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   PROCES – VERBAL 

           al şedinţei Comisiei din ziua de 29 aprilie 1998 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 27 deputaţi, fiind absenţi: dl. Antonescu 

Niculae Napoleon – Grupul Parlamentar PDSR – şi dl. Stănescu Mihai Sorin – 

Grupul Parlamentar PNL. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

- Petru Mihai Gorcea – Secretar de Stat M.E.N. 

- Dakmara Georgescu – consilier al ministrului 

- Ion Moisa – consilier al ministrului 

- Cătălin Baba – consilier al ministrului 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele comisiei,  

care în deschidere supune spre aprobare următoarea ordine de zi: Proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă de Guvernului nr.36/1997 pentru 

modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.84/1995 (continuare). 

Ordinea de zi este acceptată cu unanimitate de voturi. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu informează asupra proiectelor de legi intrate 

la Comisie: Lege pentru ratificarea Convenţiei împotriva dopajului, adoptată la 

Strasbourg la 16 noiembrie 1989 – avizare în fond – şi Propunerea legislativă 

privind restituirea bunurilor preluate de stat din patrimoniul Academiei Române – 

avizare pentru Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. De asemenea, prezintă 
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solicitarea Facultăţii de ştiinţe politice şi administrative din cadrul Universităţii 

Babeş Bolyai din Cluj-Napoca, ca 10 studenţi şi profesori să poată efectua o vizită 

la Comisie, în ziua de 6 mai a.c., pentru a fi informaţi asupra unor aspecte privind 

demersurile legislative. 

Cu unanimitatede voturi Comisie este de acord cu această vizită. 

În continuare dl. Preşedinte Anghel Stanciu supune atenţiei următorul 

aspect: Ministerul Educaţiei Naţionale a transmis Comisiei, în mod constant, 

broşuri (numerele 1-10) cuprinzând ordinele ministrului referitoare la aplicarea 

unor prevederi din legislaţia învăţământului. Se constată că unele din aceste ordine 

nu respectă legile în vigoare şi propune să se facă o scrisoare în acest sens adresată 

Ministrului Educaţiei Naţionale. Membrii Comisiei sunt rugaţi să studieze aceste 

ordine şi să constate concordanţa acestora cu legea. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu aminteşte că au mai rămas lunile mai şi iunie 

de lucru în comisie şi va trebui să se încheie dezbaterile asupra Ordonanţei 

nr.36/1997,  începute în luna ianuarie. Dorim ca legea să intre în vigoare, odată cu 

începerea anului şcolar şi universitar 1998/1999. Este necesar să se accelereze 

ritmul, să se lucreze şi după amiaza; face un apel să se găsească disponibilitate 

pentru rezolvarea acestei probleme. 

Se trece la discuţia pe fond a Ordonanţei nr.36/1997, continuându-se cu 

articolul 6. 

Dl. vicepreşedinte Gheorghe Secară propune un amendament: 

“Învăţământul primar, gimnazial şi profesional, ca alternativă la învăţământul 

liceal, să fie obligatoriu.” Argumente: are cele mai puţine consecinţe financiare şi 

asigură cuprinderea tuturor copiilor în sistem. 

 Dl. deputat Virgil Petrescu este de acord, în principiu, cu dl. Secară, dar 

arată că Domnia Sa face o confuzie între drept şi obligaţie; propunerea 

Ministerului Educaţiei Naţionale la art.6 este ca învăţământul obligatoriu să fie de 

9 clase, iar Domnia Sa propune la art.185 un alineat nou în care să specifice “să se 
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aplice din anul şcolar x (care va fi discutat). Această prevedere trebuie să se aplice 

clasei a V-a din anul şcolar 1998-1999. 

Dl. deputat Eugen Hilote arată că ideea introducerii învăţământului 

profesional obligatoriu este foarte generoasă, având în vedere abordarea unor 

meserii; clasa a IX-a trebuie să rămână la gimnaziu – argument:  prin prelungirea 

învăţământului la 9 clase se urmăreşte creşterea cunoştinţelor de cultură generală 

şi dezvoltarea capacităţii elevului de a decide asupra viitoarei sale meserii sau 

profesii; susţine învăţământul de 9 clase în structura gimnaziului. 

Dl. deputat Andrei Gheorghe se consideră un cunoscător al învăţământului 

preuniversitar şi arată că nu există, pe zone întinse, un învăţământ profesional bine 

dezvoltat; Ministerul Educaţiei Naţionale să pună accent pe acest aspect; în nici o 

ţară nu există învăţământ profesional obligatoriu; consideră că este prea târziu ca 

elevii din clasa a V-a să intre pe structura de 9 clase, să se înceapă mai devreme. 

Dl. deputat Romulus Raicu subliniază două aspecte importante: problema 

spaţiului şi a cadrelor didactice; arată că liceele pot prelua clasa a IX-a şi aşa se 

rezolvă şi problema catedrelor; aspectul profesional nu trebuie neglijat. 

Dl. deputat Gheorghe Tarna este de părere că în programul de reformă în 

învăţământ se omite esenţialul: la ora actuală nu există o bază materială pentru 

învăţământul de 10 sau 9 clase; cei care cunosc realitatea din teritoriu ştiu că nu 

există baza materială şi nu se cunoaşte necesarul de cadre didactice; de reformă 

trebuie să se ocupe şi oameni care cunosc realitatea, să se insiste pe spaţiu, bază 

materială, cadre didactice; optează pentru învăţământul de 8 clase. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu subliniază că se discută la modul 

general despre reformă; ar dori să ştie modalitatea în care este acoperit deficitul de 

cadre didactice pentru clasa a IX-a; se strică învăţământul liceal. Este necesar să se 

conserve acest segment (4 ani liceul). În urma discuţiilor cu persoane care lucrează 

în învăţământul preuniversitar se constată că propunerea nu are o bază reală; 

sistemul de învăţământ actual din România a asigurat stabilitate societăţii. 
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Dl. deputat Alexandru Breziceanu precizează, referitor la temerile exprimate 

faţă de spaţii şi cadre didactice, că în oraşe şi municipii este rezolvabilă problema,  

la liceele apropiate; la ţară, spaţiul există şi cu cadrele didactice se poate rezolva; 

dacă se doreşte să se încerce ceva nou, se poate realiza; susţine clasa a IX-a la 

gimnaziu. 

Dl. deputat Ionel Marineci consideră că din punct de vedere material nu este 

realizabilă propunerea de 9 clase; dacă dispare clasa a IX-a de la liceu, dispare ¼ 

din normele cadrelor didactice; profesorii din teritoriu sunt năuciţi, mai ales din 

lipsa de informare. 

Dl. deputat Petru Bejinariu notează că sistemul de învăţământ este un sistem 

conservator; dacă se doreşte schimbarea trebuie luate în calcul trei etape: 

experimentul, informarea, decizia; la noi se trece direct la decizie; noul sistem a 

creat mare confuzie; să se cultive mintea şi braţele copiilor (prin învăţământul 

liceal şi profesional). 

Dl. deputat Dan Palade arată că dacă se acceptă că trebuie făcută reforma, să 

se accepte şi schimbarea, chiar dacă apar greutăţi (spaţiu, profesori); este imperios 

necesar ca reforma  să se înceapă odată. 

Dl. ministru Petru Mihai Gorcea doreşte să precizeze două lucruri: este 

vorba de dorinţa de a face reformă în învăţământul românesc; pe plan european şi 

mondial reforma a atins anumite cote, pe care învăţământul românesc va trebui să 

le atingă; ministerul propune clasa a IX-a în cadrul gimnaziului; s-au exprimat 

îngrijorări (spaţiu, cadre didactice); există spaţiu dacă există voinţă politică şi 

administrativă; referitor la cadre didactice, este criză numai în mediul rural; clasa a 

IX-a absoarbe catedrele prin disciplinele opţionale; se doreşte perfecţionarea 

cadrelor didactice care vor căpăta calitatea de formatori şi vor instrui alte cadre; 

constată că multe din ideile Ministerului Educaţiei Naţionale nu au fost bine 

înţelese de presă, directori, cadre didactice; nu se doreşte micşorarea liceului la 3 

ani, va fi de 4 ani. 
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D-na consilier Dakmara Georgescu solicită sprijin pentru a construi o 

realitate în şcoala românească; dacă nu ai un proiect nu se primeşte sprijin 

financiar; şcolile vor avea mai multă libertate de a-şi stabili planurile de 

învăţământ; să se renunţe la sistemul centralist, şcoala să-şi decidă propria soartă, 

se aplică sistemul liberal – care va duce la competiţie între şcoli şi se va obţine 

calitate în învăţământul preuniversitar. 

Dl. consilier Cătălin Baba arată că Ministerul Educaţiei Naţionale a venit cu 

un pachet întreg de măsuri pentru reformă.. Dacă nu se fac acum modificări la 

Legea învăţământului, fiind o lege organică, aceasta poate bloca reforma. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu supune la vot: 

- propunerea d-lui Secară – învăţământul profesional să devină obligatoriu; 

Nu se acceptă propunerea cu 19 voturi contra şi 5 pentru. 

- propunerea Ministerului Educaţiei Naţionale (învăţământul obligatoriu 

de 9 clase) şi amendată de dl. Anghel Stanciu (frecventarea obligatorie a 

învăţământului de 9 clase, forma de zi, încetează la vârsta de 17 ani); 

Se acceptă propunerea cu 19 voturi pentru şi 5 abţineri. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu adresează o rugăminte Ministerului 

Educaţiei Naţionale, de a gândi structura învăţământului în această variantă; 

solicită o discuţie în comisie, asupra duratei învăţământului liceal. 

Dl. ministru Petru Mihai Gorcea este de acord cu propunerea d-nei 

Andronescu şi când va fi programată întâlnirea va pune la dispoziţia comisiei 

materiale necesare. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu propune să se continue cu Art.15, întrucât 

Art.6 şi Art.15 sunt corelate, referindu-se la structura sistemului de învăţământ. 

În urma votului exprimat s-au stabilit următoarele: 

Art.6 din Legea învăţământului, nr.84/1995 va avea următorul cuprins: 

“Învăţământul obligatoriu este de 9 clase. Frecventarea obligatorie a 

învăţământului de 9 clase, forma de zi, încetează la vârsta de 17 ani.” 

Art.15 va avea următoarea redactare: 
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“Art.15 (5) Sistemul naţional de învăţământ are următoarea structură: 

a) învăţământ preşcolar:  

- grupa mică; 

- grupa mijlocie; 

- grupa mare, pregătitoare pentru şcoală; 

b) învăţământul primar: clasele I-IV; 

c) învăţământ secundar:  

- învăţământ gimnazial – secundar inferior – clasele V-IX; 

- învăţământ liceal – secundar superior – clasele X…(comisia urmează să 

se pronunţe asupra acestei structuri în şedinţa următoare); 

- învăţământ profesional; 

d) învăţământ post secundar:  

- învăţământ postliceal; 

e) învăţământ superior: 

- învăţământ universitar; 

- învăţământ postuniversitar; 

f) educaţie permanentă.” 

Art.15 (8)  “Formele de organizare ale învăţământului sunt: învăţământ de 

zi, seral, cu frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă.” 

În şedinţa următoare Comisia urmează să se pronunţe şi asupra textului din 

Art.15 (13) din Ordonanţa nr.36/1997, cu amendările propuse de Ministerul 

Educaţiei Naţionale. 

 

          PREŞEDINTE                 SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu          Prof.univ.dr.Alexandru Ionescu 

 

 
 

 


