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PROCES - VERBAL 
 

al şedinţei Comisiei din ziua de 11 iunie 2002 
 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 21 deputaţi, fiind absenţi patru 

deputaţi, după cum urmează: 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

 - Antonescu Napoleon - Grupul Parlamentar al PSD 

 - Baciu Mihai - Grupul Parlamentar al PD 

 - Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PSD 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

- Ecaterina Andronescu - ministru 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru completarea art.5, alin.(1), lit.c) din Legea 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic cu funcţia didactică de 
institutor pentru învăţământul secundar. Termen: 5.04.2002. 

2. Propunere legislativă pentru completarea art.5, alin.(2), lit.c) din Legea 
învăţământului, nr.84/1995, modificată şi completată, cu privire la dreptul 
institutorilor de a preda în învăţământul gimnazial. Termen: 5.04.2002. 
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3. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.22 din Legea 
nr.84/1995 - Legea învăţământului. Termen: 6.06.2002. 

4. Propunerea legislativă privind înfiinţarea unor burse de consiliu local 
pentru asigurarea învăţământului preşcolar şi primar din mediul rural cu 
personal calificat.Termen: 19.04.2002. 

 
Dezbaterile încep cu pct.3 din ordinea de zi, propunerea legislativă pentru 

modificarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.84/1995 - Legea învăţământului. La 

lucrări participă şi iniţiatorul acestei propuneri legislative, dl.deputat Wittstock 

Eberhard-Wolfgang.  S-a dorit o corectare a legii învăţământului şi aminteşte 

avizul favorabil primit de la Consiliul Legislativ. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că toţi elevii sunt egali în faţa legii. În 

Legea învăţământului s-a adăugat, ca un drept, să se dea examen la limba 

maternă, la solicitarea minorităţilor naţionale. Acum se doreşte ca acest drept, să 

se transforme într-o obligaţie pentru elevii români care studiază la şcolile cu 

predare într-o limbă a minoirtăţilor. 

Dl.deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang  completează că la examenul de 

Bacalaureat este rezolvată corect această problemă, se doreşte acelaşi lucru şi la 

examenul de Capacitate. 

Dl.deputat Mihai Radan este de acord cu propunerea legislativă, să se dea 

examen la limba maternă, la examenul de Capacitate şi de către elevii români. 

Dl.deputat Octavian Petruş consideră că dacă se va introducere această 

prevedere în lege vor fi mai puţini români care vor dori să înveţe limba germană, 

acest lucru este o discriminare. 

Dl.deputat Petre Moldovan este de acord cu propunerea legislativă. 

Dl.deputat Petru Andea este de părere că obligativitatea limbii minorităţii 

seamănă cu o asimilare. 

Dl.deputat Sotiris Fotopolos este de acord cu propunerea legislativă şi 

spune că părinţii elevului sunt cei care îşi asumă responsabilitatea să urmeze o 

şcoală în limba germană. 
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Dl.deputat Adrian Moisoiu este de părere că între copii nu trebuie să 

existe discriminare. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu consideră că este firesc ca elevii care 

învaţă în limba maternă să să susţină şi o probă de examen. Dar, pentru cei care 

nu sunt de aceeaşi etnie i se pare nepotrivit obligativitatea de a da examen la 

limba maternă. La şcoala germană disciplinele sunt în limba germană şi 

consideră o exagerare să se dea examen şi la limba germană. 

Dl.vicepreşedinte Anton Ionescu arată că o iniţiativă legislativă răspunde 

la o cerinţă, numai că nu a apărut nici o solicitare în acest sens, mai ales că legea 

învăţământului este acoperitoare. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu subliniază că tocmai interesul de a stimula 

atractivitatea acestor şcoli şi pentru elevii români este motivul pentru care 

această propunere legislativă trebuie respinsă. Motivele respingerii sunt 

următoarele: 

! O iniţiativă legislativă trebuie să răspundă unor realităţi; până în 
prezent, de la intrarea în vigoare a Legii învăţământului nu au fost 
nici un fel de sesizări privind finalizarea studiilor în învăţământul 
gimnazial prin examenul de Capacitate, procesul de învăţământ, în 
şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale, decurgând 
normal; 

! Includerera unei probe în plus la examenul de Capacitate 
dezavantajează elevii de naţionalitate română sau alte naţionalităţi 
care frecventează o şcoală cu limba de predare a unei minorităţi 
naţionale; 

! Introducerea unui examen în plus, la limba şi literatura maternă 
respectivă, la examenul de Capacitate, dezavantajează media 
notelor obţinute de elevii de alte naţionalităţi; 

! În urma unor astfel de reglementări, este posibil ca elevii români să 
nu se mai înscrie la şcolile cu limbile de predare ale minorităţilor 
naţionale, urmând ca numărul claselor să se reducă drastic şi în 
consecinţă, normele cadrelor didactice. 

Supune votului propunerea de respingere. Propunerea legislativă este 

respinsă, cu 13 voturi pentru respingere, 4 voturi împotriva respingerii şi 2 

abţineri. 
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Comisia a luat în dezbatere propunerile legislative înscrise la pct.1 şi 2 din 

ordinea de zi, care au acelaşi obiect de reglementare, propunând modificarea 

unui articol din Statutul personalului didactic şi alt articol din Legea 

învăţământului. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu face precizarea că aceste propuneri 

legislative au mai fost discutate. Se doreşte ca institutorii să poate preda la 

gimnaziu orele de limbi străine, muzică, desen, educaţie fizică. 

Dl.deputat Paul Magheru, iniţiator al propunerilor legislative menţionează 

că această categorie didactică nouă, institutorii, a fost solicitată de Uniunea 

Europeană pentru compatibilizarea funcţiilor didactice. În continuare susţine 

propunerile legislative. 

Dl.deputat Vasile Miron precizează că absolveţii de Colegii sunt foarte 

mulţi şi au rezultate foarte slabe. 

Dl.deputat Petru Andea este de părere că ceea ce se doreşte acum, şi 

anume să se renunţe la specializarea de bază de institutor şi să devină profesor 

de gimnaziu, posturi care se regăsesc de regulă la oraş nu la sat, nu este oportun. 

Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos că subliniază niciodată un absolvent de 

la Universitatea din Bucureşti nu va merge la ţară să predea, deci trebuie găsit 

un compromis, decât să predea un suplinitor, mai bine un absolvent de Colegiu 

căruia să nu i se dea posibilitatea să ocupe post în oraş. 

Dl.deputat Petre Moldovan nu este de acord cu cele două propuneri 

legislative, având în vedere că, în conformitate cu reglementările Uniunii 

Europene, institutorii au fost pregătiţi pentru învăţământul primar. 

Dl.deputat Marian Ionescu susţine cele două propuneri legislative care vin 

în sprijinul ridicării calităţii învăţământului în gimnaziu. 

Dl.deputat Emil Rus susţine cele două propuneri legislative. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu, precizează că în Metodologia privind 

încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, care urmare a 

aplicării planului-cadru din învăţământ, nr.3342 din 11.03.2002 la art.9 se 
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prevede că institutorii care fac dovada că sunt calificaţi pentru a preda 

disciplinele limbi străine, muzică, desen sau educaţie fizică, pot fi încadraţi, prin 

concurs, în învăţământul gimnazial pe posturi/catedre corespunzătoare 

specializării obţinute prin studii, fiind salarizaţi ca institutori. După aproximativ 

o lună, prin acelaşi număr de Ordin, se anulează dreptul prevăzut la art.9 din 

Metodologia amintită. În aceste condiţii, solicită d-nei ministru, să explice 

comisiei, dece a anulat art.9 din Metodologia amintită. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu subliniază că au apărut şi au 

proliferat foarte multe Colegii şi au fost desfiinţate liceele pedagogice. Spre 

Colegii s-au îndreptat cei mai slabi absolvenţi de liceu care nu intrau nicăieri şi 

în aceste condiţii corpul învăţătorilor va fi grav afectat. La examenul de 

titularizare cei mai slabi au fost absolvenţii de Colegii, de aceea a solicitat 

universităţilor particulare să le desfiinţeze. A se acorda dreptul acestor institutori 

să ocupe posturi la gimnaziu este o mare greşeală. Prin măsurile luate, anul 

acesta vor fi foarte puţini necalificaţi în învăţământ pentru că s-a acceptat ca 

posturile vacante să fie ocupate de titulari. Nu este de acord cu aceste propuneri 

de lege deoarece există riscul ca absolvenţii de la Universitate să nu mai aibe 

posturi. Legea le permite să predea nu să se titularizeze. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu consideră că se poate asigura calitatea 

învăţământului prin concursul la care trebuie să participe cei 12.000 de 

absolvenţi pentru titularizare. În continuare, supune votului, propunerea de 

aprobare a celor două propuneri legislative. Aceste propuneri legislative 

dezbătute, au fost respinse cu 10 voturi pentru respingere şi 8 voturi împotriva 

respingerii. În consecinţă, vor fi înainte  Plenului Camerei Deputaţilor, 

rapoartele de respingere a acestor propuneri legislative, cu următoarele 

motivaţii: 

! Funcţia didactică de institutor este specifică pentru învăţământul 
preşcolar şi învăţământul primar. Potrivit art.64 din Legea 
învăţământului, nr.84/1995, republicată, aceştia dobândesc 
specializarea şi pentru predarea în învăţământul gimnazial, după 
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caz, a unei discipline: limbă străină, muzică, desen, educaţie fizică, 
menţinându-şi funcţia didactică de institutori. 

! În conformitate cu prevederile Legii învăţământului şi Statutului 
personalului didactic, absolvenţii de Colegiu universitar nu pot 
ocupa, ca titulari, funcţii didactice în învăţământul gimnazial, 
întrucât pe diploma de absolvire este precizată pregătirea de 
institutor, specifică învăţământului preşcolar şi primar. 

! Dacă s-ar da curs propunerii legislative, majoritatea posturilor 
didactice la disciplinele menţionate vor fi ocupate de institutori, 
absolvenţii de facultăţi de 4 ani nemaivând posobilitatea titularizării 
pe aceste posturi. 

 
Propunerea legislativă înscrisă la pct.4 din ordinea de zi, a fost amânată 

pentru şedinţa de marţea viitoare, întrucît timpul afectat lucrărilor Comisiei s-a 

epuizat. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 

     

 

 

 


