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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi. A absentat doamna 
deputat Peto Csilla-Maria – Grupul Parlamentar al UDMR. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

- Petru Daniel Funeriu – ministru 
- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat 
- Sorin Eugen Zaharia - director general 
- Daniela Lăudoiu – consilier. 
De la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ 
- Simion Hăncescu – preşedinte. 
 

 Ordinea de zi a şedinţei Comisiei este următoarea:  
 

Marţi, 22 martie 2011 
 

 I. Informare privind funcţionarea unităţilor şcolare în care nu s-au 
plătit salariile aferente lunii februarie 2011.  
 
 II. Dezbatere cu următoarele teme:  
  - Structura anului şcolar; 
  -  Programul „Cornul şi laptele” 
 Invitat: Domnul Daniel Petru FUNERIU – Ministrul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
 

III. RAPOARTE 
 1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind 
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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 pentru completarea art.127 din Legea 
învăţământului nr.84/1995. Pl.x 47/2011. Raport. Termen: 22 martie 2011. 
Iniţiatori: deputaţi PDL: Buda Daniel, Giurgiu Mircia, deputat PSD: 
Itu Cornel, senatori PD-L: Hărdău Mihail, Popa Mihaela, Rădulescu Şerban, 
Secăşan Iosif, senatori UDMR: Bokor Tiberiu. C.D. – prima Cameră sesizată. 
 4. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind 
educaţia naţională. Pl.x 45/2011. Raport. Termen: 22 martie 2011. Iniţiatori: 
deputaţi PD-L: Apostolache Mihai Cristian, Buta Sorin Gheorghe, Călian 
Petru, Dugulescu Marius Cristinel, Giurgiu Mircia, Movilă Petru, Pandele 
Sorin Andi, deputaţi PSD: Brătianu Matei Radu, Ciocan Gheorghe, Iordache 
Florin, deputaţi Minorităţi: Amet Aledin, deputaţi Indep.: Barna Maria 
Eugenia. C.D. – prima Cameră sesizată. 
 5. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional al Rectorilor din România. Pl.x 46/2011. Raport. Termen: 
22 martie 2011. Iniţiator: senator PDL Mihail Hărdău. C.D. – prima Cameră 
sesizată. 
 6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.74, art.75, 
art.76, din Legea nr.84(r2) din 24/07/1995 republicată privind Legea 
învăţământului. Pl.x. 44/2011. Raport. Termen: 22 martie 2011. Iniţiatori: 
senatori PDL Bîrlea Gheorghe, Feldman Radu Alexandru, Hărdău Mihail, 
Rădulescu Şerban, Sbîrciu Ioan, Secăşan Iosif, Udriştoiu Tudor. C.D. – prima 
Cameră sesizată. 

IV. AVIZE 
 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare. PLx. 82/2011. 
Aviz. Procedură de urgenţă. Termen: 14 martie 2011. Iniţiator: Guvern. C.D. 
– Cameră decizională. 
 8. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (21) din Legea nr. 
1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole 
şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 
18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997. Plx. 92/2011. Aviz. Termen: 21 martie 
2011. Iniţiatori: deputaţi PD-L Stelian Fuia, Mihai Banu, Constantin Chirilă, 
Mircia Giurgiu, Corneliu Olar; deputaţi PSD+PC  Ion Dumitru, Marian 
Ghiveci, Ion Mocioalcă, Filip Georgescu, Vasile Mocanu; deputat PNL Pavel 
Horj; deputat UDMR Atilla Kelemen; deputaţi Independenţi Ioan Munteanu, Ion 
Tabugan.  C.D. – Cameră decizională. 
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 9. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 19 iulie 2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi 
completările ulterioare. Pl.x. 49/2011. Aviz. Termen: 15 martie 2011. 
Iniţiatori: deputaţi PD-L: Ardeleanu Sanda-Maria, Buhăianu-Obuf Cătălin 
Ovidiu, Chircu Doiniţa-Mariana, Croitoru Cătălin, Göndör Marius-Sorin, 
Gospodaru Gabriel-Dan, Hogea Gheorghe, Mustea-Şerban Răzvan, Spînu 
Teodor-Marius, Stavrositu Maria, Surpăţeanu Mihai. C.D. – prima Cameră 
sesizată. 

Miercuri, 23  martie şi joi, 24  martie 2011 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 

Lucrările au început cu 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), dezbătut în şedinţă comună 
cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială.  
 Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat prof. univ. 
dr. Cristian Sorin Dumitrescu, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport.  

Supusă la vot, ordinea de zi a şedinţei comune, a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi.  

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a arătat că proiectul de lege 
este foarte complicat, motiv pentru care s-a solicitat Biroului Permanent 
prelungirea termenului constituţional de la 30 la 60 de zile.  

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. Nu sunt probleme de conţinut în ceea ce priveşte cele două ordonanţe 
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/30 iunie 2010 pentru modificarea 
unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării şi Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 132/28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor – şi Legea pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională 
a adulţilor. Toate au drept obiect de reglementare reorganizarea CNCFPA. 

Problemele sunt de natură juridică, în sensul că a patra lege, Legea nr. 
1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, prevede reorganizarea CNCFPA printr-o 
hotărâre de Guvern şi transformarea sa într-o autoritate pentru calificări. Dacă 
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aprobăm cele două ordonanţe şi legea, creăm o problemă celor care vor să aplice 
Legea educaţiei naţionale, în sensul că legi ulterioare intrării în vigoare legii 
educaţiei naţionale ar împiedica Guvernul să reorganizeze CNCFPA prin 
hotărâre de Guvern.  
 Domnul ministru Petru Daniel Funeriu a subliniat că este foarte 
importantă aprobarea proiectului de lege, nu există diferenţe majore pe fond 
între cele patru acte normative. Se doreşte standardizarea a tot ceea ce se 
numeşte „calificări” şi corelarea lor cu ceea ce înseamnă „formarea 
profesională”.  Astfel, va exista o descriere clară a calificărilor pe care o 
persoană trebuie să le obţină. Universităţile, instituţiile de învăţământ şi 
formatorii pot să creeze o suprapunere a calificărilor oferite cu calificările 
definite prin cadrul naţional al calificărilor. Este o activitate deosebit de 
importantă la nivel european, care a fost asumată de România prin procesul 
Bologna, de ea depinzând recunoaşterea, la nivelul Uniunii Europene, a 
calificărilor obţinute într-un stat membru.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a arătat că acest proiect de 
lege a fost dezbătut în mai multe şedinţe şi s-a constatat că reglementările sunt 
inaplicabile, deoarece se creează o dublă legislaţie; pe cale de consecinţă, 
proiectul de lege trebuie respins. 
 Domnul deputat Ioan Cindrea, vicepreşedintele Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială, a menţionat că proiectul de lege nu poate fi aprobat în forma 
prezentată, şi a anunţat că Grupul parlamentar al PSD nu va susţine aprobarea 
acestuia. 
 Domnul deputat Marius Gondor l-a întrebat pe domnul ministru Petru 
Daniel Funeriu, care este termenul în care va fi promovată hotărârea de Guvern. 
 Domnul ministru Petru Daniel Funeriu a răspuns că termenul, conform 
Legii Educaţiei Naţionale, este de trei luni, deci hotărâre de Guvern va fi 
finalizată în jurul datei de 10 mai 2011. Elaborarea unei hotărâri de Guvern şi 
aprobarea ei depinde de toţi factorii implicaţi, care sunt un număr mare de 
parteneri. 
 Domnul deputat Marius Gondor a menţionat că este dezamăgit de 
răspuns. Totodată, a afirmat că, dacă nu se aprobă acum, ordonanţa trece tacit, în 
consecinţă propune respingerea acesteia şi emiterea hotărârii e Guvern imediat.  

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a precizat că Camera 
Deputaţilor este primă Cameră sesizată, iar proiectul de lege va merge la Senat, 
care este Cameră decizională; astfel, până la finalizarea dezbaterilor la Senat, va 
fi timp pentru promovarea hotărârii de Guvern. 

Domnul deputat Marius Gondor a precizat că îşi menţine propunerea de 
respingere a proiectului de lege.  

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului propunerea 
de respingere. Cu 14 voturi pentru respingere şi 16 voturi împotriva respingerii, 
proiectul de lege nu a fost respins. În consecinţă s-a trecut la dezbaterea pe 
articole.  

În urma dezbaterii pe articole, proiectul de lege a fost adoptat, în forma 
prezentată, cu 19 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă. 
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Lucrările au continuat cu şedinţa Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport, care avea pe ordinea de zi: 
 I. Informare privind funcţionarea unităţilor şcolare în care nu s-au 
plătit salariile aferente lunii februarie 2011.  
 II. Dezbatere cu următoarele teme:  
  - Structura anului şcolar; 
  -  Programul „Cornul şi laptele” 
 Supuse la vot, ordinea de zi şi programul au fost adoptate cu unanimitate 
de voturi.  

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a subliniat că problemele 
privind structura anului şcolar şi a „Programului cornul şi laptele” au fost 
discutate şi cu alte ocazii în şedinţele comisiei, dar a apărut şi situaţia 
nefuncţionării şcolilor din judeţele Botoşani şi Suceava, care trebuie analizată. 

Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a arătat că s-au primit documente 
de la inspectorate şcolare judeţene care arată că au fost informaţi, din luna 
februarie 2011, şi Primul Ministru şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului referitor la această situaţie şi ar dori să ştie ce s-a făcut 
în acest sens. Hotărârile judecătoreşti nu pot fi ignorate şi trebuie evitate 
conflictele inutile. În Botoşani, greva a început la o lună după transmiterea 
adreselor inspectoratelor şcolare către Guvern şi abia de câteva zile s-au închis 
şcolile.  

Domnul Simion Hăncescu, preşedinte Federaţia Sindicatelor Libere din 
Învăţământ, a fost de părere că Guvernul trebuie să găsească urgent o soluţie, 
pentru că situaţia este foarte gravă, iar cadrele didactice au câştigat în instanţă 
reîncadrarea pe posturi.  

Domnul ministru Petru Daniel Funeriu a declarat că împreună cu 
reprezentanţii Ministerului de Finanţe şi autorităţile locale caută soluţii pentru 
rezolvarea problemelor profesorilor din Suceava şi Botoşani, aflaţi în grevă pe 
termen nelimitat. 

Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a spus că singura soluţie legală 
este aceea de a se respecta hotărârile judecătoreşti în vigoare. 

Domnul deputat Victor Cristea i-a solicitat domnului ministru să răspundă 
ferm dacă poate rezolva problema profesorilor din nordul ţării. 

Domnul ministru Daniel Funeriu a susţinut că salarizarea profesorilor din 
sistemul preuniversitar se realizează din cote defalcate ale TVA, conform 
costului standard pe elev, care este identic în toate judeţele, şi că sumele au fost 
virate la timp de Ministerul Finanţelor. În plus, domnul ministru a dat asigurări 
că Ministerul Educaţiei, Ministerul de Finanţe şi autorităţile locale caută soluţii 
unitare pentru profesorii din Suceava şi Botoşani. Domnul ministru Petru Daniel 
Funeriu a informat că Ministerul Educaţiei este preocupat de mişcările de protest 
şi de găsirea unor soluţii de reluare a actului de învăţământ.  
 În continuare s-a luat în dezbatere structura anului şcolar.   

Doamna deputat Adriana Săftoiu a propus prelungirea vacanţei de iarnă şi 
scurtarea vacanţei de vară, astfel ca structura anului şcolar să nu mai fie 
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reglementată an de an. Astfel, să înceapă şcolile pe 1 septembrie şi nu pe 15 
septembrie.  

Domnul deputat Viorel Buda a arătat că în România anul şcolar este cel 
mai scurt din Europa. Vacanţele pot fi lăsate la latitudinea inspectoratelor 
şcolare judeţene.  

Domnul deputat Victor Cristea a fost de părere că sistemul împărţirii pe 
trimestre a anului şcolar este cel mai bun. 

Domnul ministru Daniel Funeriu a menţionat, referitor la structura anului 
şcolar, că nu doreşte să realizeze o modificare, dar că este deschis în cazul în 
care se ajunge la un consens, în urma unei dezbateri cu toţi factorii implicaţi. 

Doamna deputat Doiniţa Chircu a invitat din nou membrii Comisiei, în 
data de 30 martie a.c., la dezbaterea organizată de grupul parlamentar al PDL 
privind structura anului şcolar.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a propus discutarea 
Programului „Cornul şi laptele” peste două săptămâni.  
 Totodată, a propus domnului ministru ca în două trei săptămâni să se 
realizeze o şedinţă comună cu Comisia omoloagă de la Senat în vederea 
dezbaterii Raportul asupra stării sistemului naţional de  învăţământ - 2009 
(R23/2010) şi a Raportul asupra stării sistemului naţional de  învăţământ - 2010 
(R24/2011). 
 Celelalte puncte din ordinea de zi au fost amânate pentru şedinţa 
următoare.  

 
 
 

 În zilele de miercuri, 23 martie şi joi, 24 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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