cornel-Cristian Resmeriţă - Grupul parlamentar al PSD 
 - Maria Stavrositu - Grupul parlamentar al PD-L 

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

- Daniel Petru Funeriu – ministru 
- Oana Badea – secretar de stat 
- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat 
- Dragoş Ciuparu – secretar de stat 
De la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ 
- Liviu Pop – secretar general. 
 

 Ordinea de zi a şedinţei Comisiei a fost următoarea:   
 

Marţi, 04 octombrie 2011 
I. Şedinţă comună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport de la 

Senat 
 

invatamant_sala
Original
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 1. Dezbatere cu tema: Examenul naţional de bacalaureat 
 Invitat: Domnul Petru Daniel Funeriu – Ministrul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2011 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare. PL.x. 
526/2011. Aviz comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport de la 
Senat. Termen: 18 octombrie 2011. Iniţiator: Guvern. C.D.+Senat – Cameră 
decizională. 
 

RAPORT 
 1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre România şi Agenţia 
Spaţială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea 
Agenţiei Spaţiale Europene şi termenii şi condiţiile aferente, semnat la Bucureşti la 
20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei 
Spaţiale Europene, semnată la Paris, la 30 mai 1975, pentru aderarea României la 
Acordul între statele părţi la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene 
şi Agenţia Spaţială Europeană privind protecţia şi schimbul de informaţii clasificate, 
semnat la Paris, la 19 august 2002. PLx 534/2011. Raport. Termen: 6 octombrie 
2011. Iniţiator: Guvern. C.D. – Prima cameră sesizată. 
  
 Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul prof. univ. dr. Cristian Sorin 
Dumitrescu, preşedintele  Comisiei. 
 În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a 
informat că, referitor la punctul 1 şi 2 din ordinea de zi, lucrările nu au loc în şedinţă 
comună împreună cu comisia de la Senat, întrucât aceasta a fost informată că domnul 
ministru Funeriu nu va participa, fiind plecat din ţară. Având în vedere că domnul 
ministru Daniel Funeriu a răspuns invitaţiei Comisiilor, dezbaterea privind 
„Examenul naţional de bacalaureat” se va desfăşura numai cu Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor. 
 Ordinea de zi a fost aprobată, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a prezentat întrebările adresate 
domnului ministru Funeriu prin scrisoarea celor două comisii de învăţământ, şi 
anume:  

1. În ce condiţii a fost elaborat şi aprobat Regulamentul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului privind organizarea şi desfăşurarea examenul de 
Bacalaureat, sesiunile 2011? Ce prevederi ale Regulamentului au influenţat negativ 
rezultatele examenului? 

2. În ce stadiu se găseşte Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 
examenul de bacalaureat în anul şcolar 2011-2012? 

3. Ce măsuri de conţinut are în vedere Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului pentru a îmbunătăţi rezultatele viitoarelor examene de 
Bacalaureat? 

4. Ce modificări vor fi introduse în programa examenului de Bacalaureat? 
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5. Ce măsuri a stabilit şi aplicat Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului pentru ca la sesiunea de bacalaureat din toamnă să nu se repete rezultatele 
dezastruoase ale examenului din vara 2011? 

6. Ce responsabilitate îşi asumă Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului privitor la rezultatele examenului de bacalaureat? 

7. Cum apreciaţi „etica” după care s-a desfăşurat examenul de bacalaureat? 
a) Cum a influenţat prezenţa camerelor video rezultatele examenului? Dar 

absenţa lor? 
b) Cum au fost elaborare subiectele pentru examenul de bacalaureat şi cum 

apreciaţi gradul lor de dificultate? 
Vă solicităm să transmiteţi Comisiilor seturile de subiecte din care s-au selectat 

subiectele pentru probele scrise la „Limba română” şi „Matematică”.  
8. Ce măsuri de inserţie profesională propune Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului pentru cei circa 100.000 de absolvenţi de liceu care nu au 
promovat examenul de bacalaureat? 
 Domnul deputat Mihai Surupăţeanu şi domnul deputat Marius Spînu au 
subliniat că întrebările din scrisoare adresate domnului ministru Funeriu au fost 
stabilite de birourile celor două comisii şi nu de plenul comisiilor. 
 Doamna deputat Adriana Săftoiu şi domnul deputat Vasile Berci au solicitat să 
poată fi adresate domnului ministru şi întrebări legate de sistemul de învăţământ.  
 Domnul deputat Anghel Stanciu a făcut un scurt istoric al desfăşurării 
examenului naţional de bacalaureat din ultimii 15 ani. De asemenea, a precizat că nici 
ministrul şi nici mass-media nu a informat pe cei 100.000 de absolvenţi de liceu fără 
bacalaureat, că se pot îndrepta spre şcolile postliceale acreditate. Trebuie analizate în 
comisie lucrurile care au fost bune şi care nu în organizarea acestui important examen 
din viaţa tinerilor. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a subliniat, în nume personal, că 
rezultatul de anul aceste al bacalaureatului constituie un eşec personal al domnului 
ministru Funeriu, iar Guvernul nu a luat nici o măsură, nici după prima sesiune din 
vară, nici după cea de-a doua, după acest dezastru, pentru cei 100.000 de tineri.  
 Domnul ministru Daniel Petru Funeriu a precizat că în mandatul său 
bacalaureatul se va desfăşura întotdeauna în condiţii de corectitudine. A răspuns că au 
fost luate măsuri după prima sesiune de bacalaureat, iar toate inspectoratele şcolare 
judeţene au organizat în licee sesiuni de pregătire. De asemenea, a spus că a crescut 
oferta pentru şcolile postliceale, care le oferă absolvenţilor certificat de competenţe în 
diferite meserii. Rezultatele bacalaureatului reprezintă realitatea României de azi, iar 
soluţiile, pe termen scurt şi lung, se află în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. 
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a arătat că nu aplaudă rezultatele 
bacalaureatului din acest an. Totodată, nu trebuie neapărat găsiţi vinovaţi, ci soluţii.  
 Domnul deputat Marius Gondor a considerat că vina este a tuturor, iar 
pedeapsa trebuie să fie însănătoşirea sistemului de învăţământ. Nu este de acord cu 
programele şcolare care au o cantitate prea mare de informaţii. Soluţiile se regăsesc 
în noua lege a educaţiei naţionale, dar dacă va trebuie schimbat ceva, acest lucru să se 
facă în consens. 
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 Doamna deputat Adriana Săftoiu a fost de părere că elevii nu au nici o vină, ci 
societatea care permite asemenea lucruri. Nu a înţeles de ce curricula şi programa 
şcolară nu este refăcută. A susţinut depolitizarea sistemului de învăţământ, astfel 
încât directorii de şcoli să nu mai fie numiţi cu delegaţie, iar inspectorii şcolari 
generali să nu mai fie implicaţi politic. 
 Doamna deputat Doiniţa Chircu a considerat că examenul de bacalaureat a fost 
un moment al adevărului pentru elevi, părinţi şi întreaga societate. 
 Domnul deputat Mihai Radan a prezentat domnului ministru Funeriu situaţia 
minorităţii croate din judeţul Caraş-Severin şi a solicitat găsirea unor soluţii urgente. 
 Domnul Liviu Pop, secretar general al Federaţiei Sindicatelor Libere din 
Învăţământ, a precizat că, faţă de anii anteriori, subiectele de anul acesta au fost 
foarte grele. 
 Domnul ministru Daniel Funeriu a răspuns întrebărilor adresate de membrii 
Comisiei. 
 
 În continuare a urmat proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre 
România şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA) privind aderarea României la 
Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi termenii şi condiţiile 
aferente, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la 
Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene, semnată la Paris, la 30 mai 
1975, pentru aderarea României la Acordul între statele părţi la Convenţia pentru 
înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi Agenţia Spaţială Europeană privind 
protecţia şi schimbul de informaţii clasificate, semnat la Paris, la 19 august 2002 
(PLx 534/2011). 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care are ca obiect 
de reglementare ratificarea Acordului dintre România şi Agenţia Spaţială Europeană 
(ESA) privind aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale 
Europene şi termenii şi condiţiile aferente, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 2011, 
pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene, 
semnată la Paris, la 30 mai 1975, pentru aderarea României la Acordul între statele 
părţi la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi Agenţia Spaţială 
Europeană privind protecţia şi schimbul de informaţii clasificate, semnat la Paris, la 
19 august 2002.   
 Domnul secretar de stat Dragoş Ciuparu a susţinut aprobarea proiectului de 
lege. 
 În urma dezbaterii, cu unanimitate de voturi, proiectul de lege a fost aprobat.  
 
 
 
 
 
 

  PREŞEDINTE 
 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU  
 
 


