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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 30 deputaţi, din totalul de 31 membri 
Comisiei: 
 - domnul deputat Cristian Sorin Dumitrescu – Grupul parlamentar al PSD. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
 - Andrei Kiraly – secretar de stat 
 - Doina Melinte – secretar de stat.  
 
 Ordinea de zi a şedinţei Comisiei este următoarea:  
 

Marţi, 15 februarie 2011 
Ora 14.00 

  
 I. Dezbatere cu tema: Structura anului şcolar  
 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. 
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 2. Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000. Pl.x 733/2010. Raport. Termen: 6 decembrie 2010.  Iniţiator: 
senator PDL Mihaela Popa.  C.D. – Cameră decizională. 
  

Miercuri, 16 februarie şi joi, 17  februarie 2011 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 

Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de domnul vicepreşedinte Koto 
Josef şi de domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru. 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.  
  În deschiderea şedinţei, domnul vicepreşedinte Koto Josef a informat membri 
Comsiei că domnul ministru Daniel Funeriu a anunţat că, din motive obiective, nu 
poate fi prezent la dezbaterea cu tema: „Structura anului şcolar”. În aceste condiţii, 
Comisia va hotărî dacă dezbaterea va avea loc în prezenţa domnului secretar de stat 
Andrei Kiraly sau se va amâna.  
 Doamna deputat Adriana Săftoiu a precizat că susţine amânarea dezbaterii care 
va trebui să aibă loc numai în prezenţa ministrului Funeriu. De asemenea, a precizat 
că domnul ministru Daniel Funeriu va trebui să nu emită ordinul cu structura anului 
şcolar înainte de a participa la dezbaterea la care a fost invitat. 
 Domnul deputat Vasile Berci a arătat că în sesiunea trecută domnul ministru 
Funeriu a participat la lucrările comisiei doar o singură dată, când s-a dezbătut 
bugetul şi propune ca Parlamentul să-şi exercite funcţia de control asupra Guvernului. 
 Domnul deputat Marius Gondor a susţinut amânarea dezbaterii şi insistă pentru 
trimiterea altei invitaţii, mai energice, către domnul ministru Funeriu. 
 Domnul deputat Florentin Gust a considerat o sfidare şi lipsă de respect 
neparticiparea domnului ministru Daniel Funeriu la această dezbatere şi propune ca 
cel puţin o dată pe lună să vină la comisie. 
 Doamna deputat Adriana Săftoiu a solicitat ca la dezbaterea privind structura 
anului şcolar să se adauge şi dezbaterea privind programul „Cornul şi laptele”. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu a menţionat că, în conformitate cu Constituţia 
României şi Regulamentul Camerei Deputaţilor, ministrul are obligaţia de a fi prezent 
la lucrările comisiei. 
 Domnul deputat Răzvan Mustea a propus ca la dezbaterea care va avea loc să 
fie invitaţi şi reprezentanţi ai părinţilor şi ai cadrelor didactice.   
 Domnul vicepreşedinte Koto Josef a supus votului amânarea dezbaterii pentru 
săptămâna viitoare şi trimiterea unei invitaţii domnului ministru Daniel Funeriu la 
care se va adăuga pe ordinea de zi şi tema Programul „Cornul şi laptele”. De 
asemenea, vor fi invitaţi reprezentanţi ai părinţilor şi cadrelor didactice. Aceste 
propunere au fost aprobate cu unanimitate de voturi.  
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 Dezbaterile au continuat 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). Raportori: Adriana Săftoiu, Teodor 
Marius Spînu, Anghel Stanciu.. 
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a informat că proiectul de lege a fost 
dezbătut şi săptămâna trecută când s-a hotărât constituirea unei subcomisii de lucru 
şi, în consecinţă, a invitat raportorii să prezinte preraportul.  
 Domnul deputat Marius Spînu, a arătat că nu s-a întocmit un preraport, dar a 
prezentat punctul său de vedere în urma întâlnirii la care au luat parte cei trei 
raportori şi domnul Siviu Bian, preşedintele Consiliului Naţional al Calificărilor şi 
Formării Profesionale a Adulţilor şi domnul Sorin Zaharia, director executiv al 
Unităţii executive al CNCFPA. Dezbaterile au fost tehnice şi ar mai putea dura foarte 
mult. În consecinţă, a propus, având în vedere procedura de urgenţă, aprobarea 
ordonanţei cu amendamentul făcut de doamna deputat Adriana Săftoiu, anume 
introducerea în textul legii a termenului de 3 luni de zile.  
 Domnul deputat Anghel Stanciu a propus înaintarea unei adrese către Biroul 
Permanent prin care să se solicite, având în vedere complexitatea şi importanţa 
domeniului reglementat, aprobarea prelungirii termenului de depunere a raportului cu 
15 zile. De asemenea, a propus ca dezbaterea să aibă loc în prezenţa domnului 
ministru Daniel Funeriu, care va putea clarifica multe din problemele ridicate în urma 
analizei proiectului de lege. 
 Doamna deputat Adriana Săftoiu s-a declarat de acord cu propunerea domnului 
deputat Anghel Stanciu şi a considerat prezenţa domnului ministru Funeriu absolut 
necesară pentru a putea explica multe lucruri, mai ales că peste trei luni ordonanţa nu 
mai are obiect. 
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a supus votului propunerea făcută de 
domnul deputat Anghel Stanciu, propunere care a fost aprobată cu 20 de voturi pentru 
şi o abţinere.  
 În continuare, domnul vicepreşedinte Koto Josef a constatat lipsa de cvorum şi 
în consecinţă a suspendat lucrările şedinţei.  
 
 
 În zilele de miercuri, 16 februarie şi joi, 17 februarie 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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