
 
COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT,  
     ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
                                                                                                     
BUCUREŞTI: 7 octombrie 1997 
Nr.545/XVIII/9 
 

   PROCES-VERBAL 

 al şedinţei Comisiei din ziua de 7 octombrie 1997 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 26 deputaţi, fiind absenţi 3 deputaţi. 

La lucrările Comisiei participă ca invitat dl.deputat Petre Ţurlea, în calitate 

de iniţiator al propunerii legislative privind Şcoala Română din Franţa. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Gheorghe Secară, vicepreşedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă privind Şcoala Română din Franţa. 

 - Avizare în fond - 

2. Informare privind scrisorile adresate Comisiei în perioada 01 ianuarie - 

01 octombrie 1997. 

3. Documentare individuală privind reforma învăţământului preuniversitar. 

Cu privire la propunerea legislativă dl. deputat Petre Ţurlea, în calitate de 

iniţiator,  a prezentat rolul şi locul Şcolii Româneşti din Franţa atât în formarea 

unor specialişti cât şi în propagarea unei imagini realiste asupra României. De 

asemenea dl. deputat Petre Ţurlea a făcut unele comentarii referitoare la afirmaţiile 

cuprinse în  avizele primite din partea altor comisii, referitoare la nivelul şcolii, la 

cazarea într-un local de lângă Paris şi la efortul financiar care trebuie împărţit între 

Academia Română, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul de Externe. 

Propune în încheiere un nou articol prin care se precizează că şcoala va 

funcţiona numai după semnarea în acest sens a unui acord bilateral cu Franţa. 

Pe marginea iniţiativei legislative au luat cuvântul deputaţii: Napoleon 

Niculae Antonescu, Dan Palade, Mariana Stoica, Aureliu Săndulescu, Ferenc 
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Asztalos, Gheorghe Secară, Anton Ionescu, Mihai Drecin, Gheorghe Andrei, care 

au subliniat importanţa şcolii dar şi necesitatea unui proiect complex care să 

evalueze sursele financiare şi alte detalii necesare bunei funcţionări. 

Pentru dezbaterea pe fond Comisia a stabilit ca deputaţii  Aureliu 

Săndulescu, Mihai Drecin şi Mariana Stoica să întocmească un raport care să 

cuprindă analiza propunerii legislative, inclusiv efortul financiar. 

La punctul al doilea de pe ordinea de zi d-na deputat Ecaterina Andronescu 

a prezentat o informare cu privire la scrisorile înaintate Comisiei în intervalul 01 

ianuarie - 01 octombrie 1997. 

Pe marginea materialului prezentat au luat cuvântul deputaţii: Gheorghe 

Tarna, Anton Ionescu, Mihai Vitcu, Gheorghe Secară, Ecaterina Andronescu, 

Gheorghe Andrei, Mariana Stoica. 

S-a hotărât ca analizele scrisorilor să se facă bilunar, respectând 

competenţele comisiei, cu reţinerea tuturor aspectelor ce se referă la procesul 

legislativ. 

În urma discuţiilor s-a hotărât ca la prima şedinţă de comisie să fie invitat 

dl. Petru Mihai Gorcea - Secretar de Stat în Ministerul Educaţiei Naţionale pentru 

analizarea şi discutarea reformei în învăţământul preuniversitar, iar într-o şedinţă 

viitoare să fie invitat dl. Virgil Petrescu - Ministrul Educaţiei Naţionale. pentru 

dezbaterea unor aspecte legate de aplicarea Statutului personalului didactic şi a 

reformei în învăţământ. 

 

       PREŞEDINTE                      SECRETAR 

    Prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu                Prof.univ.dr.ing.Ecaterina 

Andronescu 

 


