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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din ziua de 27 februarie 2002 

 

În ziua de 27 februarie 2002, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

sport, împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială, au luat în 

dezbatere proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. 

Proiectul de lege menţionat are ca scop facilitarea integrării sociale a 

individului în concordanţă cu satisfacerea aspiraţiilor sale profesionale, 

actualizarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de bază, precum 

şi în ocupaţiile înrudite. 

Formarea profesională a adulţilor constituie o activitate complexă care 

cuprinde formarea profesională iniţială a adulţilor, asigurând persoanelor 

interesate competenţele specifice unei prime calificări şi formarea profesională 

continuă, menită să îmbunătăţească competenţele profesionale sau să asigure 

dobândirea unor competenţe noi. 

Proiectul de lege cuprinde reglementări privind organizarea formării 

profesionale a adulţilor realizată de persoane juridice de drept public sau privat 

sau de centre de formare profesională cu sau fără personalitate juridică, care au 
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capacitatea de a presta servicii de formare profesională. Este reglementat, de 

asemenea, procesul de autorizare a furnizorilor de formare, de evaluare şi 

certificare a formării profesionale a adulţilor. 

Pentru a asigura descentralizarea activităţii, s-a prevăzut ca autorizarea 

furnizorilor de formare să se realizeze de comisiile de autorizare judeţene şi a 

municipiului Bucureşti. Activitatea de autorizare la nivel naţional urmează să fie 

coordonată de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. 

Pentru acoperirea cheltuielilor efectuate în legătură cu autorizarea, 

furnizorii de pregătire vor plăti taxe de autorizare.Încasările din aceste taxe se 

utilizează ca mijloace extrabugetare gestionate de Agenţia Naţională pentru 

Ocupare şi Formare Profesională. 

În ceea ce priveşte finanţarea formării profesionale a adulţilor s-au 

prevăzut ca surse, după caz, fondurile proprii ale angajatorilor, bugetul fondului 

pentru plata angajatorului de şomaj, sponsorizări, donaţii, finanţări externe 

atrase sau contribuţii ale persoanelor participante la programele de formare. 

De asemenea, proiectul de lege cuprinde reglementări care permit 

continuarea programelor începute, de funcţionare a furnizorilor de pregătire, 

care nu sunt autorizaţi, precum şi de utilizare a formatorilor existenţi. 

În finalul şedinţei, Comisiile reunite au avizat favorabil, cu unanimitate de 

voturi, proiectul de lege menţionat, cu amendamentele cuprinse în raport. 

Din numărul total al membrilor comisiei (26), au absentat 4 deputaţi, după 

cum urmează: 

- Andronescu Ecaterina - Grupul Parlamentar al PSD 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PSD 

- Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PSD 

- Lepşa Sorin-Victor - Grupul Parlamentar al PD. 

 

   PREŞEDINTE 

  Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
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