
 

 

COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT,  
     ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
                                                                                                     
BUCUREŞTI: 11 martie 1998 
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    SINTEZA 

                  lucrărilor Comisiei din data de 11 martie 1998 

 

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

ziua de 11 martie 1998, între orele 8,30 - 16,00, având următoarea ordine de zi: 

- Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului, nr.84/1995. 

Şedinţa a fost consacrată dezbaterilor generale, insistându-se mai cu seamă 

asupra propunerilor Ministerului Educaţiei Naţionale privind modificarea 

structurii sistemului de învăţământ. Astfel, Ministerul Educaţiei Naţionale propune 

ca învăţământul general obligatoriu să fie de 9 clase. Frecventarea obligatorie a 

învăţământului de 9 clase, forma de zi, încetează la vârsta de 16 ani. Clasa a IX-a 

este clasă de orientare. Totodată în cadrul sistemului se introduce "învăţământul la 

distanţă". 

Cum era şi normal, o asemenea propunere de modificare a sistemului de 

învăţământ a determinat ample dezbateri, fiind aduse în discuţie sisteme din alte 

ţări tradiţia românească, oportunitatea modificării sistemului , implicaţiile de ordin 

financiar, existenţa personalului didactic şi a bazei didactico-materiale ş.a. 

Comisia a solicitat conducerii Ministerului Educaţiei Naţionale o 

documentaţie completă pentru toate propunerile de amendare a Legii 

învăţământului, urmând ca în şedinţa viitoare să se treacă la dezbaterea pe articole. 

Întrucât Ministerul Educaţiei Naţionale nu are drept de iniţiativă legislativă, 

propunerile respective urmează să fie analizate şi, după caz, însuşite de deputaţii 

din Comisie, ca amendamente ale acestora. 
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Cu majoritate de voturi, Comisia a horărât ca şedinţele acesteia din zilele de 

11 martie şi 18 martie a.c. să nu fie publice.  

Din numărul total al membrilor comisiiei (30) au absentat (4), după cum 

urmează: 

1. Cotrutz Constantin - Grupul parlamentar PDSR 

2. Ionescu Anton - Grupul parlamentar PNL - membru al Guvernului 

3. Stănescu Sorin - Grupul parlamentar PNL 

4. Vida-Simiti Ioan - Grupul parlamentar PNŢCD-CE 

 

 

 

    Preşedinte,      Secretar, 

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

  

 

 

 

 


