PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

Bucureşti, 2 septembrie 2002
Nr.29/314
PROCES - VERBAL
al şedinţelor Comisiei din perioada 26 - 29 august 2002
La lucrările Comisiei sunt prezenţi 21 deputaţi, fiind absenţi 4 deputaţi,
după cum urmează:
- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL
- Antonescu Niculae Napoleon - Grupul Parlamentar al PSD
- Sotiris Fotopolos - Grupul Parlamentar al minorităţilor naţionale
- Georgiu Gingăraş - Grupul Parlamentar al PSD
La lucrările Comisiei participă ca invitaţi:
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
- Ecaterina Andronescu - ministru
- Constantin Corega - secretar de stat
- Gabriel Negrea - consilier al ministrului
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
- Cezar Bârzea - director
- Matei Cerchez - director adjunct
Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele
Comisiei.
Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:
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1. Prezentarea etapizată a strategiei Ministerului Educaţiei şi Cercetării
privind trecerea la învăţământul general obligatoriu de 9 clase prin prizma
prevederilor Legii învăţământului şi aquis-ului comunitar.
2. Informare privind rezultatele concursului de titularizare în învăţământul
preuniversitar, a principalelor concluzii rezultate şi legalitatea măsurilor
anunţate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în corespondenţă cu prevederile
Statutului personalului didactic.
3. Principalele acţiuni avute în vedere de M.E.C. privind asigurarea
cadrului adecvat dechiderii noului an de învăţământ prin prizma prevederilor
legale în vigoare (Legea nr.126/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare în anul şcolar 2001-2002, etc.).
4. Diverse.
26 august 2002
În deschiderea şedinţei dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că există un
punct critic la acest început de an şcolar în ceea ce priveşte clasa a VIII-a.
Conform cutumelor din învăţământ o schimbare se aplică de la începutul unui
ciclu, de aceea clasa a V-a din anul 1999, (anul publicării Legii învăţământului,
care prevede ciclul gimnazial de 9 clase) trebuie să facă 9 clase. Ministerul
Educaţiei şi Cercetării ar trebui să publice metodologia examenului de
capacitate, care ar trebui să se ştie dacă se va ţine după clasa a VIII-a sau a IXa. Ministerul propune o altă variantă şi anume clasa pregătitoare care să înceapă
la 6 ani. Numai că acest lucru nu poate fi încadrat în textul Legii învăţământului,
care prevede altceva, deci va trebui modificată legea sau emisă o ordonanţă de
urgenţă. I.S.E. a avut un contract de cercetare pe această temă şi a analizat
învăţământul în Europa, documentul rezultat este prezentat membrilor Comisiei
pentru studiu. În concluzie, dl.preşedinte Anghel Stanciu întreabă Comisia dacă
este de acord să se analizeze această situaţie.
Dl.deputat Mihai Baciu este de acord cu dezbaterea acestei probleme şi să
se meargă ferm pe respectarea legii.
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Dl.deputat Octavian Petruş arată că studiul făcut de I.S.E. nu prezintă
costurile suplimentare şi dacă bugetul este pregătit să le suporte.
Dl.deputat Marian Ionescu consideră benefice aceste dezbateri care
privesc schimbările profunde din învăţământul preuniversitar şi este de acord cu
audierea conducerii Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi I.S.E.
Dl.deputat Karoly Janos Vekov crede că nu este posibil Comisia să stea
deoparte într-o asemenea situaţie.
27.08.2002
Dl.preşedinte Anghel Stanciu informează că Ministerul Educaţiei şi
Cercetării a pus la dispoziţie un material care va fi dezbătut în Comisie şi în
continuare să se audieze punctul de vedere al I.S.E.
Dl.secretar de stat Constantin Corega menţionează că cei care au făcut
propunerea de modificarea a Legii învăţământului în 1999, de adăugare a unui
an, nu au spus şi cum se va face restructurarea sistemului. În cadrul Ministerului
Educaţiei şi Cercetării au avut loc dezbateri pe această temă pentru a se cunoaşte
ce se întâmplă în Europa. În acest an se va realiza un program pilot, pentru
experimentare, program care va fi prezentat de dl.consilier Gabriel Negrea,
coordonator de program.
Dl.consilier Gabriel Negrea precizează că în programul propus, scopul
este asigurarea egalităţii şanşelor elevilor. În documentarul înaintat membrilor
Comisiei este făcută o analiză a învăţământului în Europa, în care se observă că
53 % din statele analizate au vârsta de debut în învăţământ la 6 ani. De aceea s-a
luat decizia de înfiinţare a clasei pregătitoare, obligatorii, de la 6 ani. Prin
aplicarea acestei strategii se urmăreşte îmbunătăţirea rezultatelor şcolare,
eliminarea repetenţiei, reducerea ratei de neşcolarizare. Pentru anul şcolar 20022003 s-a propus un program pilot, în 12 judeţe. Rezultatele programului sunt
necesare pentru a se putea ulterior lua cele mai bune măsuri. Referitor la
costurile programului, o pondere mare o au cheltuielile de personal.
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Dl.secretar de stat Constantin Corega menţionează, referitor la aquis-ul
comunitar, că în documentul semnat nu apare obligaţia adăugirii unei clase la
învăţământul existent ci este o citare incorectă a documentului.
Dl.director Cezar Bârzea subliniază că în urma lansării proiectului,
opţiunea era pentru extinderea învăţământului la 10 clase, dar era mult mai
costisitor şi s-a renunţat. Consideră că momentul implementării învăţământului
obligatoriu de 9 clase este în 2007. Refeitor la aquis-ul comunitar menţionează
că politicile educaţionale revin statelor.
Dl.director adj. Matei Cerchez prezintă câteva variante de structură
şcolară care au fost studiate în cadrul Institutului, cu implicaţiile care decurg din
aplicarea lor. Oricare variantă care ar fi aplicată va trebui să fie urmată de o
metodologie de aplicare.
Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că au fost audiate punctele de vedere
ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi
invită membrii Comisiei să pună întrebări dacă este cazul.
Dl.deputat Octavian Petruş doreşte ca Ministerul Educaţiei şi Cercetării să
prezinte actul care se referă la învăţământ semnat cu UE. Denumirea de clasă
zero deranjează şi pentru numărare se folosesc numerele naturale. Propune să fie
folosită tradiţia din învăţământul românesc. Trebuie rezolvată şi problema
financiară. Întreabă dacă cheltuielile cu reforma sunt prinse în Buget.
Dl.secretar de stat Constantin Corega răspunde că documentele UE vor fi
prezentate Comisiei. Nu se va numi clasă zero ci clasă pregătitoare. Cheltuielile
cu sălile de la grădiniţă, unde vor fi clase pregătitoare, sunt cuprinse la bugetele
locale. Se preconizează o reducere semnificativă a numărului de elevi în
următorii ani. Pe baza concluziilor în urma aplicării programului pilot din acest
an se va merge mai departe.
Dl.vicepreşedinte Anton Ionescu întreabă dacă profilul clasei pregătitoare
a fost corelat cu învăţământul din Europa, de exemplu cu Germania ?
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Dl.secretar de stat Constantin Corega răspunde că dorinţa ministerului a
fost de compatibilizare a învăţământului românesc cu cel european. Chiar şi în
Germania învăţământul este deficitar.
Dl.deputat Iulian Mincu arată că această clasă pregătitoare face parte din
învăţământul primar, ori legea prevede clasa a 9-a să se adauge la gimnaziu. În
Germania învăţământul obligatoriu este de 12 ani. De asemenea întreabă dacă se
va asigura cornul şi laptele şi pentru clasa pregătitoare.
Dl.secretar de stat Constantin Corega răspunde că anul aceste este un
program pilot care se aplică şi se încadrează în prevederile legii. Anunţă că va fi
supus spre dezbatere proiectul Legii învăţământului preuniversitar şi dacă legea
va fi votată, anul viitor totul va fi legal. Acţiunea privind cornul şi laptele este
prevăzută pentru clasele I-IV şi pentru clasa pregătitoare.
Dl.deputat Ştefan Lăpădat întreabă dacă este pregătit pentru această clasă
curriculum naţional ? Consideră că dacă s-ar trece la învăţământul obligatoriu de
10 ani s-ar rezolva mult mai bine şi mai rapid toate problemele.
Dl.secretar de sta Constantin Corega răspunde că evoluţia demografică
prevede că vor fi mai mulţi copii în mediul rural decât în mediul urban. Există
un curriculum care va fi adaptat pentru clasa pregătitoare. Învăţământul
obligatoriu de 10 ani nu se aplică acum din motive financiare plata manualelor
şcolare, curricula şcolară, formarea profesorilor.
Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos consideră că membrii Comisiei vor lua
o decizie politică, va trebui amendat art.15 din Legea învăţământului, altfel totul
este în afara legii.
Dl.secretar de stat Constantin Corega spune că Legea învăţământului
prevede realizarea de experimente şi nu se precizează cu ce clasă se încep
acestea. Este de părere că legile sunt perfectibile şi se pot schimba. În curând va
fi prezentat proiectul legii învăţământului preuniversitar.
Dl.deputat Marian Ionescu consideră că trebuie amendat şi art.19 din
Legea învăţământului. Consideră sistemul de învăţământ cu 10 clase foarte bun.
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Dl.secretar de stat Constantin Corega consideră că s-a pierdut în 1989,
când s-a trecut de la învăţământul obligatoiu de 10 clase la 8 clase. România se
află printre puţinele ţări care au educatoare şi învăţători care nu au studii
superioare.
Dl.deputat Adrian Moisoiu se întreabă dacă nu cumva aplicarea Legii
învăţământului a început prea târziu. Dacă la rectificarea de Buget s-au alocat
fondurile pentru corn şi lapte ?
Dl.secretar de stat Constantin Corega răspunde că banii pentru acţiunea
corn şi lapte au fost alocaţi prin Hotărâre de Guvern.
Dl.deputat Karoly Vekov consideră că orice lege este perfectibilă, deci şi
Legea învăţământului. Ar dori să se precizeze care sunt cauzele introducerii
reformei ? Această sincopare - 9 clase generale - la ce intervale se va modifica
pentru o altă formulă ? Care este semnificaţia tradiţiei în România în momentul
de faţă ?
Dl.secretar de stat Constantin Corega răspunde că se va trece la o altă
formulă de câte ori va fi necesar. Propune o reevaluare a strategiei
învăţământului preuniversitar, ciclurile de evoluţie ale copilului s-au schimbat
între timp.
Dl.deputat Octavian Petruş nu este de acord cu schimbări bruşte în
învăţământ şi este mai bine să rămână în învăţământ o lege organică şi nu să se
vină cu un proiect de lege a învăţământului preuniversitar - o lege ordinară.
Dl.vicepreşedinte Anton Ionescu este de părere că trebuie amendate toate
curriculele.
Dl.secretar de stat Constantin Corega răspunde că va veni cu o iniţiativă
legislativă care va fi supusă amendării. Şcoala de mâine va arăta mai bine.
Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos întreabă cum se percepe reforma în
şcoli de către cadrele didactice. Propune ca ideile novatoare, cu sprijinul massmediei să fie implementate celor care trebuie să le aplice în şcoli.
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Dl.preşedinte Anghel Stanciu consideră că trebuie să se precizeze când se
va aplica legea din 2003 sau din 2007 şi în raport de asta se nasc unele
consecinţe.
Dl.secretar de stat Constantin Corega arată că în concepţia sa, legea nu se
poate aplica din 2003 pentru că nu sunt pregătite condiţiile de aplicare, deci
legea se va putea aplica din 2007.
Dl.director Cezar Bârzea este de părere că legea se va putea aplica tot din
anul 2007. Crede că ordinul ministrului trebuie schimbat, în lege nu se spune cu
ce generaţie se începe.
Dl.director adjunct Matei Cerchez este de aceeaşi părereşi anume că din
anul 2007 se pot aplica prevederile Legii învăţământului.
Dl.preşedinte Anghel Stanciu spune că mai sunt două săptămâni până la
începerea anului şcolar şi trebuie anunţat oficial ce vor face elevii clasei a VIIIa, vor da capacitate sau nu ? Se poate da un ordin al ministrului care să
reglementeze situaţia.
Dl.secretar de stat Constantin Corega precizează că pentru elevii din clasa
a VIII-a în luna iunie a fost emis un ordin al ministrului care precizează că vor
da capacitate. Este de părere că împreună cu Comisia, ministerul va elabora o
nouă lege a învăţământului care va răspunde necesităţilor româneşti.
Dl.preşedinte Anghel Stanciu subliniază că trebuie găsită soluţia cea mai
bună pentru şcoala românească, prin prisma legislaţiei.
28 august 2002
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
- Ecaterina Andronescu - ministru
- Constantin Corega - secretar de stat
- Gabriel Negrea - consilier al ministrului
Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele
Comisiei. Se continuă dezbaterile din zilele precedente. În şedinţele precedente

8

au fost expuse punctele de vedere asupra extinderii duratei învăţământului
obligatoriu de 9 ani şi s-au pus întrebăti pentru edificare. În continuare d-na
ministru va încerca analizarea acestei probleme, care a devenit oficială prin
prezentarea materialului documentar întocmit de minister. Dl.preşedinte
consideră că este un moment istoric al învăţământului românesc. În consecinţă,
pe varianta ministerului clasa pregătitoare pe actualul text de lege nu există, deci
trebuie introdus în lege modificarea ca structură a zonei învăţământului
preşcolar. În varianta ministerului se ajunge la 9 ani de învăţământ nu la 9 clase.
Tot din datele ministerului reiese că învăţământul superior secundar - liceu - în
toate ţările are durata de 3 ani. Nu se pot face schimbări de esenţă fără a se
modifica textul legii învăţământului. Nodul gordian este dacă clasa a 9-a va ţine
de liceu sau de gimnaziu. În concluzie trebuie stabilit dacă se abandonează ceea
ce este în lege, aprobat deja sau se aprobă modificarea legii prin introducerea
clasei pregătitoare - aceasta fiind problema care va trebui rezolvată în cadrul
dezbaterii în Comisie.
D-na ministru Ecaterina Andronescu menţionează că în acest moment
decizia care va fi luată trebuie să ţină seama de locul unde se află România faţă
de Europa, dar ţinându-se seama şi de posibilităţile ţării, tradiţie. Numai în
România se mai găseşte învăţământ obligatoiu de 8 clase şi trebuie să se facă
alinierea la 9 clase. Tendinţa, şi în celelalte ţări, este de deplasare a
învăţământului spre vârste mai mici, de la 7 la 6 ani. Pentru realizearea acestui
lucru se impune modificarea legii învăţământului şi de aceea în anul 2001 s-au
făcut foarte multe analize referitor la costurile, numărul de profesori şi de săli.
Pentru fiecare variantă care este prezentată în materialul documentar există şi
avantaje şi dezavantaje. Dintre toate variantele analizate în materialul
documentar înaintat, orientarea la prelungirea cu o clasă în zona preprimară are
cele mai mici dezavantaje. Dacă s-ar adăuga o clasă la gimnaziu, dezavatanjele
ar fi mult mai mari. Documentul a fost elaborat ca o bază de discuţie, nu s-a luat
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încă o decizie, se doreşte ca împreună cu Comisia să se găsească soluţia cea mai
bună.
Dl.vicepreşedinte Anton Ionescu propune ca grupa pregătitoare să fie
clasa I şi ministerul să regleze curricula.
Dl.deputat Petru Andea

subscrie la propunerea d-lui deputat Anton

Ionescu de generalizare a clasei pregătitoare.
Dl.deputat Vasile Miron a studiat propunerile ministerului şi varianta cu
programul pilot pentru anul 2002/2003. O consideră bună şi este de acord cu
soluţia clasa pregătitoare să devină clasa I şi renumerotarea claselor.
Dl.deputat Petre Moldovan subliniază că în varianta propusă de minister,
clasa I la 6 ani, problema restructurării învăţământului se va pune peste 4 ani. Se
impune modificarea Legii învăţământului la art.18 (1), 19, 20 (2), 20 (3). Este de
acord cu varianta de a începe clasa I-a la 6 ani.
Dl.deputat Karoly Vekov optează pentru varianta cu 10 clase învăţământ
obligatoriu, pentru că nu în jos trebuie să se dezvolte învăţământul ci în sus.
Consideră că aspectul creativ şi aplicativ trebuie să domine în clasele de liceu.
Pledează pentru adăugarea unei clase după clasa a VIII-a.
Dl.deputat Marian Ionescu susţine învăţământul obligatoriu de 10 clase
ţinându-se cont şi de tradiţia care a existat în acest sens în România.
Dl.deputat Iulian Mincu consideră că s-a renunţat la introducerea unei
clase, după clasa a VIII-a, din cauza creşterii costurilor. Dacă tot trebuie să se
facă unele sacrificii atunci să se aplice prevederile legii învăţământului.
D-na ministru Ecaterina Andronescu precizează că nu este vorba de un
efort financiar pe care să nu-l facă ministerul ci de faptul că profesorii de liceu
nu vor să se deplaseze către gimnaziu şi astfel va creşte numărul de cadre
didactice necalificate.
Dl.deputat Ionel Marineci felicită conducerea ministerului pentru
argumentaţia ştiinţifică pe care a adus-o în sprijinul învăţământului obligatoriu
de la 6 ani. Optează pentru varianta aşezării unei clase înaintea ciclului primar,
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dacă s-ar aşeza după ciclul gimnazial s-ar transforma într-o clasă de orientare.
Este de părere că există voinţă politică la Comisie pentru a se modifica legea
învăţământului.
Dl.deputat Adrian Moisoiu propune ca dacă este gata proiectul legii
învăţământului preuniversitar să se discute acum şi nu să se modifice legea
învăţământului. Optează pentru aplicarea soluţiei cu 10 clase învăţământ
obligatoriu.
D-na ministru Ecaterina Andronescu crede că varianta cu şcoala care
începe la 6 ani este foarte bună şi nu vrea să se strice ceea ce este bun.
Dl.deputat Paul Magheru este de părere că nu sunt pregătiţi copiii să
înceapă şcoala la 6 ani. Consideră că organizarea actuală a sistemului de
învăţământ corespunde recomandărilor europene şi nu trebuie făcut nimic în
grabă.
D-na ministru Ecaterina Andronescu arată că nu există nici o recomandare
a UE nici pentru 9 clase nici pentru clasa I la 6 ani. Din elevii care au 16 ani
doar 3-4 % nu urmează liceul, învăţământul profesional sau de ucenici, pentru că
nu vor ei. Codul Muncii prevede acum angajarea cu carte de muncă de la 15 ani.
Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos doreşte să se dea o finalitate acestor
discuţii unde s-a acceptat ideea ca şcolarizarea să înceapă la 6 ani, şi clasa
pregătitoarea să se numeroteze cu clasa I-a. Propune să se creioneze intenţia
ministerului pentru a se putea anunţa în teritoriu.
Dl.deputat Ştefan Lăpădat susţine varianta cu 10 clase învăţământ
obligatoriu.
Dl.deputat Emil Rus este de acord ca şcolarizarea să înceapă la 6 ani dar
propune ca terminologia să fie simplă şi clară.
Dl.deputat Gheorghe Roşculeţ consideră vârsta de 6 ani este foarte bună
pentru clasa I şi sistemul de învăţământ să decurgă aşa cum l-a conturat
ministerul. Este de acord şi cu prelungirea învăţământului la 10 ani.
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Dl.preşedinte Anghel Stanciu anunţă că se intră în cea de a doua fază,
aceea de a se lua o decizie, teoretic actuala clasă a 8-a trebuie să intre în clasa a
9-a şi să dea examen de capacitate.
D-na ministru Ecaterina Andronescu răspunde că anul viitor nu sunt
condiţii să se înceapă cu clasa a 9-a, de aceea se va începe cu clasa I,
pregătitoare pentru şcoală.
Dl.preşedinte Anghel Stanciu precizează că s-a stabilit prin două ordine
de ministru, succesive şi anume că, clasa a V-a din anul 1999 va fi prima clasă
care va face 9 ani. Se impune apariţia unui alt ordin al ministrului, de modificare
al celorlalte două ordine, pentru a exista o bază legală. Trebuie stabilit ce se
modifică, ciclul gimnazial sau primar. Apar modificări şi în planul de
învăţământ. Prin acest nou ordin care va apare trebuie precizat când va începe
ciclul cu 9 ani.
D-na ministru Ecaterina Andronescu subliniază că atunci când va începe
învăţământul la 6 ani se va face un curriculum coerent, de ansamblu. Principiile
proiectului legii învăţământului preuniversitar au fost finalizate şi ar putea intra
în dezbatere curând.
Dl.preşedinte Anghel Stanciu întreabă dacă clasa a 9-a va începe în anul
şcolar 2003-2004 ?
D-na ministru Ecaterina Andronescu răspunde că este o soluţie, dar după
vacanţă se va veni cu o soluţie care va fi comunicată şi Comisiei.
Dl.preşedinte Anghel Stanciu subliniază că până la 15 septembrie trebuie
să apară un ordin explicit care să anule ordinele anterioare şi să precizeze ce se
face cu clasa a 9-a. De asemenea trebuie modificată curricula pentru gimnaziu.
Este întrebat ministerul dacă are obiecţii la probleme ridicate.Răspunsul este nu.
Se continuă dezbaterea cu pct. 2 din ordinea de zi, Informare privind
rezultatele concursului de titularizare în învăţământul preuniversitar, a
principalelor concluzii rezultate şi legalitatea măsurilor anunţate de Ministerul
Educaţiei şi Cercetării în corespondenţă cu prevederile Statutului personalului
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didactic. Dl.preşedinte invită pe dl.consilier Simion Cioată să prezinte ce anume
reprezintă examenul de definitivat.
Dl.consilier Simion Cioată arată că examenul de definitivat reprezintă o
testare a capacităţii individului de a lucra în acest domeniu al învăţământului.
D-na ministru Ecaterina Andronescu subliniază că examenul de
definitivat nu are legătură cu examenul de titularizare. La examenul de
titularizare 8900 de profesori au luat note sub 5. Solicită sprijinul Comisiei ca
cei care au luat note sub 5 să nu fie acceptaţi ca suplinitori în învăţământ. În
învăţământul universitar numărul de norme suplinite este foarte mic pentru că sau dat normele cadrelor titulare. Nu va fi o problemă să nu mai fie folosiţi
suplinitorii care nu au luat la examenul de titularizare note peste 5.
Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos arată că o pondere mare dintre cei care
s-au prezentat la examenul de titlarizare o au licenţiaţii care au părăsit de curând
facultatea şi nu au experienţă, deşi au luat licenţa cu note mari. Consecinţele
acestui insucces este suportat doar de ei. Tinerii nu ştiau de această decizie a
ministerului, căci altfel nu s-ar fi prezentat la concurs.
D-na ministru Ecaterina Andronescu menţionează că examenul de licenţă
are un conţinut faţă de examenul de titularizare şi nu cuprinde metodica predării
disciplinei respective, dar nu se poate trece peste lipsa de pregătire a
examenului. Examenul de titularizare prevedea foarte clar că vor fi acceptaţi cei
cu note peste 7. Această situaţie se va repetat an de an.
Dl.deputat Petre Moldovan spune că dacă cel care are nota sub 5, dar are
definitivatul îşi pierde dreptul de a preda în învăţământ.
Dl.preşedinte Anghel Stanciu precizează că definitivatul nu este un grad
didactic şi ministerul poate fi atacat în contencios.
Dl.deputat Vasile Miron arată că cei care s-au înscris la titlularizare în
anii trecuţi şi au luat note mici nu au fost pedepsiţi ca cei din acest an. Este
adevărat că nu au fost pregătiţi, dar şi subiectele au fost exagerate, pentru
olimpiade internaţionale. Pentru acest an trebuie găsită o soluţie şi de anul viitor
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să se ia măsuri. În teritoriu inspectorii şcolari generali îi preferă pe aceşti
suplinitori, decât pe cei fără experienţă de loc. Propune să fie reprimiţi în
învăţământ.
D-na ministru Ecaterina Andronescu nu este de acord să fie primiţi în
învăţământ.
Dl.preşedinte Anghel Stanciu pledează pentru dreptul profesorului
definitiv de a preda în învăţământ, altfel va trebui dat un ordin care să interzică
acest drept.
Dl.vicepreşedinte Anton Ionescu înţelege situaţia dar explică că vor veni
la suplinire absolvenţi de liceu care sunt mai slabi ca cei care au luat note mici.
Aminteşte principiul care prevede că în timpul meciului nu se schimbă regulile
şi în acest condiţii cei care s-au prezentat la concurs, dacă ar fi ştiut ce
repercursiuni au, s-ar fi pregătit mai bine, fie nu se prezentau şi nu mai erau
excluşi din învăţământ.
Dl.deputat Karoly Vekov precizează că dezbaterile care au avut loc în
Comisie se doreşte să fie de ajutor ministerului şi consideră că se face o
nedreptate acestor profesori, pentru că ar trebui verificaţi şi alţii, nici inspecţiile
care s-au făcut nu au fost bune, iar la universităţi şi de stat şi particulare,
metodologia şi pedagogia trebuie mai bine pregătite, prin alocarea unui număr
mai mare de ore.
Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos arată că cei mai mulţi sunt cei care vin
direct din facultate şi nu au vină că nu au fost bine pregătiţi şi nici nu ştiau
dinainte ce îi aşteaptă, pentru că nu s-ar fi prezentat. Se încearcă rezolvarea
problemei prin profersori cu cumul şi plata cu ora sau pensionari, dar într-o
şcoală din mediul rural sunt puţini calificaţi, cum se vor acoperi acele clase ?
Dl.deputat Petre Moldovan propune să nu fie judecaţi toţi la fel şi să se
rezolve problema în universităţi referitor la metodică şi pedagogie. Asta nu
înseamnă că ar fi împotriva calităţii învăţământului.
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Dl.vicepreşedinte Anton Ionescu precizează că pe cei care vin la suplinire
nu îi examinează nimeni şi sunt luaţi de buni. Ministerul poate fi atacat în
justiţie.
Dl.deputat Petru Andea consideră că legislaţia este lacunară în acest sens
şi împotriva mediocrităţii trebuie revăzute căile de sancţionare. Crede că d-na
ministru a propus soluţia de suspendare pe un an, dorind să descurajeze
mediocritatea.
D-na ministru Ecaterina Andronescu arată că sunt 190.000 de profesori
titulari, 80.000 suplinitori şi 8900 de cadre nu mai pot suplini un an. Din analiza
făcută de minister reiese că titularii pot lua ore suplimentare şi acoperă posturile
libere. Săptămâna viitoare se va face o analiză cu inspectorii şcolari generali din
toată ţara pentru a se cunoaşte situaţia acoperii cu profesori necalificaţi. În
proiectul de Buget pe 2003 s-a propus dublarea sumei pentru perfecţionarea
cadrelor didactice.
Dl.preşedinte Anghel Sanciu, în concluzie, arată că soluţia cea mai bună
este să se analizeze de la caz la caz situaţia creată şi în urma analizei făcută cu
inspectorii şcolari din judeţe, în raport de acoperirea cu personal calificat, să se
ia măsuri. În continuare declară închise lucrările şedinţei şi menţionează că
punctul 3 din ordine a de zi se va dezbate în şedinţa următoare.

PREŞEDINTE
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu
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