PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 29 aprilie 2013
Nr. 29/124
PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 23, 24 şi 25 aprilie 2013
La lucrările şedinţei au fost prezenţi toţi membrii Comisiei.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
De la Ministerul Educaţiei Naţionale
- Andrei Kiraly – secretar de stat
De la Ministerul Tineretului şi Sportului
- Cristian Cosmin – secretar de stat.
De la Agenţia Naţională Antidoping
- Graziela Vâjială – preşedinte
De la Jandarmeria Română
- Marian Avram – şef serviciu
- Cosmin Chesaru – ofiţer specialist.
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:
Marţi, 23 aprilie 2013
I. RAPOARTE
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2012
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli. PLx.
465/2012. Raport comun suplimentar cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice. Termen: 22 aprilie 2013. Iniţiator: Guvern. C.D. –
Cameră decizională.
2. Raportul de activitate pe anul 2012 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping. R6/2013.
Raport comun cu Comisia pentru sănătate şi familie din Camera Deputaţilor, Comisia
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru sănătate publică din Senat.
Termen: 11 mai 2013. Iniţiator: Guvernul. Camera Deputaţilor + Senatul– Cameră
decizională.
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 a
educaţiei fizice şi sportului. Plx. 223/2012. Raport. Termen: 20 iunie 2012.
4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 privind
educaţia fizică şi sportul. PLx. 724/2011. Raport. Termen: 28 decembrie 2011.

2

5. Propunere legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr.4/2008 privind
prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive. Plx.
224/2012. Raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
Termen: 20 iunie 2012. C.D. – Cameră decizională.
6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.146 din 1 aprilie
2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului
Bucureşti. Plx 868/2007. Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
Termen: 14 februarie 2008. Comisia pentru învăţământ a elaborat un preraport care a fost
transmis Comisiei juridice în data de 29 septembrie 2008.
III. COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ
7. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de apropiere a
legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci (Reformare). COM (2013) 162. Termen: 10
mai 2013. Document legislativ. Comisia este sesizată pentru examinarea subsidiarităţii.
8. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară. COM (2013)
161. Termen: 15 mai 2013. Document legislativ. Comisia este sesizată pentru
examinarea subsidiarităţii.
9. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind
condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru cercetare, studii, schimb
de elevi, formare profesională remunerată şi neremunerată, servicii de voluntariat au pair
[Reformare]. COM (2013) 151. Termen: 15 mai 2013. Document legislativ. Comisia este
sesizată pentru examinarea subsidiarităţii.
Miercuri, 24 aprilie şi joi, 25 aprilie 2013
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Angel Tîlvăr, preşedintele Comisiei.
Ordinea de zi şi programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.
Doamna secretar Raluca Turcan a amintit că în şedinţa din săptămâna trecută s-a
stabilit invitarea ministrului delegat pentru învăţământ superior şi cercetare pentru
dezbaterea problemelor privind cercetarea ştiinţifică şi a dorit să ştie de ce nu a venit.
Domnul preşedinte Angel Tîlvăr a informat Comisia că a vorbit pe această temă cu
domnul ministru Mihnea Costoiu, care a anunţat că se află la şedinţa de Guvern. În
consecinţă, s-a stabilit, cu unanimitate de voturi, ca întâlnire să aibă loc după vacanţa de
Paşti, în ziua de marţi, 14 mai.
Lucrările au continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.49/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de
fructe proaspete în şcoli (PLx. 465/2012).
Domnul Andrei Kiraly, secretar de stat în Ministerul Educaţiei Naţionale, a prezentat
proiectul de lege, care a mai fost dezbătut în Comisie şi retrimis de la Plen. A precizat că
ministerul susţine aprobarea acestuia cu amendamente care au fost adoptate în Comisia
pentru agricultură.
În urma dezbaterilor, proiectul de lege a fost aprobat, cu amendamente, cu
unanimitate de voturi. La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Angel Tîlvăr, Raluca
Turcan, Traian Dobrinescu, Szabo Odon,, Alexandru Băişanu, Mihai Deaconu, Anghel
Stanciu.
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A urmat Raportul de activitate pe anul 2012 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping
(R6/2013).
Doamna Graziela Vâjială, preşedintele Agenţiei Naţionale Antidoping, a prezentat
activitatea din anul 2012.
Raportul de activitate pe anul 2012 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping (ANAD) este
structurat pe următoarele capitole: Programul de armonizare a legislaţiei naţionale antidoping, Programul de educaţie, informare şi prevenire, Programul de testare doping,
Cercetare ştiinţifică şi Laboratorul de control doping, Programul de prevenire şi combatere
a traficului ilicit de substanţe interzise, Relaţii internaţionale şi relaţii publice,
Managementul resurselor financiare, Programul de audit, Perspective.
Pe parcursul anului 2012, Agenţia Naţională Anti-Doping a acţionat în sensul creării
unui cadru legislativ adecvat şi armonizat cu reglementările internaţionale în vigoare, prin
modificarea şi completarea unor acte normative existente şi prin iniţierea unor proiecte
legislative noi. În momentul de faţă, România se află între primele şase ţări din Europa care
au o legislaţie naţională complet armonizată cu Codul Mondial Anti-Doping.
Obiectivul principal al programului de educaţie, informare şi prevenire constă în
creşterea gradului de conştientizare şi educare a sportivilor şi a persoanelor din anturajul
acestora, în vederea cunoaşterii substanţelor şi metodelor interzise, a efectelor acestora
asupra organismului şi performanţei sportive, a procedurilor de control doping, a drepturilor
şi responsabilităţilor sportivilor, în scopul protejării sănătăţii acestora.
În anul 2012, ANAD a derulat 4 campanii educative: Primii paşi pentru un sport
curat, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, Londra
2012-Şansa sportivilor curaţi, Nu dopajului! (Modulul I şi II) şi Athlete Outreach, în
colaborare cu AMAD. Acţiunile din aceste campanii au fost incluse în Planul Naţional
Anual de Educaţie.
Programul de testare doping are ca obiectiv general asigurarea unui număr relevant
de teste doping, în competiţie şi în afara competiţiei, fără aviz prealabil, avându-se în vedere
numărul sportivilor legitimaţi şi numărul sportivilor de elită la nivel naţional, precum şi
protejarea sănătăţii sportivilor şi a principiilor etice şi fair-play-ului la toate manifestările
sportive.
În anul 2012, Agenţia a inclus în Lotul de testare înregistrat 300 de sportivi,
legitimaţi la 27 de federaţii naţionale sportive.
Din totalul de 300 de sportivi au fost testaţi 96%, restul sportivilor s-au retras din
activitatea sportivă sau locuiesc şi participă la competiţii în străinătate. Pentru sportivii din
lotul de testare înregistrat au fost efectuate 577 de testări doping, din care 373 în afara
competiţiei şi 204 în competiţie.
Toate testările efectuate au fost introduse în ADAMS, pentru a se evita situaţiile în
care acţiunile de testare planificate de Agenţie să se suprapună cu cele planificate de alte
organizaţii internaţionale.
Testările doping au fost efectuate de către ofiţeri de control doping (OCD) şi de
personalul specializat din cadrul Agenţiei. Având în vedere faptul că anul 2012 a fost marcat
de Jocurile Olimpice de la Londra, s-a impus pregătirea OCD şi a personalului Agenţiei
pentru a se familiariza cu procedura de control doping impusă de Comitetul Internaţional
Olimpic (CIO), precum şi cu regulile anti-doping ale CIO.
UEFA a reacreditat cei doi OCD români, care efectuează testări doping pe plan
internaţional, recoltând probe biologice la disciplina sportivă fotbal.
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ANAD a primit autorizaţia de organizare a Cursului de perfecţionare a OCD, iar la
începutul anului 2013, ANAD va organiza acest curs. Totodată, s-au întreprins demersurile
pentru obţinerea autorizaţiei de organizare a Cursului de formare a OCD în baza
Standardului Ocupaţional elaborat şi aprobat de UECNFPA din 2011.
În anul 2012, Agenţia Naţională Anti-Doping a efectuat un număr de 103 testări
doping în baza contractului cu International Rugby Board, Agenţia Mondială Anti-Doping,
Centrul Canadian de Etică pentru Sport (CCES) şi în urma solicitărilor directe ale
federaţiilor internaţionale (IAAF, FISA, WBC, WAKO).
Pe lângă aceste testări doping solicitate de organizaţiile internaţionale, respectând
prevederile art. 15 din Codul Mondial Anti-Doping, ANAD a fost autoritatea de testare
doping la evenimente internaţionale care s-au desfăşurat pe teritoriul României: Cupa
Mondială de Judo feminin, Irb Nation's Cup, Turul Ciclist al României, Turul Ciclist al
Sibiului (organizat de UCI), Turul Ţinutului Secuiesc, Finala Cupei Europene de Patinaj de
Juniori, Liga Mondială de Polo, Cupa Mondială de Schi Biathlon, Cupa Mondială de
escaladă pe gheaţă, Centura WBC la box profesionist, Campionatul Mondial de Pescuit
Sportiv Crap, Campionatul European de Kick Boxing.
Agenţia a respectat prevederile Codului Mondial Anti-doping şi a colaborat cu
federaţiile internaţionale de specialitate în organizarea acestor testări doping. Pe bază de
reciprocitate, aceste federaţii au recunoscut toate rezultatele analitice, iar cele care au
reprezentat o încălcare a reglementărilor anti-doping au fost gestionate pe plan extern de
către federaţia internaţională responsabilă.
Sistemul de management implementat în Laboratorul de Control Doping cuprinde
toate cerinţele standardelor şi documentelor tehnice elaborate de AMAD, organizarea şi
activitatea laboratorului oferă încredere în imparţialitatea şi independenţa deciziei
profesionale. Personalul laboratorului a dovedit o bună cunoaştere a tehnicilor analitice şi
aptitudini deosebite în efectuarea, interpretarea şi raportarea rezultatelor analizelor
acreditate.
În anul 2012, cercetătorii Direcţiei de Cercetare a LCD au efectuat studii şi cercetări
referitoare la tehnicile analitice de detectare a substanţelor interzise şi la aspecte biochimice
adiacente domeniului controlului doping, concretizate în prezentarea la simpozioane
ştiinţifice şi publicarea de lucrări în reviste de specialitate.
Problematica traficului ilicit de substanţe interzise este şi va fi o prioritate pentru
Agenţia Naţională Anti-Doping. Lupta împotriva traficului ilicit de substanţe interzise
necesită un efort unitar al tuturor instituţiilor cu atribuţii în acest domeniu.
Intensificarea colaborării, în anul 2012, cu Autoritatea Naţională a Vămilor, Poliţia
de Frontieră, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Inspectoratul General
al Poliţiei Române, în vederea combaterii traficului ilicit de substanţe interzise, ne-a
demonstrat faptul că traficul ilicit de substanţe dopante este în plină creştere.
Dezvoltarea cooperării pe plan internaţional s-a realizat în deplină concordanţă cu
politica României privind promovarea relaţiilor internaţionale şi a avut în vedere
următoarele obiective principale:
• Dezvoltarea colaborării cu Agenţia Mondială Anti-Doping pentru realizarea şi
implementarea celor cinci programe ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prin
respectarea prevederilor Codului Mondial Anti-Doping, ale Standardelor Internaţionale
pentru Testare, pentru Laboratoare şi de Acordare a Scutirilor pentru Uz Terapeutic şi
prin implementarea modelelor de bună practică;
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• Extinderea şi diversificarea relaţiilor de colaborare cu Consiliul Europei, Organizaţia
Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, Organizaţia Mondială pentru
Sănătate şi Uniunea Europeană;
• Organizarea de schimburi bilaterale cu organizaţiile naţionale anti-doping ale ţărilor
semnatare ale Codului, care să permită diseminarea experienţei acumulate în activitatea
anti-doping;
• Promovarea şi susţinerea unor reprezentanţi români în forurile de conducere şi în
comisiile organismelor internaţionale, cum ar fi Grupurile Consultative ale Consiliului
Europei, CAHAMA, Grupul de Experţi Anti-Doping al Uniunii Europene.
Membrii Comisiilor au luat act de conţinutul Raportului de activitate pe anul 2012 al
Agenţiei Naţionale Anti-Doping şi au apreciat în mod deosebit activitatea desfăşurată,
precum şi profesionalismul de care a dat dovadă personalul Agenţiei în combaterea
fenomenului de dopaj în sport.
Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului (Plx. 223/2012).
Domnul Cristian Cosmin, secretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului şi
Sportului, a solicitat Comisiei amânarea dezbaterii cu trei săptămâni. Cu unanimitate a fost
aprobată amânarea propunerii legislative.
A urmat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000
privind educaţia fizică şi sportul ( PLx. 724/2011).
Domnul Cristian Cosmin, secretar de stat în Ministerul Tineretului şi Sportului, a
solicitat Comisiei amânarea dezbaterii cu patru săptămâni. Cu 16 voturi pentru şi 3 voturi
împotrivă, a fost aprobată amânarea proiectului de lege.
S-a continuat cu propunere legislativă privind completarea şi modificarea Legii
nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor
sportive (Plx. 224/2012).
Domnul secretar de stat Cristian Cosmin, a precizat că ministerul nu susţine
aprobarea propunerii legislative deoarece legislaţia în vigoare prevede deja măsuri pentru
reglementarea violenţei în sport.
În urma dezbaterii, propunerea legislativă a fost respinsă cu 15 voturi pentru
respingere şi 4 abţineri, din următoarele considerente:
- măsura suplimentară privind pregătirea unei unităţi de jandarmi competente
teritorial să intervină în caz de nevoie se suprapune peste atribuţiile deja reglementate în
Legea nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, conform
cărora aceasta execută misiuni de asigurarea a ordinii publice cu ocazia mitingurilor,
marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor promoţionale,
comerciale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, precum şi a
altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de
persoane;
- infracţiunea propusă la art. 20 a fost deja prevăzută la art. 321 odată cu modificarea
Legii nr. 4/2008 prin Legea nr. 10/2012, iar norma cuprinsă la art. 37 nu respectă nici legea
penală, nefiind reglementată instituţia pedepsei suplimentare, nici normele de tehnică
legislativă;
- prevederile de la litera f) nou introdusă la art. 22 contravin art. 23 alin. (13) din
Constituţia României, republicată. Astfel, la sediul poliţiei, jandarmeriei sau poliţiei de
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frontieră se vor prezenta numai suporterii faţă de care s-a dispus măsura interzicerii
accesului la competiţii şi jocuri sportive.
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.146 din 1
aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului
Bucureşti (Plx 868/2007).
Domnul Cristian Cosmin, secretar de stat în Ministerul Tineretului şi Sportului, a
solicitat Comisiei amânarea dezbaterii cu patru săptămâni.
Domnul deputat Anghel Stanciu a propus constituirea unui grup de lucru şi, totodată,
ministerul să prezinte la următoare întâlnire, peste o lună, un raport privind situaţia actuală a
fostului patrimoniu UTC pe judeţe.
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat amânarea cu patru săptămâni.
Lucrările au continuat cu Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a
Consiliului de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci (Reformare).
COM (2013) 162.
Referitor la conţinutul Propunerii membrii Comisiei au subliniat următoarele:
- prezenta iniţiativă şi propunerea paralelă de modificare a regulamentului au drept
principal obiectiv stimularea inovării şi a creşterii economice prin creşterea accesibilităţii şi
a eficienţei pentru întreprinderi a sistemelor de înregistrare a mărcilor la nivelul întregii UE,
cu ajutorul scăderii costurilor şi a complexităţii şi al creşterii vitezei, a previzibilităţii şi a
securităţii juridice.
- obiective: modernizarea şi îmbunătăţirea dispoziţiilor în vigoare ale directivei, prin
modificarea dispoziţiilor care nu mai sunt de actualitate, sporind astfel securitatea juridică şi
clarificând drepturile conferite de marcă în ceea ce priveşte domeniul de aplicare şi limitele
acestora; realizarea unei mai mari apropieri a legislaţiilor şi a procedurilor naţionale în
materie de mărci, cu scopul de a le face mai compatibile cu sistemul mărcilor comunitare;
facilitarea cooperării dintre oficiile din statele membre şi OAPI.
- divergenţele existente între sistemele naţionale şi sistemul mărcilor comunitare sunt
considerate semnificative şi se datorează faptului că directiva nu acoperă aspectele
procedurale şi că o serie de aspecte importante legate de dreptul material nu sunt încă
armonizate. Divergenţele existente între legislaţiile şi procedurile în materie de mărci
limitează posibilităţile de acces la sistemele de protecţie a mărcilor, presupun o incertitudine
juridică semnificativă şi periclitează relaţia de complementaritate dintre sistemul mărcilor
comunitare şi sistemele mărcilor naţionale. În plus, ele împiedică aplicarea unor condiţii de
concurenţă echitabile pentru întreprinderi, antrenând efecte negative asupra competitivităţii
întreprinderilor din UE şi a competitivităţii Uniunii în ansamblu.
- ţinând seama de neconcordanţele existente între sistemul mărcilor comunitare şi
sistemele naţionale, Comisia doreşte să integreze în propunerile sale măsuri menite să
sporească coerenţa directivei cu regulamentul şi, prin urmare, să contribuie la reducerea
ulterioară a divergenţelor în cadrul sistemului mărcilor la nivelul întregii Europe.
- soluţionarea se poate face cel mai bine prin extinderea parţială a apropierii
legislaţiilor naţionale şi a coerenţei lor cu sistemul mărcilor comunitare. Aceasta ar include
alinierea principalelor norme procedurale la dispoziţiile relevante prevăzute în regulament,
inclusiv cele în cazul cărora diferenţele existente reprezintă o sursă de probleme majore
pentru utilizatori, precum şi cele în cazul cărora astfel de alinieri sunt considerate
indispensabile pentru a crea un sistem armonios şi complementar de protecţie a mărcilor în
Europa.
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Problemele identificate cu privire la divergenţele semnificative existente în cadrul de
reglementare împiedică sau denaturează în mod substanţial condiţiile de concurenţă
echitabile pentru întreprinderile din UE cu ulterioare consecinţe nefaste asupra
competitivităţii lor şi a competitivităţii UE în ansamblul său. Este oportun să se adopte
măsuri destinate îmbunătăţirii condiţiilor de funcţionare a pieţei interne. Măsuri care vizează
extinderea nivelului actual de apropiere prin intermediul directivei nu pot fi luate decât la
nivelul Uniunii. O acţiune la nivelul Uniunii este singura modalitate de a asigura coerenţa cu
sistemul mărcilor comunitare.
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 Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară. COM (2013)
161.
Referitor la conţinutul Propunerii, membrii Comisiei au subliniat următoarele:
- principalul obiectiv al acestei iniţiative şi al propunerii paralele de reformare a
directivei este de a încuraja inovarea şi creşterea economică prin sporirea accesibilităţii şi
eficienţei pentru întreprinderi a sistemelor de înregistrare a mărcilor din întreaga UE, acest
lucru fiind realizat prin reducerea costurilor şi a complexităţii, creşterea vitezei, sporirea
gradului de previzibilitate şi de securitate juridică. Aceste ajustări corespund eforturilor de a
asigura coexistenţa şi complementaritatea dintre sistemul mărcilor de la nivelul Uniunii şi
sistemele mărcilor naţionale.
- Comisia propune o actualizare a dispoziţiilor existente, având următoarele obiective
principale: adaptarea terminologiei la Tratatul de la Lisabona şi a dispoziţiilor la abordarea
comună privind agenţiile descentralizate, simplificarea procedurilor de solicitare şi de
înregistrare a unei mărci europene, sporirea securităţii juridice prin clarificarea dispoziţiilor
şi eliminarea ambiguităţilor, stabilirea unui cadru adecvat pentru cooperarea dintre OAPI şi
oficiile naţionale.
- în prezent există o serie de piedici în calea realizării unei cooperări eficiente şi
efective între oficiile pentru mărci din Europa, printre care se numără: lipsa unui temei
juridic clar pentru cooperarea în materie de legislaţie privind mărcile din UE; lipsa dotărilor
tehnice în oficiile naţionale; lipsa unei finanţări durabile pe termen mediu şi lung.
- pentru rezolvarea acestor probleme, cea mai adecvată soluţie este crearea un temei
juridic care să oblige oficiile naţionale şi OAPI să coopereze între ele (cooperare
obligatorie), prin accesul obligatoriu la instrumente - instalaţiile necesare sunt accesibile
prin intermediul unui cadru de cooperare obligatorie - şi prin asigurarea finanţării pe termen
lung din bugetul OAPI.
În cadrul instituirii şi al funcţionării pieţei interne, articolul 118 alineatul (1) din
TFUE prevede crearea de titluri europene de proprietate intelectuală pentru a asigura o
protecţie uniformă a drepturilor de proprietate intelectuală în Uniune, inclusiv înfiinţarea
unor sisteme centralizate de autorizare, coordonare şi control la nivelul Uniunii. Marca
comunitară este un titlu de proprietate intelectuală autonom la nivelul UE, creat prin
intermediul unui regulament UE. Modificarea anumitor părţi ale regulamentului în vederea

8

îmbunătăţirii şi simplificării sistemului mărcii comunitare se poate realiza numai prin
organul legislativ al UE, ce are competenţa de a face modificările necesare.
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.
S-a continuat cu Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului
privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru cercetare, studii,
schimb de elevi, formare profesională remunerată şi neremunerată, servicii de voluntariat au
pair [Reformare]. COM (2013) 151.
Referitor la conţinutul Propunerii, membrii Comisiei au subliniat următoarele:
- propunerea are ca obiectiv ameliorarea dispoziţiilor privind cercetătorii, studenţii,
elevii, stagiarii neremuneraţi şi voluntarii resortisanţi ai ţărilor terţe, precum şi aplicarea
unor dispoziţii comune pentru două categorii noi de resortisanţi ai ţărilor terţe: stagiarii
remuneraţi şi lucrătorii au pair. Obiectivul general este de a sprijini relaţiile sociale,
culturale şi economice dintre UE şi ţările terţe, de a favoriza transferul de competenţe şi
know-how, de a promova competitivitatea şi de a oferi, în acelaşi timp, garanţii care să
asigure tratamentul echitabil al acestor categorii de resortisanţi ai ţărilor terţe.
- propunerea modifică Directiva 2004/114/CE a Consiliului extinzând domeniul de
aplicare al acesteia pentru a cuprinde şi stagiarii remuneraţi şi lucrătorii au pair şi conferind
un caracter obligatoriu unor dispoziţii privind stagiarii neremuneraţi care în prezent sunt la
latitudinea statelor membre, precum şi Directiva 2005/71/CE a Consiliului privind o
procedură specială de admisie a resortisanţilor ţărilor terţe în scopul desfăşurării unei
activităţi de cercetare ştiinţifică.
- dispoziţiile prezentei propuneri respectă şi promovează obiectivele Strategiei
Europa 2020 şi abordarea globală în materie de migraţie şi mobilitate.
- propunerea este în concordanţă cu unul dintre obiectivele acţiunii UE în materie de
educaţie, şi anume acela de a promova Uniunea ca centru mondial de excelenţă pentru
educaţie şi relaţii internaţionale şi de a ameliora schimbul de cunoştinţe la nivel
internaţional, acesta fiind un mijloc de a contribui la difuzarea valorilor precum drepturile
omului, democraţia şi statul de drept.
- propunerea este conformă cu politica UE în domeniul dezvoltării, care pune
accentul pe eradicarea sărăciei şi atingerea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului
- propunerea stabileşte condiţiile de intrare şi de şedere pentru cercetătorii, studenţii,
elevii, stagiarii remuneraţi şi neremuneraţi, voluntarii şi lucrătorii au pair resortisanţi ai
ţărilor terţe pe teritoriul statelor membre pentru o perioadă mai mare de trei luni. Totodată,
introduce condiţiile de admisie pentru două categorii de resortisanţi ai ţărilor terţe care nu
sunt reglementate în prezent de cadrul UE cu caracter obligatoriu din punct de vedere
juridic, şi anume lucrătorii au pair şi stagiarii remuneraţi, pentru a le asigura protecţia şi a
garanta respectarea drepturilor lor legale. În cazul cercetătorilor resortisanţi ai ţărilor terţe,
condiţiile de admisie a familiei devin mai favorabile, la fel ca accesul la piaţa forţei de
muncă pentru membrii familiei şi mobilitatea acestora în interiorul UE.
- propunerea facilitează şi simplifică mobilitatea în interiorul UE pentru studenţi şi
cercetători, în special pentru cei care participă la programele Erasmus Mundus sau Marie
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Curie, care vor fi extinse şi vor înregistra o creştere a participării în contextul următorului
cadru financiar multianual.
- propunerea sporeşte drepturile studenţilor în ceea ce priveşte munca cu fracţiune de
normă şi permite studenţilor şi cercetătorilor, după finalizarea studiilor/proiectului de
cercetare, să rămână pe teritoriul UE pentru o perioadă de 12 luni pentru a-şi căuta un loc de
muncă.
- sunt introduse mai multe informaţii şi o mai mare transparenţă, precum şi termene
limită pentru luarea deciziilor şi garanţii procedurale îmbunătăţite, cum ar fi motivările
scrise ale unei decizii şi dreptul la o cale de atac
- unul dintre elementele-cheie ale prezentei propuneri ar fi o mai bună valorificare a
potenţialului studenţilor şi cercetătorilor după finalizarea studiilor/proiectelor de cercetare.
Politica în domeniul imigraţiei este o competenţă partajată de Uniune şi statele
membre. În consecinţă, se aplică principiul subsidiarităţii, ceea ce implică garantarea
faptului că obiectivele acţiunii preconizate nu ar putea fi realizate în mod satisfăcător de
către statele membre (criteriul necesităţii) şi luarea în considerare a întrebării dacă aceste
obiective ar putea fi realizate mai bine printr-o acţiune a Uniunii şi a modului în care acest
lucru ar putea fi realizat (testul valorii adăugate europene).
Provocarea de a menţine şi de a îmbunătăţi capacitatea de a atrage talente din afara
UE a crescut şi este comună tuturor statelor membre. Având în vedere numărul crescând de
iniţiative care vizează tineretul şi care încurajează contactele interpersonale culturale,
sociale şi educaţionale cu resortisanţii ţărilor terţe şi formele de educaţie informală,
necesitatea de a corela aceste tendinţe cu norme de imigraţie adecvate este şi mai mare.
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 zilele de miercuri, 24 aprilie şi joi, 25 aprilie 2013, lucrările Comisiei au avut pe
ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru
a Comisiei.
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