
 

 

 
COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT,  
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             SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei din zilele de 2 şi 4 iunie 1998 
 

Potrivit aprobării Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor Comisia şi-a 

desfăşurat lucrările în ziua de marţi 2 iunie (orele 8,30 – 18,30) şi în ziua de joi 4 

iunie (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.14(1) În sistemul naţional de învăţământ, de stat şi particular, pot fi 

iniţiate şi organizate alternative educaţionale, cu acordul Ministerului Educaţiei 

Naţionale, conform legii. 

(2) Evaluarea şi acreditarea alternativelor educaţionale se face de către 

Ministerul Educaţiei Naţionale, potrivit legii. 

Art.16(1) Sistemul naţional de învăţământ are caracter deschis.  

În învăţământul preuniversitar trecerea elevilor de la o unitate şcolară la 

alta, de la un profil la altul şi de la o filieră la alta, este posibilă în condiţiile 

stabilite prin regulament al Ministerului Educaţiei Naţionale.  

 În învăţământul superior, caracterul deschis este asigurat prin Carta 

Universitară. 

Art.20 (1) – Învăţământul primar se organizează ca învăţământ de zi şi 

funcţionează, de regulă, cu program de dimineaţa, în cadrul şcolilor cu clasele I-

IV, I-IX sau I-XII/XIII. 
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(4) Ministerul Educaţiei Naţionale poate aproba organizarea unor clase 

constituite din copii care, din diferite motive, nu au absolvit, până la vârsta de 14 

ani, primele patru clase ale învăţământului obligatoriu. 

Art.21 (1) – Învăţământul gimnazial funcţionează în cadrul şcolilor cu 

clasele I-IX sau I-XII/XIII. 

(2) În mod excepţional, învăţământul gimnazial se poate organiza şi ca 

învăţământ seral, cu frecvenţă redusă sau la distanţă, pentru persoanele care au 

depăşit cu mai mult de doi ani vârsta corespunzătoare clasei.  

Art.22 (1) – Studiile gimnaziale se încheie cu susţinerea unui examen 

naţional de capacitate la următoarele discipline: Limba şi literatura română; 

Matematică; Istoria românilor sau Geografia României; o disciplină la alegere, din 

cele prevăzute în trunchiul comun. Elevii aparţinând minorităţilor naţionale, care 

frecventează cursurile gimnaziale în limba maternă, susţin şi o probă la limba şi 

literatura maternă.  

Metodologia examenului de capacitate aprobată de Ministerul Educaţiei 

Naţionale se dă publicităţii până la data începerii anului şcolar, precedent 

examenului. 

Art.23(1) Învăţământul liceal cuprinde clasele X – XII/XIII – învăţământ de 

zi – şi clasele X-XIII/XIV – învăţământ seral, cu frecvenţă redusă sau la distanţă. 

(2) Reţeaua liceelor de stat este aprobată de către Ministerul Educaţiei 

Naţionale, la propunerea inspectoratelor şcolare, cu consultarea altor factori 

interesaţi şi ca rezultat al evaluării instituţionale realizate de către Comisia 

Naţională de Evaluare Instituţională. Reţeaua se publică înaintea examenului de 

capacitate; numărul de locuri şi de clase se aprobă annual, în funcţie de cerinţele 

locale şi naţionale. 

(3) Învăţământul liceal seral, cu frecvenţă redusă şi la distanţă, funcţionează 

în liceele stabilite de inspectoratele şcolare. 

Art.24 (1) – Învăţământul liceal funcţionează, de regulă, cu următoarele 

filiere şi profiluri: 
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a) Filiera teoretică cu profilurile umanist şi real; 

b) Filiera tehnologică cu profilurile tehnic, servicii, exploatarea resurselor 

naturale şi protecţia mediului; 

c) Filiera vocaţională cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi 

pedagogic. 

(2) Liceele se organizează cu unul sau mai multe profiluri. În cadrul acestor 

profiluri se pot organiza, cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale, clase cu 

specializări mai restrânse şi clase speciale pentru elevi cu aptitudini şi performanţe 

excepţionale, precum şi clase pentru elevi cu nevoi speciale. 

(3) La liceele de specialitate, care pe lângă diploma de bacalaureat, 

eliberează şi certificat de competenţă profesionale, durata studiilor poate fi de 

patru ani şi este stabilită de către Ministerul Educaţiei Naţionale. 

 (4) Ministerul Educaţiei Naţionale poate restructura profilurile şi 

specializările în raport cu dinamica profesiilor şi ocupaţiilor de pe piaţa forţei de 

muncă. 

Art.25 (1) Admiterea elevilor în învăţământul liceal se face pe baza  

criteriilor stabilite prin metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale, 

care se dă publicităţii la începutul anului şcolar, precedent admiterii. 

(2) La admiterea în învăţământul liceal se pot înscrie absolvenţii 

învăţământului gimnazial cu certificat de capacitate. 

(3) Înscrierea la admiterea în învăţământul liceal, cursuri de zi, se poate face 

în primii doi ani de la absolvirea gimnaziului, dacă la data începerii anului şcolar 

elevul nu a depăşit vârsta de 18 ani. 

(4) Se elimină. 

Art.26 (1) Studiile liceale se încheie cu un examen naţional de bacalaureat, 

diversificat în funcţie de filieră, profil, specializare şi de opţiunea elevului. 

(2) Examenul naţional de bacalaureat constă în susţinerea a două, respectiv 

trei probe comune şi a patru probe diferenţiate în funcţie de filieră şi profil. 

A. Probele comune sunt: 
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a) Limba şi literatura română – scris şi oral; 

b) Una din limbile moderne de circulaţie internaţională studiate în liceu; 

c) Limba maternă – scris şi oral – pentru elevii care au urmat studiile 

liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale; limba şi literatura într-o limbă de 

circulaţie internaţională, pentru elevii care au urmat studiile liceale cu limba de 

predare în limba de circulaţie internaţională respectivă; 

B. Probele de examen, diferenţiate în funcţie de filieră, profil, specializare şi 

de opţiunea elevului sunt: 

I. Filiera teoretică 

a) Profil umanist:  

- Istorie sau Geografie;  

- Două probe la alegere din aria curriculară – corespunzător 

specializării; 

- O probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta 

decât cele susţinute anterior;  

     b) Profil real: 

- Matematică;  

- Două probe la alegere din aria curriculară – corespunzător 

specializării; 

- O probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta 

decât cele susţinute anterior; 

II. Filiera tehnologică 

a) Matematică pentru toate profilurile şi specializările; 

b) Două probe la alegere din aria curriculară “tehnologii” în funcţie 

specializarea aleasă de elev; 

c) O probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta 

decât cele alese anterior; 
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III. Filiera vocaţională 

a) Istorie sau Geografie sau o disciplină socio-umană, respectiv 

matematică sau ştiinţe în funcţie de profil;  

b) Două probe la alegere din  ariile curriculare specifice profilului şi 

specializării; ariile curriculare sunt stabilite de comun acord de către M.E.N. şi 

ministerele interesate;  

c) O probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curiculare alta 

decât cele alese anterior. 

(3) Pentru filierele tehnologic şi vocaţional, studiile liceale se încheie şi cu 

un examen de certificare a competenţelor profesionale, în condiţiile legii. 

(4) Lista probelor de examen, conţinutul programelor şi modul de 

desfăşurare a bacalaureatului se stabilesc prin metodologie aprobată de Ministerul 

Educaţiei Naţionale şi se dau publicităţii până la data începerii anului şcolar, 

precedent examenului. 

(5) La întocmirea listei probelor de examen şi la stabilirea conţinutului 

programelor de bacalaureat pot fi consultate şi instituţiile de învăţământ superior. 

(6) În cazul întreruperii studiilor, se recunoaşte fiecare an şcolar promovat. 

La cerere, se eliberează un document de atestare a studiilor efectuate. 

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

urmează: marţi 2 iunie – Andronescu Ecaterina – Grupul Parlamentar PDSR; 

Ionescu Anton – Grupul Parlamentar PNL. Joi 4 iunie: - Andronescu Ecaterina – 

Grupul Parlamentar PDSR; Ionescu Anton – Grupul Parlamentar PNL; Stoica 

Mariana Valeria – Grupul Parlamentar P.D-USD. 

 

   PREŞEDINTE 

  Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 


