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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 
COMISIA PENTRU ÎNV ĂŢĂMÂNT,        COMISIA PENTRU MUNC Ă,  
ŞTIIN ŢĂ, TINERET ŞI SPORT        ŞI PROTECŢIA SOCIAL Ă 
Bucureşti, 13 decembrie 2017          Bucureşti, 13 decembrie 2017  

 Nr.4c-9/ 373                                 Nr. 4c-7/1260 
 

RAPORT COMUN 
asupra reexaminării dispoziţiilor art.I 1, art.I 2 şi  art.IV din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, form ării 
profesionale şi sănătăţii 

(PLx 12/2017) 
 

 1. În temeiul prevederilor art. 75 alin.(5) din Constituţia României, republicată, şi art.115 alin.(4) Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate, spre dezbatere pe fond, cu reexaminarea dispoziţiilor art.I 1, art.I 2 şi  art.IV 
din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, form ării profesionale şi sănătăţii, trimisă cu adresa nr. PLx 12/2017 din 12 
decembrie 2017. 
  

2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 
alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
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În baza prevederilor art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială au primit, spre dezbatere în fond, Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, 
cercetării, formării profesionale şi sănătăţii. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au acceptat, în parte, solicitările formulate de Preşedintele României şi au 
aprobat, în parte, cererea de reexaminare. Astfel, în urma adoptării raportului comun asupra cererii de reexaminare, s-a propus 
plenului Camerei Deputaţilor adoptarea legii cu amendamente.  
 
 Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor s-a pronunţat pe textul legii în calitate de prim ă Cameră sesizată, cu excepţia 
art.I 1, art.IV, art.VII şi art.VIII alin.(5) şi (6), asupra cărora s-a pronunţat în calitate de Cameră decizională.  

În aplicarea dispoziţiilor art.75 alin.(4) şi (5) din Constituţia României, republicată, Senatul s-a pronunţat asupra legii în 
calitate de Cameră decizională, cu excepţia art.I 1, art.I 2 şi  art.IV, articole asupra cărora s-a pronunţat în calitate de primă 
Cameră sesizată. Astfel, pentru aceste articole, Camera Deputaţilor a fost sesizată în calitate de Cameră decizională, 
întrucât Senatul a adoptat o formă diferită faţă de forma adoptată anterior de Camera Deputaţilor. 
 

4. În conformitate cu prevederile art.61, art.63 şi 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu cele ale art.75 alin.(4) şi (5) din Constituţia României, republicată, cele două Comisii au 
reluat dezbaterile asupra prevederilor art.I 1, art.I 2 şi  art.IV, în şedinţa comună din data de 13 decembrie 2017.  

 
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de lege au 

participat ca invitaţi reprezentanţii Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. 
 
 



3 

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor prezentul raport comun, prin care se propune adoptarea legii cu amendamente. Acestea se regăsesc în anexa care 
face parte integrantă din prezentul raport.  
 
 

PREŞEDINTE, 
Prof. dr. Camelia GAVRIL Ă 

 
 
 

PREȘEDINTE, 
Adrian SOLOMON 

 
 
 
 

SECRETAR, 
Robert Nicolae TURCESCU 

 
 
 
 
 

SECRETAR, 
Éva Andréa CSEP 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Ioana Florina Mînzu 

 
Consilier parlamentar Adriana Breazu  
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu  
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Anexa 

 
Amendamente admise 

 
Nr. 
crt. 

Text  
OUG nr.96/2017 

Text adoptat de 
Parlament 

(trimis la promulgare) 

Text propus de Camera 
Deputaţilor 

(în calitate de primă 
Cameră sesizată) 

Text adoptat de Senat 
(în calitate de Cameră 

decizională) 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 
amendament 

1.  
 
 
 
 

--- 

 
21. După articolul I se 
introduce un nou 
articol, art.I 1, cu 
următorul cuprins: 
”Art.I 1. – Articolul 5 
din Legea nr.85/2016 
privind plata 
diferențelor salariale 
cuvenite personalului 
didactic din 
învățământul de stat 
pentru perioada 
octombrie 2008 – 13 
mai 2011, se modifică și 
va avea următorul 
cuprins: 
„Art.5. - Prevederile 
prezentei legi se aplică şi 
personalului didactic din 
învăţământul universitar 
și preuniversitar de stat 
încadrat în sistem de 
plată cu ora.” 
 

 
Pct.21 se elimină. 
 
 

 
21. După articolul I 
se introduc două noi 
articole, articolele I1-I2 
cu următorul cuprins: 
„Art.I 1. - Articolul 5 din 
Legea nr.85/2016 privind 
plata diferenţelor 
salariale cuvenite 
personalului didactic din 
învăţământul de stat 
pentru perioada 
octombrie 2008-13 mai 
2011, se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
Art.5. - Prevederile 
prezentei legi se aplică şi 
personalului didactic din 
învăţământul universitar 
și preuniversitar de stat 
încadrat în sistem de 
plată cu ora.” 
 
Art.I 2. – Participarea la 
conferințe științifice, 

 
Pct.21 se elimină. 
 
Autori: membrii 
comisiilor 
 

 
Cele două 
completări nu fac 
obiectul 
ordonanţei de 
urgenţă supusă 
aprobării 
Parlamentului. 
 
Asupra Legii 
nr.85/2016 şi a 
OUG nr.26/2012, 
Camera 
Deputaţilor este 
Cameră 
decizională. 
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Nr. 
crt. 

Text  
OUG nr.96/2017 

Text adoptat de 
Parlament 

(trimis la promulgare) 

Text propus de Camera 
Deputaţilor 

(în calitate de primă 
Cameră sesizată) 

Text adoptat de Senat 
(în calitate de Cameră 

decizională) 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 
amendament 

workshop-uri, congrese, 
expoziții a cadrelor 
didactice și cercetătorilor 
științifici este exceptată 
de la prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.26/2012 
privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor 
publice şi întărirea 
disciplinei financiare şi 
de modificare şi 
completare a unor acte 
normative aprobată prin 
Legea nr.16/2013, cu 
modificările ulterioare.” 
 

2.  
Art.IV. - Ordonan ţa 
Guvernului 
nr.129/2000 privind 
formarea profesională 
a adulţilor, republicat ă 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
110 din 13 februarie 
2014, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 

 
Art.IV. - Ordonan ţa 
Guvernului 
nr.129/2000 privind 
formarea profesională 
a adulţilor, republicat ă 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 
nr.110 din 13 februarie 
2014, cu modificările 
ulterioare, se modifică 
şi se completează după 
cum urmează: 

 
Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă, 
având în vedere 
modificările aduse 
art.24 din OG nr. 
129/2000 prin 
OUG nr.73/2017. 
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Nr. 
crt. 

Text  
OUG nr.96/2017 

Text adoptat de 
Parlament 

(trimis la promulgare) 

Text propus de Camera 
Deputaţilor 

(în calitate de primă 
Cameră sesizată) 

Text adoptat de Senat 
(în calitate de Cameră 

decizională) 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 
amendament 

3.  
__ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__ 

 
25. La articolul IV, 
înaintea punctului 1 se 
introduc două noi 
puncte, cu următorul 
cuprins: 
„- La articolul 14, 
alineatul (4) se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
„(4) Structura şi 
metodologia de 
elaborare, actualizare şi 
gestionare a Registrului 
Naţional al Calificărilor 
din România se aprobă 
prin hotărâre a 
Guvernului. 
 
- La articolul 14, după 
alineatul (4) se introduce 
un nou alineat, alin.(5), 
cu următorul cuprins: 
„(5)  Registrul Naţional 
al Calificărilor din 
România cuprinde 
Registrul Naţional al 
Calificărilor Profesionale 
din România şi Registrul 
Naţional al Calificărilor 

 
Devine pct.17 
nemodificat  
 
 

 
25. La articolul IV, 
înaintea punctului 1 se 
introduc două noi 
puncte, cu următorul 
cuprins: 
„- La articolul 14, 
alineatul (4) se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
„(4) Structura şi 
metodologia de 
elaborare, actualizare şi 
gestionare a Registrului 
Naţional al Calificărilor 
din România se aprobă 
prin hotărâre a 
Guvernului. 
 
- La articolul 14, după 
alineatul (4) se introduce 
un nou alineat, alin.(5), 
cu următorul cuprins: 
„(5)  Registrul Naţional 
al Calificărilor din 
România cuprinde 
Registrul Naţional al 
Calificărilor Profesionale 
din România şi Registrul 
Naţional al Calificărilor 

 
Nemodificat 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text  
OUG nr.96/2017 

Text adoptat de 
Parlament 

(trimis la promulgare) 

Text propus de Camera 
Deputaţilor 

(în calitate de primă 
Cameră sesizată) 

Text adoptat de Senat 
(în calitate de Cameră 

decizională) 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 
amendament 

din Învăţământul 
Superior.“ 
 

din Învăţământul 
Superior.“ 
 

4.  
1. După articolul 21 se 
introduce un nou 
articol, articolul 211, cu 
următorul cuprins: 
“Art. 21 1 - (1) Furnizorii 
de formare profesională 
a adulţilor, autorizaţi în 
condiţiile prezentei 
ordonanţe, au dreptul să 
organizeze, pentru 
persoanele care au 
absolvit studii 
universitare, programe 
de perfecţionare şi 
specializare definite la 
art.8 alin.(3) lit.c), 
finalizate cu certificate 
de absolvire cu 
recunoaştere naţională. 
 
 
 
 
 
(2) Lista specializărilor 
şi perfecţionărilor pentru 

 
26. La articolul IV 
punctul 1, articolul 211 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 21 1. - (1) 
Furnizorii de formare 
profesională a adulţilor, 
autorizaţi în condiţiile 
prezentei ordonanţe, au 
dreptul să organizeze, 
pentru persoanele care 
au studii liceale și 
postliceale, programe de 
perfecţionare, definite la 
art.8 alin.(3) lit.c), 
finalizate cu certificate 
de absolvire cu 
recunoaştere naţională.  
 
 
 
 
 
 
(2) Furnizorii de formare 
profesională a adulţilor, 

 
18. La articolul IV 
punctul 1, articolul 211 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
”Art. 21 1. - (1) 
Furnizorii de formare 
profesională a adulţilor, 
autorizaţi în condiţiile 
prezentei ordonanţe, au 
dreptul să organizeze, 
pentru persoanele care au 
absolvit studii 
universitare, programe 
de formare 
profesională, definite la 
art.8 alin.(3), finalizate 
cu certificate de 
absolvire cu recunoaştere 
naţională. 
 
 
 
 
 
(2) Institu țiile de 
învățământ superior 

 
29. La articolul IV 
punctul 1, articolul 211 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.211.- (1) Furnizorii 
de formare profesională 
a adulţilor, autorizaţi în 
condiţiile prezentei 
ordonanţe, au dreptul să 
organizeze, pentru 
persoanele care au studii 
liceale și postliceale, 
programe de formare și 
perfecţionare, definite 
la art.8 alin.(3), finalizate 
cu certificate de 
absolvire cu recunoaştere 
naţională. Furnizorii de 
formare profesională a 
adulţilor autorizaţi  se 
pot asocia  cu 
universitățile pentru 
derularea  programelor. 
 
(2)  Institu țiile de 
învățământ superior 

 
29. La articolul IV 
punctul 1, articolul 211 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
”Art.21 1. - (1) Furnizorii 
de formare profesională 
a adulţilor, autorizaţi în 
condiţiile prezentei 
ordonanţe, au dreptul să 
organizeze, pentru 
persoanele care au 
absolvit studii 
universitare, programe 
de formare 
profesională, definite la 
art.8 alin.(3) lit.c), 
finalizate cu certificate 
de absolvire cu 
recunoaştere naţională. 
 
 
 
 
 
(2) Institu țiile de 
învățământ superior 

 
Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă. 
 
 
Pentru corelare cu 
observaţiile din 
cererea de 
reexaminare a legii, 
transmisă de 
Preşedintele 
României. 
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Nr. 
crt. 

Text  
OUG nr.96/2017 

Text adoptat de 
Parlament 

(trimis la promulgare) 

Text propus de Camera 
Deputaţilor 

(în calitate de primă 
Cameră sesizată) 

Text adoptat de Senat 
(în calitate de Cameră 

decizională) 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 
amendament 

care furnizorii de 
formare profesională a 
adulţilor, autorizaţi în 
condiţiile prezentei 
ordonanţe, au dreptul să 
organizeze programe de 
formare profesională se 
aprobă prin ordin al 
ministrului muncii, 
familiei, protecţiei 
sociale şi al persoanelor 
vârstnice şi al ministrului 
educaţiei naţionale şi 
cercetării ştiinţifice. 
 
(3) Programele de 
formare pentru 
persoanele care au 
absolvit studii 
universitare, organizate 
de furnizorii autorizaţi de 
formare profesională a 
adulţilor, trebuie să 
îndeplinească criteriile 
de calitate specifice 
nivelului de calificare, în 
condiţiile legii.”  
 
 
 

autorizaţi în condiţiile 
prezentei ordonanţe, 
precum și universitățile 
au dreptul să organizeze,  
pentru persoanele care au 
absolvit studii 
universitare, programe 
de specializare și 
perfecționare, definite la 
art.8 alin.(3) lit.c), 
finalizate cu certificate 
de absolvire cu 
recunoaştere naţională. 
 
 
(3) Furnizorii de formare 
profesională a adulţilor 
prevăzuţi la alin. (2), au 
dreptul să organizeze şi 
programe de specializare 
pentru persoanele care au 
absolvit studii 
universitare, programe 
finalizate cu certificate 
de absolvire cu 
recunoaştere naţională 
sau atestate de 
competenţă profesională, 
după caz, în parteneriat 
cu instituţii de 

acreditate au dreptul să 
organizeze programe de 
formare profesională, 
finalizate cu certificate 
de absolvire cu 
recunoaştere naţională. 
Programele de formare 
profesională se 
autorizează în condițiile 
prezentei ordonanțe. 
 
 
 
 
 
(3) Furnizorii de formare 
profesională a adulţilor 
prevăzuți la alin.(1), în 
parteneriat cu instituţii 
de învăţământ superior 
acreditate, au dreptul să 
organizeze programe de 
formare profesională, 
definite la art.8 alin.(3), 
pentru persoanele care au 
absolvit studii 
universitare, programe 
finalizate cu certificate 
de absolvire cu 
recunoaştere naţională 

acreditate au dreptul să 
organizeze programe de 
formare profesională, 
finalizate cu certificate 
de absolvire cu 
recunoaştere naţională.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Institu țiile de 
învățământ superior 
acreditate au dreptul să 
organizeze şi programe 
de specializare pentru 
persoanele care au 
absolvit studii 
universitare, programe 
finalizate cu certificate 
de absolvire cu 
recunoaştere naţională 
sau atestate de 
competenţă profesională, 
după caz, singure sau în 
parteneriat cu furnizori 

acreditate au dreptul să 
organizeze programe de 
formare profesională, 
finalizate cu certificate 
de absolvire cu 
recunoaştere naţională. 
Programele de formare 
profesională se 
autorizează în condițiile 
prezentei ordonanțe. 
 
 
 
 
 
(3) Furnizorii de formare 
profesională a adulţilor 
prevăzuți la alin.(1), în 
parteneriat cu instituţii 
de învăţământ superior 
acreditate, au dreptul să 
organizeze programe de 
formare profesională, 
definite la art.8 alin.(3) 
lit.c), pentru persoanele 
care au absolvit studii 
universitare, programe 
finalizate cu certificate 
de absolvire cu 
recunoaştere naţională 

 
 
 
 
Pentru corelare cu 
observaţiile din 
cererea de 
reexaminare a legii, 
transmisă de 
Preşedintele 
României. 
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Nr. 
crt. 

Text  
OUG nr.96/2017 

Text adoptat de 
Parlament 

(trimis la promulgare) 

Text propus de Camera 
Deputaţilor 

(în calitate de primă 
Cameră sesizată) 

Text adoptat de Senat 
(în calitate de Cameră 

decizională) 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 
amendament 

 
 
 
 
 
 

 

învăţământ superior 
acreditate. 
 
 
 
(4) Universitățile 
eliberează  certificate 
de absolvire de nivel 
academic. 
 
 
(5) Responsabilitatea 
eliberării actelor de 
studii pentru finalizarea 
programelor de studii de 
specializare, organizate 
în parteneriat cu 
universitățile, revine 
instituţiilor de 
învăţământ superior 
acreditate. 
 
(6) Ministerul 
Educației Naționale și 
Ministerul Muncii şi 
Justiţiei Sociale 
monitorizează calitatea 
programelor de 
formare pe baza 
prevederilor cuprinse 

sau atestate de 
competenţă profesională, 
după caz. 
 
 
Alin.(4) se elimină. 
 
 
 
 
 
(4) Responsabilitatea 
eliberării actelor de 
studii pentru 
finalizarea 
programelor de 
formare profesională 
organizate potrivit 
alin.(3) se stabileşte în 
metodologia prevăzută 
la alin.(5). 
 
Alin.(6) se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 

de formare 
profesională autorizați, 
în condițiile prezentei 
legi. 
 
(4) Universitățile 
eliberează  certificate 
sau atestate de absolvire 
care au recunoaștere 
națională. 
 
(5) Responsabilitatea 
eliberării actelor de 
studii pentru finalizarea 
programelor de studii de 
specializare, organizate 
de instituţiile de 
învăţământ superior 
acreditate, revine 
acestora. 
 
 
 

sau atestate de 
competenţă profesională, 
după caz. 
 
 
__ 
 
 
 
 
 
(4) Responsabilitatea 
eliberării actelor de 
studii pentru 
finalizarea 
programelor de 
formare profesională 
organizate potrivit 
alin.(3) se stabileşte în 
metodologia prevăzută 
la alin.(5). 
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Nr. 
crt. 

Text  
OUG nr.96/2017 

Text adoptat de 
Parlament 

(trimis la promulgare) 

Text propus de Camera 
Deputaţilor 

(în calitate de primă 
Cameră sesizată) 

Text adoptat de Senat 
(în calitate de Cameră 

decizională) 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 
amendament 

într-un ordin comun 
emis după 90 de zile de 
la promulgarea legii.” 
 
__ 

 
 
 
(5) Metodologia privind 
organizarea programelor 
de formare profesională 
prevăzute la alin.(3) se 
aprobă prin ordin comun 
al ministrului muncii şi 
justiţiei sociale şi al 
ministrului educaţiei 
naţionale.” 
 
 

 
 
 
(5) Metodologia privind 
organizarea programelor 
de formare profesională 
prevăzute la alin.(3) se 
aprobă prin ordin comun 
al ministrului muncii şi 
justiţiei sociale şi al 
ministrului educaţiei 
naţionale.” 
 
Autori: membrii 
comisiilor 
 

5.  
2. La articolul 23, 
alineatul (9) se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
“(9) Pentru exercitarea 
atribuţiilor care le revin, 
comisiile de autorizare 
sunt ajutate de 
secretariatele tehnice 
care au sediul la agenţiile 
pentru plăţi şi inspecţie 
socială judeţene, 
respectiv a municipiului 

 
Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text  
OUG nr.96/2017 

Text adoptat de 
Parlament 

(trimis la promulgare) 

Text propus de Camera 
Deputaţilor 

(în calitate de primă 
Cameră sesizată) 

Text adoptat de Senat 
(în calitate de Cameră 

decizională) 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 
amendament 

Bucureşti. Secretariatul 
tehnic este format din 
două persoane, 
desemnate de directorul 
agenţiei judeţene 
pentru plăţi şi inspecţie 
socială, din personalul 
propriu.  În municipiul 
Bucureşti, secretariatul 
tehnic este format din 4 
persoane, desemnate de 
directorul agenţiei 
pentru plăţi şi inspecţie 
socială a municipiul 
Bucureşti, din 
personalul propriu.” 

6.  
 
 
 
(din OUG nr.73/2017) 
 
Art. 24. - (1) Pentru 
activitatea desfăşurată 
membrii comisiilor de 
autorizare sau, după caz, 
supleanţii acestora, care 
participă la şedinţele 
comisiei, sunt plătiţi de 
agenţiile judeţene pentru 

 
27. La articolul IV 
punctul 3, articolul 24 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
”Art.24 - (1) Pentru 
activitatea desfășurată, 
membrii comisiilor de 
autorizare sau, după caz, 
supleanții acestora, care 
participă la ședințele 
comisiei, sunt plătiți de 
agențiile judeţene pentru 

 
19. La articolul IV 
punctul 3, articolul 24 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Alin.(1) nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 

 
30. La articolul IV 
punctul 3, articolul 24 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art. 24.– (1) Pentru 
activitatea desfășurată, 
membrii comisiilor de 
autorizare sau, după caz, 
supleanții acestora, care 
participă la ședințele 
comisiei, sunt plătiți de 
agențiile judeţene pentru 

 
Punctul 27, devenit 30 
în urma renumerotării 
Senatului, se elimină. 
 
Autori: membrii 
comisiilor 

 
Textul art.24 a fost 
modificat prin 
OUG nr.73/2017, 
iar forma este 
aceeaşi cu forma 
adoptată iniţial de 
Parlament.  
Ca atare, nu se mai 
justifică 
modificarea 
textului. 
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Nr. 
crt. 

Text  
OUG nr.96/2017 

Text adoptat de 
Parlament 

(trimis la promulgare) 

Text propus de Camera 
Deputaţilor 

(în calitate de primă 
Cameră sesizată) 

Text adoptat de Senat 
(în calitate de Cameră 

decizională) 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 
amendament 

plăţi şi inspecţie socială, 
respectiv a municipiului 
Bucureşti, pe baza unor 
tarife stabilite de 
Ministerul Muncii şi 
Justiţiei Sociale. 
 
(2) Evaluatorii de 
furnizori şi programe de 
formare profesională 
sunt plătiţi de agenţiile 
judeţene pentru plăţi şi 
inspecţie socială, 
respectiv a municipiului 
Bucureşti, potrivit 
prevederilor aplicabile 
personalului plătit din 
fonduri publice, pe baza 
unor tarife stabilite prin 
ordin al ministrului 
muncii şi justiţiei 
sociale, la care se adaugă 
cheltuielile de deplasare, 
după caz, la nivelul 
prevăzut de 
reglementările în vigoare 
pentru salariaţii 
instituţiilor publice, pe 
perioada delegării şi 
detaşării în altă 

plăți și inspecție socială, 
respectiv a municipiului 
București, pe baza unor 
tarife stabilite de 
Ministerul Muncii și 
Justiției Sociale. 
 
(2) Evaluatorii de 
furnizori şi programe de 
formare profesională 
desemnați de comisia de 
autorizare a furnizorilor 
de formare 
profesională a adulților 
județene, respectiv a 
municipiului Bucure şti  
sunt plătiţi de agenţiile 
judeţene pentru plăţi şi 
inspecţie socială, 
respectiv a municipiului 
Bucureşti, potrivit 
prevederilor aplicabile 
personalului plătit din 
fonduri publice, pe baza 
unor tarife stabilite prin 
ordin al ministrului 
muncii şi justiţiei 
sociale, la care se adaugă 
cheltuielile de deplasare, 
după caz, la nivelul 

 
 
 
 
 
 
 
(2) Evaluatorii de 
furnizori şi programe de 
formare profesională 
desemnați de comisia de 
autorizare sunt plătiţi de 
agenţiile judeţene pentru 
plăţi şi inspecţie socială, 
respectiv a municipiului 
Bucureşti, potrivit 
prevederilor aplicabile 
personalului plătit din 
fonduri publice, pe baza 
unor tarife stabilite prin 
ordin al ministrului 
muncii şi justiţiei 
sociale, la care se adaugă 
cheltuielile de deplasare, 
după caz, la nivelul 
prevăzut de 
reglementările în vigoare 
pentru salariaţii 
instituţiilor publice, pe 
perioada delegării şi 

plăți și inspecție socială, 
respectiv a municipiului 
București, pe baza unor 
tarife stabilite de 
Ministerul Muncii și 
Justiției Sociale. 
 
(2) Evaluatorii de 
furnizori şi programe de 
formare profesională 
desemnați de comisia de 
autorizare a furnizorilor 
de formare 
profesională a adulților 
județeană, respectiv a 
municipiului Bucure şti , 
sunt plătiţi de agenţiile 
judeţene pentru plăţi şi 
inspecţie socială, 
respectiv a municipiului 
Bucureşti, potrivit 
prevederilor aplicabile 
personalului plătit din 
fonduri publice, pe baza 
unor tarife stabilite prin 
ordin al ministrului 
muncii şi justiţiei 
sociale, la care se adaugă 
cheltuielile de deplasare, 
după caz, la nivelul 
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Nr. 
crt. 

Text  
OUG nr.96/2017 

Text adoptat de 
Parlament 

(trimis la promulgare) 

Text propus de Camera 
Deputaţilor 

(în calitate de primă 
Cameră sesizată) 

Text adoptat de Senat 
(în calitate de Cameră 

decizională) 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 
amendament 

localitate. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Finanţarea 
cheltuielilor pentru plata 
indemnizaţiilor 
membrilor comisiilor de 
autorizare judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, a 
evaluatorilor de furnizori 
şi de programe, 
cheltuielile pentru 
funcţionarea comisiilor 
de autorizare, cheltuielile 
materiale pentru servicii 
şi cheltuielile de capital 
se efectuează din bugetul 
de stat, prin bugetul 
Ministerului Muncii şi 
Justiţiei Sociale. 
 
(4) Specialiştii pe 
domenii ocupaţionale, 
din afara furnizorului de 
formare profesională, 

prevăzut de 
reglementările în vigoare 
pentru salariaţii 
instituţiilor publice, pe 
perioada delegării şi 
detaşării în altă 
localitate. 
 
(3) Finanţarea 
cheltuielilor pentru plata 
indemnizaţiilor 
membrilor comisiilor de 
autorizare judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, a 
evaluatorilor de furnizori 
şi de programe, 
cheltuielile pentru 
funcţionarea comisiilor 
de autorizare, cheltuielile 
materiale pentru servicii 
şi cheltuielile de capital 
se efectuează din bugetul 
de stat, prin bugetul 
Ministerului Muncii şi 
Justiţiei Sociale. 
 
(4) Specialiştii pe 
domenii ocupaţionale, 
din afara furnizorilor de 
formare profesională și 

detaşării în altă 
localitate. 
 
 
 
 
 
 
Alin.(3) - (4) 
nemodificate 
 

prevăzut de 
reglementările în vigoare 
pentru salariaţii 
instituţiilor publice, pe 
perioada delegării şi 
detaşării în altă 
localitate. 
 
(3) Finanţarea 
cheltuielilor pentru plata 
indemnizaţiilor 
membrilor comisiilor de 
autorizare judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, a 
evaluatorilor de furnizori 
şi de programe, 
cheltuielile pentru 
funcţionarea comisiilor 
de autorizare, cheltuielile 
materiale pentru servicii 
şi cheltuielile de capital 
se efectuează din bugetul 
de stat, prin bugetul 
Ministerului Muncii şi 
Justiţiei Sociale. 
 
(4) Specialiştii pe 
domenii ocupaţionale, 
din afara furnizorilor de 
formare profesională și 
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Nr. 
crt. 

Text  
OUG nr.96/2017 

Text adoptat de 
Parlament 

(trimis la promulgare) 

Text propus de Camera 
Deputaţilor 

(în calitate de primă 
Cameră sesizată) 

Text adoptat de Senat 
(în calitate de Cameră 

decizională) 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 
amendament 

desemnaţi în comisiile de 
examinare sunt plătiţi de 
furnizorul de formare 
profesională care 
organizează examenul de 
absolvire, pe baza unor 
tarife stabilite prin ordin 
al ministrului muncii şi 
justiţiei sociale, la care 
se adaugă cheltuielile de 
deplasare, după caz, la 
nivelul prevăzut de 
reglementările în vigoare 
pentru salariaţii 
instituţiilor publice, pe 
perioada delegării şi 
detaşării în altă 
localitate. 
 

desemnaţi în comisiile de 
examinare, sunt plătiţi de 
furnizorii de formare 
profesională care 
organizează examenul de 
absolvire, pe baza unor 
tarife stabilite prin ordin 
al ministrului muncii şi 
justiţiei sociale, la care 
se adaugă cheltuielile de 
deplasare, după caz, la 
nivelul prevăzut de 
reglementările în vigoare 
pentru salariaţii 
instituţiilor publice, pe 
perioada delegării şi 
detaşării în altă 
localitate." 
 

desemnaţi în comisiile de 
examinare, sunt plătiţi de 
furnizorii de formare 
profesională care 
organizează examenul de 
absolvire, pe baza unor 
tarife stabilite prin ordin 
al ministrului muncii şi 
justiţiei sociale, la care 
se adaugă cheltuielile de 
deplasare, după caz, la 
nivelul prevăzut de 
reglementările în vigoare 
pentru salariaţii 
instituţiilor publice, pe 
perioada delegării şi 
detaşării în altă 
localitate." 
 

7.  
4. Articolul 37 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art. 37 - (1) 
Secretariatul tehnic al 
comisiei de autorizare 
judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, 
trebuie să elaboreze, 
gestioneze şi să 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text  
OUG nr.96/2017 

Text adoptat de 
Parlament 

(trimis la promulgare) 

Text propus de Camera 
Deputaţilor 

(în calitate de primă 
Cameră sesizată) 

Text adoptat de Senat 
(în calitate de Cameră 

decizională) 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 
amendament 

actualizeze, la nivel 
judeţean, respectiv al 
municipiului Bucure şti, 
următoarele baze de 
date: registrele 
prevăzute la art. 32, 
registrul evaluatorilor 
de furnizori şi de 
programe de formare 
profesională a adulţilor 
şi registrul 
specialiştilor pe 
domenii ocupaţionale 
care pot fi desemnaţi în 
comisiile de examinare. 
(2) Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice gestionează şi 
actualizează, la nivel 
naţional, registrele 
prevăzute la alin. (1).” 
 

8.  
5. Articolele 38 şi 40 se 
abrogă. 
 
 
 
 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 

 



16 

 

Nr. 
crt. 

Text  
OUG nr.96/2017 

Text adoptat de 
Parlament 

(trimis la promulgare) 

Text propus de Camera 
Deputaţilor 

(în calitate de primă 
Cameră sesizată) 

Text adoptat de Senat 
(în calitate de Cameră 

decizională) 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 
amendament 

9.  
 
 
 
 

--- 

 
28. La articolul IV, 
după punctul 5 se 
introduce un nou 
punct, pct.51, cu 
următorul cuprins: 
„5 1. Articolul 43 se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„Art.43 . - Metodologia 
certificării formării 
profesionale a adulţilor 
se aprobă prin ordin 
comun al ministrului 
educației naționale și al 
ministrului muncii şi 
justiţiei sociale şi se 
publică în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, în termen de 
90 de zile.” 
 

 
20. La articolul IV, după 
punctul 5 se introduce un 
nou punct, pct.51, cu 
următorul cuprins: 
«51. Articolul 43 se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.43 . - Metodologia 
certificării formării 
profesionale a adulţilor 
se aprobă prin ordin 
comun al ministrului 
educației naționale și al 
ministrului muncii şi 
justiţiei sociale.”» 
 

 
31. La articolul IV, 
după punctul 5 se 
introduce un nou 
punct, pct.51, cu 
următorul cuprins: 
„5 1. Articolul 43 se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„Art.43. - Metodologia 
certificării formării 
profesionale a adulţilor 
se aprobă prin ordin 
comun al ministrului 
educației naționale și al 
ministrului muncii şi 
justiţiei sociale şi se 
publică în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I.” 
 

 
31. La articolul IV, după 
punctul 5 se introduce un 
nou punct, pct.51, cu 
următorul cuprins: 
 
«51. Articolul 43 se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„Art.43. - Metodologia 
certificării formării 
profesionale a adulţilor 
se aprobă prin ordin 
comun al ministrului 
educației naționale și al 
ministrului muncii şi 
justiţiei sociale.”» 
 
Autori: membrii 
comisiilor 
 

 
Modificarea 
propusă face parte 
din corpul O.G. 
nr.129/2000, iar 
termenul de 90 de 
zile este expirat. 
 
 
 
Sintagma eliminată 
se reformulează ca 
art.III în legea de 
aprobare a OUG 
nr.96/2016, pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă.. 

10.  
6. La articolul 45, 
alineatul (3) se abrogă. 
 
 
 
 
 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text  
OUG nr.96/2017 

Text adoptat de 
Parlament 

(trimis la promulgare) 

Text propus de Camera 
Deputaţilor 

(în calitate de primă 
Cameră sesizată) 

Text adoptat de Senat 
(în calitate de Cameră 

decizională) 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 
amendament 

11.  
7. La articolul 22, 
articolul 23 alineatele 
(4) şi (5), articolul 31 
alineatul (4) şi anexa 
nr.6, sintagma 
“Autoritatea Naţională 
pentru Calificări” se 
înlocuieşte cu sintagma 
“Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice”. 

 
29. La articolul IV, 
punctul 7 se modifică și 
va avea următorul 
cuprins:  
”7. La articolul 22, 
articolul 23 alineatele 
(4) şi (5), articolul 31 
alineatul (4) şi anexa 
nr.6 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.129/2000, 
republicată, cu 
modificările și 
completările ulterioare,  
sintagma Autoritatea 
Naţională pentru 
Calificări se înlocuieşte 
cu sintagma Ministerul 
Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice. 
 

 
Pct.29 se elimină. 
 
Autori: membrii 
comisiilor 
 

 
__ 

 
__ 

 

 
Se menţine forma 
din ordonanţa de 
urgenţă supusă 
aprobării, nefiind 
necesară 
actualizarea 
denumirii 
ministerului 
întrucât art.24 din 
OUG nr.1/2017 
prevede 
actualizarea 
denumirilor 
ministerelor în 
toate actele 
normative în 
vigoare, ordonanţă 
care este ulterioară 
OUG nr.96/2016. 
 

12.  
__ 

 
__ 

 
Art.III. - Ordinul 
comun al ministrului 
educației naționale și al 
ministrului muncii şi 
justi ţiei sociale 
prevăzut la art.43 din 

 
__ 

 
Art.III. - Ordinul 
comun al ministrului 
educației naționale și al 
ministrului muncii şi 
justi ţiei sociale 
prevăzut la art.43 din 

 
Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă. 
Corelare cu 
modificările aduse 
art.43 din OG 
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Nr. 
crt. 

Text  
OUG nr.96/2017 

Text adoptat de 
Parlament 

(trimis la promulgare) 

Text propus de Camera 
Deputaţilor 

(în calitate de primă 
Cameră sesizată) 

Text adoptat de Senat 
(în calitate de Cameră 

decizională) 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 
amendament 

Ordonanţa Guvernului 
nr.129/2000 privind 
formarea profesională 
a adulţilor, republicat ă, 
astfel cum a fost 
modificată şi 
completată prin 
prezenta lege, se 
elaborează şi se publică 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, în 
termen de 90 de zile de 
la data intrării în 
vigoare a prezentei legi. 
 

Ordonanţa Guvernului 
nr.129/2000 privind 
formarea profesională 
a adulţilor, republicat ă, 
astfel cum a fost 
modificat prin prezenta 
lege, se elaborează şi se 
publică în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, în termen de 
90 de zile de la data 
intr ării în vigoare a 
prezentei legi. 
 
Autori: membrii 
comisiilor 
 

nr.129/2000 
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