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 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 2008 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 2008 analizează perioada anului şcolar 2007-2008, 

precum şi priorităţile şi direcţiile de acţiune pentru perioada 2008 – 2013, fiind  

structurat în trei capitole distincte: 

I. Obiectivele majore ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 

asumate prin Programul de Guvernare 

II. Analiza sistemului de învăţământ din perspectiva indicatorilor de bază 

III. Priorităţi şi direcţii de dezvoltare pentru perioada 2008-2013. 
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Raportul încearcă să prezinte gradul în care, prin programele şi politicile 

sale, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a contribuit la îmbunătăţirea 

sistemului educativ din România, evidenţiind măsurile, activităţile, intervenţiile 

punctuale, demersurile pe termen lung concretizate în programe clar definite, 

precum şi rezultatele obţinute. 

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

Raportul menţionat şi au analizat conţinutul acestui  document.  

Din dezbateri au reieşit următoarele aspecte: 

- întocmirea Raportului a fost realizată într-un mod superficial, formal, cu 

indicatori neprecizaţi; 

- părţi substanţiale din document reprezintă simple preluări din conţinutul 

rapoartelor anterioare, fără modificări şi fără actualizarea datelor; 

- Raportul este incomplet, fiind omise deliberat date esenţiale, relevante 

pentru prezentarea stării sistemului de învăţământ, cum ar fi cele referitoare la 

conţinutul învăţământului, problemele resurselor umane ş.a.; 

- cele mai multe teme sunt prezentate pozitiv, neglijându-se aspectele 

negative care ar fi trebuit să fie tratate, precum programele şcolare prea 

încărcate, numărul mare de ore pe săptămână ş.a.; 

- lipsesc date importante referitoare la situaţia şcolilor de arte şi meserii, 

reforma curriculară, activităţile de pilotaj pentru descentralizare, educaţia 

adulţilor, învăţământul alternativ; 

- Raportul neglijează factorul uman din învăţământ: dascălii şi elevii; 

- Raportul nu sintetizează lucrurile esenţiale şi nu are concluzii.  

Cele două Comisii au considerat că sunt necesare de la Ministerul 

Educaţiei, Cercetării şi Inovării  precizări suplimentare, în vederea  completării 

datelor lipsă din Raport.  

Deoarece actuala conducere a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 

Inovării nu îşi asumă direcţiile de dezvoltare prezentate în raport, a fost 
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solicitată o prezentare actualizată a strategiei şi obiectivelor Ministerului pentru 

perioada 2009-2013.  

La dezbaterea Raportului pe anul 2008 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 2008 cu 

privire la Starea sistemului naţional de învăţământ. 

 

 

          PREŞEDINTE       PREŞEDINTE        

    Cristian Sorin DUMITRESCU                         Mihail HĂRDĂU 
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