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                       PROCES-VERBAL 

          al şedinţei Comisiei din ziua de 9 septembrie 1997 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 27 deputaţi, fiind absenţi 2 deputaţi. 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

- Dl.Virgil Petrescu - Ministrul educaţiei naţionale 

- Dl. Petre Mihai Gorcea - Secretar de stat - Ministerul Educaţiei Naţionale 

- Dl. A. Bereş - Secretar de stat - Ministerul Educaţiei Naţionale 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 

Audierea conducerii Ministerului Educaţiei Naţionale reprezentată de 

ministrul Virgil Petrescu şi secretarii de stat. 

Obiectivele audierii rezultate în urma şedinţei Comisiei din 3 septembrie 

1997 sunt: 

1. Acţiunile avute în vedere de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru 

aplicarea urgentă a prevederilor Statutului personalului didactic. 

2. Pregătirea deschiderii noului an de învăţământ. 

3. Organizarea admiterii în învăţământul superior, cu referire la deciziile 

ministerului şi respectarea autonomiei universitare. 

 

4. Reforma în învăţământul preuniversitar: concept, direcţii de acţiune, 

etape parcurse, analiză şi evaluare. Proiecte legislative avute în vedere. 
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5. Informare cu privire la învăţământul românesc de peste graniţele ţării 

(document scris). 

6. Măsurile stabilite de conducerea ministerului privind înlăturarea crizei de 

autorizate din învăţământ. 

Ministrul educaţiei naţionale, prof.univ.dr.ing. Virgil Petrescu a făcut o 

expunere în faţa Comisiei referitoare la acţiunile avute în vedere de Ministerul 

Educaţiei Naţionale pentru aplicarea urgentă a prevederilor Statutului personalului 

didactic, pregătirea deschiderii noului an de învăţământ, organizarea admiterii în 

învăţământul superior. 

Pe marginea expunerii au luat cuvântul următorii deputaţi: Anghel Stanciu, 

Gheorghe Secară, Ferenc Asztalos, Vichentie Nicolaiciuc, Mihai Vitcu, Ionel 

Marineci, Alexandru Brezniceanu, Eugen Hilote, Ecaterina Andronescu, Gheorghe 

Tarna,  Petru Bejinariu, Ovidiu Drăgănescu, Gheorghe Vâlceanu, Alexandru 

Ionescu, Gheorghe Andrei, Dan Palade. 

Principalele subiecte abordate în cadrul primelor trei puncte ale ordinii de zi 

au fost: 

- norma didactică şi normarea personalului auxiliar precum şi numărul de 

posturi prevăzute în Legea bugetului de stat; 

- numirea inspectorilor generali: criterii şi avize; 

- măsuri de aplicare a Statutului personalului didactic prin circulare în 

teritoriu; 

- venituri bugetare (buget de stat, bugete locale) şi venituri proprii; 

- descentralizarea, implicarea administraţiei locale şi autonomia 

universitară; 

- aspectele şcolarizării elevilor de origine română în Ucraina şi Republica 

Moldova; 

- deschiderea anului şcolar (ocuparea catedrelor, consolidări, racordări la 

gaze, reparaţii, lucrări de întreţinere, etc.); 
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- relaţiile Ministerului Educaţiei Naţionale cu inspectoratele şcolare, 

profesorii şi petiţionarii. 

În afara acestora s-au mai abordat probleme punctuale rezultate din 

întâlnirile în teritoriu ale deputaţilor cu cadre didactice. 

 Comisia apreciază activitatea desfăşurată de conducerea Ministerului 

Educaţiei Naţionale considerând măsurile luate ca fiind necesare şi oportune. De 

asemenea s-a apreciat şi prestaţia ministrului care a răspuns documentat 

problemelor puse în discuţie. A rezultat că legea amintită poate fi aplicată, 

existând şi fondurile necesare, acordate prin Ordonanţa de rectificare a bugetului 

de stat pe anul 1997. 

 Comisia, împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale, consideră ca fiind un 

semnal pozitiv pentru întregul corp profesoral, cu prilejul deschiderii noului an de 

învăţământ, să fie aplicate următoarele prevederi din lege: 

 1. Aplicarea normării pentru profesorii de muzică, educaţie fizică şi desen, 

precum şi scutirea de taxe de înscriere la examenele de admitere în învăţământul 

superior pentru candidaţii proveniţi din familii de cadre didactice. 

 2. Acordarea sporului de stabilitate în învăţământ. 

 3. Stimularea materială a personalului didactic cu titlul de doctor. 

 4. Aplicarea tranşelor suplimentare de vechime. 

 5. Acordarea indemnizaţiei pentru activitate educativă diriginţilor, 

învăţătorilor, institutorilor şi educatoarelor. 

 6. Acordarea sporului de suprasolicitare. 

 Punctele 4, 5 şi 6 din ordinea de zi se vor dezbate într-o şedinţă ulterioară, 

şedinţă în care dl. secretar de stat Petre Mihai Gorcea va prezenta un material 

privind reforma în învăţământul preuniversitar. 

 

          PREŞEDINTE                                          SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu         Prof.univ.dr.ing.Ecaterina Andronescu 
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