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al şedinţelor Comisiei din zilele de miercuri, 23 mai 2001 şi joi, 24 mai 2001

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 25 deputaţi, fiind absent dl.deputat

Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL.

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi:

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

- Ecaterina Andronescu - ministru

- Vasile Molan - secretar de stat

- Cristina Icociu - Director General-Direcţia Juridică şi Audit

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie

- Teodora Berţi-Director General-Direcţia Generală de Strategie

- Lehel Bogdan - Director - Direcţia Juridică

Ministerul Tineretului şi Sportului

- Georgiu Gingăraş - ministru

- Constantin Diaconu - director

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele

Comisiei.

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

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.206/2000 pentru modificarea şi completarea Legii
învăţământului nr.84/1995 (procedură de urgenţă).Raport

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.56/2001 privind modificarea şi completarea art.43 din
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Legea educaţiei fizice şi sportului, nr.69/2000. (procedură de
urgenţă). Raport.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2000
pentru stabilirea unor măsuri pentru stimularea revenirii în ţară a
specialiştilor tineri.Raport

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.59/2000
privind managementul calităţii în învăţământul superior. Raport.

5. Propunerea legislativă privind asigurarea învăţământului primar din
mediul rural cu personal calificat. Raport.

În deschiderea şedinţei, dl.preşedinte Anghel Stanciu propune începerea

dezbaterilor cu punctul 2 din ordinea de zi, proiectul de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2001 privind modificarea şi

completarea art.43 din Legea educaţiei fizice şi sportului, nr.69/2000. Se dă

cuvântul reprezentantului Ministerului Tineretului şi Sportului pentru a-şi

exprima punctul de vedere asupra ordonanţei.

Dl.ministru Georgiu Gingăraş arată faptul că Comitetul Olimpic Român

este persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, fapt ce creează

incompatibilitate cu statutul unui ordonator principal de credite. În consecinţă,

menţionează că poate fi respinsă ordonanţa.

Dl.preşedinte Anghel Stanciu precizează următoarele:

- Comitetul Olimpic Român este persoană juridică de drept privat şi de

utilitate publică, fapt ce creează incompatibilitate cu statutul unui ordonator

principal de credite;

- dacă s-ar accepta această excepţie s-ar crea un precedent,  în sensul că

oricare federaţie sportivă cu statut similar ar putea să solicite dreptul de a fi

ordonator principal de credite;

- Comitetul Olimpic Român poate avea acces la fonduri publice,  dar prin

programe şi nu ca ordonator principal de credite.

În consecinţă, este de acord cu dl. ministru şi propune respingerea

ordonanţei.
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Dl.deputat Petre Moldovan susţine punctul de vedere al d-lui ministru

Georgiu Gingăraş şi al d-lui preşedinte Anghel Stanciu cu obiecţiunea ca

operaţiunile financiare să se deruleze cu operativitate.

Dl.deputat Napoleon Antonescu menţionează că în alte ţări Comitetele

Olimpice sunt nonguvernamentale şi nu sunt finanţate de la bugetul statului, la

fel ca şi în România. Este de acord cu respingerea ordonanţei.

În urma dezbaterilor, la care au mai luat cuvântul domnii deputaţi:

Octavina Petruş, Ferenc Asztalos, Sorin Lepşa, Petru Andea, Sotiris Fotopolos,

s-a desprin ideea de respingere a ordonanţei.

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului propunerea de respingere a

ordonanţei. In urma votului exprimat ordonanţa se respinge cu 19 voturi pentru

şi 2 abţineri.

Se continuă dezbaterile cu punctul 1 din ordinea de zi, proiectul de Lege

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.206/2000 pentru

modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.84/1995.

Dl. preşedinte Anghel Stanciu informează Comisia despre dezbaterile

anterioare care au avut loc referitoare la această ordonanţă. Aceste modificări şi

completări se referă la art.166 alin.(4) care reglementează dreptul la proprietate

a bazei materiale a unităţilor şi instituţiilor de învăţământ şi respectiv, la art.167

alin.(2) care reglementează finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de

stat.

D-na ministru Ecaterina Andronescu prezintă noile propuneri de

modificare ale ordonanţei şi consideră că trebuie să existe un singur conducător

de şcoală şi acela trebuie să fie directorul,  care este şi ordonator secundar de

credite.

D-na director general Teodora Berţi face precizarea că nu a cunoscut

anterior textul de modificare al ordonanţei şi solicită ca la articolul privind

şcolile speciale să nu se ia nici o hotărâre, să se amâne discuţiile pentru o altă

şedinţă.
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Dl.preşedinte Anghel Stanciu nu este de acord cu amânarea discuţiilor şi

consideră că amânarea luării unor decizii va conduce la încurcarea şi mai mult a

situaţiilor existente.

D-na ministru Ecaterina Andronescu doreşte să precizeze că se separă clar

şcolile speciale de centrele de plasament. Menţionează că în şcolile speciale

ponderea o deţin copiii care au familii şi nu copiii instituţionalizaţi.

Dl.deputat Napoleon Antonescu este de părere că şcolile speciale nu au

nimic cu centrele de plasament. Aceste centre de plasament fac un mare

deserviciu României prin faptul că luarea în consideraţie şi a copiilor din şcolile

speciale conduce la numărul triplu de copii instituţionalizaţi.

Dl.deputat Octavian Petruş arată că de fapt aceste centre de plasament

urmăresc numai avantaje pentru diferite licitaţii şi nu grija pentru copii. Propune

sistarea discuţiilor şi să se treacă la vot.

Dl.secretar Petru Andea este de acord cu modificările propuse de

Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului propunerea de a se începe

discutarea ordonanţei pe articole. Propunerea se aprobă cu 18 voturi pentru şi o

abţinere.

Se continuă cu discuţia pe articole a ordonanţei corelat cu modificările

prezentate de subcomisia de lucru care a fost desemnată.

Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos prezintă două amendamente la art.166

alin.46, care se referă la terenurile şi clădirile preluate în mod abuziv de către stat

după data de 4 septembrie 1940. Domnia Sa consideră că situaţia acestor bunuri

nu a fost clarificată de Legea nr.10/2001 şi că prin art.8 alin.(2) soluţionarea a

fost amânată. Menţinerea textului este necesară pentru a avea o situaţie juridică

clară a patrimoniului ce urmează să fie restituită printr-un act normativ ulterior.

Supuse votului amendamentele se resping cu 14 voturi,  4 voturi fiind

pentru propunerea d-lui vicepreşedinte Ferenc Asztalos.
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În sinteză conţinutul ordonanţei, aşa cum a rezultat în urma modificărilor,

este următorul:

- ordonanţa prevede că, terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat fac parte din domeniul

public al comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor sau a Municipiului

Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea şi trec în

administrarea inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al inspectoratului şcolar

al municipiului Bucureşti;

- terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de

învăţământ  special de stat fac parte din domeniul public judeţean, respectiv al

municipiului Bucureşti şi trec în administrarea inspectoratelor şoclare judeţene,

respectiv al inspectoratului şcolar al municipiului Bucureşti. Bunurile imobile

trecute în administrarea serviciilor descentralizate pentru protecţia drepturilor

copilului din subordinea consiliilor judeţene, în temeiul art.3 din H.G.

nr.261/2000, trec în administrarea inspectoratelor şcolare;

- ordonanţa prevede, în esenţă, trecerea dreptului de administrare asupra

terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ

preuniversitar de stat către inspectoratele şcolare judeţene, în calitatea lor de

organe de specialitate, descentralizate ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării în

teritoriu. Pentru învăţământul special se realizează astfel o administrare unitară a

întregului patrimoniu al unităţilor de învăţământ special şi se asigură unitatea

întregului proces de educaţie şi instruire a copiilor.

- fondurile necesare pentru salarizarea personalului didactic, didactic

auxiliar şi administrativ din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar,

pentru deplasări, precum şi pentru cheltuieli de dotări cu obiecte de inventar şi

cărţi sunt asigurate din bugetul de stat şi defalcate în bugetele locale ale

unităţilor administrativ teritoriale.

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului ordonanţa în ansamblu şi se

aprobă cu 16 voturi pentru şi 3 abţineri.
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În continuare Comisia şi-a exprimat punctul de vedere asupra a două

scrisori înaintate de conducerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării referitoare la

statutul institutorilor şi a personalului didactic din centrele de plasament. În

aceste scrisori se propune ca absolvenţii liceului pedagogic/şcoli

echivalente/colegiu universitar de institutori încadraţi în învăţământul

preşcolar/primar ca titulari să beneficieze de prevederile legii, cu privire la

pretransferări şi transferări, în caz de restrângere de activitate, prin trecerea în

specialitate în condiţiile deficitului de personal calificat în specialitatea

respectivă, fără a se aplica prevederea restrictivă referitoare la efectuarea

pretransferărilor sau transferărilor numai în unităţi de învăţământ echivalente.

Punctul de vedere al Comisiei este următorul:

- în conformitate cu prevederile art.9 din Legea nr.128/1997 privind

Statutul personalului didactic, posturile didactice se ocupă prin concurs;

- în cazul restrângerii de activitate se aplică prevederile art.10 şi art.13 din

legea amintită;

- pretransferarea personalului didactic, transferarea şi detaşarea sunt

reglementate prin prevederile art.10 din Statutul personalului didactic;

- în condiţiile amintite mai sus, institutorii titulari cărora li se reduce

postul prin restrângere de activitate pot participa la sesiunea de pretransferări

pentru ocuparea unei catedre în specialitate în învăţământul gimnazial, potrivit

Metodologiei Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Referitor la cea de a doua scrisoare, Comisia este de acord cu următoarea

precizare:

- potrivit art.46, alin.3 şi 4 din Legea nr.108/1998 pentru aprobarea OUG

nr.26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, personalul didactic şi

didactic auxiliar, titular, existent în instituţiile de ocrotire care au funcţionat

potrivit Legii nr.3/1970 şi care se transferă în cadrul centrelor de plasament şi de

primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate, precum şi în cadrul

Departamentului pentru protecţia copilului îşi păstrează statutul de personal
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didactic şi i se aplică prevederile Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului

didactic.

Dl.preşedinte Anghel Stanciu anunţă că celelalte puncte înscrise pe

ordinea de zi se amână pentru şedinţa viitoare şi declară închise lucrările

şedinţei.

PREŞEDINTE

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu


