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            SINTEZA 

       lucrărilor Comisiei din ziua de 18 martie 1998 

 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, întrunită în şedinţă 

ordinară de lucru, miercuri 18 martie 1998, a continuat dezbaterile la proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/1997 pentru 

modificarea şi completarea Legii învăţământului, nr.84/1995. 

La lucrările Comisiei au participat din partea iniţiatorului dl. Petru Mihai 

Gorcea - Secretar de Stat - Ministerul Educaţiei Naţionale, d-na Dakmara 

Georgescu, consilier al ministrului, d-na Madlen Şerban - director program 

PHARE. 

La începutul şedinţei Comisia a examinat cererile de participare la lucrări a 

domnului senator George Pruteanu şi a domnului Corneliu Stănescu (Federaţia 

sindicatelor "Alma Mater"). În urma votului exprimat, Comisia nu a fost de acord 

cu participarea solicitanţilor la lucrările din 18 martie 1998. Domnul deputat 

Marton Arpad, care a depus amendamente la proiectul de lege amintit, a renunţat 

la cererea sa de a participa la şedinţă în ziua de 18.03.1998, urmând să participe la 

lucrările Comisiei atunci când i se vor discuta amendamentele. 

Prin votul Comisiei s-a acceptat să participe la lucrări reprezentanţii presei 

scrise şi audio-vizuale, cu condiţia ca aceştia să redea cu obiectivitate dezbaterile, 

respectând deontologia profesională. În caz contrar se va cere organelor respective 

de presă înlocuirea lor. În fiecare săptămână se va face o sinteză a presei privind 

modul în care au fost reflectate lucrările Comisiei. 

Cu unanimitate de voturi Comisia a adoptat următoarele texte: 
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Titlul legii: Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului, nr.84/1995. 

Art.5 (2) Statul promovează principiile învăţământului democratic şi 

garantează dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în 

beneficiul individului şi al întregii societăţi. 

Art.5 (3) Statul promovează principiile şi garantează dreptul la educaţie 

permanentă. 

Votul asupra art.6, privind stabilirea duratei învăţământului obligatoriu, de 

10 ani sau 9 ani, urmează să fie dat în şedinţa următoare. 
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