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  PROCES – VERBAL

   al şedinţei Comisiei din ziua de 20 martie 2001

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 21 deputaţi, fiind absenţi 5

deputaţi, după cum urmează:

- Antonescu George Crin Laurenţiu – Grupul Parlamanetar al

PNL

- Antonescu Niculae Napoleon – Grupul Parlamanet al PDSR

- Fotopolos Sotiris – Grupul Parlamentar al Minorităţilor

Naţionale

- Gingăraş Georgiu – Grupul Parlamentar al PDSR

- Miron Vasile – Grupul Parlamentar al PDSR

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi:

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

- d-na Ecaterina Andronescu – ministru

Ministerul Finanţelor Publice

- d-na Oana Manolescu – Secretar de Stat

- dl. Cojocaru              - director

- d-na Petrescu Roxana – inspector
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Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele

Comisiei.

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de

zi:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2001, privind

reglementarea unor probleme financiare.

Dl. preşedinte Anghel Stanciu, în deschidere, arată că în şedinţa din

săptămâna trecută s-a stabilit să se exprime un ,,Punct de vedere,, al

Comisiei faţă de această ordonanţă, după ce membrii Comisiei se vor

consulta cu Grupurile Parlamentare.

D-na ministru Ecaterina Andronescu subliniază că nu are semne de

întrebare faţă de descentralizarea salariilor şi nu are nici un motiv să

creadă că acest sistem nu va funcţiona; face aceste afirmaţii bazându-se

pe proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2001 şi ştie sigur că există

acoperire pentru salarii; mecanismul va fi următorul: în Legea Bugetului

de Stat sunt două anexe unde sumele sunt defalcate din bugetul central în

bugetele Consiliilor Judeţene şi prin Inspectoratele Şcolare Judeţene vor

fi defalcate pe unităţi; este posibil ca repartiţia să se facă pe baza statului

de funcţii; consideră că nu sunt motive de îngrijorare deoarece există

acoperire integrală a salariilor pentru acest an.

Dl. preşedinte Anghel Stanciu menţionează că în această ordonanţă

există o inadvertenţă, deoarece nu se pomeneşte nimic de Consiliile

Judeţene, de sume defalcate, dimpotrivă sunt două articole foarte dure,

art.13 (1) şi art.13 (4) ; această ordonanţă nu modifică Bugetul ci Legea

învăţământului; solicită reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice

să explice semnificaţia cuvintelor ,,fonduri publice,, care se regăsesc în

art.12.

D-na ministru Ecaterina Andronescu doreşte să completeze că

ordonanţa a fost redactată fără consultarea Ministerului Educaţiei şi
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Cercetării şi de aceea a trimis la Senat două amendamente care să

completeze cele două articole menţionate de dl. preşedinte Anghel

Stanciu; precizează că în Legea Bugetului de Stat sunt stipulate articole în

care apare ceea ce domnia sa a menţionat mai devreme.

Dl. preşedinte Anghel Stanciu subliniază că ordonanţa modifică

Legea învăţământului, nu Legea Bugetului, care este anuală.

D-na Oana Manolescu – Secretar de Stat este de acord că prin

această ordonanţă se modifică Legea învăţământului pentru că se produce

această descentralizare; prezintă în continuare Comisiei câteva date din

proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2001.

Dl vicepreşedinte Ferenc Asztalos este de părere că preocuparea

principală a Comisiei ar trebui să fie găsirea unor garanţii şi introducerea

acestora în cadrul ordonanţei, pentru ca profesorii să nu rămână fără

salarii. Propune să se amendeze art.13 şi anume să se specifice sursele de

venituri suplimentare şi de asemenea atunci când aceste surse nu sunt

suficiente la bugetele locale, finanţarea să se facă de la Bugetul de Stat,

ceea ce va constitui o garanţie a salariilor.

Dl. vicepreşedinte Anton Ionescu consideră că ordonanţa 32/2001

este bună până ajunge la capitolul învăţământ. Are încredere în ceea ce au

precizat reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi ai

Ministerului Finanţelor Publice, numai că trebuie modificată ordonanţa,

deoarece ceea ce au prezentat dânşii nu se regăseşte în ordonanţă şi în

acest fel se rezolvă problema.

Dl. deputat Iulian Mincu aminteşte că în legea învăţământului se

precizează că învăţământul constituie prioritate naţională şi tocmai acest

lucru nu se respectă. Aşa cum este redactată ordonanţa nu există nici o

garanţie că banii pentru salarii ajung acolo unde trebuie, adică la

profesori.
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Dl.secretar Petru Andea menţionează că a verificat în judeţul Timiş

cum s-a derulat anul trecut colectarea sumelor şi nu există nici o temere

că nu se pot asigura veniturile pentru învăţământ. Consideră că dacă

Ministerul Finanţelor Publice dă asigurări că există banii pentru salarii,

aceasta constituie garanţia solicitată. Este de părere că principiul

descentralizării promovat de Ordonanţă este cel corect.

Dl. deputat Octavian Petruş ar dori să ştie care este scopul acestei

descentralizări ? Nu are încredere în promisiuni şi consideră că sunt

judeţe cu probleme, cum este Vaslui, şi acolo sigur pot apare sincope.

Dl. deputat Adrian Moisoiu arată că a fost consilier judeţean şi

cunoaşte faptul că veşnic au fost probleme financiare la administraţiile

locale. Are mandat de la Consiliul Judeţean Mureş să solicite modificarea

Legii finanţelor, care creează multe probleme.  De asemenea ar dori să

ştie dacă legea privind tichetele de masă se va aplica anul acesta. Este de

părere că trebuie să existe o garanţie a modului de plată a salariilor.

Dl. deputat Karoly Vekov este de părere că trebuie să se calmeze

spiritele în ţară şi toată problema se reduce la ajustarea textului din

ordonanţă.

Dl. deputat Ştefan Lăpădat arată că s-a spus că descetralizarea este

obligatorie, dar menţionează că încă comunitatea locală nu e pregătită să

preia aceste responsabilităţi şi nu au nici o educaţie în acest sens. Elevii

buni vor pleca către oraşe, neavând cadre calificate. Trage un semnal de

alarmă şi arată că anul trecut cheltuielile materiale şi de investiţii la

nivelul Consiliilor Judeţene nu au fost respectate.

Dl. deputat Sorin Lepşa spune că este de acord cu principiul

descentralizării. Această ordonanţă este dată de Ministerul de Finanţe,

acţionând asupra mai multor legi, inclusiv legea învăţământului, dar nu se

precizează sursa de finanţare.
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D-na secretar de stat Oana Manolescu, referitor la asigurarea

surselor, arată că se vor defalca de la bugetul central. Această ordonanţă

schimbă sistemul de finanţare al învăţământului şi arată că este un

program în care au intrat şi ţările vecine. Încă o dată asigură că nu vor fi

probleme.

Dl. deputat Ionel Marineci menţionează că ordonanţa are prevederi

care vin în sprijinul platformei cu care partidul de guvernământ s-a

prezentat în alegeri. Consideră că este o chestiune de mentalitate, care

trebuie schimbată.

Dl. deputat Mihai Baciu arată că dacă ordonanţa este modernă,

europeană, explicită, de ce toate sindicatele din învăţământ protestează,

oare toţi nu înţeleg conţinutul ei ?

Dl.secretar Petru Andea arată că totuşi factorii de răspundere vizaţi

de Ordonanţă (Consilii Judeţene, primării) nu au formulat nici o

observaţie, nici un protest faţă de noul sistem de finanţare a

învăţământului preuniversitar.

Dl. deputat Ionescu Marian este de părere că la ora actuală nimeni

nu e pregătit pentru descentralizare.

Dl. secretar Petru Andea menţionează că Ordonanţa prevede ca în

termen de 60 de zile să se elaboreze norme metodologice de aplicare şi

aceste probleme care par neclare acum în discuţii se clarifică prin normele

metodologice, care vor oferi şi garanţiile necesare plăţii salariilor.

D-na ministru Ecaterina Andronescu arată nu a avut cunoştinţă de

această ordonanţă decât la Guvern şi crede că legea este perfectibilă.

Consideră că acum sistemul nu este potrivit şi poate că se va reuşi ca

salariile să vină mai aproape de oameni, scurtându-se drumul. Este de

acord că banii nu sunt mulţi dar ei trebuie cheltuiţi gospodăreşte şi poate

la anul vor fi mai mulţi dacă economia va merge mai bine. Arată că ani de

zile fondurile alocate educaţiei şi cercetării au fost insuficiente şi situaţia
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s-a agravat. Nedescentralizarea nu va duce la o soluţie mai bună. Nimeni

nu doreşte să aducă şcoala într-o stare de sărăcie mai mare decât acum.

Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că ordonanţa nu modifică doar

art.170 din Legea învăţământului, ci mai multe articole şi consideră

ordonanţa superficială, iar umbrela sub care se lucrează este

descentralizarea. Ministerul de Finanţe nu a precizat modul cum se strâng

fondurile şi cum se face finanţarea. Este de părere că această ordonanţă

nu a urmărit descentralizarea ci derobarea Ministerului Educaţiei şi

Cercetării de o sarcină. S-a încercat ca prin această ordonanţă să se

găsească o soluţie aparentă de respectare a legii şi anume 4 % din PIB

pentru învăţământ.

În continuare, dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că în urma

dezbaterilor s-a desprins că există unele neconcordanţe între  ordonanţă şi

Legea învăţământului şi propune să se exprime un Punct de vedere al

Comisiei pentru învăţământ care să fie înaintat Guvernului şi Biroului

Permanent al Camerei Deputaţilor.

Dl.secretar Petru Andea arată că propunerea d-lui preşedinte

Anghel Stanciu nu este conform cu regulamentul, care nu prevede

procedura de adoptare a unor ,,puncte de vedere,, , mai ales asupra unor

ordonanţe care încă nu au fost trimise oficial de Biroul Permanent spre

dezbaterea Comisiei.

În aceste condiţii, ne mai fiind cvorum, dl. preşedinte Anghel

Stanciu arată că nu se poate lua o decizie prin vot, astfel că se amână

luarea unei decizii în şedinţa din ziua următoare. Declară închise lucrările

şedinţei.

 PREŞEDINTE  SECRETAR

 Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu          Prof.univ.dr.ing.Petru Andea
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