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La lucrările şedinţei sunt prezenţi toţi membrii Comisiei. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

- Mircea Miclea – ministru 

- Mihai Korka – consilier 

- Lucian Ciolan – consilier 

Sindicate din învăţământ 

- Răzvan Bobulescu – preşedinte sindicat ,,Alma Mater,, 

- Aurel Cornea – preşedinte FSLI 

Lucrările şedinţei sunt conduse de d-na Lia Olguţa Vasilescu, 

preşedintele Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.78/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare. 
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2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. 
 
D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu supune votului ordinea de zi 

care se aprobă cu unanimitate de voturi. Pentru proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2005 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.288/2004 privind organizarea 

studiilor universitare, de la punctul 1 din ordinea de zi, d-na preşedinte 

Vasilescu anunţă că Plenul Camerei Deputaţilor, la solicitarea 

iniţiatorului şi a Comisiei, a decis retrimiterea raportului la Comisie 

pentru a fi întocmit un raport înlocuitor,  deoarece unele articole din 

proiectul de lege trebuie să fie în concordanţă cu alte legi în vigoare.  

D-na deputat Roberta Anastase propune ca procedură de lucru, 

limitarea intervenţiilor la 2 minute pentru fiecare articol, având în vedere 

că mai este un proiect de lege în dezbatere pe ordinea de zi. 

Supusă votului propunerea de limitare a timpului de intervenţii, 

aceasta se aprobă cu 12 voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

Dl.ministru Mircea Miclea prezintă poziţia ministerului şi arată că 

ordonanţa nu intră în contradicţie cu articolele abrogate din Legea 

nr.288/2004, anulându-se implicit. 

Dl.deputat Anghel Stanciu arată că urmând filozofia Legii 

nr.288/2004 se poate discuta ca şi aceste articole care vin în contradicţie, 

să fie incluse la sfârşit şi să se prevadă explicit abrogarea. 

Dl.deputat Ion Preda propune să nu se mai reia dezbaterea, 

deoarece s-a discutat săptămâna trecută, să se treacă la pct. 2 din ordinea 

de zi. 

Dl.vicepreşedinte Petru Andea subliniază că Plenul Camerei 

Deputaţilor, la propunerea preşedintelui Comisiei şi a ministerului a decis 

retrimiterea la Comisie, deci trebuie să se rediscute. 
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Dl.deputat Pantelimon Manta este de acord cu cele precizate de 

dl.vicepreşedinte Petru Andea. 

Dl.deputat Mircea Puşcă este de părere să se supună votului dacă 

comisia păstrează raportul vechi sau întocmeşte raport suplimentar. 

Dl.deputat Ovidiu Ganţ consideră neprocedural rediscutarea 

raportului, este de acord cu dl.deputat Ion Preda. 

Dl.deputat Anghel Stanciu roagă să se renunţe la această modalitate 

de abordare a discuţiilor, deoarece s-a ajuns la un compromis tehnic şi 

trebuie să se rediscute punctele esenţiale. 

D-na deputat Roberta Anastase precizează că în situaţia creată 

trebuie să se întocmească raport suplimentar şi propune începerea 

dezbaterilor. 

Dl.ministru Mircea Miclea precizează că deoarece s-au adus 

argumente împotriva a ceea ce s-a susţinut iniţial în ordonanţă este bine 

să se mai analizeze o dată pentru a se ajunge la o soluţie raţională de 

compromis. 

Dl.Răzvan Bobulescu, preşedintele sindicatului ,,Alma Mater,, 

menţionează că, de exemplu la Bruxelles, un absolvent de facultate poate 

preda la liceu în anii terminali, doar cei care au masterat. 

Dl.vicepreşedinte Petru Andea propune să se treacă la dezbaterea 

variantei din subcomisia de lucru care nu s-a aprobat săptămâna trecută. 

D-na deputat Monica Iacob Ridzi propune să se supună la vot doar 

amendamentele noi, nu întreg textul ordonanţei. 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu supune dezbaterii art.9 (5), 

amendament respins în raportul iniţial şi solicită poziţia ministerului. 

Dl.ministru Mircea Miclea arată că este deschis pentru a asculta 

argumentele care se aduc în favoarea acestui articol pentru găsirea unei 

soluţii cât mai bune. 
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Dl.deputat Pantelimon Manta arată că pe fond îşi menţine părerea 

anterioară, nu trebuie pusă o barieră între profesorii de liceu şi de 

gimnaziu, să se găsească o soluţie de a valorifica această formă 

superioară de pregătire.  

Dl.deputat Anghel Stanciu este de părere că este o decizie care se 

poate lua prin vot, decizie care va fi decisivă pentru calitatea în 

învăţământ. Consideră că percepţia în cadrul corpului profesoral va fi în 

defavoarea calităţii. Nu prin această lege se face discriminarea între 

profesori, acest lucru s-a făcut prin procesul Bologna, unde apar ciclurile 

I şi II, prin această stratificare pe cicluri se dă unele competenţe, altfel nu 

va fi nici-o motivaţie pentru masterat. 

Dl.deputat Mihai Dumitriu se întreabă dacă trei ani sunt suficienţi 

pentru un absolvent de facultate să predea la liceu ? Constată că 

absolvenţii de facultate sunt din ce în ce mai slabi pregătiţi, acest lucru s-

a văzut şi la examenele de titularizare. Consideră că se aduc prejudicii 

grave procesului de învăţământ iar revenirea la sistemul profesorilor cu 

studii doar 3 ani nu este un lucru bun. 

Dl.deputat Mihai Adomniţei solicită să se prezinte dacă s-au adus 

lucruri noi în raport dacă nu să se treacă la vot. 

Dl.deputat Alecsandru Ştiucă precizează că nimeni din teritoriu nu 

împărtăşeşte ideea, ca cei care au licenţă să predea în învăţământul liceal. 

Dl.deputat Horia Toma constată că în învăţământ din 1990 calitatea 

cadrelor didactice scade, învăţământul devenind un sector neatractiv. Din 

această cauză susţine amendamentul propus de dl.deputat Anghel Stanciu. 

Dl.vicepreşedinte Petru Andea propune la art.9 (5) înlocuirea 

cuvântului ,,preuniversitar,, cu ,,primar şi gimnazial,, considerând soluţia 

cea mai bună. 

Dl.deputat Mircea Puşcă rămâne la părerea că suntem angajaţi în 

finalizarea procesului Bologna. 
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Dl.deputat Andrei Kiraly crede că pregătirea în universităţi este o 

problemă deosebită, calitatea învăţământului contează foarte mult. Nu 

crede că durata studiilor contează şi este de părere că în trei ani de studiu 

se poate asigura şi calitate. 

Dl.deputat Ovidiu Ganţ atenţionează că în învăţământul minoritar 

de abia se găsesc cadre didactice cu licenţă, dar cu masterat va fi o 

problemă foarte mare. 

Dl.deputat Adrian Moisoiu arată că există deja un deficit de cadre 

didactice care creează probleme în învăţământ. Această lege este strict 

legată de calitatea în învăţământ şi nu este voie să se facă experimente pe 

copii. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu adaugă că deja s-a convenit că 

pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial trebuie să se crească 

pregătirea, deci va trebui să se facă acest lucru şi pentru liceu.  

Dl.Aurel Cornea, preşedinte sindicat FSLI, spune că este 

reprezentantul celui mai mare sindicat şi în urma consultărilor s-a 

desprins concluzia că este nefiresc ca învăţământul liceal să predea 

absolvenţi numai cu licenţă, deci susţine masteratul. 

Dl.Răzvan Bobulescu întreabă, dacă cu studii de trei ani se poate 

preda la liceu, ce rost mai are masteratul didactic ? 

Dl.ministru Mircea Miclea crede că o licenţă bine făcută este 

suficientă în condiţiile creşterii asigurării calităţii învăţământului. Roagă 

să se accepte ideea că este mai bine să fie masterat în liceu, pentru că 

sistemul nu este pregătit în momentul de faţă pentru alte schimbări. 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu supune votului 

amendamentul d-lui vicepreşedinte Petru Andea, care se aprobă cu 14 

voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 6 abţineri.  
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Dl.deputat Ovidiu Ganţ susţine amendamentul ,,excepţie fac liceele 

cu predare în limbile minorităţilor naţionale,, altfel se distruge sistemul de 

învăţământ. 

Dl.deputat anghel Stanciu consideră că acest amendament se poate 

adăuga la alin.(6) nu la alin. (5). 

Dl.vicepreşedinte Petru Andea este de acord cu acest amendament, 

dar să se găsească locul potrivit pentru a fi adăugat. 

Dl.deputat Mircea Puşcă nu este de acord cu acest amendament al 

d-lui deputat Ganţ, considerând că se face o discriminare negativă. 

Dl.deputat Alecsandru Ştiucă este de acord cu cele susţinute de 

dl.deputat Mircea Puşcă. 

Dl.deputat Pantelimon Manta consideră că dacă se aprobă acest 

amendament se va sesiza Curtea Constituţională. Dacă se creează o 

excepţie să se facă pentru toată lumea nu numai pentru minorităţile 

naţionale.  

Dl.deputat Adrian Moisoiu crede că art.7 (1) din Legea 

nr.288/2004 este acoperitor pentru situaţia prezentată. 

Dl.deputat Mihai Radan este de părere că minorităţile se confruntă 

cu o scădere a calităţii scandaloasă, de aceea nu este de acord cu excepţia 

propusă de dl.deputat Ganţ. 

Dl.deputat Anghel Stanciu propune amendament pentru rezolvarea 

situaţiei ridicată de dl.deputat Ganţ: ,,în licele cu predare în limbile 

minorităţilor naţionale, ministerul poate stabili condiţiile de ocupare a 

posturilor,,. 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu supune votului 

amendamentul d-lui deputat Anghel Stanciu. Acesta se aprobă cu 19 

voturi pentru şi 3 abţineri.  

În continuare, proiectul de lege este supus votului final şi se aprobă 

cu 21 de voturi pentru şi 1 abţinere. 
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Se continuă cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. 

Este invitat iniţiatorul să prezinte proiectul de lege.  

Dl.ministru Mircea Miclea menţionează că iniţiativa Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării de a elabora proiectul de ordonanţă de urgenţă 

privind asigurarea calităţii educaţiei se înscrie într-un context intern şi 

internaţional dinamic, deosebit de complex şi oferă o reglementare-cadru 

modernă şi suplă, în evidentă armonizare cu actualele preocupări în 

materie ale Comisiei Europene şi ale Consiliului Uniunii Europene. Este 

imperios necesar să se schimbe situaţia actuală când România se numără 

printre foarte puţinele ţări europene care nu dispun de un mecanism 

reglementat de asigurare a calităţii educaţiei.  S-a optat pentru o abordare 

unică, transsectorială a calităţii. În România, există o nevoie acută de 

cultură a calităţii educaţiei la nivelul fiecărei instituţii sau şcoli, o cerinţă 

de implicare a tuturor părţilor interesate în calitatea educaţiei (elevi şi 

studenţi, cadre didactice, absolvenţi, părinţi, angajatori, instituţii 

finanţatoare etc). Opinia ministerului, este aceea că eforturile de a 

îmbunătăţi calitatea învăţământului superior sunt în van, dacă standardele 

învăţământului la nivel şcolar sunt neglijate.  Obişnuirea beneficiarilor şi 

a organizaţiilor furnizoare de educaţie cu cerinţa de calitate, concomitent 

cu nevoie de calitate a educaţiei exprimată atât de individ, cât  şi de 

societate, reprezintă singura soluţie raţională pentru a reaşeza educaţia la 

locul meritat în societatea şi economia cunoaşterii. 

Dl.deputat Ion Preda propune ca mod de lucru să se treacă la 

dezbaterea pe articole şi să se facă observaţii acolo unde este cazul. Se 

aprobă, cu unanimitate de voturi acest mod de lucru. 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu prezintă articolele din 

ordonanţă. Au loc dezbateri ample, aproape la fiecare articol,  se fac 

observaţii şi amendamente. Au fost modificate peste jumătate din 
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articolele proiectului de lege. Amendamentele se regăsesc în raportul 

înaintat Plenului Camerei Deputaţilor. Supuse votului, articolele şi 

amendamentele,  se aprobă cu majoritate de voturi. În continuare, se 

supune votului de ansamblu, proiectul de lege, care se aprobă cu 

unanimitate de voturi. La dezbateri au luat cuvântul toţi membrii 

Comisiei. 

Ordinea de zi fiind epuizată, d-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu 

declară închise lucrările şedinţei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Lia Olguţa Vasilescu 

 
 


