
 

 

      Nr. înreg: 44/07.02.2006 
 
Către: Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
În atenţia:  

Ministrului MEdC, dl. Prof.univ.dr.ing. Mihail Hărdău 
 

 
POZIŢIA  

ALIANŢEI NAŢIONALE A ORGANIZAŢIILOR STUDENŢEŞTI DIN ROMÂNIA  
asupra  

MODIFICĂRII LEGII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 
 

 În conformitate cu solicitarea venită din partea Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării, ANOSR a analizat şi supus dezbaterii Legea nr. 84 din 24 iulie 1995 – 
Legea Învăţământului, cu modificările şi completările ulterioare.  

 
Concluziile acestei analize nu vizează doar modificarea formei 

actuale a legii, întrucât considerăm că noua Lege a învăţămâtului ar trebui 
regândită atât sub aspect formal, cât şi din punct de vedere al statutului 
actorilor implicaţi în procesul de învăţământ.  

 
Principiile generale pe care ANOSR le susţine în elaborarea Legii 

Învăţământului sunt: 
- Necesitatea unei prevederi care să detalieze statutul studentului în 

România, cu drepturile şi obligaţiile ce decurg din acesta.  
- Garantarea includerii reprezentanţilor studenţilor, aleşi în mod 

democratic şi transparent, în toate structurile aparţinând MEdC şi 
instituţiilor de învăţământ superior cu rol decizional, ca parteneri egali 
în procesul de învăţământ superior. 

- Restrângerea numărului de acte normative ce vizează Învăţământul 
superior şi includerea acestora într-un singur document – Legea 
Învăţământului. 

 
Protocolul încheiat între MEdC şi ANOSR din data de 17.11.2005 

stipulează faptul că reprezentanţi ai ANOSR vor participa la toate etapele 
elaborării Legii Învăţământului. De aceea, considerăm oportună înfiinţarea 
unei Comisii pentru elaborarea Legii Învăţământului ce va cuprinde şi 
reprezentanţii desemnaţi de către ANOSR. Propunem această modalitate de 
lucru întrucât timpul de feed-back asupra diferitelor opinii ce vizează constituirea 
noului act normativ este semnificativ diminuat.  

 



 

 

 
De asemenea, o Comisie ar avea în componenţa sa şi un specialist în 

drept legislativ, permiţând formularea adecvată a textului de lege. 
 
Drept urmare, în vederea obţinerii unei prime variante ale acestei legi 

până la data stabilită (01.04.2006), propunem constituirea Comisiei până la 
data de 15.02.3006, urmând ca propunerile ce vizează Legea Învăţământului să 
fie remise membrilor acesteia de către reprezentanţii ANOSR. 

Aşteptăm o poziţie a MEdC pe marginea acestei propuneri la întânlirea 
periodică ce va avea loc joi, 09.02.2006, începând cu orele 10:00 la sediul 
ANOSR. 

 

07.02.2006 

Cu stimă, 

Viorel PROTEASA 

Preşedinte ANOSR 


