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Luni, 1 iulie 2002 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 20 deputaţi, absenţi 5 deputaţi, după 

cum urmează: 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul parlamentar al PNL 

- Antonescu Napoleon Niculae - Grupul parlamentar al PNL 

- Baciu Mihai - Grupul parlamentar al PD 

- Fotopolos Sotiris - Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale 

- Gingăraş Georgiu - Grupul parlamentar al PSD 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

- Riana Nicolae - director general Agenţia Teritorială a Taberelor şi 

Turismului Şcolar. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate  de voturi următoarea ordine de zi: 

- Sistemul naţional al taberelor şcolare. Organizare, funcţionare, 

perspective. 
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Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată importanţa taberelor şcolare pentru 

învăţământul preuniversitar şi chiar universitar şi subliniază prezenţa unor astfel 

de instituţii specializate sub raportul funcţionării lor şi a rezultatelor obţinute. În 

continuare invită pe d-na director general Riana Nicolae să prezinte situaţia şi 

probleme mai importante din sistem. 

D-na director general Riana Nicolae propune să sintetizeze în expunerea 

Domniei Sale situaţia repartizării taberelor şcolare şi a structurilor de coordonare 

a acestora din cadrul judeţelor, precum şi capacităţile de cazare, facilităţile 

asigurate grupelor de copii şi tineri, elaborarea şi valorificarea programelor din 

cadrul taberelor, problema dotărilor şi a serviciilor din cadrul acestora. O 

preocuparea deosebită se referă la sprijinul tinerilor cu dificultăţi materiale, în 

vederea participării cât mai largă a acestora în taberele şcolare organizate. Au 

fost propuse măsuri pentru îmbunătăţirea dotărilor şi lărgirea spaţiilor pentru 

taberele şcolare. 

2. Marţi, 2 iulie 2002 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate  de voturi următoarea ordine de zi: 

- Strategia cercetării ştiinţifice agricole din România în viziunea legii  

organizării şi funcţionării unităţilor de cercetare şi ASAS. 

La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 

ASAS 

- acad.Cristian Hera - preşedinte 

- prof.dr.Gheorghe Sin - secretar general 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată necesitatea stabilirii de către ASAS a 

strategiei de punere în valoare a prevederilor legii cercetării agricole, recent 

promulgată. În acelaşi timp subliniază efortul depus pentru elaborarea şi 

adoptarea unei legi funcţionale ţinând cont că cercetarea agricolă a fost lipsită de 

o asemenea lege de la începuturile ei. 
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Preşedintele ASAS, Cristian Hera adresează mulţumiri ale ASAS şi ale 

comunităţii ştiinţifice agricole, Parlamentului României pentru sprijinul acordat 

în realizarea acestei legi de strictă necesitate pentru cercetarea ştiinţifică. În 

continuare s-au făcut referiri la sistemul de cercetare instituţionalizat, pentru 

soluţii privind dezvoltarea agriculturii durabile, a abordării interdisciplinare a 

programelor şi proiectelor şi a evaluării atestării şi acreditării unităţilor şi 

personalului de cercetare. În expunere sunt evidenţiate prevederile legii 

referitoare la finanţarea şi susţinerea materială a cercetării agricole. O deosebită 

importanţă s-a dat implementării, respectiv transferului tehnologic al rezultatelor 

cercetărilor ştiinţifice. Sunt dezvoltate atribuţiile şi misiunile ASAS şi a 

structurilor acesteia precum şi structura instituţională formată din 17 institute, 60 

de staţiuni de cercetare-dezvoltare şi 19 staţiuni de dezvoltare. Problemele 

majore ale strategiei dezvoltării cercetării ştiinţifice se referă la tematicile 

prioritate privind soluţionarea instabilităţii producţiilor, a degradării solurilor, a 

asigurării calităţii produselor primare alimentare şi a evitării poluării provocate 

de industriile alimentare sau complexele de cercetare, în principal cele cu 

caracter zootehnic. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că Legea nr.290/2002 ca strctură şi 

implicaţii este cu adevărat o prioritate naţională. Mulţumeşte grupului de lucru a 

iniţiatorilor şi Comisiilor de la Camera Deputaţilor şi Senat pentru participarea 

activă la realizarea acestei legi. De asemenea, arată necesitatea de protecţie a 

patrimoniului funciar şi imobiliar al unităţilor de cercetare existând tendinţa de a 

se înstrăina acestea cu efectele negative ce vor rezulta dintr-o astfel de practică. 

Viitorul României depinde de instrucţie, educaţie şi cercetare ştiinţifică. Este 

necesar să se respecte prevederile legii şi în nici un caz să nu se iniţieze acţiuni 

pentru trecerea unor staţiuni spre privatizare.  

La dezbateri au mai luat cuvântul următorii deputaţi: Ferenc Asztalos,  

Petre Moldovan, Adrian Moisoiu, care au ridicat probleme referitoare la 

rezultatele actuale ale cercetării privind viitorul structural şi economic al 
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agriculturii, necesitatea transferului tehnologic pentru a deveni competitivi cu 

produsele agricole pe piaţa mondială şi internă precum şi amplificarea 

cercetărilor în domeniul îmbunătăţirii raselor de animale.  

D-nii deputaţi Iulian Mincu, Karoly Vekov, Vasile Miron au ridicat 

problemele legat de organizarea teritorială şi comasarea parcelelor private în 

asociaţii, transferul experienţei şi generalizarea acesteia din staţiunile ardelene şi 

în alte zone ale ţării precum şi necesitatea de includere în proiectele de cercetare 

a problemelor prioritare legate de strategia dezvoltării economiei ţării.  

D-nii deputaţi Petru Andea, Octavian Petruş,  Emil Rus, Marian Ionescu, 

au făcut propuneri privind activarea procesului de valorificare a rezultatelor 

cercetării, valorificarea creaţiilor ştiinţei în marea producţie şi realizarea unei 

mai bune conlucrări cu toate forţele ştiinţifice din domeniile agriculturii 

existente în ţară. 

3. Miercuri, 3 iulie 2002 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate  de voturi următoarea ordine de zi: 

Proiectul Legii privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. 

La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

- Adrian Câmpurean - Secretar de stat 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că prin colaborarea Comisiei cu 

Departamentul de cercetare din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

pentru elaborarea şi finalizarea Legii cercetării ştiinţifice şi dezvoltării 

tehnologice a rezultat necesitatea legislativă de finalizarea a Statutului 

personalului de cercetare-dezvoltare, din acest punct de vedere existând, în timp, 

numeroase încercări a mai multor echipe guvernamentale. În proiectul de Statut 

sunt stipulate prevederi a numeroase categorii profesionale care trebuiesc bine 

gândite pentru a evita demonetizarea funcţiilor şi gradelor profesionale şi a 
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stabili profesiile care au nevoie de un statut legiferat. Invită pe dl.secretar de stat 

Adrian Câmpurean să prezinte elementele structurale şi de principiu pe care le 

putem analiza şi în acelaşi timp accepta. 

Dl.secretar de stat Adrian Câmpurean mulţumeşte Comisiei pentru efortul 

şi forma în care a fost elaborată şi adoptată Legea cercetării ştiinţifice şi 

dezvoltării tehnologice. După ce punctează structura pe capitole a proiectului 

arată necesitatea observaţiilor şi propunerilor care să-l facă la fel de viabil ca şi 

legea cercetării. 

Dl.expert Adrian Petre sintetizează elementele care trebuiesc puse în 

discuţie. În toate capitolele se regăsesc prevederi care necesită precizări şi 

completări, deşi ca structură proiectul este corespunzător, cuprinzând toată 

problematica unui statut, este necesară o analiză atentă luând ca bază de 

comparaţie Statutul personalului didactic (Legea nr.128/1997). Proiectul de lege 

nu defineşte ce se înţelege prin personal de cercetare-dezvoltare şi care sunt 

criteriile şi condiţiile de includere în această categorie. Sunt necesare corelări 

între prevederile Statutului şi Legea cercetării ştiinţifice. Includerea unei 

categorii noi de personal - inginer dezvoltare tehnologică - este necesar să se 

discute şi să se precizeze atribuţiile acestuia corespunzător legilor în vigoare. 

Este neavenită prevederea de înfiinţare a unui consiliu de atestare a titlurilor şi 

diplomelor, acesta funcţionând în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 

Trebuie făcută distincţia între acordarea gradelor profesionale şi încadrarea pe 

funcţii a personalului de cercetare-dezvoltare cu detalieri şi precizări. O 

problemă importantă care se cere a fi rezolvată prin lege este legată de atribuirea 

gradelor ştiinţifice personalului cu alte specializări decât ale domeniului 

instituţiei care-l acordă (biochimişti, biologi, informaticieni etc.). 

D-nii deputaţi Petru Andea, Mihai Baltă, Marian Ionescu ridică problema 

echivalării gradelor profesionale ale cercetătorilor cu gradele didactice din 

învăţământul superior. Se arată că în conformitate cu Legea învăţământului, 
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încadrarea pe funcţie didactică nu poate să fie realizată decât prin concurs, 

respectând criteriile şi condiţiile impuse de aceasta. 

D-nii deputaţi Iulian Mincu, Octavian Petruş, Karoly Vekov, Paul 

Magheru, Petre Moldovan şi-au exprimat opiniile cu privire la structura 

proiectului de Statut şi au detaliat unele soluţii pentru îmbunătăţirea articolelor 

din lege. Astfel, se arată necesitatea schimbării mentalităţii în privinţa selecţiei 

şi retribuţiei personalului de cercetare, se fac referiri la paralelismele dintre 

Statutul cadrelor didactice şi proiectul de Statut din dezbatere, necesitatea de 

atragere a cercetătorilor cu prestanţă profesională în învăţământ, constituirea 

bazei de cercetare prin recrutarea tinerilor cercetători şi evaluarea periodică a 

temelor de cercetare încredinţate diverselor colective. Se remarcă problema 

suprareglementării domeniului care are adresă mai mult cercetătorul din 

instituţiile de stat, fiind necesară şi prevederea cu privire la cercetătorii din 

sectorul privat; de asemenea, se consideră necesară completarea Statutului cu 

privire la cercetarea şi personalul de cercetare din învăţământul universitar. O 

problemă mult dezbătută este legată de centralizarea excesivă prin atribuţii 

preluate de minister şi alte organe ale acestuia, care în mod normal trebuie să fie 

prezente în atribuţiile conducerilor instituţiilor şi unităţilor de cercetare, 

exmplificând prin încadrarea şi salarizarea cercetătorilor, negocierea salariilor, 

organizarea concursurilor pentru obţinerea gradelor profesionale şi încadrarea pe 

funcţii, etc.  

Dl.preşedinte Anghel Stanciu menţionează că s-au ridicat probleme 

serioase şi de principiu cu privire la proiectul Statutului personalului de 

cercetare. Consideră că rezultatele dezbaterilor constituie tot atât de bine teme 

de meditaţie pentru amendarea şi finalizarea analizei proiectului de lege. Potrivit 

afirmaţiilor d-lui secretar de stat Adrian Câmpurean referitoare la emiterea unei 

ordonanţe de urgenţă cu privire la Statutul personalului de cercetare se arată că 

aceasta nu este bine venită şi nu corespunde în forma iniţială într-o proporţie 

mare faţă de observaţiile şi concluziile care au rezultat din dezbaterea prezentă. 
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Joi, 4 iulie 2002 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate  de voturi următoarea ordine de zi: 

- Strategia dezvoltării învăţământului preuniversitar şi superior. 

La lucrările Comisieiparticipă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

- Ecaterina Andronescu - ministru 

- Constantin Corega - secretar de stat 

- Vasile Molan - consilier al ministrului 

- Romulus Pop - consilier al ministrului 

- Gabriel Negrea - consilier al ministrului 

- Ioan Ianoş - director general Învăţământ superior 

- Ioan Neacşu - director general Stategie 

- Cristiane Cosmatu - director general adjunct  Minorităţi 

- Dumitru Dumitru - director general adjunct Activităţi educative 

extraşcolare 

- Ilie Dogaru - director general adjunct Audit 

- Rodica Constantinescu - şef serviciu Mijloace de învăţământ  

- Petruţa Olărescu - şef serviciu Investiţii 

- Viorica Preda - inspector de specialitate 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu deschide dezbaterile cu privire la Strategia 

dezvoltării învăţământului preuniversitar, cu menţiunea prezentării de către 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a principiilor de bază ale viitoarei legi a 

învăţământului preuniversitar. 

Prezentarea generală a problematicii puse în dezbatere a fost făcută de dl 

consilier Gabriel Negrea, care a menţionat necesitatea regândirii legislaţiei în 

domeniul învăţământului preuniversitar şi care să se finalizeze ca un pachet 

legislativ care să nu copieze modele străine şi care să asigure competenţă a 
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tinerilor şcolarizaţi în condiţiile actuale ale pieţei muncii. Necesitatea 

demersului acestei acţiuni este unanim recunoscută de organele administraţiei de 

stat. 

În continuare dl.director general Ioan Neacşu prezintă structura strategiei 

pe programe şi proiecte, menţionând că în cuprinsul acesteia sunt evidenţiate şi 

detaliate zece proiecte. În consecinţă prezentarea fiecărui proiect este făcută de 

personalul din aparatul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Sunt prezentate 

proiectele privind asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii, proiectul 

privind fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare 

personală a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile, proiectul privind 

asigurarea echităţii în educaţie, al asigurării calităţii proceselor de predare şi 

învăţare, precum şi a serviciilor educaţionale, al educaţiei prin activităţi 

extraşcolare şi extracurriculare, al învăţării permanente, al integrării europene şi 

cooperării internaţionale, al reformei sistemelor de conducere şi administrare 

instituţională, al asigurării bazei materiale a învăţământului preuniversitar şi al 

armonizării cadrului legislativ. 

Principalele probleme rezultate din aceste expuneri se referă la 

generalizarea grupei pregătitoare pentru preşcolari şi prevenirea abandonului 

şcolar, la extinderea învăţării informatizate şi susţinerea tinerilor cu potenţial în 

performanţa şcolară, dezvoltarea instituţională şi asigurarea calităţii procesului 

de învăţământ, formarea iniţială şi continuă a personalului didactic şi al 

managerilor din învăţământul preuniversitar, învăţarea permanentă şi educaţia 

recurentă, transferul de responsabilitate în reforma sistemelor de conducere, 

sistemul de costuri medii pe elev şi constituirea fondurilor la nivel judeţean, 

dezvoltarea bazei materiale şi în final armonizarea cadrului legislativ pentru 

punerea în aplicare a prevederilor strategiei. Pe baza acestor detalieri se 

concluzionează asupra necesităţii de elaborare a proiectului legii învăţământului 

preuniversitar care să cuprindă principalele schimbări şi să răspundă cerinţelor 

europene şi tradiţionale ale învăţământului preuniversitar.  
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Dl.secretar de stat Constantin Corega, la invitaţia d-lui preşedinte Anghel 

Stanciu, prezintă unele aspecte privitoare la strategia învăţământului 

preuniversitar, menţionând existenţa unei strategii care trebuie reevaluată 

permanent şi propunerea de realizare a unui parteneriat strategic pentru educaţie. 

Remarcă necesitatea observaţiilor şi propunerilor faţă de strategia prezentată şi 

face referiri la proiectul pilot privind grupa pregătitoare şi la restructurarea 

şcolilor în mediul rural.  

Dl.preşedinte Anghel Stanciu mulţumeşte echipei de la Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării care se preocupă pentru căutarea unor soluţii de 

modernizare şi eficienţă a sistemului şi arată că între Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării şi organismele legislative comunicarea prinde contur. Arată de 

asemenea, că reforma în învăţământ trebuie să înceapă cu formatorii şi găsirea 

unor soluţii care să nu copieze strict modele necorespunzătoare învăţământului 

românesc. De asemenea, arată necesitatea elaborării unui pachet legislativ 

coerent şi nu câte o lege individuală şi particulară pentru fiecare structură. 

În continuare se trece la dezbaterea problematicilor expuse de Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării. 

Dl.deputat Octavian Petruş pune întrebarea dacă este nevoie de o reformă 

în învăţământ, având în vedere marea responsabilitate a domeniului şi că 

reforma nu se poate face fără resurse financiare importante. De asemenea, arată 

că reforma trebuie să aibe în vedere trăsăturile principale ale învăţământului 

respectiv stabilitatea, simplitatea şi predictibilitatea, susţinând necesitatea de 

folosire a termenilor simpli în documentele reformatoare şi mai repede soluţia 

unei ameliorări treptate şi continue decât a unei reforme în perioadă delimitată. 

Dl.deputat Ionel Marineci solicită supunerea dezbaterii publice a 

modificărilor care se prevăd la Legea învăţământului. 

Dl.deputat Vasile Miron arată că în teritoriu sunt frecvente întrebările 

referitoare la modificarea legii învăţământului preuniversitar. Exemplele privind 

organizarea şi rezultatele examenelor de capacitate au demonstrat că nu suntem 
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pregătiţi pentru a reforma ad-hoc unele secvenţe privind educaţia şi pregătirea 

profesională a elevilor. Cu toate că am avut unul din cele mai bune sisteme de 

învăţământ din lume s-a produs o degradare a acestuia datorită frecventelor 

perturbaţii din învăţământ pe care echipa actuală a Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării doreşte să o îndrepte. Face referiri în continuare la şcolile pilot, la 

reabilitarea unor şcoli cu tradiţie, indexarea pentru zone defavorizate şi la grupa 

pregătitoare care se intenţionează a fi introdusă în structura învăţământului 

preuniversitar. Menţionează sistemul paralel de inspecţie teritorială şi 

schimbarea frecventă a directorilor şi a inspectorilor şcolari generali, situaţie 

inconvenabilă pentru continuitatea aplicării strategiei şi măsurilor în menţinerea 

şi dezvoltarea unui învăţământ eficient. De asemenea arată deficienţele 

importante privind structura cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi 

degradarea bazei materiale deţinută de şcoli, propunând revenirea la acordarea 

bugetelor pe centre şi în mod echitabil. 

Dl.deputat Petru Andea salută realizarea documentaţiei referitoare la 

strategia învăţământului preuniversitar şi subliniază că în fond s-a încercat o 

rescriere a principiilor cunoscute cu faţa către Uniunea Europeană. Subliniază 

prezenţa elementelor de inovare, respectiv pachete de inovări referitoare la 

examene, capacitate, bacalaureat. Precizează că sistemul de 4+4+4 este foarte 

bun dar rămâne un an neacoperit. Are convingerea că nu se renunţă la nimic în 

strategia prezentată ci doar se modifică unele elemente mai mult sau mai puţin 

importante.  

Dl.secretar de stat Constantin Corega arată că în Europa învăţământul 

preuniversitar se încheie la 15-16 ani. Actualmente 95 % din absolvenţii clasei a 

VIII-a constituie majoritatea copiilor şi tinerilor cuprinşi într-o formă de 

învăţământ şi consideră că pentru 5 % nu merită să se schimbe sistemul. 

Militează pentru restructurarea învăţământului rural în care trebuie create 

condiţii mai bune cu restrângerea resurselor într-o singură localitate pentru ca 

toţi copii să aibe şanse egale.  
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Dl.deputat Karoly Vekov arată că problema cea mai mare a societăţii este 

comunicarea; nu se ştie jos ce se întâmplă la executiv. Legat de reformă trebuie 

folosit un limbaj simplu, chiar şi pentru profesori. Nevoia de inventariere a 

problemelor negative este o condiţie pentru realizarea unei reforme 

corespunzătoare. Subliniază necesitatea realizării materialului didactic 

corespunzător, organizarea de programe extraşcolare, problema alimentaţiei 

copiilor şi tinerilor şi a publicaţiilor direcţionate pe problema învăţământului 

care să ajungă la toate cadrele didactice. În procesul de atragere a finanţării să se 

regândească rolul bisericilor şi a altor organisme neguvernamentale. Dreptul de 

decizie al directorilor trebuie să fie amendat cu consilii de administraţie formate 

din părinţi care alături de directori să aibe drept de decizie. 

Dl.deputat Adrian Moisoiu precizează ca reforma să se axeze pe 

problemele cadrelor didactice, a programelor şcolare şi a bazei materiale. 

Evidenţiază programele şcolare foarte încărcate şi necesitatea de stabilitate a 

profesorilor prin realizarea unei salarizări şi facilităţi corespunzătoare. Timpul 

liber al elevilor trebuie folosit prin forme organizatorice care au dat rezultate şi 

în trecut. 

Dl.deputat Mihai Radan precizează că programul privind asigurarea 

echităţii în educaţie trebuie să fie supravegheat de puterea locală. Predarea 

limbii materne trebuie realizată prin prevederea în organigrama şcolii a unui 

post corespunzător acesteia. În ceea ce priveşte problema financiară se impune 

realizarea cheltuielilor standard indiferent de zona în care funcţionează şcolile 

din sistemul preuniversitar. Arată că unele din proiectele prezentate de 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării nu sunt realizabile la timpul actual. 

Dl.deputat Ştefan Lăpădat menţionează că strategia nu se poate aplica 

dacă nu se aplică strategiile şi legile pe care le avem, exemplificând cu 

neacordarea burselor pentru elevi, lipsa de stimulente pentru cadrele didactice 

etc.  În mediul rural nu se poate realiza calitate fără stimularea corespunzătoare 
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pentru cadrele didactice. Cu privire la învăţământul special consideră că trebuie 

reconsiderat şi integrat în învăţământul de masă.  

În încheierea discuţiilor privind învăţământul preuniversitar, dl.preşedinte 

Anghel Stanciu arată că a fost o trecere în revistă a programului de intenţie şi 

este necesară discuţia în continuare a problemelor prezentate şi dezbătute. 

Menţionează că este un început, care va continua, se cere analiză şi gândire 

profundă asupra tuturor aspectelor prezentate şi în toamnă să se facă o lansare 

publică a strategiei învăţământului preuniversitar. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu mulţumeşte comisiei pentru interesul 

şi competenţa cu care a dezbătut problemele actuale şi de perspectivă ale şcolii 

româneşti. Arată că aceste întâlniri sunt binevenite, orice idee critică este 

salutară şi constructivă pentru o finalizare eficientă şi în interesul societăţii. 

Precizează că până la toamnă problemele prezentate şi dezbătute se vor studia în 

continuare. Evidenţiază faptul că s-a pornit de la o radiografie a realităţii şcolii 

care este extrem de heterogenă; există lucruri bune şi mai puţin bune, dar în 

contextul general există un sistem de învăţământ bun. Japonezii au învăţat şi au 

preluat de la toţi ce este mai bun şi au adaptat la condiţiile lor. Realităţile şcolii 

şi părţile ei pozitive sunt mai puţin cunoscute pentru că din păcate răzbat în 

majoritate aspectele negative. 

În partea a doua a şedinţei s-au dezbătut problemele cuprinse în 

documentaţia întocmită de Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu privire la 

învăţământul universitar. Dl.preşedinte Anghel Stanciu invită pe dl.director 

general Ioan Ianoş să prezinte elemente ale strategiei învăţământului superior şi 

modificările majore avute în vedere de către minister la legea învăţământului 

universitar. 

Dl.director general Ioan Ianoş arată că documentaţia supusă dezbaterii a 

fost întocmită pornind de la realităţile dinamicii procesului de învăţământ, de la 

faptul că universităţile sunt entităţi care pot funcţiona independent, de la nevoia 

de îmbunătăţire a conţinutului învăţământului şi sporirea eficienţei acestora cu 
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readaptarea consiliilor în ideea descentralizării. Strategia sectorială pe domenii 

şi ca atare referirile la viitoarea lege a învăţământului superior au fost inspirate 

de modele europene dar ţinând cont şi de tradiţia învăţământului universitar 

românesc. Cu privire la principalele modificări precizează: demarcarea între 

universitate şi colegiu; introducerea managementului academic şi reînnoirea 

membrilor consiliului de administraţie; organizarea unei grupări a 

confederaţiilor studenţeşti; numirea prin decret prezidenţial la propunerea 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a rectorului universităţii. Cu privire la 

finanţare menţionează alocarea unui procent de 2,5 % din PIB pentru 

învăţământul superior şi definirea drepturilor salariale ale cadrelor didactice. În 

privinţa autonomiei universitare propune introducerea votului secret în luarea 

deciziilor şi individualitatea spaţiului universitar. Cu privire la organizarea şi 

conţinutul învăţământului superior se propune existenţa a două trepte, prima de 

3-4 ani şi a doua de 1-2 ani. Învăţământul superior să fie subvenţionat, deci 

generalizarea taxelor şi eliminarea gratuităţii. Se propune efectuarea de stagii în 

întreprinderi a studenţilor pe o durată de un semestru şi organizarea de către 

universităţi a şcolilor doctorale. Doctoratul să fie organizat numai la forma cu 

frecvenţă, în primii 10 ani de la absolvire, iar al doilea doctorat organizat la 

forma fără frecvenţă. În ceea ce priveşte funcţiile şi atribuţiile cadrelor didactice 

se emite propunerea de limitare în timp a funcţiei de cadru didactic universitar şi 

introducerea unui titlu nou, respectiv profesor universitar definitiv cu rezultate 

remarcabile, presupunând şi existenţa funcţiei de profesor universitar provizoriu. 

De asemenea se fac referiri la eliminarea funcţiei de preparator şi revizuirea 

normelor didactice. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu apreciază ca interesantă expunerea 

prezentată. Subliniază realitatea că şeful de catedră nu este funcţionar public şi 

ca atare trebuiesc definite corespunzător structurile de catedre şi atribuţiile 

şefilor acestora. Din cele prezentate rezultă prefigurarea unei legi cu multe 

limitări. Apreciază că este un inventar bogat de idei care trebuie să fie analizat 
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foarte atent şi formulat corespunzător pentru viitoarea lege. De asemenea, 

apreciază ca fiind corespunzătoare intenţia privind funcţionarea catedrei şi 

finanţarea învăţământului superior. Din expunere a rezultat că învăţământul 

superior nu este obligatoriu, lucru firesc, dar să nu se uite că învăţământul 

superior este finanţat în principal şi de cei săraci. Învăţământul gratuit este 

necesar să rămână, dar sub altă formă, acordându-se burse, timp de un an bursă 

socială, în principal pentru studenţii proveniţi din mediul rural şi apoi burse 

gradate în funcţie de performanţe. În continuare arată că profesorul universitar 

trebuie să fie şeful catedrei care are în continuare o structură compusă din 

conferenţiar, şef de lucrări, asistenţi, iar catedra în cele mai multe cazuri trebuie 

să se confunde cu disciplina. În cazul disciplinelor din afara domeniului 

(educaţie fizică etc.) şeful disciplinei poate să fie lector sau conferenţiar, fiind 

necesar ca în lege să se definească exact ce reprezintă şi ce competenţe şi 

atribuţii are profesorul, conferenţiarul, şeful de lucrări, asistentul. Nu este de 

acord cu numirea rectorului prin decret prezidenţial. În tot cuprinsul legii este 

necesar ca accentul să fie pus pe cadrul didactic şi activitatea lui. Se impune 

deci, detalierea statutului cadrului didactic pe grade profesionale şi funcţii în 

învăţământul superior. O problemă care trebuie dezbătută atent este legată de 

gratuitatea sau negratuitatea învăţământului superior. 

Dl.deputat Octavian Petruş arată că universitatea nu se dezvoltă prin 

decret sau lege ci prin autonomie. În al doilea rând face observaţii deosebite cu 

privire la încadrarea profesorului universitar provizoriu, cu care nu este de 

acord. Problemele importante care le ridică învăţământul superior pornesc de la 

subfinanţarea acestora. Având în vedere continuitatea şi persistenţa unei 

asemenea legi, ea trebuie discutată şi de partidele politice. Este de acord cu 

îmbunătăţirea legii actuale, dar nu schimbări bruşte. 

Dl.deputat Petru Andea ridică unele chestiuni de principiu şi anume cât de 

cuprinzător este învăţământul superior, neajunsurile condiţionate de 

multitudinea consiliilor consultative la nivel central, necorespunzătoarea 
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diluarea a structurilor de conducere universitare, cu doi poli de putere şi 

necesitatea de evaluare şi atestare cuprinzătoare şi reală a cadrelor didactice 

universitare.  

Dl.deputat Marian Ionescu precizează că exportul cadrelor de elită este 

din ce în ce mai mare şi nu ne putem permite şcolarizarea şi perfecţionarea 

acestora fără condiţionarea recuperării sumelor investite în această direcţie. 

Propune ca învăţământul superior de stat să fie gratuit. Numirea rectorilor prin 

decret prezidenţial încalcă autonomia universitară şi în acelaşi timp numirea 

rectorilor şi a inspectorilor generali şcolari va fi operată pe criterii politice. 

Dl.deputat Karoly Vekov: trebuie clarificată autonomia universitară. 

Universităţile au nevoie de resurse financiare mult mai mari decât cele actuale. 

Universităţile de stat trebuie scoase de sub influenţa pieţei. Unele lucruri trebuie 

eradicate din învăţământul superior dar să se ţină seama că universitatea a avut o 

tradiţie serioasă în România, bazată pe moralitate şi calitate.  

Dl.deputat Vasile Miron apreciază că centralismul în conducerea 

învăţământului superior este neavenit şi că sistemul actual de alegere şi numire a 

rectorilor este corespunzător. Se întreabă ce se întâmplă cu absolvenţii 

universităţilor particulare neacreditate care nu-şi găsesc loc de muncă şi 

consideră că trebuie să fie analizat fenomenul şi stopat prin lege din faşă.  

D-nii deputaţi Petru Andea şi Karoly Vekov propun ca drepturile 

absolvenţilor din învăţământul superior trebuie avute în vedere în structura unei 

noi legi. De asemenea este necesară corelarea cifrelor de şcolarizare din 

învăţământul superior cu forţa de muncă în legătură cu perspectivele de 

dezvoltare ale României. Este important din acest punct de vedere să se decidă 

ponderea numărului de studenţi în învăţământul de stat şi cel particular. 

În finalul discuţiilor cu privire la modificările ce au fost propuse să fie 

aduse legii învăţământului, dl.director general Ioan Ianoş arată că cele mai multe 

observaţii sunt binevenite, sigur vor mai fi şi altele, se cere revederea unora 
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dintre elementele prefigurate în documentaţia prezentată şi necesitatea discutării 

amănunţit pe fiecare capitol al viitorului proiect de lege. 

În continuare, dl.director general Ioan Ianoş prezintă sintetic strategia 

învăţământului superior care a fost distribuită ca material documentar tuturor 

membrilor Comisiei. Proiectul de strategie are prevederi privind principalele 

acţiuni ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, referiri privind situaţia actuală, 

ca diagnostic a învăţământului superior şi strategia propriu-zisă. În contextul 

acestora sunt referiri la optimizarea reţelei învăţământului superior, 

multiplicarea nejustificată a specializărilor, ierarhizarea mai puţin 

corespunzătoare a universităţilor existente. În strategie se pune accentul pe 

creşterea calităţii acesteia, consolidarea autonomiei universitare, promovarea 

modelelor de gestionare a resurselor, reorganizarea procesului didactic, selecţia 

studenţilor şi sistemul de burse, îmbunătăţirea infrastructurii universitare, 

atragerea de noi surse financiare, corelarea învăţământului superior cu piaţa 

forţei de muncă, reorganizarea procesului didactic, perfecţionarea concursurilor 

de conferenţiar şi profesor, îmbunătăţirea vieţii academice.  

Dl.preşedinte Anghel Stanciu consideră că strategia prezentată este o 

încercare de a echilibra şi a îmbunătăţi calitatea învăţământului universitar, 

precum şi unele acţiuni care pot să conducă la o perfecţionare a procesului de 

învăţământ superior, de obţinere şi gestionare a resurselor materiale şi de 

reorganizare pe măsura prevederilor prezentate anterior ca modificări la legea 

actuală a învăţământului. În continuare mulţumeşte Comisiei pentru aportul la 

prefigurarea viitoarei legi a învăţământului preuniversitar şi superior. 
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