
 

 

 
COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT,  
     ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
                                                                                                     
BUCUREŞTI: 30 ianuarie 1998 
Nr.33/XVIII/9 
 

 

      PROCES - VERBAL 

 al şedinţelor Comisiei din zilele de 26, 27, 28 şi 29 ianuarie 1998 

 

În conformitate cu adresa nr.23/HBP din 3.12.1997, Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a stabilit în perioada vacanţei parlamentare, 

următorul program de lucru: 

Luni, 26 ianuarie 1998, orele 15 - 19 

1. Reanalizarea proiectului de Lege privind afilierea Academiei Române la 

unele organizaţii internaţionale, la cererea Academiei Române. 

Participă: acad. Eugen Simion, Preşedintele Academiei Române. 

2. Modalităţi de abordare a dezbaterilor pentru zilele de 27, 28 şi 29 

ianuarie a.c. 

Marţi 27 ianuarie 1998, orele 9-17 

Dezbatere: Reforma în învăţământul preuniversitar: 

  - analiza stadiului actual; 

  - programe în derulare şi în perspectivă; 

  - proiecte legislative avute în vedere; 

  - analiza programului pentru reabilitarea şcolilor. 

 

 

Miercuri 28 ianuarie 1998, orele 9 - 17 

Dezbatere: Reforma în învăţământul universitar: 

  - concept, conţinut; 

  - sistemul de credite; 
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  - cercetarea ştiinţifică în universităţi; 

  - sistem de finanţare; 

  - autonomia universitară; 

  - cadrul legislativ existent şi de perspectivă; 

  - analiza derulării programului HER 

  - analiza programelor Leonardo, Socrates, Tempus II Bis. 

Joi 29 ianuarie 1998, orele 9 - 17 

- Dezbaterea raportului privind aplicarea Ordonanţei de urgenţă nr.26/1997 

privind protecţia copilului aflat în dificultate. 

- Propunerile Ministerului Educaţiei Naţionale vizând proiectul Bugetului 

de stat pe 1998. 

- Propunerile Ministerului Educaţiei Naţionale vizând salarizarea 

personalului bugetar. 

 

Desfăşurarea şedinţelor: 

Luni, 26 ianuarie 1998 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 29 deputaţi, nici un absent. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

- dl. Eugen Simion - preşedintele Academiei Române 

- dl. Adrian Peculea - secretar general al Academiei Române 

- d-na acad. Maia Simionescu 

- d-na Isadora Precup - director Relaţii Externe al Academiei Române. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

 

Au luat cuvântul: dl. Anghel Stanciu, dl. Virgil Petrescu, Ecaterina 

Andronescu, Alexandru Ionescu, Ioan Vida-Simiti, Anton Ionescu, Aureliu 

Săndulescu, Ionel Marineci. 
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Cu unele amendamente privind plata cotizaţiilor care decurg din afilierea 

Academiei Române la organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, în sensul 

că acestea se suportă de la bugetul de stat, fiind prevăzute distinct în bugetul 

Academiei, Comisia a fost de acord în unanimitate cu înaintarea proiectului de 

lege menţionat Plenului Camerei Deputaţilor. 

 

Marţi 27 ianuarie 1998 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 29 deputaţi, nici un absent. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

- dl. Petru Mihai Gorcea - secretar de stat - Ministerul Educaţiei Naţionale  

- dl. Andraş Bereş - secretar de stat M.E.N. 

- d-na Dakmara Georgescu - consilier al ministrului 

- dl. Horia Gavrilă - secretar general al M.E.N. 

- dl. Gheorghe Rădulescu - director general învăţământ preuniversitar 

M.E.N. 

- dl. Virgil Rădulescu - director general patrimoniu - M.E.N. 

- d-na Mariana Becic - secretar executiv - FSLÎ 

- dl. Adrian Niţă - prim-vicepreşedinte - FSLÎ 

- dl. Marius Nistor - preşedinte executiv-dep.preuniversitar F.E.N. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

Dl. Petru Mihai Gorcea - Secretar de stat 

- Reforma cuprinde două mari aspecte: - curricular 

      - managerial 

- În domeniul curricular - s-au făcut progrese 

  - s-a elaborat un nou plan de învăţământ; 

 - s-a alcătuit o comisie care elaborează un plan de învăţământ nou şi 

modern; 

 - comisia lucrează deschis, primeşte sugestii din afară; 
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 - până la sfârşitul lunii aprilie vor fi elaborate un noile planuri de 

învăţământ. 

- Elaborarea programelor analitice: 

 - au fost constituite comisii naţionale de specialitate 

 - programele analitice sunt scoase la concurs (termen 30 mai 1998); 

 - manualele vor trebui refăcute în scopul înlăturării supraîncărcării. 

Acestea vor trebui să corecpundă cerinţelor psihopedagogice moderne; 

- examenele de sfârşit de ciclu (examenul de capacitate şi de bacalaureat) 

vor fi foarte severe; 

- se doreşte revenirea bacalaureatului la parametrii normali; 

- corectarea şi supravegherea în săli se va face cu mai mare grijă; 

- se lucrează la metodologia de bacalaureat pentru anul viitor; 

- pentru examenul de bacalaureat se va face o selecţie şi o esenţializare a 

materiei; 

- numărul de probe va fi diversificat; 

- bacalaureatul va avea caracter naţional, pentru a fi recunoscut şi în 

străinătate; 

- Reforma managerială 

 - reorganizarea se va face la nivelul ministerului şi la inspectoratele 

şcolare; 

 - posturile din minister vor fi scoase la concurs; 

 - concursurile pentru posturile de inspectori de specialitate şi de 

directori este acum în derulare; 

 - este în curs de derulare proiectul reabilitării şcolilor româneşti. 

 

D-na Dakmara Georgescu - consilier al ministrului 

- s-a format o nouă echipă care lucrează la elaborarea noilor planuri de 

învăţământ; au fost elaborate mai multe variante de planuri de învăţământ; 

- au fost elaborate manuale alternative; 
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- sunt unele constrângeri materiale (supraaglomerare a spaţiului şcolar) 

- reproşuri care se aduc planurilor de învăţământ din România: 

 - sunt încărcate, centralizate, monodisciplinare; 

- soluţii: principiul de lucru al echipei - să folosească  legislaţia actuală, fără 

bulversări; 

- să existe o educaţie de bază (1-6), orientarea elevilor-profil (7-9), ciclu de 

aprofundare şi dezvoltare (9-12); 

- este acută nevoia de orientare a elevilor; 

- descentralizarea planului de învăţământ; 

- nr. minim şi maxim de ore (nr. obligatoriu de ore) stabilit de Ministerul 

Educaţiei Naţionale precum şi ore la dispoziţia şcolii; 

- descărcarea planului de învăţământ, reducerea numărului de ore, 

echilibrarea, regândirea disciplinelor; 

 - prin măsurile preconizate dorim să dispară sistemul paralel de învăţământ 

(meditaţiile); 

- schimbările vor fi vizibile începând din anul 1989. 

Dl. Gh. Rădulescu - director general învăţământ preuniversitar 

- a operat următoarele modificări: 

1) bacalaureat 1998 

 - modificări în organizarea bacalaureatului. Conţinutul rămâne cel 

stabilit în 1997; 

 - comisia de bacalaureat va fi din altă unitate 

 - selecţia profesorilor din comisie 

 - ştampilă bacalaureat 1998 

 - nota la oral se va trece imediat în fişa elevului; 

 - supracontrol de la Ministerul Educaţiei Naţionale - pe lucrări, prin 

sondaj; 

 - măsuri organizatorice drastice; 
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 - se va înfiinţa o linie telefonică la minister şi inspectorate, la 

dispoziţia  elevilorpt  informare; 

 - programele de bacalaureat vor fi distribuite în tr.II de către 

profesori; 

 - elaborarea unui pachet de măsuri privind sprijinirea elevilor pentru 

bacalaureat; 

 - bacalaureat 1999  

  * esenţializarea programei 

  * eliminarea disfuncţionalităţilor 

  * bacalaureat de tip A,B,C 

2) programe şcolare scoare la concurs (termen: 30 mai 1998) 

 - depistarea cadrelor didactice din ţară cu preocupări în domeniul 

elaborării programelor şi manualelor; 

 - stabilirea criteriilor de promovare a doi ani şcolari într-un an; 

3) metodologia concursului pentru ocuparea funcţiilor de directori, conform 

Statutului personalului didactic; 

 - va fi stabilită reţeaua şcolară pentru licee (15 martie); 

 - soluţii pentru aplicarea Ordonanţei nr.26/1997 privind casele de 

copii şi protecţia copilului; 

 - Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti să fie subordonat M.E.N. 

Dl. Virgil Rădulescu - director patrimoniu 

- programul de reformă este legat de patrimoniu; 

- învăţământul preuniversitar are în exploatare 17 mil.m.p. 

- peste 4000 de şcoli - care au igrasie; 

- peste 1000 de şcoli - din chirpici 

- peste 11000 de şcoli nu au instalaţii 

- probleme de capacitate de şcolarizare; 

- 2500 deficit de săli de clasă; 

- ideea de a avea asigurată şcolarizarea prin cel mult două serii; 
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- este necesar să construim încă 2000 săli de clasă; 

Analiza calitativă 

- peste 1000 de miliarde - necesare pentru construcţia de şcoli şi reabilitare a 

clădirilor, subvenţionat cu 130 mil.dolari, 70 mil. Banca Mondială, 13,8 Fond 

Dezvoltare Consiliul Europei, 46,2 contribuţia României; 

- reabilitare - lucrări de consolitare şi modernizare; 

- suntem în faza de a face o pachetizare  de 6-7 şcoli pentru echipa de 

constructori; 

- împrumutul se derulează începând cu luna februarie şi va dura aprox. 5 

ani. 

Au fost puse întrebări invitaţilor, de către următorii domni deputaţi: Petre 

Moldovan, Gheorghe Andrei, Petre Bejinariu, Ioan Vida-Simiti, Mihai Vitcu, 

Gheorghe Tarna, Dan Palade,Ionel Marineci, Eugen Hilote, Virgil Petrescu, 

Ecaterina Andronescu, Alexandru Brezniceanu, Sorin Stănescu, Gheorghe Secară, 

Anghel Stanciu. 

Miercuri 28 şi Joi 29 ianuarie 1998 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 29 deputaţi, nici un absent. 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

- dl. George Pruteanu - preşedintele Comisiei pentru învăţământ şi ştiinţă a 

Senatului; 

- dl. Emil Tocaci - vicepreşedintele Comisiei pentru învăţământ şi ştiinţă a 

Senatului; 

- dl. Andrei Marga - Ministrul Educaţiei Naţionale 

- dl. Eugen Constantin Isbăşoiu - secretarde stat -M.E.N. 

- dl. Petru Mihai Gorcea - secretar de stat - M.E.N. 

- dl. Andraş Bereş - secretar de stat M.E.N. 

- dl. Horia Gavrilă - secretar general al M.E.N. 

- dl. Valentin Naumescu - director general M.E.N. 

- dl. Virgil Rădulescu - director general - M.E.N. 
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- d-na Dorneanu        - direcţia finanţe 

- dl. Gheorghe Rădulescu - director general M.E.N. 

- dl. Cătălin Baba - jurist, consilier M.E.N. 

1) Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ  

- dl. Aurel Corneal - preşedinte 

- dl. Adrian Niţă - primvicepreşedinte 

- d-na Mariana Becic - secretar executiv 

2) Federaţia Educaţiei Naţionale 

- dl. Cătălin Croitoru - preşedinte fondator 

- dl. Horia Simaschevici - preşedinte executiv - dep. universitar  

- dl. Marius Nistor - preşedinte executiv - dep.preuniversitar 

3) Federaţia Sindicatelor Independente din Învăţământ "Spiru Haret" 

- dl. Constantinescu Mihail 

4) Federaţia Sindicatelor din Învăţământul Superior "Alma Mater" 

- dl. Corneliu Apostol Stănescu - şef comisie juridică 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

comisiei care prezintă în sinteză problematica dezbaterii în ziua anterioară: 

- Motivaţia reformei: 

- Obiectivele reformei şi corelarea acestora cu prevederile Legii 

învăţământului (comanda socială); 

- Cultura generală (formarea personalităţii, în raport de capacităţile 

individuale, originalitate, creativitate, integrare socială, autonomie) şi cultura 

profesională (cunoştinţe utile pentru viaţă şi practicarea unei profesii/meserii); 

- Ponderea culturii generale şi culturii profesionale pe trepte de învăţământ 

şi profile, oglindită în planurile de învăţământ pentru gimnaziu, şcoală 

profesională, liceu, postliceal, în funcţie de complexitatea profesiei şi volumul de 

cunoştinţe; 

- Conţinutul învăţământului (ce, cât şi cum învaţă), în raport de posibilitatea 

de asimilare, reflecţie, transmitere a cunoştinţelor, logistică; 
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- Evaluarea în învăţământ: evaluarea internă şi externă, instrumente de 

evaluare (teste, lucrări practice ş.a.); 

- Formarea formatorilor: formarea iniţială, pe parcurs şi policalificarea prin 

cursuri postuniversitare; 

- Motivaţia pentru atragerea spre profesia didactică a celor mai valoroşi 

tineri şi păstrarea acestora în învăţământ: statut social de prestigiu, remunerare 

adecvată pentru un intelectual; 

- Logistica (clădiri, săli de clase, laboratoare, dotare didactică 

corespunzătoare); 

- Managementul educaţional: pregătirea directorilor de şcoli şi licee, a 

inspectorilor şcolari, a personalului auxiliar. 

 

 

dl. Andrei Marga - Ministrul Educaţiei Naţionale 

 - salarizarea - substanţial ameliorată - reprezintă precondiţia reformei.  

- se poartă discuţii cu MMPS; găsirea unei alte poziţii a cadrului didactic în 

ierarhia bugetarilor; 

- bază comună în sistemul bugetar; 

- baza să fie ridicată şi apoi să se aplice ierarhizarea; 

- diferenţierea salarială va fi stimulativă; 

- a fost reconstruit întreg sistemul de consilii care asistă M.E.N.-ul; 

- calendarul reformei este în curs de elaborare; 

- reforma curiculară nu lasă pe nimeni pe drumuri: avem 2 supape de 

absorbire: * rute individuale pregătite în liceu; 

       * programul de formare continuă (şcoli profesionale, licee); 

- probleme socială este în atenţia noastră; 

- conţinutul învăţământului - programele analitice să nu fie un rezumat a 

programelor universitare. 
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- reforma a fost atacată la vârf - manuale alternative (sub autorizaţioa 

M.E.N.) 

- acum începe să se lucreze la planurile de învăţământ; 

- evaluarea - se organizează Agenţia Naţională de Evaluare; 

- în universităţi se va trece la credite transferabile; 

- sistemul de evaluare intră într-o nouă abordare odată cu instalarea 

Agenţiei; 

- bacalaureatul - este avansată pregătirea bacalaureatului 1999 - nivel 

internaţional (nivel A,B,C); 

- consolidarea încrederii în bacalaureat; 

- logistica 

- împrumuturi contractate cu Banca Mondială; 

- lansăm acţiunea: fiecare şcoală generală - cel puţin 4 computere; 

-îmbunătăţirea managementului educaţional: 

- este nevoie de administrator la toate eşaloanele; 

- studenţii din anul III se vor forma pentru administrator; 

- trecerea la finanţarea globală; 

Dl. George Pruteanu 

- Care sunt rezultatele concrete după vizita în Ungaria ? 

Dl. Andrei Marga 

Au avut loc discuţii cu partea maghiară cu privire  la: 

- recunoaşterea diplomelor; 

- elaborarea noii înţelegeri de cooperare şcolare; 

- realizarea Fundaţiei româno-maghiare pentru tineret; 

- urmează să se înfiinţeze colegii în limba maghiară; 

- a fost menţionată şi o universitate în limba maghiară; 

 

Dl. Cătălin Croitoru - F.E.N. 

- reforma trebuie accelerată; 
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- precondiţia reformei - sistemul de salarizare; 

- noul sistem de salarizare propus de MMPS constituie un pericol; 

Dl. Aurel Cornea - FSLÎ 

- punctul de vedere al Federaţiei privind reforma corespunde cu cel 

prezentat de Ministerul Educaţiei Naţionale; 

- ne angajăm să sprijinim conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale; 

Acelaşi punct de vedere l-au exprimat şi reprezentanţii Federaţiei "Spiru 

Haret (dl.Constantinescu Mihai) şi Federaţiei "Alma Mater" (dl. Cornel Stănescu). 

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Gheorghe Tarna, 

Alexandru Breziceanu, Nicolae Antonescu, Emil Tocaci, Gheorghe Andrei, Mihai 

Vitcu, Vichentie Nicolaiciuc, Nusfet Şaganai, Petru Bejinariu, Gheorghe Secară, 

Virgil Petrescu, Eugen Hilote, Emil Tocaci. 

Dl. Anghel Stanciu 

Reforma este un  proces şi nu o campanie. Diagnoza stabileşte starea 

sistemului. Se selectează elementele izbutite ale sistemului pentru a fi preluate în 

noile proiecţii ale învăţământului în cadrul reformei. Ritmul şi succesiunea paşilor 

reformei să nu piardă din vedere elevul şi profesorul, cu agenţi ai procesului de 

învăţământ. Motivaţia în fundamentarea deciziilor, condiţie pentru înţelegerea 

demersurilor în reformă. Reforma trebuie să fie a şcolii şi nu a ministrului sau a 

ministerului, în general. Profesorii trebuie să fie angrenaţi în reformă, să devină 

participativi, motivaţi. Ei sunt baza şi merită stima şi consideraţia noastră. De 

aceea este necesar să umanizăm reglementările de la bacalaureat, să nu facem 

poliţie în şcoală. Să rămânem oameni de şcoală. 

Prin dezbaterile din aceste zile, pe care le considerăm deosebit de utile, 

observăm că s-a micşorat distanţa dintre legislativ şi executiv, pentru binele şcolii 

româneşti. 

În finalul dezbaterilor privind propunerile Ministerului Educaţiei Naţionale 

pentru bugetul de stat pe anul 1998 şi a celor referitoare la salarizarea personalului 

bugetar, de comun acord, s-a redactat următorul comunicat:  
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"Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor şi 

reprezentanţi ai Comisiei de învăţământ a Senatului României s-au întrunit în 

zilele de 27 şi 28 ianuarie 1998 în şedinţă comună, împreună cu conducerea 

Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru a analiza proiectul de reformă pentru  

învăţământul preuniversitar. La şedinţă au participat în calitate de invitaţi şi 

reprezentanţi ai sindicatelor: 

1. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ; 

2. Federaţia Educaţiei Naţionale; 

3. Federaţia Sindicatelor Independente din Învăţământ "Spiru Haret" 

4. Federaţia Sindicatelor din Învăţământul  Superior "Alma Mater". 

Participanţii la dezbateri au subliniat importanţa măsurilor iniţiate în cadrul 

proiectului de reformă pentru sistemul de învăţământ. 

Discuţiile au relevat rolul esenţial al dascălilor în promovarea reformei 

pentru ridicarea calităţii învăţământului românesc. 

Cu privire la mecanismul de stabilire al salariilor de bază pentru personalul 

din învăţământ a fost adoptat următorul punct de vedere: 

1. Valoarea salariului de referinţă (baza de ierarhizare) să fie unitară pentru 

toate sectoarele de activitate bugetară; 

2. Coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile didactice să fie stabiliţi de 

instituţiile abilitate din sistemul de învăţământ. 

Reprezentanţii Comisiei pentru învăţământ şi ştiinţă a Senatului 

(dl.prof.George Pruteanu - preşedintele Comisiei şi dl. prof.Emil Tocaci - 

vicepreşedinte), conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale şi reprezentanţii 

sindicatelor anterior menţionate acceptă şi susţin punctul de vedere al Comisiei 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor." 

La lucrări au participat toţi cei 29 membri al Comisiei. 

 

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

Andronescu 

 

 

 

  


