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PROCES - VERBAL 

al şedinţei Comisiei din ziua de 27 februarie 2002 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 22 deputaţi, fiind absenţi 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 

La lucrările participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

- Costea Alexandru - consilier  

- Cristea Niculae - inspector 

- Cristina Icociu - director 

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale 

- Ungureanu Laurenţiu - director general 

- Cârciumaru Horia - şef serviciu 

C.O.S.A. 

- Homoş I. - preşedinte 
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Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 

privind formarea profesională a adulţilor. Proiectul de lege va fi dezbătut 

împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu, în deschiderea şedinţei informează că cele 

două comisii, împreună cu ministerele, au lucrat şi prezintă amendamentele care 

au rezultat în urma analizei proiectului de lege. 

D-na preşedinte Smaranda Dobrescu prezintă comisiilor reunite o schemă 

în care se arată strategia Guvernului şi a organismelor care se ocupă de 

acreditarea formatorilor. Această strategie în domeniul ocupaţiilor profesionale 

s-a bucurat de aprecierea Băncii Mondiale. Guvernul şi-a propus ca începând cu 

luna martie toată legislaţia referitoare la acest domeniu să intre în vigoare. De 

aceea propune ca Ordonanţa nr.129/2000 să fie finalizată şi îmbunătăţită pentru 

a fi acreditaţi formatorii pe baza unei strategii la zi. 

Dl.Homoş I., preşedinte COSA, face o prezentare a înfiinţării şi 

dezvoltării Consiliului care a reuşit să câştige trei programe cu Uniunea 

Europeană. În urma contractelor încheiate, Consiliul nu va solicita bani de la 

Bugetul de Stat. A participat la dezbaterea proiectului de lege împreună cu cele 

două ministere implicate şi este de acord cu amendamentele propuse. 

În continuare se trece la dezbaterea pe articole a proiectului de lege şi a 

amendamentelor prezentate. În urma dezbaterii, la care au luat cuvântul deputaţii 

Smaranda Dobrescu, Anghel Stanciu, Dumitru Buzatu, Petru Andea, Marian 

Ionescu, Karoly Vekov, Octavian Petruş, Paula Ivănescu, amendamentele au 

fost aprobate cu majoritate de voturi, iar proiectul de lege în ansamblu a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. Modificările aprobate se regăsesc în raportul 

comun înaintat Plenului Camerei Deputaţilor. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu, prezintă în sinteză concluziile care se 

desprind în urma dezbaterilor: 
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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 

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. 
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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. 

Amendamentele respinse vor fi cuprinse în anexa la Raportul asupra legii. 

Ordinea de zi fiind epuizată, dl.preşedinte Anghel Stanciu declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

   PREŞEDINTE 

  Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 

 

 

 

 
 

 


