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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 19 şi 20 aprilie 2011 

 
 

 Şedinţele Comisiei din zilele de 19 şi 20 aprilie 2011 au avut următoarea ordine 
de zi: 

 
Marţi, 19 aprilie 2011 

Ora 14.00 
 

I. Şedinţă comună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport de la Senat 

 
 Raportul asupra stării sistemului naţional de  învăţământ - 2010. R24/2011. 
Raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului. 
Termen: 8 aprilie 2011. Iniţiator: Guvern. Camera Deputaţilor + Senatul– Cameră 
decizională.    
 Invitat: Domnul Petru Daniel Funeriu – Ministrul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

II. RAPOARTE 
 1. Cerere de reexaminare a Legii pentru completarea Legii învăţământului nr. 
84/1995, republicată. Plx. 45/2010. Raport înlocuitor. Termen: 10 decembrie 2010. 
 2. 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. 

 
Miercuri, 20  aprilie 2011 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 



Marţi, 19 aprilie 2011 
 
 Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul preşedinte Cristian Sorin 
Dumitrescu, care a constatat absenţa domnului ministru Petru Daniel Funeriu.  
 Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a anunţat că domnul ministru Daniel Petru 
Funeriu nu poate participa la şedinţa comună din cauza agendei încărcate. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a considerat că este o dovadă de 
total dispreţ la adresa Parlamentului din partea domnului ministru Daniel Funeriu, care 
nu a răspuns invitaţiei celor două comisii. Acest lucru este o urmare a faptului că 
Executivul şi-a angajat răspunderea atât pe Legea Educaţiei Naţionale, cât şi pe cea 
privind plafonarea salariilor profesorilor. Dacă domnul ministru consideră că nu are 
nevoie de Parlament  şi nu poate veni la şedinţe a propus să fie înlocuit de Premierul 
Emil Boc.  
 Domnul preşedinte Mihail Hărdău, i-a solicitat secretarului de stat din Ministerul 
Educaţiei, Andrei Kiraly, să îi transmită ministrului Daniel Funeriu că agenda 
întâlnirilor domniei sale cu Parlamentul se face în funcţie de agenda Parlamentului.  
 În urma  consultărilor, parlamentarii din cele două comisii au reprogramat 
întâlnirea cu domnul ministru Daniel Funeriu pentru data de 3 mai a.c. 
 
 Lucrările au continuat cu şedinţa Comisiei pentru învăţământ a Camerei 
Deputaţilor. 
 Cu unanimitatea voturilor celor prezenţi au fost aprobate ordinea de zi şi 
programul de lucru. 
 S-a luat în dezbatere Cererea de reexaminare a Legii pentru completarea Legii 
învăţământului nr. 84/1995, republicată (Plx. 45/2010).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat Legea care are ca obiect de 
reglementare completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, în sensul completării, cu un articol nou, art. 1101, astfel încât 
finanţarea de bază a învăţământului preuniversitar particular acreditat să se facă din 
fonduri alocate de la bugetul de stat,  de la bugetele locale  şi din alte surse, conform 
legii. Având în vedere, intervalul scurs de când a apărut Legea Educaţiei Naţionale, 
proiectul de lege a devenit caduc.  
 În urma dezbaterii, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, a adoptat 
Cererea de reexaminare a Legii, deci a respins Legea. 
 
 A urmat proiectul 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.  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care 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. 
 Proiectul de lege ar fi binevenit, deoarece actualizează proceduri, practici, 
derogări, dar se păstrează vechile instituţii, nefiind în concordanţă cu noua lege a 
educaţiei.   
 Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a subliniat că încă se lucrează la hotărârea 
de guvern, acesta va fi finalizată la începutul lunii mai.  
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a amintit că într-o şedinţă anterioară  s-a 
cerut ministerului să se urgenteze finalizarea acestei hotărâri de guvern.  
 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, a respins proiectului de Lege, 
deoarece prevederile acestuia nu sunt în concordanţă cu cele ale Legii nr. 1/2011, Legea 
educaţiei naţionale, în ceea ce priveşte înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări.  
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

- Andrei Kiraly – secretar de stat 
- Mikaela Bălan - director general adj. 
De la Federaţia Sindicatelor Independente din Învăţământ „Spiru Haret” 
- Spiridon Tudor – secretar general. 
Federaţia Educaţiei Naţionale 
- Mihai Pleniceanu – director departament. 

 
 La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
   - Cristian-Sorin Dumitrescu 
 - Cătălin Croitoru    
 - Iosif Kötő  
 - Doina Burcău 
 - Mihai Radan 
 - Sanda-Maria Ardeleanu 
 - Vasile Berci  
 - Viorel-Vasile Buda  
 - Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf   
 - Doiniţa-Mariana Chircu  
 - Victor Cristea 
 - George Ionuţ Dumitrică  
 - Anna-Lili Farkas 
 - Vasile Ghiorghe Gliga  
 - Marius-Sorin Göndör  
 - Florentin Gust Băloşin  
 - Gheorghe Hogea  



 - Şerban Răzvan Mustea  
  - Csilla-Mária Petö 
 - Cornel-Cristian Resmeriţă  
 -  Ana Adriana Săftoiu 
 - Teodor Marius Spînu  
 - Anghel Stanciu  
 - Maria Stavrositu  
 - Mihai Surpăţeanu  
 - Radu Costin Vasilică  
 - Dragoş Gabriel Zisopol. 
 
 
 
 În ziua de miercuri 20 aprilie 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  
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