PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
BUCUREŞTI: 5 noiembrie 1998
Nr. 751/XVIII/9

PROCES-VERBAL
al şedinţei Comisiei din ziua de 4 noiembrie 1998
La lucrările Comisiei sunt prezenţi 28 deputaţi, fiind absent 1 deputat.
La lucrările Comisiei participă ca invitaţi:
- dl. Mihai Korka – secretar de stat – Ministerul Educaţiei Naţionale
- d-na Floare Comşea – secretar de stat – Ministerul Educaţiei Naţionale
- d-na Lucia Gliga – director general – Ministerul Educaţiei Naţionale
Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. vicepreşedinte Gheorghe Secară.
Comisia a adoptat cu unanimitatea de voturi următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei
Române şi reglementarea unor cheltuieli specifice
Raportori: Ionescu Alexandru, Antonescu Niculae Napoleon, Stănescu
Mihai Sorin.
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.103/1998
privind modificarea structurii normei didactice în învăţământul preuniversitar.
Raportori: Asztalos Ferenc, Andrei Gheorghe, Bejinariu Petru.
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1998
privind acordarea de credite bancare pentru studenţii din învăţământul de stat.
Raportori: Andronescu Ecaterina, Cotrutz Constantin
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4. Propunerea legislativă privind trecerea Institutelor Academiei în reţeaua
Ministerului Cercetării şi Tehnologiei.
Raportori: Cotrutz Constantin, Petrescu Virgil, Stănescu Mihai Sorin,
Vâlceanu Gheorghe.
5. Propunerea legislativă privind restituirea bunurilor preluate de stat din
patrimoniul Academiei Române
Raportori: Moldovan Petre, Şaganai Nusfet
6. Propunerea legislativă privind “Legea bibliotecarilor”
Raportori: Nicolaiciuc Vichentie, Andrei Gheorghe, Becsek Garda
Dezideriu Coloman, Palade Dan, Pavelescu Claudiu.
Dl. vicepreşedinte Gheorghe Secară propune începerea discuţiilor cu
punctul 2 al ordinei de zi şi anume Ordonanţa nr.103/1998.
Dl. deputat Gheorghe Andrei prezintă raportul pe care fiecare membru al
Comisiei l-a primit în casetă.
D-na secretar de stat Floare Comşea doreşte să precizeze că raportul
răspunde propunerilor pe care Ministerul Educaţiei Naţionale le-a făcut.
Dl. vicepreşedinte Gheorghe Secară arată că s-au făcut mai multe propuneri
referitoare la titlul legii; în urma dezbaterilor s-a stabilit formularea …”privind
structura normei didactice”… Supusă votului este aprobată cu 17 voturi pentru şi 2
abţineri.
Se continuă cu art.1, la care d-na secretar de stat Floare Comşea solicită să
se elimine sintagma “ora de dirigenţie”,să rămână doar consiliere.
Dl. deputat Niculae Napoleon Antonescu este de părere această formulare
“ora de dirigenţie” trebuie să apară în text atâta cât există dirigenţie, apoi sintagma
va dispare cu timpul.
D-na deputat Ecaterina Andronescu insistă să rămână ora de dirigenţie,
pentru că până la sfârşitul anului şcolar Curtea de Conturi poate întreba cum se
plătesc aceste ore.
Şi dl. deputat Petru Bejinariu este de aceeaşi părere.
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Dl. vicepreşedinte Gheorghe Secară consideră că ar trebui incluse şi orele
de consiliere.
D-na secretar de stat Floare Comşea precizează că apare această formulare
la art.2.
Dl. expert Simion Cioată este de părere că pentru a se obişnui cu sintagma
“consiliere” să apară şi această denumire în paranteză.
Dl. vicepreşedinte Gheorghe Secară supune votului art.1 care se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Se trece la art.2, la care d-na deputat Ecaterina Andronescu propune
eliminarea punctului b) cu care nu este de acord.
D-na secretar de stat Floare Comşea arată că nu se doreşte afectarea
statutului disciplinelor dar trebuie dată posibilitatea profesorilor să predea integrat,
atunci când consideră că au teme care se pretează la acest lucru.
D. deputat Gherghe Tarna este de părere că lucrurile sunt puţin forţate, în
primul rând învăţământul superior trebuie adaptat la acest program.
Dl. vicepreşedinte Ferenc Asztalos subliniază că este de acord cu d-na
secretar de stat, pentru că abordarea acestui sistem nu devine imperativ pentru
nimeni.
Dl. deputat Alexandru Brezniceanu consideră că textul aşa cum este
prezentat este imperativ şi de aceea propune să se introducă posibilitatea de
permisivitate.
Dl. deputat Nicolae Vasilescu doreşte ca d-na secretar de stat să precizeze
dacă există posibilităţi bugetare pentru plata acestor echipe de profesori, care
impotetic vorbind pot ajunge până la 20; propune ca această posibilitate să fie la
fel la toate disciplinele.
Dl. vicepreşedinte Gheorghe Secară supune votului eliminarea pct.b) de la
art.2; se aprobă eliminarea cu 12 voturi pentru şi 9 împotrivă.
În continuare s-a convenit să se formuleze un alt text pentru pct.b).
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Dl. vicepreşedinte Gheorghe Secară propune preambulul de la art.2, care se
aprobă în unanimitate; la pct.a) se adaugă sintagma “sau/şi” şi se aprobă în
unanimitate; la pct.b) se supune votului textul nou, care se aprobă în unanimitate;
de asemenea şi pct.c) se aprobă în unanimitate; la pct.d) dl. deputat Gheorghe
Tarna propune “1-4 ore”, deoarece realitatea demonstrează că pentru performanţă
şcolară numărul de ore prevăzut este prea mic.
Dl. deputat Petre Moldovan nu este de acord cu extinderea la 1-4 ore.
Dl. deputat Virgil Petrescu consideră că pentru performanţe şcolare numărul
1-4 ore este exagerat şi propune 1-3 ore.
Dl. secretar de stat Mihai Korka este de părere că textul se referă la
“stimularea şi sprijinirea performanţelor şcolare” şi nu trebuie să se ajungă la o
supranormare şi suprasolicitare a bugetului învăţământului.
Dl. vicepreşedinte Gheorghe Secară supune votului propunerea d-lui Tarna
cu “1-4 ore”, care nu se aprobă cu 10 voturi împotrivă, 9 voturi pentru şi 2
abţineri; în continuare se supune votului propunerea d-lui Petrescu cu “1-3 ore”,
care se aprobă cu 17 voturi pentru şi 4 împotrivă; art.2 în ansamblu se aprobă cu
unanimitate de voturi şi are următorul conţinut:
Art.2 – Norma didactică de predare-învăţare, de educaţie, de instruire
practică şi de evaluare curentă a elevilor în clasă reprezintă numărul de ore
corespunzătoare activităţilor prevăzute la art.1 lit.a) şi se stabileşte pentru
profesorii din învăţământul preuniversitar secundar la 18 ore pe săptămână, cu
excepţia situaţiilor prevăzute în Legea nr.128/1997 privind Statutul
personalului didactic, în care pot fi cuprinse:
a) activităţile de predare-învăţare pe clase sau/şi pe grupe de 10-15
elevi;
b) Activităţile de predare-învăţare realizate în echipe constituite din
câte două cadre didactice (1-2 ore pe săptămână). În acest caz, normarea
se face integral pentru fiecare cadru didactic din echipă în parte.
Activităţile desfăşurate în echipe de cadre didactice pot fi organizate
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ţinând seama de condiţiile concrete ale unităţii de învăţământ şi de
opţiunile cadrelor didactice, cu aprobarea consiliului profesoral.
c) Text fără modificări;
d) Text nou: activităţi complementare de stimulare şi sprijinire a
performanţelor şcolare deosebite (1-3 ore pe săptămână).
Art.3 cu modificări şi art.4 text nou sunt aprobate cu unanimitate de
voturi, după cum urmează:
Art.3 – Norma didactică de predare-învăţare, de educaţie, de instruire
practică şi de evaluare curentă a elevilor în clasă reprezintă numărul de ore
corespunzătoare activităţilor prevăzute la art.1 lit.a) şi se stabileşte pentru maiştri
instructori din învăţământul preuniversitar la 24 ore pe săptămână, cu excepţia
situaţiilor prevăzute în Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului
didactic, în care pot fi cuprinse:
a) Text fără modificări
b) activităţi de predare-învăţare realizate de către echipe de cadre didactice,
conform art.2 lit.b);
c) Text fără modificări.
Art.4- Text nou:
Norma didactică de învăţare, de educaţie şi de evaluare curentă a
copiilor cuprinşi în grupele din centrele de plasament, reprezintă numărul de
ore corespunzătoare activităţilor prevăzute la art.1 lit.a) şi se stabileşte
pentru educatoare/educatori, învăţători/educatori, institutori/educatori,
profesori/educatori şi pedagogi sociali la 25 ore pe săptămână, în care pot fi
incluse:
a) activităţi de învăţare, de educaţie şi de evaluare curentă cu grupa
de 10-15 copii;
b) activităţi de instruire practică, testări sociometrice realizate de
către două cadre didactice (2-3 ore pe săptămână) cu grupa de 10-15 copii.
ore de consiliere şi de orientare (1-2 ore pe săptămână).
Dl.deputat Ionel Marineci împreună cu dl. deputat Petre Moldovan au
propus un articol 5 nou, care se aprobă în unanimitate şi are următorul conţinut:
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Art.5 – Text nou:
Norma didactică pentru educatoare-educator, învăţător-educator,
institutor-educator, profesor-educator, maistru-instructor şi pedagog social
din învăţământul special este de 20 ore pe săptămână. Structura acesteia
cuprinde activităţile prevăzute la art.2 lit.a), b), c) sau, după caz, de la art.4.
Art.4 din textul iniţial devine art. 6 la care se aduc unele modificări, se
aprobă cu unanimitate de voturi şi are următorul conţinut:
Art.6 – Aplicarea noii structuri a normei didactice prevăzute prin prezenta
ordonanţă se realizează de către unităţile de învăţământ preuniversitar, începând
cu anul şcolar 1998-1999. În anul şcolar 1998-1999 normele sunt structurate
astfel încât să nu conducă la creşterea numărului de norme didactice ce revin în
medie pe unitatea de învăţământ.
În continuare se supune votului Ordonanţa nr.103/1998 în ansamblu şi se
aprobă în unanimitate.
Se continuă cu punctul 1, proiectul de Lege privind acordarea unor drepturi
membrilor Academiei Române şi reglementarea unor cheltuieli specifice.
Raportori: Ionescu Alexandru, Antonescu Niculae Napoleon, Stănescu Mihai
Sorin.
Deoarece au existat opinii diferite se prezintă două rapoarte la acest proiect
de lege.
Dl. Alexandru Ionescu prezintă primul raport în care exprimă un oprobiu şi
recomandă să nu se voteze acest proiect de lege, care ia din banii ţării şi se dau
Academiei Române.
Dl. deputat Niculae Napoleon Antonescu prezintă raportul făcut împreună
cu dl.Sorin Stănescu şi apreciază că sunt pe deplin justificate aceste cheltuieli
pentru elita ţării.
Dl. deputat Sorin Stănescu arată că bugetul nu este afectat, dar trebuie găsit
un temei legal pentru aceste cheltuieli şi propune aprobarea proiectului de lege.
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Dl. vicepreşedinte Gheorghe Secară supune votului titlul legii care se
aprobă cu 11 voturi pentru şi 6 împotrivă; art.1 se aprobă cu 12 voturi pentru şi 6
împotrivă; art.2 se aprobă cu 11 voturi pentru şi 7 împotrivă; proiectul de lege în
ansamblu se aprobă cu 11 voturi pentru şi 7 împotrivă.
Se trece la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.105/1998 privind acordarea de credite bancare pentru studenţii din
învăţământul de stat.
D-na deputat Ecaterina Andronescu care a întocmit raportul, solicită
amânarea pentru o şedinţă viitoare în scopul avizării acestuia şi de Banca
Naţională a României, potrivit dispoziţiilor art.89 din Legea bancară nr.58/1998.
Cu unanimitate de voturi se aprobă amânarea proiectului de lege.
La punctul 4 al ordinei de zi, se dezbate propunerea legislativă privind
trecerea Institutelor Academiei în reţeaua Ministerului Cercetării şi Tehnologiei.
Raportul este prezentat de dl. deputat Constantin Cotrutz, care propune
respingerea propunerii legislative. Supusă votului, această propunere legislativă se
respinge cu 16 voturi pentru şi 2 împotrivă.
La punctul 5 al ordinei de zi, se dezbate propunerea legislativă privind
restituirea bunurilor preluate de stat din patrimoniul Academiei Române. Raportul
este prezentat de dl. deputat Petre Moldovan, care propune să se dea aviz negativ.
Supusă votului, propunerea legislativă se respinge cu unanimitate de voturi.
Se continuă cu punctul 6 al ordinei de zi, propunerea legislativă privind
Legea bibliotecilor. La cererea raportorilor, pentru o documentare suplimentară,
dezbaterea a fost amânată, fiind aprobată cu unanimitate de voturi.
Ordinea de zi fiind epuizată, dl. vicepreşedinte Gheorghe Secară, declară
închise lucrările şedinţei.
PREŞEDINTE

SECRETAR

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu

Prof.univ.dr.Alexandru Ionescu
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