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         S I N T E Z A 

    lucrărilor Comisiei din data de 15 octombrie 1997 

 

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

ziua de 15 octombrie 1997 între orele 9,00 - 16,00, având următoarea ordine de zi: 

1. Reforma în învăţământul preuniversitar. 

Invitat: Domnul Petru Mihai Gorcea, Secretar de Stat în Ministerul 

Educaţiei Naţionale. 

Dezbaterile din Comisie au fost precedate de studiul unui raport prezentat 

de Ministerul Educaţiei Naţionale şi de expunerea domnului Petru Mihai Gorcea, 

Secretar de Stat. 

Au luat cuvântul următorii deputaţii: Gheorghe Andrei, Ioan Vida-Simiti, 

Petre Moldovan, Gheorghe Tarna, Eugen Hilote, Petru Bejinariu, Mihai Vitcu, 

Dan Palade, Ecaterina Andronescu, Alexandru Ionescu, Ferenc Asztalos, Nusfet 

Şaganai, Gheorghe Secară, Alexandru Brezniceanu, Anghel Stanciu şi expert 

parlamentar Simion Cioată. 

În esenţă, principalele aspecte dezbătute referitoare la reforma în învăţământ 

pot fi grupate după cum urmează: 

- se apreciază faptul că Ministerul Educaţiei Naţionale a proiectat liniile 

principale de reformă după o analiză de substanţă a stării învăţământului românesc 

în perioada de după anul 1989; 
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- în realizarea concretă a reformei se pot evidenţia preocupările pentru 

conţinutul învăţământului (planuri de învăţământ, programe şcolare, manuale, mai 

ales elaborarea de manuale alternative): 

- se constată că în demersurile făcute de minister în realizarea reformei 

există sincope, lipsă de informare, atât pe verticală cât şi pe orizontală. Politica 

reformei este aproape necunoscută la nivelul celor care trebuie s-o aplice 

(inspectorate şcolare, directori de şcoli, cadre didactice). 

- conţinutul învăţământului nu a fost revizuit şi reclădit pe principii 

moderne care să înlăture supraîncărcarea elevilor şi să evite eşecul şi abandonul 

şcolar; 

- reforma presupune şi o evaluare obiectivă a elevilor, pe bază de probe 

scrise (teste) la fiecare ieşire din treapta de şcolarizare (cls. a VIII-a - examen de 

capacitate; cls. a XII - a examen de bacalaureat), precum şi la examenele de 

admitere. Examenele orale nu sunt semnificative, deseori fiind constatată 

subiectivitatea examinatorilor; 

- reforma trebuie să promoveze şi un învăţământ diferenţiat, pe clase (grupe) 

de nivel cu accent pe subiectul acţiunii - elevul. Aceasta se poate realiza prin 

implicarea psihologilor şi pedagogilor în testarea elevilor la începutul şi pe 

parcursul şcolarizării; 

- perfecţionarea pregătirii personalului didactic şi însuşirea principiilor 

reformei de către cadrele de conducere din învăţământ şi de către inspectorii 

şcolari este o condiţie esenţială a realizării acesteia; 

- este necesar ca reforma învăţământului românesc să fie corelată cu 

reformele din ţările europene pentru armonizarea planurilor de învăţământ, 

programelor şcolare şi recunoaşterea reciprocă a diplomelor de studii. 

Apreciindu-se discuţiile ca deosebit de utile, Comisia a propus ca aceste 

întâlniri pe probleme de reformă să devină periodice. S-a hotărât ca peste cca. 4 

săptămâni să aibă loc o nouă analiză în Comisie a stadiului reformei în 
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învăţământul preuniversitar, în prezenţa Ministrului Educaţiei Naţionale şi a 

Secretarului de Stat pentru învăţământul preuniversitar. 

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

urmează:  

- Cotrutz Constantin Eremia - Grupul Parlamentar PDSR 

- Petrescu Virgil - Grupul parlamentar PNTCD-CE 

- Stănescu Mihai Sorin - Grupul parlamentar PNL. 

 

 

 

        PREŞEDINTE    SECRETAR 

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

 

  

 

 

 


