
              
CAMERA DEPUTAŢILOR                                                         SENAT        
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,   COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT    ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT  
Bucureşti, 5 aprilie 2009      Bucureşti, 5 aprilie 2009 
Nr. 29/ 117         Nr. XXXVIII/154 
 
 

RAPORT COMUN 
privind 

Raportul pe anul 2007 cu privire la Starea sistemului  
naţional de învăţământ 

 

 

 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor 

şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Senat au fost sesizate 

cu Raportul pe anul 2007 cu privire la Starea sistemului naţional de învăţământ, 

pentru a întocmi raportul necesar prezentării acestuia în şedinţa comună a 

Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

 Conform  articolului 150 alin. (3) din Legea învăţământului nr. 84/1995, 

Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării înaintează Parlamentului raportul anual 

asupra stării sistemului naţional de învăţământ, până la data de 15 octombrie. 

Concomitent, sunt prezentate direcţiile şi priorităţile de dezvoltare a 

învăţământului preuniversitar şi superior.  

 Raportul pe anul 2007 este structurat în trei capitole distincte: 

I. Analiza sistemului de învăţământ din perspectiva indicatorilor de bază                     

II.  Situaţia privind educaţia permanentă 

III. Realizarea obiectivelor din programul de guvernare 

Comisiile, reunite în şedinţele din 10 şi 24 martie 2009, au luat act de 

conţinutul raportului însă, având în vedere că ne aflăm în anul şcolar 2008-2009, 

membrii Comisiilor au considerat că analizarea aprofundată a datelor cuprinse în 
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raport este caducă, datorită faptului că situaţia sistemului de învăţământ 

prezentată în document nu mai corespunde cu starea actuală a educaţiei din 

România. 

La dezbaterea Raportului pe anul 2007 cu privire la Starea sistemului 

naţional de învăţământ a participat ca invitat, în baza prevederilor art. 54 şi 55 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, şi ale art. 61 din 

Regulamentul Senatului, doamna Oana Adriana Badea – secretar de stat în 

cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.  

În urma dezbaterilor, Comisiile au hotărât să supună spre prezentare 

Camerelor reunite ale Parlamentului, Raportul de activitate pe anul 2007 cu 

privire la Starea sistemului naţional de învăţământ. 

 

 

          PREŞEDINTE       PREŞEDINTE        
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