PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
BUCUREŞTI: 29 aprilie 1998
Nr. 294/XVIII/9

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din data de 29 aprilie 1998
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat lucrările în
ziuade 29 aprilie 1998, între orele 9,00 – 16,00, având următoarea ordine de zi:
Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului, nr.84/1995
(continuare).
La şedinţa Comisiei au participat ca invitaţi: Petru Mihai Gorcea – Secretar
de Stat – M.E.N.; Dakmara Georgescu, Ion Moisa, Cătălin Baba – consilieri ai
ministrului.
La propunerea Ministerului Educaţiei Naţionale şi a iniţiativei deputaţilor
din Comisie a fost dezbătut art.6 şi art.15 din Legea învăţământului nr.84/1995
privind modificarea structurii sistemului naţional de învăţământ.
În urma votului exprimat s-au stabilit următoarele:
Art.6 din Legea învăţământului, nr.84/1995 va avea următorul cuprins:
“Învăţământul obligatoriu este de 9 clase. Frecventarea obligatorie a
învăţământului de 9 clase, forma de zi, încetează la vârsta de 17 ani.”
Art.15 va avea următoarea redactare:
“Art.15 (5) Sistemul naţional de învăţământ are următoarea structură:
a) învăţământ preşcolar:
- grupa mică;
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- grupa mijlocie;
- grupa mare, pregătitoare pentru şcoală;
b) învăţământul primar: clasele I-IV;
c) învăţământ secundar:
- învăţământ gimnazial – secundar inferior – clasele V-IX;
- învăţământ liceal – secundar superior – clasele X…(comisia urmează să
se pronunţe asupra acestei structuri în şedinţa următoare);
- învăţământ profesional;
d) învăţământ post secundar:
- învăţământ postliceal;
e) învăţământ superior:
- învăţământ universitar;
- învăţământ postuniversitar;
f) educaţie permanentă.”
Art.15 (8) “Formele de organizare ale învăţământului sunt: învăţământ de
zi, seral, cu frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă.”
În şedinţa următoare Comisia urmează să se pronunţe şi asupra textului din
Art.15 (13) din Ordonanţa nr.36/1997, cu amendările propuse de Ministerul
Educaţiei Naţionale.
Din numărul total al membrilor Comisiei (29) au absentat (2), după cum
urmează:
- Antonescu Niculae Napoleon – Grupul parlamentar PDSR
- Stănescu Mihai Sorin – Grupul parlamentar PNL.

PREŞEDINTE

SECRETAR

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu

Prof.univ.dr.ing.Ecaterina Andronescu
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