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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNV ĂŢĂMÂNT, 
ŞTIIN ŢĂ, TINERET ŞI SPORT 

București, 07 noiembrie 2018 
                     Nr. 4C-11/310 

 COMISIA PENTRU MUNC Ă ȘI  
PROTECȚIE SOCIAL Ă 

Bucureşti,  07 noiembrie 2018 
Nr. 4C- 9/824  

 
RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Ini ţială în Sistem Dual din România  

(PLx 544/2018) 
 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PLx 544/2018 din 17 octombrie 
2018, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și Comisia pentru muncă și protecție socială au fost sesizate spre dezbatere, în fond, 
cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România. 
 
 La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 642/29.06.2018. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială 
în Sistem Dual din România, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, 
înfiinţată prin reorganizarea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, aflat în subordinea Ministerului 
Educaţiei Naţionale. Scopul Autorităţii este de a asigura, dezvolta, evalua şi monitoriza calitatea formării profesionale iniţiale în sistem dual, 
la nivel naţional. 
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 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituţia României, republicată. 
 
 3. În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de 
lege în şedinţa comună din data de 6 noiembrie 2018.   

La lucrări au fost prezenţi 35 deputaţi din totalul de 48 de membri ai Comisiilor. 
 
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de lege au participat ca 

invitaţi: domnul Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale, Victor Stelian Fedorca - președinte, Autoritatea 
Națională pentru Formare Profesională Inițială în Sistemul Dual.  

 
 4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din 
Constituția României, republicată, în şedinţa din 15 octombrie 2018. 

  
 5. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi (9 voturi împotrivă) să propună 
Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise și respinse din Anexa ce face parte integrantă din 
prezentul raport comun.  
 
   

PREŞEDINTE 
Prof. dr. Camelia GAVRIL Ă 

 
 
 

PREŞEDINTE 
Adrian SOLOMON 

SECRETAR 
Viorel STAN 

SECRETAR 
Violeta RĂDUŢ 

 
 

Șef birou  
Ioana Florina Mînzu 

Consilier parlamentar 
Lidia Vlădescu 
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                        Anexa 
I. AMENDAMENTE ADMISE   

 
Nr. 
crt. 

Text  
proiect de lege 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
 

--- 

Titlul Legii : Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.59/2018 privind 
înfiin ţarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Formare 
Profesională Ini ţială în Sistem 
Dual din România 

 
 
 

Text nemodificat  

 

2.  
 
 

--- 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.59/2018 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale 
pentru Formare Profesională Iniţială 
în Sistem Dual din România, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.580 din 9 
iunie 2018. 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.59/2018 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale pentru 
Formare Profesională Iniţială în 
Sistem Dual din România, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.580 din 9 iunie 2018, cu 
următoarele modificări:  

Respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă  

3. Titlul Ordonanței: Ordonanță de urgență privind 
înființarea, organizarea și funcționarea Autorității 
Naționale pentru Formare Profesională Inițială în 
Sistem Dual din România 

 
--- 

 
Text nemodificat 

 

4. Art.  1. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, se înfiinţează 
Autoritatea Naţională pentru Formare Profesională 
Iniţială în Sistem Dual din România, denumită în 
continuare Autoritatea, instituţie publică cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi 
în coordonarea prim-ministrului, prin reorganizarea 
Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului 

 
 
 

--- 

 
 

Text nemodificat 
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Profesional şi Tehnic. 
(2) Autoritatea are sediul în municipiul Bucureşti. 

5. Art. 2. - (1) Autoritatea are ca rol fundamental 
organizarea şi dezvoltarea formării profesionale 
iniţiale în sistem dual din România. 
(2) Autoritatea realizează studii, strategii, prognoze, 
precum şi alte lucrări strategice necesare, care să 
fundamenteze deciziile cu privire la organizarea şi 
dezvoltarea formării profesionale iniţiale în sistem 
dual şi contractează, în cazuri justificate, servicii de 
consultanţă pentru realizarea rolului său. 

 
 
 
 

--- 

 
 
 

Text nemodificat 

 

6.  
 
Art.3 - În vederea realizării rolului fundamental 
prevăzut la art. 2 alin. (1), Autoritatea îndeplineşte, 
în principal, următoarele atribuţii: 
a) organizarea şi coordonarea formării profesionale 
iniţiale în sistem dual din România; 
b) adaptarea cerinţelor formării profesionale iniţiale 
în concordanţă cu nevoia de forţă de muncă 
calificată a operatorilor economici; 
c) identificarea, anticiparea şi analiza periodică a 
nevoilor de competenţe cerute de piaţa forţei de 
muncă şi introducerea de calificări noi în 
formarea profesională iniţială în sistem dual; 
 
 
 
 
d) reglementarea şi asigurarea calităţii formării 
profesionale iniţiale în sistem dual a elevilor, 
precum şi a personalului din cadrul unităţilor de 
învăţământ şi al operatorilor economici implicaţi în 
formarea profesională prin învăţământul dual; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

---  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La articolul 3, literele c) și d) se 
modifică și vor avea următorul 
cuprins: 

…………… 
 
 
 
 
 
 
”c) identificarea, anticiparea şi 
analiza periodică a nevoilor de 
competenţe și noi calificări  cerute 
de piaţa forţei de muncă; 

Autori: Deputat UDMR Szabo 
Odon, deputat PSD Camelia 

Gavrilă, Comisiile  
 

d) reglementarea şi asigurarea 
calităţii formării profesionale 
iniţiale în sistem dual a elevilor, 
precum şi a personalului de 
specialitate implicat în formarea 
profesională practică prin 
învăţământul dual din cadrul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducerea de noi 
calificări presupune o 
curriculă și o 
programă școlară, 
care sunt atribute ale 
MEN.  
 
 
 
 
Pentru claritatea 
normei  
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e) gestionarea în format electronic a bazei de date 
cuprinzând contractele individuale de pregătire 
practică în sistem dual şi monitorizarea respectării 
de către părţi a clauzelor contractuale; 
f) elaborarea unui sistem de acreditare a furnizorilor 
publici/privaţi de formare profesională iniţială în 
sistem dual, care va fi aprobat prin hotărâre a 
Guvernului; 
g) elaborarea de metodologii privind certificarea 
profesională iniţială a absolvenţilor din sistemul de 
învăţământ dual, care vor fi aprobate prin ordin al 
preşedintelui Autorităţii; 
h) dezvoltarea metodologiilor şi monitorizarea 
indicatorilor de performanţă privind inserţia şi 
retenţia absolvenţilor proveniţi din sistemul dual pe 
piaţa muncii şi propunerea de măsuri remediale; 
i) consilierea familiilor, a unităţilor de învăţământ şi 
a angajatorilor în scopul creşterii participării 
elevilor în formarea profesională iniţială în sistem 
dual; 
j) asigurarea promovării conceptului de formare 
profesională iniţială în sistem dual prin Şcoala 
Profesională în Sistem Dual; 
k) crearea şi gestionarea bazei de date privind 
competenţele necesare pe piaţa forţei de muncă şi 
publicarea periodică de studii şi analize realizate de 
Autoritate pentru orientarea elevilor spre ocupaţii 
cerute de piaţa forţei de muncă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

unităţilor de învăţământ şi al 
operatorilor economici;” 

Autori: Deputat UDMR Szabo 
Odon, Comisiile  

 
 
 
 

 

7. Art. 4. - (1) Conducerea Autorităţii este asigurată 
de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat 
de doi vicepreşedinţi, cu rang de subsecretar de stat, 
numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a 
prim-ministrului, în condiţiile legii. 
(2) Preşedintele conduce întreaga activitate a 
Autorităţii şi reprezintă instituţia în raporturile cu 

 
 

--- 

 
 

Text nemodificat 
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autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum 
şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară sau din 
străinătate. 
(3) Preşedintele este ordonator terţiar de credite. 
(4) În exercitarea prerogativelor care îi revin, 
preşedintele emite ordine şi instrucţiuni, în 
condiţiile legii. Ordinele şi instrucţiunile cu caracter 
normativ se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

8. Art. 5. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de 
capital ale Autorităţii se asigură de la bugetul de 
stat, prin bugetul Secretariatului General al 
Guvernului. 
(2) Pentru funcţionarea Autorităţii la nivel central 
se va transmite în folosinţa acesteia un imobil din 
domeniul public sau privat al statului în termen de 
maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a 
hotărârii Guvernului prevăzute la art. 6 alin. (1). 
(3) Prin derogare de la art. 2 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea 
cabinetului demnitarului din administraţia publică 
centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
760/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 
în subordinea preşedintelui Autorităţii se 
organizează şi funcţionează cabinetul demnitarului. 
(4) Numărul maxim de posturi al Autorităţii este de 
50 de posturi, exclusiv preşedintele, vicepreşedinţii 
şi cabinetul preşedintelui. 
(5) Numărul maxim de posturi din cabinetul 
preşedintelui Autorităţii este cel prevăzut de 
Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările 
şi completările ulterioare, pentru funcţia de 
conducător de organ de specialitate al administraţiei 
publice centrale, cu rang de secretar de stat. 
(6) Personalul Autorităţii este format din personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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contractual, salarizat potrivit reglementărilor legale 
aplicabile personalului contractual din sectorul 
bugetar. 

9. Art. 6. - (1) Structura organizatorică a Autorităţii şi 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
acesteia se aprobă prin hotărâre a Guvernului în 
termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 
(2) În cadrul Autorităţii se înfiinţează şi 
funcţionează 8 birouri regionale în zonele de 
dezvoltare din România, organizate ca direcţii în 
structura acesteia. 

 
 

--- 

 
 

Text nemodificat 

 

10. Art. 7. - În termen de 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 
Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul 
Educaţiei Naţionale vor supune aprobării 
Guvernului modificarea corespunzătoare a Hotărârii 
Guvernului nr. 855/1998 privind organizarea şi 
funcţionarea Centrului Naţional de Dezvoltare a 
Învăţământului Profesional şi Tehnic, cu 
modificările şi completările ulterioare, conform 
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. 

 
 
 
 

--- 

 
 
 
 

Text nemodificat 
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II. AMENDAMENTE RESPINSE   
 

Nr. 
crt. 

Text  
proiect de lege 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare Camera 
decizională  

1. Art. 1. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, se înfiinţează 
Autoritatea Naţională pentru Formare Profesională 
Iniţială în Sistem Dual din România, denumită în 
continuare Autoritatea, instituţie publică cu 
personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi 
în coordonarea prim-ministrului, prin 
reorganizarea Centrului Naţional de Dezvoltare a 
Învăţământului Profesional şi Tehnic. 
 

 
 
 

--- 

” Art. 1. - (1) Începând cu data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, se înfiinţează 
Autoritatea Naţională pentru 
Formare Profesională Iniţială în 
Sistem Dual din România, 
denumită în continuare Autoritatea, 
instituţie publică cu personalitate 
juridică, în subordinea 
Ministerului Educa ției Naționale, 
prin reorganizarea Centrului 
Naţional de Dezvoltare a 
Învăţământului Profesional şi 
Tehnic.” 
Autor: Deputat UDMR Szabo Odon 

a) Motivare 
pentru adoptare   
Autoritatea are 
competențe și 
atribuții în zona 
învățământului. 
Învățământul 
dual este parte 
integrantă în 
învățământul 
profesional și 
cuprinde o parte 
semnificativă de 
învățământ 
obligatoriu. Pe 
cale de 
consecință, 
ținând cont și de 
atribuțiile sale, 
ar trebui să fie în 
subordinea 
MEN. 
 
b) Motivare 
pentru 
respingere  
 S-a respins la 
vot  
 
 
 

 
 
 

Camera 
Deputaților 
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2. Art. 2. - (1) Autoritatea are ca rol fundamental 
organizarea şi dezvoltarea formării profesionale 
iniţiale în sistem dual din România. 
(2) Autoritatea realizează studii, strategii, prognoze, 
precum şi alte lucrări strategice necesare, care să 
fundamenteze deciziile cu privire la organizarea şi 
dezvoltarea formării profesionale iniţiale în sistem 
dual şi contractează, în cazuri justificate, servicii de 
consultanţă pentru realizarea rolului său. 

 
 
 
 

--- 

Art. 2. - (1) Autoritatea are ca rol 
fundamental dezvoltarea formării 
profesionale iniţiale în sistem dual 
din România. 
(2) Autoritatea realizează studii, 
strategii, prognoze, precum şi alte 
lucrări strategice necesare, care să 
fundamenteze deciziile cu privire la 
dezvoltarea formării profesionale 
iniţiale în sistem dual şi 
contractează, în cazuri justificate, 
servicii de consultanţă pentru 
realizarea rolului său. 
Autor: Deputat UDMR Szabo Odon 

a) Motivare 
pentru adoptare  
 Autoritatea nu 
poate organiza 
formarea 
inițială. Acesta 
este atributul 
MEN. 
 
b) Motivare 
pentru 
respingere 
S-a respins la 
vot  
 
 

Camera 
Deputaților 

3.  
 
Art.3 - În vederea realizării rolului fundamental 
prevăzut la art. 2 alin. (1), Autoritatea îndeplineşte, 
în principal, următoarele atribuţii: 
a) organizarea şi coordonarea formării 
profesionale iniţiale în sistem dual din România; 
............................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

---  
 
 
 
 

La articolul 3, litera a) și d) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
”a) coordonarea formării 
profesionale iniţiale în sistem dual 
din România;” 
Autor: Deputat UDMR Szabo Odon  
 
 
 
 

 

a) Motivare 
pentru adoptare  
 Autoritatea nu 
poate organiza 
formarea 
inițială. Acesta 
este atributul 
MEN. 
 
b) Motivare 
pentru 
respingere 
S-a respins la 
vot  
 

 
 
 

Camera 
Deputaților 
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