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      PROCES-VERBAL 

     al şedinţei Comisiei din ziua de 12 noiembrie 1997 

 

 

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

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

- dl. Virgil Petrescu - Ministrul Educaţiei Naţionale 

- dl. Constantin Isbăşoiu - Secretar de Stat-Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu preşedintele Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 

1. Informare privind şedinţa comună a birourilor Comisiilor de învăţământ 

şi ştiinţă de la Cameră şi Senat, potrivit mandatului primit în şedinţa din 29 

octombrie 1997.  

2. Stabilirea raportorilor pentru următoarele proiecte de legi: 

- proiectul de lege pentru ratificarea Convenţiei Europene cu privire la 

recunoaşterea academică a titlurilor universitare, adoptată la Paris la 14 decembrie 

1959; 

- proiectul de lege pentru ratificarea Convenţiei Europene cu privire la 

echivalarea perioadelor de studii universitare, adoptată la Paris la 15 decembrie 

1956; 

- proiectul de lege pentru ratificarea Convenţiei Europene cu privire la 

echivalarea generală a perioadelor de studii universitare, adoptată la Roma la 6 

noiembrie 1990; 



 

 

2

2

- proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional la Convenţia 

Europeană cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituţii 

universitare, adoptată la Strasbourg la 3 iunie 1964; 

- proiectul de lege pentru ratificarea Convenţiei Europene cu privire la 

echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituţii universitare, adoptată la Paris 

la 11 decembrie 1953. 

3. Dezbaterea raportului privind starea sistemului naţional de învăţământ în 

anul şcolar 1996-1997. 

Comisia a aprobat ca pe ordinea de zi să fie înscrisă şi discutarea art.112 şi 

art.113 din Statutul personalului didactic, cu privire la decoraţii. 

Comisia în unanimitate susţine articolele menţionate care ar trebui preluate 

întocmai în noua lege privind sistemul naţional de decoraţii şi l-a mandatat pe 

domnul deputat Mihai Vitcu să susţină acest punct de vedere în Comisia specială 

pentru legea menţionată. 

La primul punct de pe ordinea de zi doamna deputat Ecaterina Andronescu, 

secretarul Comisiei, a prezentat informarea privind şedinţa comună a birourilor 

Comisiilor de învăţământ şi ştiinţă a Camerei Deputaţilor şi Senatului, şedinţă care 

a avut loc în ziua de 5 noiembrie 1997. În această şedinţă cele două birouri ale 

Comisiilor reunite au recomandat rectorilor universităţilor particulare cu profil 

medical să formeze o singură facultate de medicină, contribuind fiecare cu 

resursele umane (corp profesoral), didactico-materiale şi financiare în scopul 

îndeplinirii criteriilor şi standardelor de evaluare prevăzute de Legea nr.88/1993. 

La cel de al doilea punct al ordinii de zi au fost stabiliţi raportorii pentru 

cele cinci proiecte de lege menţionate după cum urmează: Nicolae Antonescu, 

Gheorghe Vâlceanu, Ioan Vida-Simiti, Constantin Cotrutz, Petre Moldovan. 

La cel de al treilea punct de pe ordinea de zi au luat cuvântul următorii 

deputaţi: Anghel Stanciu, Gheorghe Secară, Ferenc Asztalos, Ecaterina 

Andronescu, Petre Moldovan, Ioan Vida-Simiti, Nicolae Antonescu, Petru 
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Bejinariu, Gheorghe Tarna, Gheorghe Andrei, Dan Palade, Alexandru 

Brezniceanu, Eugen Hilote.  

În unanimitate, vorbitorii au evidenţiat substanţa raportului şi realizările 

Ministerului Educaţiei Naţionale privind organizarea sistemului şi desfăşurarea 

procesului de învăţământ. Raportul reprezintă o radiografie obiectivă a sistemului, 

susţinută de date statistice şi aprecieri valorice. 

Din dezbateri au rezultat şi unele neîmpliniri care prin analiză şi diagnoză 

trebuie reconsiderate şi înlăturate din sistem. Acestea  se referă în special la 

următoarele aspecte: 

- în demersurile făcute de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru realizarea 

reformei există unele disfuncţionalităţi şi o lipsă de informare în sistem, atât pe 

verticală cât şi pe orizontală. Politica reformei nu este suficient  cunoscută la 

nivelul celor care trebuie să o aplice; 

- conţinutul învăţământului nu a fost revizuit şi reproiectat pe principii 

moderne, care să conducă la înlăturarea supraîncărcării elevilor, pentru evitarea 

eşecului şi abandonului şcolar; 

- se pune încă accent pe însuşirea mecanică a cunoştinţelor, pe cantitatea de 

informaţie, în dauna unui învăţământ activ, formativ, cu valoare euristică ridicată; 

- evaluarea progresului la învăţătură este încă de tip clasic. Lipsesc 

instrumentele moderne de evaluare obiectivă; 

- necesitatea intensificării acţiunilor educative în şcoală pentru prevenirea 

delicvenţei juvenile şi a consumului de droguri; 

- statutul educatorului şi al personalului angajat în sistemul de învăţământ 

nu este suficient susţinut economic; 

- lipsesc unele regulamente şi metodologii de aplicare a Legii nr.84/1995 

(exemplu regulamentul şi metodologia pentru învăţământul particular 

preuniversitar); 

- o bază materială precară, lipsită de resurse financiare pentru investiţii şi 

dotări. 
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Se apreciază că este nevoie de o reformă de conţinut şi de organizare pentru 

învăţământul liceal. Aceasta trebuie susţinută şi prin perfecţionarea pregătirii 

corpului profesoral şi printr-o politică managerială corespunzătoare. 

Prezenţi la lucrările comisiei Ministrul Educaţiei Naţionale prof.univ.dr.ing. 

Virgil Petrescu şi prof.univ.dr.ing. Constantin Isbăşoiu, Secretar de Stat, au 

răspuns numeroaselor întrebări formulate de deputaţi şi au evidenţiat politica 

pragmatică a Ministerului Educaţiei Naţionale în domeniul reformei exprimând 

disponibilitatea ministerului de a fi receptiv la ideile şi sugestiile formulate. 

 

 

 

         PREŞEDINTE    SECRETAR 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


