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 Şedinţele Comisiei din zilele de 08, 09 şi 10 martie 2011 au avut următoarea 
ordine de zi: 
 
 

Marţi, 08  martie 2011 
  
 I. Dezbatere cu următoarele teme:  
  - Structura anului şcolar; 
  -  Programul „Cornul şi laptele” 
 Invitat: Domnul Daniel Petru FUNERIU – Ministrul  Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

 
II. RAPOARTE 

 
 1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. 
PL-x 1/2011. Procedură de urgenţă. Raport comun cu Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială. Termen: 10 februarie 2011. Iniţiator: Guvern. C.D. – prima 
Cameră sesizată. Raportori: Adriana Săftoiu, Teodor Marius Spînu, Anghel Stanciu. 
Termen: 15 februarie 2011. 
 2. Propunere legislativă privind regimul manualelor şcolare în învăţământul 
preuniversitar. Pl.x. 51/2011. Raport. Termen: 7 martie 2011. Iniţiator: deputat 
Adriana Săftoiu,. C.D. – prima Cameră sesizată. 
  

Miercuri, 09  martie şi joi, 10 martie 2011 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
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Marţi, 08  martie 2011 
 
 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat prof. univ. dr. Cristian 
Sorin Dumitrescu, preşedintele Comisiei.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a subliniat, referitor la punctul I 
din ordinea de zi, dezbaterea cu tema: Structura anului şcolar şi Programul 
„Cornul şi laptele”, că este a patra săptămână consecutivă când domnul ministru 
Daniel Funeriu nu răspunde invitaţiei adresată de Comisie.  
 De asemenea, domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a considerat că nu 
este un gest de solidaritate faptul că Grupul parlamentar al PD-L organizează altă 
dezbatere cu aceeaşi temă, la sfârşitul lunii martie. Totodată, dacă domnul ministru 
Daniel Funeriu nu participă la această dezbatere în cadrul Comisiei, cadrul 
instituţional, şi participă la dezbaterea organizată de Grupul parlamentar al PD-L este 
ocolită Comisia. 
 Domnul deputat Marius Gondor a precizat că cele două dezbateri nu se exclud 
una pe cealaltă, ci se completează. Data dezbaterii propusă de PD-L este la sfârşitul 
lunii martie tocmai pentru că nu s-a dorit să se suprapună cu dezbaterea Comisiei.  
 Doamna deputat Adriana Săftoiu a arătat că domnul ministru Daniel Funeriu 
încalcă flagrant Regulamentul Camerei Deputaţilor, art.54, care prevede că „dacă 
ministrul este invitat, prezenţa este obligatorie”. Este de părere că se poate dezbate în 
comisie şi în lipsa ministrului. Ar trebui ca ministrul educaţiei să prezinte raportul de 
activitate. 
 Domnul deputat Victor Cristea a fost de părere că prezenţa domnului ministru 
Funeriu la dezbaterile menţionate este absolut obligatorie. 
 Doamna deputat Doiniţa Chircu a precizat că este de acord cu propunerea 
doamnei deputat Adriana Săftoiu, ca dezbaterea să aibă loc şi în lipsa domnului 
ministru Funeriu. 
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a considerat că domnul ministru 
Daniel Funeriu, prin neprezentarea sistematică,  aduce un afront Comisiei având în 
vedere faptul că Guvernul este sub control parlamentar şi nu invers. 
 Punctul I din ordinea de zi a fost amânat cu unanimitate de voturi şi s-a hotărât 
invitarea domnului ministru Funeriu pentru săptămâna viitoare.   
  
 A urmat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională 
a Adulţilor (PL-x 1/2011). 
 Domnul consilier Petru Andea a făcut o informare referitoare la acest proiect 
de lege. 
 Într-un  interval de 7 luni (iunie 2010 - ianuarie 2011) au fost elaborate un 
număr de patru acte normative care modifică şi completează legislaţia referitoare la 
formarea profesională a adulţilor:  
 - OUG 74/30 iunie 2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul 
educaţiei şi cercetării; 
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 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 
privind formarea profesională a adulţilor (PLx. 75/2011); 
 - OUG 132/28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 
Formare Profesională a Adulţilor (PL-x 1/2011); 
 - Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale. 
 Cele patru acte normative sunt în următoarele stadii: 
 - OUG nr. 73/2010 – în dezbatere la Senat, care este Cameră decizională; 
 - OUG nr. 132/2010 - în dezbaterea Comisiei pentru învăţământ şi Comisiei 
pentru muncă la Camera Deputaţilor, care este prima Cameră sesizată; 
 - PLx. 75/2011 - respinsă de Senat, în dezbaterea Comisiei pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială; 
 - Legea Educaţiei Naţionale – aprobată prin angajarea răspunderii. 
 Cele patru acte normative reglementează o serie de aspecte privind formarea 
profesională a adulţilor, cum ar fi: 
 - OUG nr. 74/2010 – unifică ACPART cu Secretariatul Tehnic al CNCFPA, 
creând Unitatea Executivă a CNCFPA (UECNCFPA).  
 Se creează o problemă prin aceea că UECNCFPA este trecută în subordinea 
MECTS, astfel încât CNCFPA rămâne fără structură executivă şi, printre altele, nu îşi 
mai poate derula proiectele europene în curs; 
 - OUG nr. 132/2010 – soluţionează parţial problema creată prin OUG 74/2010, 
reînfiinţând un compartiment tehnic subordonat CNCFPA. Ordonanţa are prevederi 
referitoare şi la Comitetele Sectoriale, cărora le alocă un număr de posturi. Dacă 
ordonanţa este respinsă sau îşi încetează Valabilitatea, ar fi necesar un alt act 
normativ pentru Comitetele Sectoriale, care să le permită menţinerea posturilor. 
 - PLx. 75/2011 – soluţionează problema acreditării furnizorilor de educaţie, 
persoane fizice şi juridice, din afara graniţelor ţării, precum şi regimul actelor de 
studii obţinute prin educaţia formală, non-formală şi informală. Proiectul nu ţine 
seama de prevederile Legii nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, care prevede 
reorganizarea CNCFPA, transformarea acestuia într-o Autoritate Naţională pentru 
Calificări, subordonată MECTS. PLx 75/2011 menţine, în esenţă, prerogativele 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în ceea ce priveşte coordonarea 
formării profesionale  a adulţilor.  
 De subliniat, că Legea nr. 1/2011 prevede reorganizarea CNCFPA  printr-o 
Hotărâre de Guvern, act normativ care nu poate anula prevederile conţinute în aceste 
acte normative, care face parte din categoria legilor sau ordonanţelor.  
 În concluzie, se pot lua în discuţie următoarele: 
 - respingerea ordonanţelor de urgenţă nr. 74/2010 şi 132/2010 şi a PLx 
75/2011, urmând ca reorganizarea CNCFPA să se realizeze conform Legii nr. 1/2011; 
 - aprobarea ordonanţelor de urgenţă 74/2010 şi 132/2010 şi a PLx 75/2011 şi 
amendarea Legii nr. 1/2011 astfel încât reorganizarea CNCFPA să se realizeze printr-
un act normativ sumator, de nivelul ordonanţei sau proiectului de lege.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a arătat că proiectul de lege este 
foarte complex şi nu se poate dezbătut în absenţa domnului ministru Funeriu. 
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 Domnul deputat Marius Gondor a arătat că cele trei acte normative au 
prevederi contradictorii şi a propus amânarea dezbaterii şi invitarea cu insistenţă a 
domnului ministru Funeriu. 
 Cu unanimitate de voturi, dezbaterea proiectului de lege a fost amânată.  
 
 A urmat propunerea legislativă privind regimul manualelor şcolare în 
învăţământul preuniversitar (Pl.x. 51/2011).  
 Doamna deputat Adriana Săftoiu, în calitate de iniţiator, a prezentat propunerea 
legislativă care are ca obiect de reglementare regimul manualelor şcolare şi al 
auxiliarelor curriculare în învăţământul preuniversitar, fiind preconizată asigurarea 
gratuită a acestora pentru toţi elevii din învăţământul obligatoriu şi pentru elevii din 
învăţământul profesional şi liceal, ai căror părinţi au venitul lunar, pe membru de 
familie, cel mult egal cu salariul minim brut pe economie. Totodată, este 
reglementată şi evaluarea, reevaluarea şi aprobarea proiectelor de manuale şcolare şi 
a auxiliarelor curriculare, precum şi achiziţionarea acestora, pentru învăţământul 
secundar superior, care se realizează în aceleaşi condiţii prevăzute pentru 
învăţământul obligatoriu. A anunţat că are nişte amendamente pe care le va prezenta 
în momentul dezbaterii pe articole.  
 Domnul deputat Anghel Stanciu a subliniat că proiectul de lege va declanşa 
multe polemici, fiind atinse puncte sensibile, cum ar fi preţul manualelor, dar susţine 
aprobarea propunerii legislative.  
 Doamna deputat Adriana Săftoiu a precizat că Guvernul nu susţine aprobarea 
propunerii legislative precizând că există deja normele metodologice ce 
reglementează conţinutul manualelor şcolare şi acestea sunt suficiente. 
 Domnul vicepreşedinte Koto Josif a arătat că relaţia calitate-preţ trebuie foarte 
bine reglementată într-un act normativ.  
 Doamna Lăudoiu Daniela, consilier din cadrul MECTS, a arătat că există un 
ordin al ministrului care conţine prevederile care se regăsesc în propunerea legislativă 
şi consideră că aceasta este o suprareglementare.  
 În continuare a început dezbaterea pe articole  a propunerii legislative. Titlul 
legii a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Dezbaterilor vor continua în şedinţa 
viitoare.  
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

- Sorin Eugen Zaharia-director general 
- Lăudoiu Daniela – consilier  
De la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ 
- Liviu Pop 
De la Federaţia Educaţiei Naţionale  
- Mihai Pleniceanu. 

 
 La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
   - Cristian-Sorin Dumitrescu 
 - Cătălin Croitoru    
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 - 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 
 - Damian Florea  
 - Vasile Ghiorghe Gliga  
 - Marius-Sorin Göndör  
 - Florentin Gust Băloşin  
 - Gheorghe Hogea  
 - Şerban Răzvan Mustea  
 - Csilla-Mária Petö 
 - Cornel-Cristian Resmeriţă  
 - Ioan Sorin Roman 
 -  Ana Adriana Săftoiu 
 - Teodor Marius Spînu  
 - Anghel Stanciu  
 - Maria Stavrositu  
 - Ionuţ-Marian Stroe  
 - Mihai Surpăţeanu  
 - Radu Costin Vasilică  
 - Dan-Radu Zătreanu  
 - Dragoş Gabriel Zisopol. 
 
 
 În zilele de miercuri, 09 martie şi joi, 10 martie 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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