COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
BUCUREŞTI: 6 iulie 1998
Nr.471/XVIII/9

SINTEZA
Lucrărilor Comisiei în perioada 1 – 3 iulie 1998
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 1-2 iulie (orele 8,30 – 16,30) şi vineri 3 iulie (orele 8,30 – 12,30), având
următoarea ordine de zi:
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.36/1997 privind modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.84/1995
(continuarea analizei şi dezbaterii).
În urma votului exprimat, Comisia a aprobat următoarele articole:
Art.8(1) Învăţământulde toate gradele se desfăşoară în limba română.
Acesta se desfăşoară, în condiţiile prezentei legi, şi în limbile minorităţilor
naţionale, precum şi în limbi de circulaţie internaţională.
(2) În fiecare localitate se organizează şi funcţionează unităţi, clase sau
formaţii de studiu cu limba de predare română şi, după caz, cu predarea în limbile
minorităţilor naţionale, ori se asigură şcolarizarea în limba maternă în cea mai
apropiată localitate în care este posibil.
(3) Studiul şi însuşirea în şcoală a limbii române, ca limbă oficială de stat,
sunt obligatorii pentru toţi cetăţenii români, indiferent de naţionalitate. Planurile
de învăţământ trebuie să cuprindă numărul necesar de ore şi, totodată, se vor
asigura condiţiile, care să permită însuşirea limbii oficiale de stat.
(4) Atât în învăţământul de stat, cât şi în cel particular, documentele şcolare,
nominalizate prin ordinul ministrului educaţiei naţionale, se întocmesc în limba
română. Celelalte înscrisuri şcolare pot fi redactate în limba de predare. Unităţile
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şi instituţiile de învăţământ pot efectua şi emite, la cerere, traduceri ale
documentelor şcolare şi universitare proprii.
Art.118 Persoanele aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să studieze
şi să se instruiască în limba maternă la toate nivelurile şi formele de învăţământ,
precum şi la tipurile de învăţământ pentru care există o cerere suficientă, în
condiţiile prezentei legi.
Art.120 (1) Disciplina limba şi literatura română se predă în învăţământul
primar după programe şcolare şi manuale elaborate în mod special pentru
minoritatea respectivă. În învăţământul gimnazial această disciplină se predă după
programe şcolare identice cu cele pentru clasele cu predare în limba română.şi
manuale specifice. În învăţământul liceal, disciplina limba şi literatura română se
predă după programe şcolare şi manuale identice cu cele pentru clasele cu predare
în limba română.
(2) În învăţământul primar, Istoria românilor şi Geografia României se pot
preda în limba maternă, după programe şcolare şi manuale identice cu cele pentru
clasele cu predare în limba română, cu obligaţia transcrierii şi însuşirii toponimiei
şi a numelor proprii româneşti, în limba română. În învăţământul gimnazial şi
liceal, Istoria românilor şi Geografia României se predau în limba română, după
programe şcolare şi manuale identice cu cele pentru clasele cu predarea în limba
română. Examinarea la disciplina Istoria românilor şi Geografia României se face
în limba de predare a acestora.
Art.122 (1) În învăţământul de stat profesional, liceal şi postliceal de
specialitate predarea se face în limba română. La cerere, în condiţiile legii,
predarea se poate face în limba maternă, cu obligaţia însuşirii terminologiei de
specialitate în limba română.
Dezbaterile au fost sistate la Art.123 (1) privind învăţământul superior în
limbile minorităţilor naţionale.
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Lucrările Comisiei vor fi reluate, potrivit programului care va fi stabilit de
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor.
Din numărul total al membrilor Comisiei au absentat motivat:
01 iulie 1998
- Ionescu Anton – Grupul Parlamentar PNL
- Săndulescu Aureliu – Grupul Parlamentar PNŢCD-CE
2-3 iulie 1998
- Ionescu Anton – Grupul Parlamentar PNL
- Săndulescu Aureliu – Grupul Parlamentar PNŢCD-CE
- Vasilescu Nicolae – Grupul Parlamentar PRM.

PREŞEDINTE
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu
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