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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

A V I Z

asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr.

102/1998 privind formarea profesionalã continuã prin sistemul educaþional

˛n urma examinªrii proiectului de lege privind aprobarea Ordonanþei

Guvernului nr. 102/1998 privind formarea profesionalª continuª prin sistemul

educaþional, în ”edinþele din 23 ”i 30 septembrie 1998, propunem ca aceasta sª fie

supusª spre dezbatere ”i adoptare cu amendamentele formulate de Comisia pentru

culturª, arte, mijloace de informare în masª. Decizia a fost luatª cu 10 voturi pentru ”i

o abþinere. Propunerea legislativª face parte din categoria legilor ordinare.

PRE ªEDINTE, SECRETAR,

Gabriel ÞEPELEA Puiu HA ªOTTI



Comisia pentru culturª, arte,

mijloace de informare în masª

A M E N D A M E N T E

la proiectul de lege privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 102/1998 privind formarea profesionalª continuª prin sistemul educaþional

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3

1. Articol unic. - Se aprobª Ordonanþa
Guvernului nr. 102 din 27 august 1998
privind formarea profesionalª continuª prin
sistem educaþional, adoptatª în temeiul art.
1 pct. 10 lit. g) din Legea nr. 148/1998
privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonanþe ”i publicatª în Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 321 din 28 august 1998:

Amendament propus de Comisie

Articol unic. - Se aprobª Ordonanþa
Guvernului nr. 102 din 27 august 1998
privind formarea profesionalª continuª prin
sistem educaþional, adoptatª în temeiul art.
1 pct. 10 lit. g) din Legea nr. 148/1998
privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonanþe ”i publicatª în Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 321 din 28 august 1998, cu
urmªtoarele modificªri:

Din motive de tehnicª legislativª.

2. Art. 2 � (1) Formarea profesionalª continuª
prin sistemul educaþional se realizeazª prin
programe specifice, iniþiate ”i organizate de
instituþii publice ”i organisme private cu
activitate în domeniu, în spiritul
parteneriatului social, utilizând metode
interactive cu accent pe demersurile
multimedia: educaþie prin corespondenþª,

Amendament propus de Comisie

Art. 2 � (1) Formarea profesionalª continuª
prin sistemul educaþional se realizeazª prin
programe specifice, iniþiate ”i organizate de
instituþii publice ”i organisme private cu
activitate în domeniu.

Pentru a se renunþa la un text fªrª valoare de
reglementare.



2

educaþie la distanþª, videoconferinþe,
instruire asistatª pe calculator.

3. Art. 7 � Formarea profesionalª continuª
prin sistemul educaþional este asiguratª de
cªtre formatori, speciali”ti pe domenii, din
þarª sau strªinªtate, remuneraþi conform
legislaþiei în materie.

Amendament propus de Comisie

Art. 7 � Formarea profesionalª continuª
prin sistemul educaþional este asiguratª de
cªtre formatori, speciali”ti din þarª sau
strªinªtate, remuneraþi conform legislaþiei în
materie.

Pentru a se evita o exprimare pleonasticª.

PRE“EDINTE, SECRETAR,

        Gabriel ÞEPELEA         Puiu HA“OTTI

Expert parlamentar,

Virgil “tefan NIÞULESCU


