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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 01, 02 şi 03 martie 2011 

 
 

 Şedinţele Comisiei din zilele de 01, 02 şi 03 martie 2011 au avut următoarea 
ordine de zi: 

Marţi, 1 martie 2011 
Ora 14.00 

  
 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. 
 3. Propunere legislativă privind serviciile de îngrijire şi educare a copiilor pe 
timpul zilei. Pl-x 13/2011. Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică. 
Termen: 7 martie 2011. Iniţiator: Anastase Roberta Alma C.D. – prima Cameră 
sesizată. 
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Miercuri, 03 martie şi joi, 04 martie 2011 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 
 

Marţi, 1 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, anume „Dezbatere cu următoarele teme: Structura anului şcolar şi 
Programul „Cornul şi laptele”, că este a treia săptămână consecutivă când domnul 
ministru Daniel Funeriu nu răspunde invitaţiei adresată de Comisie. În absenţa domnului 
ministru Daniel Funeriu, punctul I din ordinea de zi se amână.  
 Lucrările continuă în şedinţă comună cu Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială, luându-se în dezbatere 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 prezentat proiectul de lege care 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. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a precizat că este a treia dezbatere 
privind acest proiect de lege. 
 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a precizat că, având în vedere că suntem 
prima Cameră sesizată şi există posibilitatea ca proiectul de lege să treacă tacit, ar trebui 
fie să se aprobe, fie să se respingă proiectul de lege. 
 Doamna deputat Adriana Săftoiu a subliniat că în dezbaterile anterioare s-a stabilit 
că prezenţa domnului ministru Daniel Funeriu este absolut necesară pentru a clarifica 
numeroase probleme ridicate de conţinutul acestei ordonanţe de urgenţă. 
 Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a menţionat că este foarte important ca 
ordonanţa de urgenţă să fie aprobată deoarece va clarifica multe probleme financiar-
contabile, unele aspecte legate de buget şi patrimoniu, etc. Este o măsură tranzitorie care 
pregăteşte terenul pentru măsurile care se vor lua prin noua Lege a educaţiei naţionale. 
 Domnul deputat Ion Cindrea a propus respingerea ordonanţei. 
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 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului propunerea de 
respingere care a întrunit 6 voturi pentru respingere, 17 voturi împotrivă şi 4 abţineri. În 
consecinţă, propunerea de respingere nu a fost aprobată. 
 Membrii Grupului parlamentar al P.S.D. din cadrul Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială au anunţat că părăsesc sala, iar cvorumul de şedinţă nu a mai fost 
îndeplinit. 
 În aceste condiţii, şedinţa a fost suspendată.  
 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
- Andrei Kiraly – secretar de stat 
De la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ 
- Hăncescu Simion Sever – preşedinte. 
De la Federaţia Sindicatelor Independente din Învăţământ „Spiru Haret” 
- Tudor Spiridon – secretar general. 
De la 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 
 - 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 
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 - 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, 02 martie şi joi, 03 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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