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     al ”edinþei Comisiei din ziua de 9 septembrie 1998

La lucrªrile ”edinþei sunt prezenþi 28 deputaþi fiind absent  motivat1deputat.

La lucrªrile ”edinþei participª ca invitaþi:

- dl. Horia Gavrilª � secretar general, Ministerul Educaþiei Naþionale

- d-na Floarea Com”a � secretar de stat, Ministerul Educaþiei Naþionale

- dl. Constantin Brªtianu � director general Ministerul Educaþiei Naþionale

Lucrªrile sunt conduse de dl. Anghel Stanciu pre”edintele Comisiei.

Comisia a adoptat în unanimitate urmªtoarea ordine de zi:

- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei de Urgenþª a Guvernului

nr.36/1997 privind modificarea ”i completarea Legii învªþªmântului

nr.84/1995 (continuarea analizei ”i dezbaterii).

Dl. pre”edinte Anghel Stanciu în deschiderea lucrªrilor ”edinþei precizeazª cª

au fost distribuite textele articolelor lucrate în perioada de varª în judeþul Gorj,

discuþiile oprindu-se la art.143. ˛n continuare supune atenþiei Ordinul Ministrului

pentru Relaþia cu Parlamentul, dl. Alexandru Sassu ”i prevederile art.110 (2) din

Constituþie ”i art.48 din Regulamentul Camerei Deputaþilor, care stipuleazª obligaþia

ministrului de a fi prezent la lucrªrile Comisiei. ˛n baza acestor prevederi s-au trimis

invitaþii d-lui ministru Andrei Marga ”i d-lui ministru Alexandru Sassu, împreunª cu

ordinea de zi a ”edinþei. ˛ntrucât în ”edinþa trecutª au fost astfel de discuþii ”i



obiecþiunea d-lui vicepre”edinte Ferenc Asztalos referitoarea la prezenþa d-lui

ministru Andrei Marga la lucrªri, Comisia va trebui sª hotªrascª dacª în lipsa d-lui

ministru î”i va continua lucrªrile. Va trebui sª se stabileascª în ce mªsurª se va

putea trece peste prevederile Constituþiei, Regulamentului Camerei Deputaþilor ”i

Ordinul ministrului, având în vedere cª este nevoie sª se discute nu atât prezen”a d-

lui ministru Andrei Marga ci unele probleme de fond. Astfel, prin adresª oficialª

Ministerul Educaþiei Naþionale a trimis amendamente la Ordonanþa nr.36 ”i s-a gªsit

de cuviinþª ca unii membri ai Comisiei sª ”i le însu”eascª, pentru a nu încetini

reforma învªþªmântului. Amendamentul privind bacalaureatul s-a discutat în

”edinþele din 2 ”i 4 iunie a.c. în prezenþa d-lui secretar de stat Mihai Korka, d-lui

secretar de stat Petru Mihai Gorcea, d-nei consilier Madlen “erban, d-lui consilier

Cªtªlin Baba ”i a fost aprobat de Comisie. Cu toate acestea, în presa din sªptªmâna

trecutª dl. ministru Andrei Marga ”i dl. director general Gheorghe Rªdulescu au

lansat ideea unei noi structuri de bacalaureat, cu o anumitª motivaþie care presupune

modificarea Legii învªþªmântului. ˛n aceastª situaþie am înþeles cª distin”ii secretari

de stat ”i consilieri nu au avut practic mandat din partea d-lui ministru Andrei Marga

sª susþinª amentamentul respectiv referitor la bacalaureat, altfel pare un non-sens ca

sª se aprobe de comun acord cu Comisia o structurª ”i acum sª stabileascª o nouª

structurª ”i altª viziune asupra bacalaureatului, lªsând la o parte cª prin textul legii

nu se precizeazª când se susþin acest probe. ˛n concluzie  trebuie sª analizªm ce

mandat au invitaþii de la minister la lucrªrile Comisiei, din moment ce

amendamentele trimise de dân”ii nu mai sunt recunoscute dupª 2 luni de la

adoptarea lor, urmând sª se hotªreascª cum se va proceda în viitor.

Dl. deputat Alexandru Brezniceanu precizeazª cª a ascultat cu atenþie

intervenþia d-lui pre”edinte, ”i este de pªrere cª trebuie respectatª legea. Nu este

onorant pentru  Comisie sª se reia în discuþie amendamentele votate ”i crede cª

trebuie sª se decidª în Comisie dacª se vor continua lucrªrile; propune sª se a”tepte

informaþia dacª dl. ministru Andrei Marga este în Bucure”ti, suspendându-se

lucrªrile pânª la sosirea Domniei Sale.



Dl. deputat Mihai Vitcu este de acord cu observaþiile fªcute, numai a”a

explicându-se declaraþiile fªcute de dl. director general Gheorghe Rªdulescu în

presª; dl. ministru Andrei Marga sª facª precizªri în legªturª cu aceste declaraþii.

Dl. deputat Gheorghe Andrei considerª cª în dezbaterea unei legi sunt unele

puncte mai puþin importante iar dl. ministru Andrei Marga sª fie invitat numai atunci

când este nevoie, deoarece are probleme mult mai importante; referitor la

bacalaureat propune sª existe flexibilitate în Comisie, pentru a face un lucru cât mai

bun; dacª ministerul considerª cª 4 probe la bacalaureat corespunde mai bine

situaþiei actuale, Comisia sª aibe puterea sª revinª asupra votului anterior.

Dl. deputat Eugen Hilote apreciazª eleganþa cu care a procedat dl. pre”edinte

Anghel Stanciu pânª acum; este de acord cu dl. deputat Andrei ”i propune sª se

manifeste înþelege faþª de prezenþa ministrului;  speciali”tii din minister pot prezenta

mai bine anumite amendamente.

D-na deputat Ecaterina Andronescu pledeazª pentru relaþii normale între

Comisie ”i Minister, deoarece se sluje”te acela”i interes, al ”colii, dar în acela”i timp

Domnia Sa s-a simþit jenatª de dclaraþiile din presª ale d-lui director general

Gheorghe Rªdulescu; propune respect reciproc ca între oameni de ”coalª ”i sª existe

o relaþie de dublu schimb.

Dl. deputat Virgil Petrescu considerª cª este absolut necesar sª nu se creeze

tensiuni artificiale între Minister ”i Comisie; propune sª se ia legªtura foarte urgent

cu dl. ministru Andrei Marga pentru a se stabili dacª se aflª într-o situaþie de

excepþie ”i sª se continue dezbaterile cu invitaþii prezenþi, dacª au mandat; de

asemenea, propune sª se excepteze orice referire la învªþªmântul în limbile

minoritªþilor naþionale pânª când, în termen scurt, Guvernul va avea o poziþie în

legªtura cu folosirea limbii materne.

D-na secretar de stat Floarea Com”a precizeazª cª dl. ministru Andrei Marga

a fost reþinut pentru decizii importante în legªturª cu începerea noului an ”colar ”i

informeazª cª au mandat de decizie în dezbaterile Comisiei.



˛n consecinþª dl. deputat Alexandru Breniceanu î”i retrage propunerea de

suspendare a ”edinþei.

Dl. pre”edinte Anghel Stanciu dore”te ca la ”edinþa de azi sª fie o excepþie

lipsa d-lui ministru Andrei Marga ”i sª nu devinª o excepþie prezenþa Domniei Sale

la lucrªrile Comisiei; regula este ca dl. ministru sª vinª atunci când este invitat. ˛n

continuare dl. pre”edinte informeazª cª ”edinþele de Biroul ale Comisiei au loc în

fiecare marþi la ora 9,00 când se stabile”te ”i ordinea de zi.

Dl. vicepre”edinte Ferenc Asztalos este bucuros cª dl. pre”edinte a ridicat

problema aceasta principialª faþª de prezenþa d-lui ministru Andrei Marga la

lucrªrile Comisiei, dar dore”te sª existe consecvenþª; este trist cª România ocupª un

loc coda” în clasamente (investiþii, sªnªtate, PIB) ”i aratª cª existª un singur

clasament imaginar unde ocupª locuri frunta”e ”i anume talentul de a interpreta

actele normative; propune încª odatª sª existe consecvenþª. Dl. vicepre”edinte aratª

cª dl. pre”edinte Anghel Stanciu a adresat o scrisoare d-lui prim-ministru în numele

Comisiei, ori în Regulamentul Camerei Deputaþilor se stipuleazª foarte clar care

sunt competenþele unui pre”edinte de Comisie; dore”te sª se lªmureascª acest

aspect, deoarece Domnia Sa a implicat Comisia fªrª consultarea ”i aprobarea ei.

Dl. deputat Eugen Hilote aratª cª îi pare rªu cª trebuie sª punª în discuþie

aceastª problemª ridicatª de dl. vicepre”edinte Ferenc Asztalos, dar dl. pre”edinte

Anghel Stanciu s-a adresat Primului-Ministru în numele Comisiei fªrª sª o consulte;

considerª cª este contrar regulamentului.

D-na deputat Ecaterina Andronescu dore”te sª precizeze cª existª ni”te

atribuþii pe care le are Comisia ”i întreabª de ce nu s-a luat poziþie faþª de înfiinþarea

Comisiei Guvernamentale de înfiinþarea a universitªþii în limba maghiarª, în felul

acest fiind ignoratª Comisia pentru învªþªmânt; nu cumva deranjeazª numai anumite

lucruri; în scrisoare nu se preciza decât votul Comisiei la art.123.

Dl. deputat Vasile Berci aratª cª în scrisoare se cerea expres desfiinþarea

acestei Comisii Guvernamentale.



Dl. deputat Eugen Hilote precizeazª cª existª în funcþiune Ordonanþa nr.36,

iar Comisia lucreazª la modificarea ei,dar ea î”i face efectul ”i Guvernul poate

înfiinþa aceastª Comisie; practic va exista o nouª lege pentru care va trebui sª

solicitªm avizul Guvernului.

Dl. deputat Petru Bejinariu aratª cª se vorbe”te de o Comisie

Guvernamentalª ”i se întreabª dacª ea este deasupra Comisiei noastre, paralelª cu

ea sau mai jos decâte ea ”i dacª este formatª din speciali”ti; de asemenea precizeazª

cª un lider de partid (Varujan Vosganian) a cerut sª se reia votul în Comisie la

art.123 ”i nu înþelege ce rol mai are Comisia pentru învªþªmânt.

Dl. deputat Alexandru Ionescu dore”te sª spunª d-nei deputat Ecaterina

Andronescu cª nu are dreptate, deoarece aici s-a pus în discuþie dacª dl. pre”edinte

poate sª facª o scrisoare în numele Comisiei; în ceea ce prive”te dreptul Guvernului

de a face o Comisie, considerª cª are acest drept, problema este dacª Comisia ia în

considerare acest lucru; adreseazª rugªmintea de a se respecta prevederile

Regulamentului Camerei Deputaþilor referitor la prerogativele pre”edintelui.

D-na deputat Ecaterina Andronescu continuª sª creadª cª are dreptate,

deoarece se dore”te sª se respecte un regulament dar este necesar sª se respecte ”i

legile care sunt deasupra regulamentului; sª nu se facª o excepþie în respectarea

legii.

Dl. vicepre”edinte Ferenc Asztalos invocând Constituþia ”i Regulamentul

Camerei Deputaþilor, aratª cª orice ordonanþª de urgenþª rªmâne în vigoare pânª la

promulgarea legii, numai în acel moment î”i pierde valabilitatea; în concluzie

Guvernul are dreptul de a constitui aceastª Comisie.

D-na Ecaterina Andronescu considerª cª Ordonanþa este în vigoare, dar nu dª

dreptul Guvernului sª înfiinþeze aceastª Comisie.

Dl. vicepre”edinte Gheorghe Secarª susþine cª dacª dl. vicepre”edinte Ferenc

Asztalos venea la ”edinþa de Birou, afla despre dorinþa Biroului Comisiei de a scrie

Primului-Ministru; are tot respectul pentru punctele de vedere exprimate în ”edinþª,

dar observª cª prin atribuþiile acestei Comisii Guvernamentale se eludeazª legea de



înfiinþarea a instituþiilor de învªþªmânt superior; existª Legea nr.88/1993 ”i alþii sunt

pa”ii de înfiinþarea a unei instituþii de învªþªmânt superior; propune sª se opreascª

aici aceastª dezbatere ”i sª se continue cu dezbaterea legii.

Dl. pre”edinte Anghel Stanciu precizeazª cª în baza art.43 alin.c) din

Regulamentul Camerei Deputaþilor ”i cu consultarea unor membri ai Biroului

Comisiei a gªsit de cuviinþª ca Primul-Ministru sª fie informat asupra formei oficiale

a art.123 a”a cum a ie”it din Comisie; acest lucru este un act de gestiune curentª

care revine Comisiei ”i totodatª s-a dovedit util, deoarece premierul a avut

scrisoarea la discuþiile cu liderii din coaliþie, unde s-au fªcut consideraþii asupra

modului de vot (19-2-2), deci nu a fost o chestiune de conjuncturª ci de pragmatism

în Comisie. Au fost multe puncte de vedere împotriva acestei Comisii

Guvernamentale din partea deputaþilor ”i am crezut cª este de datoria noastrª sª-l

informªm pe Primul-Ministru de decizia noastrª (aproape unanimitate). Domnia Sa a

considerat cª atunci când se taie fonduri din bugetul învªþªmântului nu este oportun

sª se mai consume 500 milioane lei cu aceastª Comisie ”i ar fi util sª se

economiseascª ace”ti bani.

Dl. deputat Alexandru Ionescu aratª cª de fapt s-a pus în discuþie dacª dl.

pre”edinte este abilitat sª scrie în numele Comisiei ”i solicitª un vot în acest sens; de

asemenea întreabª cum a reacþionat dl. pre”edinte la articolul apªrut în presª care

arªta cª s-a fªcut un chiolhan la Tg. Jiu; dacª presa nu scrie adevªrul sª nu mai

participe la lucrªrile Comisiei.

Dl. pre”edinte Anghel Stanciu precizeazª cª dl. deputat Alexandru Ionescu a

reþinut  numai relatarea din ultima paginª a ziarului �Adevªrul� ”i nu a adus în

discuþie cele 7 pagini publicate despre reforma curricularª; nici o Comisia nu a

beneficiat de posibilitatea de a face cunoscut publicului reforma; precizeazª cª s-a

luat act de aceste aspecte semnalate ”i recomandª secretarilor Comisiei sª detalieze

articolele din Regulamentul Camerei Deputaþilor referitoare la prerogativele

Comisiilor ”i sª le înainteze d-lui deputat Alexandru Brezniceanu care face parte din

Comisia care se ocupª cu modificarea Regulamentului.



Dl. deputat Eugen Hilote dore”te sª se revinª la aspectul principal al

problemei, deoarece s-a conturat un punct de vedere referitor la înfiinþarea acestei

Comisii Guvernamentale; o universitate se înfiinþeazª prin lege ”i Guvernul are drept

de iniþiativª legislativª ”i este îndrituit sª înfiinþeze orice fel de Comisie care sª-i

prezinte un Raport.

Dl. pre”edinte Anghel Stanciu aratª cª se atacª frontal problema legalitªþii ”i

obiectul de activitate ale acestei Comisii guvernamentale ”i întreabª de când o

Hotªrâre de Guvern bate o lege. Dupª numeroase discuþii s-a ajuns la concluzia cª

aceastª Comisie nu este abilitatª sª întocmeascª documente de acreditare pentru

înfiinþarea unei universitªþi ci doar sª întocmeascª un Raport pentru Primul-

Ministru; de asemeni precizeazª cª din mass-media s-a aflat cª dl. Tokay s-a

autointitulat pre”edintele acestei Comisii Guvernamentale.

Dl. vicepre”edinte Ferenc Asztalos face precizarea cª la art.2 este prezentatª

componenþa acestei Comisii ”i dl. Tokay este numit pre”edinte, deci respinge

afirmaþia d-lui pre”edinte de autointitulare; Domnia Sa dore”te sª aratª cª de fapt

dânsul a ridicat problema scrisorii adresatª de dl. pre”dinte, premierului, acest lucru

având ”i o conotaþie moralª, deoarece s-a luat o decizie în lipsa Domniei Sale, ar fi

dorit sª fie informat pentru a se putea delimita public de aceastª scrisoare.

Dl. vicepre”edinte Gheorghe Secarª aratª cª atunci când dl. vicepre”edinte

Ferenc Asztalos va veni la lucrªrile Biroului Comisiei va fi informat despre deciziile

acestuia.

D-na deputat Mariana Stoica referindu-se la scrisoarea adresatª premierului

aratª cª se prezintª art.123 a”a cum a ie”it din Comisie; nu contestª nimeni dreptul

pre”edintelui de a repreznta Comisia în toate relaþiile pe care le are, dar ultima parte

a scrisorii este un angajament politic ”i în aceste situaþii este bine sª fie consultaþi

toþi membrii Comisiei; va trebui sª votªm ni”te principii de conduitª ale Comisiei,

de a trimite materiale cu consultarea Biroului sau în lipsª cu consultarea partidelor

pentru decizii politice; Domnia Sa considerª cª fiind vorba de o problemª sensibilª



este dreptul Guvernului de a înfiinþa câte comisii dore”te, dar aceastª Comisie sª nu-

”i depª”eascª atribuþiile ”i sª încalce douª legi organice.

Se continuª cu dezbaterea art.143 alin.(1) la care dl. deputat Virgil Petrescu

aracª cª este de acord cu descentralizarea deciziei ”i propune urmªtoarea redactare:

�Structura inspectoratelor ”colare judeþene ”i al municipiului Bucure”ti se stabile”te

prin ordin al ministrului educaþiei naþionale�.

Dl. pre”edinte Anghel Stanciu aratª cª a aflat din mass-media cª urmeazª sª

se desfiinþeze inspectoratul municipiului Bucure”ti, iar inspectoratele de sector sª

devinª inspectorate generale; considerª cª vor fi probleme legate de Primªria

Capitalei ”i primªriile de sector în relaþia cu inspectoratele.

Dl. vicepre”edinte Ferenc Asztalos  întreabª ministerul, dacª din punct de

vedere al reþelei ”colare, numªrul unitªþilor ”colare, populaþia ”colarª, cadrele

didactice dintr-un sector se pot compara cu un judeþ ?

D-na secretar de stat Floarea Com”a rªspunde cª se poate face aceastª

comparaþie.

Dl. deputat Mihai Vitcu ”i dl. deputat Alexandru Breziniceanu susþin

propunerea d-lui deputat Virgil Petrescu.

D-na secretar de stat Floarea Com”a insistª sª se accepte varianta

ministerului, care va u”ura organizarea inspectoratelor ”colare din Bucure”ti,

dorindu-se o mai mare flexibilitate.

Dl. pre”edinte Anghel Stanciu întreabª dacª structura inspectoratelor se

stabile”te de Guvern sau de Minister.

Dl. secretar general Horia Gavrilª dore”te sª precizeze cª în afara flexibilitªþii

structurilor care trebuie avutª în vedere, este vorba ”i de faptul cª fondurile pentru

reparaþii sunt distribuite prin consiliile locale, iar cum în acest moment existª puþinª

înþelegere acolo, ar fi mai bunª o relaþie directª cu comunitatea localª.

Dl. deputat Gheorghe Tarna, subliniind cª a lucrat în sistem, aratª cª textul

propus de lege rezolvª problema; desfiinþarea inspectoratului ”colar al Capitalei este

o mare gre”ealª, nu are legªturª cu descentralizarea.



Dl. deputat Vasile Berci aratª cª în conformitate cu legea nr.69 a

administraþiei publice locale, Guvernul ”i Ministerul au servicii descentralizate;

existª controverse legate de primªriile de sector ”i inspectoratul municipiului

Bucure”ti.

D-na secretar de stat Floarea Com”a subliniazª cª Ministerul s-a gândit sª

menþinª un inspectorat pe Capitalª ca sª þinª legªtura cu celelalte sectoare.

Dl. deputat Gheorghe Vâlceanu dore”te sª aratª cª Bucure”tiul are o structurª

atipicª ”i trebuie bine analizatª aceastª situaþie.

D-na secretar de stat Floarea Com”a asigurª de bunele intenþii ”i analizele

serioase pe care Ministerul le-a fªcut; acesta nu ”i-a propus sª desfiinþeze ceva

anume ci este vorba de nevoile în viitor ale ”colii;

D-na deputat Ecaterina Andronescu mªrturise”te îngrijorarea cª problema

inspectoratului ”colar al municipiului Bucure”ti a apªrut dupª disputa pe care dl.

director general Gheorghe Rªdulescu a avut-o cu inspectoratul; municipiul Bucure”ti

are o complexitate deosebitª ”i aceastª flexibilitate se poate realiza prin delegare de

competenþª; învªþªmântul din Bucure”ti este mai complicat decât în alte judeþe.

D-na secretar de stat Floare Com”a precizeazª cª nu existª nici o legªturª cu

relaþia directorului general Rªdulescu cu inspectoratul ”colar al municipiului ”i

propune sª se dea interpretªri în favoarea reformei.

Dl. pre”edinte Anghel Stanciu supune votului propunerea d-lui deputat Virgil

Petrescu, care se aprobª cu 17 voturi pentru ”i o abþinere.

Dupª pauza de masª se continuª cu alin.(3) ”i alin.(4) ”i dupª numeroase

discuþii dl. pre”edinte Anghel Stanciu propune sª fie retrimise iniþiatorului pentru

reformulare ”i punerea acestora în acord cu legislaþia existentª.

˛n continuare dl. deputat Gheorghe Tarna  dore”te sª informeze Comisia

despre lucrurile necurate care se întâmplª la admitere la Facultatea de Drept �

Universitatea Bucure”ti; este vorba de testul grilª, care nu este contestat, dar unul

dintre subiecte propune ca singurª soluþie un rªspuns original ”i nu este acceptat



rªspunsul profesorilor de limba românª; propune Comisiei sª fie de acord ca

Ministerul Educaþiei Naþionale sª fie informat pentru rezolvarea cazului.

Dl. deputat Dan Palade aratª cª existª ”coli (Ia”i, Cluj, Bucure”ti) unde sunt

indivizi care susþin teorii bizare ”i doresc sª rªmânª în istoria ”tiinþei; existª ”i

aspectul imoral, dacª pregªte”te câþiva elevi, le dª soluþia ”i ace”tia intrª în

defavoarea altor copii.

Dl. deputat Alexandru Ionescu considerª cª se poate facilita acest demers,

dar sª nu fie fªcut în numele Comisiei  ci în nume personal.

Dl. deputat Petru Bejinariu este de pªrere sª se recepteze pozitiv demersul d-

lui deputat Gheorghe Tarna, dacª au fost viciate rezultatele este destul de grav; la

concursul de admitere nu se pun probleme controversate ”i este bine se se

reacþioneze.

Dl. pre”edinte Anghel Stanciu  propune sª se întocmeascª o scrisoare

adresatª d-lui ministru Andrei Marga pentru analiza acestei situaþii ”i sª fie

informatª Comisia asupra deciziilor.

        PRE“EDINTE SECRETAR
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu          Prof.univ.dr.Alexandru Ionescu


