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   PROCES-VERBAL 

    al şedinţei Comisiei din ziua de 7 aprilie 1998 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 29 deputaţi, nici un absent. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

- Dl. Petru Mihai Gorcea - Secretar de Stat - Ministerul Educaţiei Naţionale  

- D-na Dakmara Georgescu - consilier al ministrului. 

Pe ordinea de zi se află dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/1997 pentru modificarea şi completarea 

Legii învăţământului, nr.84/1995 (continuare). 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei, care în deschidere informează  că se continuă dezbaterea Ordonanţei de 

urgenţă nr.36/1997 unde s-a ajuns la art.6; trebuie luate în studiu amendamentele 

Grupurilor Parlamentare, ale deputaţilor şi propunerile Ministerului Educaţiei 

Naţionale care urmează a fi însuşite de deputaţii din comisie, dacă doresc. A sosit 

şi avizul de la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale, care a hotărât cu 5 voturi pentru, 5 voturi contra şi o abţinere să nu 

acorde aviz favorabil proiectului de lege în varianta adoptată de Senat; de 

asemenea Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a depus o serie de amendamente care, pentru a fi incluse în raportul final, 

vor fi luate în discuţie; propune să se facă o sinteză a discuţiilor anterioare la art.6, 

a variantelor cu 10, 9 şi 8 clase pentru învăţământul preuniversitar obligatoriu. 

Ministerul să ne prezinte câteva aspecte despre starea infrastructurii, dacă şcolile 

rurale pot prelua elevii clasei a IX-a. 
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Dl. deputat Eugen Hilote referindu-se la procedură, consideră că ar fi 

normal să se aştepte punctul de vedere al noului Guvern. 

Dl. preşedinte Angehel Stanciu precizează că ţara are un Guvern şi premier 

interimar iar  Biroul Permanent a fixat şedinţele de Comisii; de asemenea prezenţa 

d-lui ministru Gorcea confirmă acest lucru; 

Dl. deputat Eugen Hilote arată că un Guvern interimar nu are dreptul la 

iniţiativă legislativă. 

D-na deputat Mariana Stoica propune să se continue discuţiile cu ministerul 

şi pe grupuri şi această săptămână să fie dedicată  studiului individual, în detaliu, 

al Ordonanţei nr.36/1997. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu afirmă că membrii Comisiei au avut la 

dispoziţie peste 10 zile de studiu indivdual. 

Dl. deputat Virgil Petrescu semnalează că apar situaţii dificile la 

infrastructura şcolară; în acest moment nici ministerul nu are situaţia de la toate 

inspectoratele şcolare; ar fi util să vedem şi răspunsul inspectoratelor şcolare 

judeţene, să ştim care este perspectiva, posibilitatea de a generaliza clasa a IX-a; 

se vorbeşte de reformă dar faptele sunt mai puţin consistente în acest moment; 

susţine propunerea d-nei Mariana Stoica şi a d-lui Eugen Hilote. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu precizează că punctul de vedere referitor la 

clasa a IX-a a fost însuşit de Grupul parlamentar PNŢCD; referitor la 

inspectoratele şcolar arată că au venit propuneri din teritoriu care au fost 

prezentate Comisiei; în şedinţa anterioară, art.6 a fost dezbătut şi urma doar votul 

final; propune să se dea cuvântul d-lui ministru Petru Mihai Gorcea. 

Dl. deputat Petre Moldovan este de aceeaşi părere cu dl. deputat Virgil 

Petrescu, deoarece art.6 este foarte important ca să fie dezbătut în aceste momente, 

înainte ca noul Guvern să şi-l însuşească; 

Dl. deputat Romulus Raicu arată că se încearcă blocarea lucrărilor, iar cu 

puţin timp în urmă se dorea urgentarea lor; este de părere că amânarea discuţiilor 

ar fi inutilă şi propune începerea discuţiilor la art.6. 
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Dl. deputat Constantin Cotrutz propune, pentru a debloca situaţia, să se dea 

cuvântul reprezntanţilor Ministerului Educaţiei Naţionale, să-şi exprime punctul 

de vedere faţă de art.6. 

Dl. deputat Mihai Vitcu consideră că nu ar fi o imagine bună pentru 

Comisie amânarea lucrărilor şi propune continuarea discuţiilor. 

Dl. vicepreşedinte Gheorghe Secară constată că motivaţia domnilor deputaţi 

de la putere, că nu există un Guvern, se loveşte de o situaţie concretă şi anume că 

se dezbate o iniţiativă legislativă care a trecut de prima Cameră a Parlamentului şi 

nu se găseşte la prima analiză; nu se motivează stoparea discuţiilor pentru că tot 

acestea vor fi propunerile d-lui ministru Andrei Marga. 

Dl. deputat Aureliu Săndulescu este de acord cu dl. vicepreşedinte 

Gheorghe Secară, situaţia de acum este conjuncturală, deci este pentru continuarea 

discuţiilor. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu arată că din discuţii s-au desprins două 

idei, una pentru amânarea discuţiilor întrucât Ministerul Educaţiei Naţionale nu 

este suficient pregătit pentru susţinerea noii structuri şcolare şi alta datorită 

situaţiei actuale; domnia sa consideră că în momentul în care ministerul a venit cu 

aceste propuneri a fost suficient pregătit să le argumenteze; şcoala vizează o parte 

importantă a societăţii şi este de dorit să se încerce desprinderea de interesele 

politice pentru a se face bine şcolii. 

Dl. deputat Petru Bejinariu semnalează că se discută o lege care deja 

funcţionează; este de părere că nu dl. ministru hotărăşte cum va arăta şcoala, ci 

Domnia sa va aplica ceea ce se hotărăşte în Parlament. 

Dl. deputat Dan Palade arată că discuţia a alunecat pe o pantă nedorită, nu 

este vorba de interese politice de grup, ci de concepţia discutării reformei; dl. 

ministru Andrei Marga trebuie să fie de faţă, pentru că dumnealui trebuie să 

susţină art.6. 
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Dl. deputat Mihai Vitcu precizeacă că dl. ministru şi-a exprimat punctul de 

vedere şi scris şi oral, nu este cazul să mai vină o dată cu acelaşi lucru; cred că este 

vorba de nişte jocuri politice pe care nu le înţeleg. 

Dl. deputat Vasile Berci consideră că pentru elucidarea acestor aspecte  nu 

trebuie să amestecăm interesele politice; problema este reală, Guvernul este 

interimar şi nu se poate opera cu lucruri ipotetice. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că din punct de vedere al 

regulamentului nici un Guvern nu poate retrage o lege care este la Comisie; dl. 

ministru Andrei Marga l-a mandatat pe dl. secretar de stat Mihai Gorcea să susţină 

propunerile ministerului. S-au profilat trei variante pe care le supune votului. 

Propunerea d-lui Anghel Stanciu de a continua discuţiile nu se acceptă cu 

14 voturi împotrivă, 10 pentru şi 2 abţineri. 

Propunerea d-lui Eugen Hilote de amânare a discuţiilor se acceptă cu 15 

voturi pentru, 10 împotrivă şi o abţinere. 

Conform votului se amână discutarea Ordonanţei de urgenţă nr.36/1997 şi 

propunerea d-lui Constantin Cotrutz de a se da cuvântul reprezentanţilor 

ministerului nu se mai suspune la vot. 

În aceste condiţii dl. preşedinte Anghel Stanciu suspendă şedinţa. 

Pentru zilele de 8 şi 9 aprilie a.c. s-a stabilit să se continue studiul 

documentar asupra articolelor din Ordonanţa nr.36/1997. 

 

 

        PREŞEDINTE     SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu                Prof.univ.dr.Alexandru Ionescu 

 

 

 

 


