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         S I N T E Z A 
     lucrărilor Comisiei din data de 3 septembrie 1997 

 

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

ziua de 03.09.1997 între orele 9,30 - 16,30 având următoarea ordine de zi: 

1. Evaluarea activităţii Comisiei din sesiunea precedentă şi soluţii posibile 

de creştere a eficacităţii acesteia. 

2. Definirea rolului şi locului Comisiei în procesul de accelerare a reformei 

învăţământului. 

Preşedintele Comisiei dl.prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu a prezentat un 

raport privind activitatea Comisiei din sesiunea anterioară. În cadrul Comisiei s-au 

elaborat 6 rapoarte şi 3 avize, după cum urmează: 

 

    1. RAPOARTE 
 

1. Lege privind Statutul personalului didactic. 

 2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/1996 pentru 

ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Europeană de 
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Brevete privind cooperarea în domeniul brevetelor, semnat la Bucureşti la 9 

septembrie 1994. 

 

 3. Lege privind aderarea României la Acordul între Republica Austria, 

Republica Bulgaria, Republica Ungaria, Republica Polonia, Republica Slovacă şi 

Republica Slovenia pentru stabilirea cooperării în domeniul educaţiei şi formării 

în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală 

(CEEPUS) semnat la Budapesta la 8 decembrie 1993. 

 4. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.44/1996 referitoare la 

prelungirea aplicării unor măsuri prevăzute la art.25 alin.(1) şi la art.27 din 

Ordonanţa Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării 

activităţii de cercetare-dezvoltare astfel cum a fost aprobată şi modificată prin 

Legea nr.51/1996. 

 5. Lege privind dreptul absolvenţilor învăţământului particular liceal, 

postliceal şi superior, promoţiile 1996 şi 1997, de a susţine examenul de finalizare 

a studiilor la unităţi şi instituţii de învăţământ de stat. 

 6. Ordonanţa Guvernului nr.8/1997 privind stimularea cercetării-dezvoltării 

şi inovării. 

           2. AVIZE 
 
 1. Ordonanţa de Urgenţă nr.12/1996 privind rectificarea bugetului de stat pe 
anul 1996. 
 2. Ordonanţa de Urgenţă nr.13/1996 privind rectificarea bugetului de stat pe 
anul 1996. 

3. Legea bugetului de stat pe anul 1997 

În finalul raportului a făcut o evaluare a activităţii şi a prezentat soluţii 

posibile de creştere a eficienţei şedinţelor Comisiei cum ar fi: un mai atent studiu 

al proiectelor de legi şi formularea din timp a eventualelor amendamente, o 

documentare mai riguroasă asupra argumentelor de susţinere sau respingere a unor 

articole sau amendamente, o colaborare mai intensă cu executivul în calitate de 
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iniţiator legislativ, care este obligat să furnizeze şi informaţiile necesare dezbaterii 

unui proiect de lege, organizarea unui control parlamentar la nivel de ministere, 

inspectorate şcolare, unităţi de învăţământ şi cercetare ştiinţifică şi universităţi în 

scopul cunoaşterii efectelor aplicării legilor în domeniu. 

Întrucât legea constituie cadrul organizatoric şi punctul de plecare în 

realizarea reformei în domeniile de interes ale Comisiei (învăţământ, cercetare 

ştiinţifică, tineret şi sport) s-a propus ca dezbaterile la punctul 1 al ordinii de zi să 

fie corelate cu dezbaterile de la punctul 2 privind definirea rolului şi locului 

Comisiei în procesul de accelerare a reformei. 

La dezbateri au luat cuvântul deputaţii: Anghel Stanciu, Dan Palade, 

Alexandru Ionescu, Petru Bejinariu, Petre Moldovan, Vichentie Nicolaiciuc, 

Alexandru Brezniceanu, Ferenc Asztalos, Mihai Drecin, Ioan Vida-Simiti, Eugen 

Hilote, Mihai Vitcu, Nusfet Şaganai. 

Principalele subiecte abordate pot fi grupate astfel: 

1. Reforma în învăţământul preuniversitar - analiză şi evaluare. 

2. Rolul şi locul Comisiei în exercitarea controlului parlamentar şi 

îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare cu executivul. 

3. Stabilirea  unui algoritm al activităţii concrete a Comisiei privind 

informarea şi documentarea în teren. 

4. Necesitatea unei informări şi documentări cu privire la şcolile româneşti 

din afara graniţelor ţării. 

5. Participarea Comisiei în realizarea reformei de conţinut prin implicarea 

deputaţilor în comisiile de specialitate ale Ministerului Educaţiei Naţionale. 

6. Mediatizarea activităţii Comisiei prin presa de specialitate şi prin alte 

mijloace în scopul informării cadrelor didactice cu preocupările Comisiei şi 

realizarea unui feed-back continuu.  
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7. Stabilirea unor contacte internaţionale cu comisiile omoloage ale 

parlamentelor din ţările europene pentru cunoaşterea demersurilor legislative în 

realizarea reformelor şi integrării europene. 

În urma dezbaterilor au rezultat mai multe propuneri concrete care se 

constituie într-un program de activitate al Comisiei în perioada următoare, 

program complementar procesului legislativ: 

- informarea şi documentarea membrilor Comisiei cu privire la organizarea 

şi conţinutul reformei învăţământului după următorul algoritm: 

a) studiul individual al documentelor referitoare la reformă (Cartea albă a 

învăţământului; reforma în învăţământul preuniversitar; reforma în învăţământul 

superior); 

b) întâlnirea Comisiei cu conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale în 

scopul cunoaşterii demersurilor în reformă şi evaluarea realizării acesteia; 

c) întâlniri cu responsabilii în reformă, pe segmente de activitate, la nivel 

central şi teritorial; 

d) întâlniri cu cadre didactice prin vizite de documentare în unităţi de 

învăţământ şi instituţii de învăţământ superior; 

e) valorificarea informaţiilor rezultate din documentare în procesul 

legislativ; 

- stabilirea unei periodicităţi a întâlnirilor cu factorii implicaţi în reformă de 

la nivel central şi local; 

- întâlniri cu şefii de comisii pe specialităţi şi cu reprezentanţi ai Institutului 

de Ştiinţe ale Educaţiei, precum şi cu presa pedagogică (Tribuna pedagogică, 

Revista de pedagogie); 

- stabilirea, împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale,  a unor măsuri 

privind înlăturarea crizei de autoritate din învăţământ; 
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- Comisia solicită Biroului să ia toate măsurile necesare pentru ca 

prerogativele Comisiei să fie respectate conform art. 110    din Constituţia 

României şi art.43   din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

- Comisia apreciază că unii membri ai săi ar trebui să participe alături de 

executiv la întâlnirile internaţionale, în special dacă au loc tratative în domeniile 

de interes. 

- Comisia îşi propune să facă demersuri pe lângă Ministerul Educaţiei 

Naţionale, Ministerul de Externe şi Ministerul Culturii pentru susţinerea 

învăţământului în limba română din şcolile de peste graniţă. 

Din numărul total al membrilor Comisiei (29) au absentat (3), după cum 

urmează: 

- Cotrutz Constantin - Grupul parlamentar PDSR 

- Petrescu Virgil - Grupul parlamentar PNTCD-CD 

- Săndulescu Aureliu - Grupul parlamentar PNTCD-CD 

 

 

             PREŞEDINTE              SECRETAR 

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

Ionescu 

 

 

 

 
 

 

 

 


