
 

 

COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT,  
     ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
                                                                                                     
BUCUREŞTI: 6 mai 1998 
Nr.315/XVIII/9 
 
 

          SINTEZA 

      lucrărilor Comisiei din data de 6 mai 1998 

 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 6 mai 1998, între orele 9,00 – 16,00, având următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.36/1997 privind modificarea şi completarea Legii învăţământului 

nr.84/1995 (continuarea analizei şi dezbaterii). 

2. Diverse. Se vor aborda, printre altele, următoarele:  

a) măsurile M.E.N. privind aplicarea ordinului ministrului cu privire 

la Colegiul Naţional “M.Eminescu” din Topliţa, jud.Harghita; 

b) situaţia Liceului teoretic nr.5, Cluj-Napoca; 

c) situaţia rezolvării unor memorii adresate Parlamentului şi M.E.N. 

privind desfăşurarea unor concursuri de ocupare a funcţiilor de 

inspectori şcolari şi directori de unităţi de învăţământ. 

La şedinţa Comisiei au participat ca invitaţi: dl. Andrei Marga, ministrul 

educaţiei naţionale, dl. Petru Mihai Gorcea, secretar de stat, d-na Dakmara 

Georgescu, d-na Madlen Şerban, dl.Ion  Moisa – consilieri ai ministrului. 

Comisia a continuat examinarea şi dezbaterea articolelor 7, 10, 12 şi 15 din 

proiectul de lege de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/1997 

pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului, nr.84/1995.  

În urma votului exprimat asupra articolelor menţionate au fost stabilite 

următoarele texte: 

Art.7, alin.(4) 
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“Învăţământul poate fi finanţat şi direct de către agenţi economici, precum şi 

de alte persoane fizice sau juridice.” 

Art.10, alin.(1)  

“Reţeaua unităţilor şi instituţiilor învăţământului de stat este organizată de 

către Ministerul Învăţământului în colaborare şi cu sprijinul administraţiei publice 

locale, în concordanţă cu dinamica demografică şi cu necesităţile de formare 

profesională, actuale şi de perspectivă. Reţeaua unităţilor şi instituţiilor 

învăţământului de stat este aprobată de către Ministerul Învăţământului, conform 

legii.” 

Art.12, alin.3  

“Ministerul Învăţământului, consultând factorii interesaţi în organizarea 

unor forme şi tipuri specifice de învăţământ, răspunde de elaborarea curriculum-

ului – planuri de învăţământ, programe şcolare şi manuale – pentru învăţământul 

preuniversitar. În învăţământul superior, curriculum-ul se stabileşte conform 

autonomiei universitare şi standardelor naţionale.” 

Art.15 (alin.5,10,11,13)  

 “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-XII/XIII; 

- învăţământ profesional: anii I-II/III; 

d) învăţământ postliceal; 

e) învăţământ superior: 

- învăţământ universitar; 
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- învăţământ postuniversitar; 

f) educaţie permanentă.” 

“Art.15, alin.(10) învăţământul obligatoriu, care cuprinde învăţământul 

primar 

şi gimnazial, este învăţământ de zi.” 

“Art.15, alin.(11) în sistemul de învăţământ pot funcţiona unităţi pilot, 

exprimentale şi de aplicaţie.” 

“Art.15, alin.(13) În cadrul sistemului naţional de învăţământ, sub 

coordonarea şi controlul Ministerului Învăţământului, se pot înfiinţa şi pot 

funcţiona, conform legii, structuri de învăţământ organizate prin cooperare între 

unităţi şi instituţii din ţară şi din străinătate, pe baza unor acorduri 

interguvernamentale.” 

La punctul 2 din ordinea de zi a fost analizată situaţia rezolvării unor 

memorii şi sesizări adresate Comisiei, privind desfăşurarea unor concursuri de 

ocupare a funcţiilor de inspectori şcolari şi directori de unităţi de învăţământ. De 

asemenea, a fost analizat memoriul înaintat de elevii şi părinţii acestora de la 

Liceul Teoretic nr.5 Cluj-Napoca. Comisia a apreciat că punctul de vedere 

prezentat de secretarul de stat trebuie clarificat şi a cerut Ministerului Educaţiei 

Naţionale să prezinte urgent, sub semnătura d-lui Andrei Marga, planul de 

reorganizare avut în vedere şi, în principal, destinaţia localului Liceului nr.5. 

Din numărul total al membrilor Comisiei (29) au absentat (2), după cum 

urmează: 

- dl. Antonescu Niculae Napoleon – Grupul Parlamentar PDSR 

- dl. Stănescu Mihai Sorin – Grupul Parlamentar PNL. 

 

 

        PREŞEDINTE     SECRETAR 

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