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20 iulie a.c. 

 
 

Marţi, 19 iulie a.c. 

La lucrările şedinţei sunt prezenţi toţi membrii Comisiei. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

- Mircea Miclea – ministru 

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. 

2. Diverse.  
 

În deschiderea şedinţei d-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu 

prezintă modificările care s-au făcut în cadrul Comisiei pentru regulament 
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în special cele referitoare la comisiile permanente. De asemenea face 

precizarea că în Biroul Comisiei s-a hotărât ca pentru domeniul de 

învăţământ superior să răspundă dl.vicepreşedinte Petru Andea iar pentru 

învăţământ preuniversitar dl.vicepreşedinte Ferenc Aszatolas. Pentru 

proiectul de lege care urmează să se dezbată, subcomisia condusă de 

dl.vicepreşedinte Petru Andea  s-a întrunit şi a întocmit un preraport pe 

care îl va prezenta. 

Dl.vicepreşedinte Petru Andea doreşte să precizeze înainte de 

începerea dezbaterii că ordonanţele de urgenţă se elaborează în condiţii 

de urgenţă iar subcomisia a constatat că nu reprezintă  o urgenţă având în 

vedere că se referă la ciclurile de pregătire în învăţământul superior. 

Propunerea subcomisiei este că această ordonanţă nu reprezintă o urgenţă 

şi să se sugereze Guvernului să fie retrimisă în luna septembrie în 

procedură obişnuită, fiind mult de discutat. O primă observaţie ar fi aceea 

că se schimbă fundamental practicarea meseriei de profesor, nu se pune 

problema unei discriminări. Mai sunt şi alte observaţii, alineatele noi 

introduc o excepţie de la regulă, se introduce masteratul didactic ş.a. În 

concluzie se propune solicitarea Guvernului ca proiectul de lege să fie 

trimis în procedură obişnuită. 

D-na deputat Roberta Anastase subliniază că procedura de urgenţă 

se impune deoarece la MEC se află în derulare un Program PHARE  care 

pentru accesarea fondurilor solicită reformarea pregătirii cadrelor 

didactice. 

Dl.deputat Anghel Stanciu menţionează referitor la modificările 

făcute în Comisia de regulament în ce priveşte domeniul de activitate al 

Comisiei pentru învăţământ, împreună cu d-na deputat Ecaterina 

Andronescu au înaintat nişte propuneri prin dl.deputat Bogdan 

Cantaragiu. Referitor la proiectul de lege de pe ordinea de zi, precizează 

că pregătirea metodică şi psihopedagogică se regăsesc în Legea 
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învăţământului şi în Statutul personalului didactic. Propune fie să se 

modifice proiectul de lege fie să se aplice propunerea d-lui vicepreşedinte 

Petru Andea de retrimitere la Guvern. 

Dl.ministru Mircea Miclea prezintă conţinutul ordonanţei prin 

prisma sistemului Bologna. Una dintre probleme se referă la a doua 

specializare la nivel de licenţă. Altă problemă este aceea că trebuie 

elaborat un cadru pentru învăţământul superior. Masteratul didactic dă 

dreptul de a se completa numărul de credite, putându-se alege o altă 

specializare, dorindu-se profesionalizarea profesiei de profesor. 

Ministerul poate accesa fondurile PHARE, dar între condiţii se află 

perfecţionarea cadrelor didactice la nivel de profesor prin masterat. Există 

56 de departamente acreditate de perfecţionare a cadrelor didactice, dar 

pentru unele dintre ele nu există acte de înfiinţare, impunându-se 

reacreditarea lor. Şcolile vor fi cele care vor hotărî ce fel de profesori îşi 

vor alege şi vor impune standarde pentru aceştia. Pregătirea 

psihopedagogică este foarte importantă, fiind nevoie de masteratul 

didactic. 

Dl.vicepreşedinte Petru Andea susţine ideea că nevoie de urgenţă 

nu se impune pentru această reglementare legislativă. 

Dl.deputat Alecsandru Ştiucă consideră că profesorii care vor să 

meargă în învăţământul superior trebuie să parcurgă şi modulul 

psihopedagogic, susţine propunerea d-lui Andea. 

Dl.deputat Mihai Dumitriu arată că din expunere a înţeles că sunt 

două tipuri de masterate, ştiinţific şi didactic, şi susţine propunerea d-lui 

Andea. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu arată că Legea nr.288/2004 

privind organizarea studiilor universitare, la art.5 prevede tocmai aceste 

lucruri care se regăsesc şi în ordonanţă.  Prin masterat se recunoaşte a 

doua specializare care este în diploma de licenţă. Consideră că nu se 



 4

susţine urgenţa pentru acest proiect de lege şi este de acord să fie 

retrimisă pentru dezbateri în regimul unei legi ordinare. 

Dl.deputat Anghel Stanciu menţionează că în dezbaterea acestei 

ordonanţe nu s-au luat în calcul prevederile legale din Legea 

învăţământului şi Statutul personalului didactic. De asemenea, Legea 

nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare îmbracă 

propunerile făcute în acest proiect de lege. Totul este posibil prin actuala 

legislaţie, ar mai fi nevoie doar de 1-2 articole care trebuie adăugate. S-au 

desprins două propuneri: fie respingerea ordonanţei, fie constituirea unei 

subcomisii care să lucreze şi mâine să prezinte comisiei varianta 

modificată. 

Dl.deputat Pantelimon Manta propune adoptarea ordonanţei cu 

textul îmbunătăţit, nu este de acord cu respingerea ei. 

Dl.deputat Paul Magheru aminteşte că atunci când s-a discutat 

Legea nr.288/2004 s-a opus la articolele 5 şi 6 care acum se modifică prin 

această ordonanţă şi se bucură că s-a produs modificarea, nu este de acord 

cu respingerea ci îmbunătăţirea textului.  

D-na deputat Roberta Anastase consideră că nu este momentul 

acum să se respingă ordonanţa, propune să se discute şi să se găsească 

soluţiile cele mai bune. 

Dl. deputat Laurenţiu Romanescu consideră bună propunerea de a 

se discuta pe subcomisii pentru găsirea unei soluţii viabile. 

Dl.ministru Mircea Miclea promite să facă publică cât mai repede 

posibil lista departamentelor pentru perfecţionarea cadrelor didactice. 

Consideră textul ordonanţei în varianta actuală că ar fi cea mai bună 

formă, dar este dispus să lucreze împreună cu subcomisia pentru găsirea 

unor formulări comune. 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu supune votului cele două 

propuneri care s-au făcut şi anume: propunerea de respingere a 
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ordonanţei, care nu se aprobă, întrunind 10 voturi pentru respingere şi 11 

voturi împotriva respingerii; în continuarea se supune votului propunerea 

de constituire a subcomisiei de lucru, care se aprobă cu unanimitate de 

voturi. Subcomisia este formată din următorii deputaţi: Anghel Stanciu, 

Paul Magheru, Ecaterina Andronescu, Alecsandru Ştiucă, Laurenţiu 

Romanescu, Mircea Puşcă, Mihai Dumitriu. Lucrările şedinţei se reiau 

miercuri, la ora 11.  

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu declară închise lucrările 

şedinţei. 

 

Miercuri, 20 iulie 2005 

La lucrările şedinţei sunt prezenţi toţi membrii Comisiei. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

- Dumitru Miron - secretar de stat 

- Lucian Ciolan – consilier al ministrului 

Lucrările şedinţei sunt conduse de d-na preşedinte Lia Olguţa 

Vasilescu, preşedintele comisiei, care anunţă că se continuă dezbaterile la  

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. Subcomisia constituită a lucrat aseară şi 

a produs un nou preraport pe care îl supune dezbaterii comisiei.  

Dl.vicepreşedinte Petru Andea prezintă modificările aduse de 

subcomisie şi arată că s-a stabilit să se păstreze ideea că fără masterat se 

predă în învăţământul primar şi gimnazial, iar pentru a preda la liceu şi în 

învăţământul superior e nevoie de masterat. Masteratul didactic îţi dă 

dreptul să predai şi în altă disciplină, obţinând dublă specializare. 

Dl.secretar de stat Dumitru Miron iterează punctul de vedere 

susţinut de ministrul Mircea Miclea care a participat la lucrările 
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subcomisiei şi are mandat să susţină filozofia pilot a actului normativ. 

Doreşte să se trateze unitar învăţământul preuniversitar. Se preconizează 

trecerea departamentelor de perfecţionare printr-un proces de acreditare. 

Dl.deputat Paul Magheru a făcut parte din subcomisie şi subliniază 

că a avut unele puncte divergente cu membrii subcomisei. Consideră că 

trebuie dată greutatea necesară licenţei, nu trebuie făcută discriminare 

între învăţământul preuniversitar şi învăţământul superior şi de asemenea 

şi între profesori. Arată că departamentele de pregătire a cadrelor 

didactice au scăpat de sub controlul ministerului şi este de acord ca 

acestea să fie acreditate. 

Dl.deputat Anghel Stanciu precizează că mai binele este duşmanul 

binelui. Astfel arată că s-a plecat de la respingerea ordonanţei şi s-a ajuns 

prin arta compromisului la o anumită formulă care nu satisface nici 

ministerul nici pe toţi membrii comisiei. Astfel, art.9 (5) se păstrează dar 

se cuplează  cu cel din Legea învăţământului. Face apel la raţiune să se 

accepte acest prim pas în reforma din învăţământ adaptate cerinţelor 

actuale. 

Dl.deputat Alecsandru Ştiucă menţionează că alinierea la 

Declaraţia de la Bologna nu este uşoară. Consideră un succes conceptul 

de masterat didactic şi susţine forma subcomisiei. 

D-na deputat Roberta Anastase apreciază munca subcomisiei şi 

consideră că este nevoie de coerenţă în sistem pentru ca elevii să 

beneficieze de cadre didactice foarte bune. 

Dl.deputat Mihai Dumitriu doreşte că completeze că învăţământul 

nu este un domeniu atractiv datorită salarizării precare şi posturilor din 

mediul rural, naveta nefiind uşoară, de aceea nu vin cei mai buni studenţi. 

În trei ani nu se acumulează cunoştinţe suficiente pentru a preda în liceu.  

D-na deputat Ecaterina Andronescu arată că a făcut parte din 

subcomisie şi subliniază că ordonanţa a apărut din nevoia creşterii 
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nivelului de pregătire pishopedagogică a profesorilor. Departamentele 

psihopedagogice trebuie să fie foarte bine dotate şi propune să se treacă la 

dezbaterea pe text. 

Dl.vicepreşedinte Petru Andea este de părere să se menţină 

masteratul pentru nivelul liceu. De asemenea arată că prevederile legii are 

aplicabilitate peste trei ani, de aceea nu se justifică caracterul de urgenţă. 

Dl.deputat Anghel Stanciu subliniază că decizia care se va lua este 

majoră pentru şcoala românească, esenţa discuţiilor constă în art. (5). 

Dl.secretar de stat Dumitru Miron menţionează că Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării şi-a elaborat argumentele în expunerea de motive 

de la proiectul de lege şi-l menţine. 

Dl.deputat Horia Toma este de părere că nu s-a luat în considerare 

modul cum se ocupă posturile şi precizează că va vota textul ordonanţei 

nu al subcomisiei. 

Dl.deputat Pantelimon Manta crede că e mai puţin restrictiv textul 

din ordonanţă decât cel al subcomisiei şi va trebui să se lase să decidă 

viaţa. 

Dl.deputat Ion Preda este de acord cu textul ordonanţei nu cu 

propunerile subcomisiei. 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu propune sistarea discuţiilor şi 

să se treacă la dezbaterea şi votul pe articole. Astfel, la art.9 (5) se aprobă 

textul din ordonanţă cu 10 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă. Textul 

propus de subcomisie, va fi susţinut în Plen ca amendament respins al d-

lui deputat Anghel Stanciu. La art.9 (6) se aprobă propunerea d-lui 

deputat Anghel Stanciu cu unanimitate de voturi.  La art.9 (7), subcomisia 

propune eliminarea, care se aprobă cu 11 voturi pentru şi 6 voturi 

împotrivă. Alin.(8) al art.9 se aprobă cu unanimitate de voturi, textul din 

ordonanţă cu modificări. La art.9 (9) se aprobă textul din ordonanţă cu 9 

voturi pentru, 8 voturi împotrivă, şi o abţinere. Amendamentul propus de 
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dl.Anghel Stanciu la acest articol este respins cu 7 voturi pentru şi 11 

voturi împotrivă. La art.9 (10) se aprobă amendamentul subcomisiei cu 

unanimitate de voturi (19 voturi pentru). Art.9 (11) modificat cu 

amendamentul comisiei se aprobă cu 15 voturi pentru şi 4 voturi 

împotrivă. Textele articolelor se regăsesc în raportul comisiei înaintat 

Plenului Camerei Deputaţilor. Supus votului final proiectul de lege se 

aprobă cu 12 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă. De asemenea se aprobă 

şi operarea pe text a observaţiilor de tehnică legislativă făcute pe textul 

legii de către Consiliul Legislativ. 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu declară închise lucrările 

şedinţei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Lia Olguţa Vasilescu 

 

 

 

 

 

 

 
 


