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RAPORT COMUN  
asupra proiectului 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) 

 
 

 1. În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin adresa  
nr. PL-x 1 din 1 februarie 2011, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate cu dezbaterea pe fond a 
proiectului 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. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisiile au analizat avizele primite de la Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, precum şi avizul 
Consiliului Legislativ. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 
Formare Profesională a Adulţilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, constând în măsuri pentru îndeplinirea atribuţiilor Consiliului Naţional al 
Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor (CNCFPA) şi ale Unităţii Executive 
a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor 
(UECNCFPA), precum şi obligaţiile asumate de către cele două instituţii în proiectele 
strategice cu finanţare nerambursabilă din fonduri europene.  

 



2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, 
republicată. 
 
 3. La lucrările Comisiilor au fost prezenţi 49 deputaţi, din totalul de 54 membri ai 
Comisiilor.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, la dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitaţi: domnul Daniel 
Petru Funeriu - Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, domnul Andrei 
Kiraly – secretar de stat, domnul Sorin Eugen Zaharia – director în cadrul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; domnul Silviu Bian – preşedinte al 
Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor. 
 
 5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi 
ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
  
 În urma dezbaterii, în şedinţele din 08 februarie, 01 martie şi 22 martie 2011, 
Comisiile au propus, cu 19 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă, adoptarea proiectului 
de Lege, în forma prezentată de Guvern.   
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