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SINTEZA
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat lucrările în
ziua de 2 septembrie 1998 între orele 10,30 – 16,30, având următoarea ordine de
zi:
1. Informare asupra proiectelor de legi intrate la Comisie.

2. 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).
Preşedintele Comisiei, prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu a informat Comisia
cu privire la proiectele de legi intrate pentru analiză şi dezbatere.
În continuare s-a trecut la dezbaterea unor articole din proiectul de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/1997 de modificare şi
completare a Legii învăţământului nr.84/1995.
A fost luat în dezbatere art.123 privind învăţământul superior în limbile
minorităţilor naţionale. Vicepreşedintele Comisiei, dl. Deputat Ferenc Asztalos a
solicitat amânarea discuţiilor până la întâlnirea liderilor coaliţiei şi a cunoaşterii
raportului Comisiei guvernamentale de evaluare privind înfiinţarea universităţii de
stat cu limba de predare maghiară. După lungi discuţii procedurale, propunerea de
amânare a fost respinsă prin vot, hotărându-se continuarea lucrărilor.
În analiza de fond a art.123 a fost luat în dezbatere amendamentul formulat
de dl. deputat Aureliu Săndulescu (PNŢCD), care a propus ca învăţământul
universitar de stat să poată fi organizat, la cerere, numai în cadrul unor instituţii de
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învăţământ multiculturale, grupe şi secţii cu predare în limbile minorităţilor
naţionale.
La dezbaterea acestui articol au luat cuvântul următorii deputaţi: Anghel
Stanciu, Ferenc Asztalos, Virgil Petrescu, Sorin Stănescu, Mihai Vitcu, Alexandru
Brezniceanu, Petru Bejinariu, Ecaterina Andronescu, Gheorghe Secară, Vichentie
Nicolaiciuc, Romulus Raicu, Aureliu Săndulescu, Becsek Garda Dezideriu
Coloman, Gheorghe Andrei, Eugen Hilote, Gheorghe Vâlceanu, Petre Moldovan.
Prin vot (19 voturi pentru, 2 contra şi 2 abţineri) comisia a adoptat articolul
123 în următoarea formulare:
Art.123 (1) În învăţământul universitar de stat, se pot organiza, la
cerere, în condiţiile legii, numai în cadrul unor instituţii de învăţământ
multiculturale, grupe şi secţii cu predare în limbile minorităţilor naţionale. În acest
caz, se va asigura însuşirea terminologiei de specialitate în limba română.
(2) Se recunoaşte dreptul minorităţilor naţionale de a înfiinţa şi administra
propriile instituţii de învăţământ superior particulare, conform legii.
(3) Se încurajează instituţiile de învăţământ superior cu structuri şi activităţi
multiculturale pentru promovarea convieţuirii interetnice armonioase şi integrării
la nivel naţional şi european.
(4) La toate formele de învăţământ în limba română sau în limbile
minorităţilor naţionale, se poate înscrie şi pregăti orice cetăţean român indiferent
de limba sa maternă şi de limba în care a urmat studiile anterioare.
De asemenea, Comisia a votat şi conţinutul art.124:
Art.124 În învăţământul de toate gradele şi nivelurile, probele de admitere
şi probele examenelor de absolvire pot fi susţinute în limba în care au fost studiate
disciplinele respective, în condiţiile legii.
PREŞEDINTE
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu

SECRETAR
Prof.univ.dr.Alexandru Ionescu
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