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PROCES – VERBAL

         al şedinţei Comisiei din ziua de 14 martie 2001

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 22 deputaţi, fiind absenţi 3

deputaţi, după cum urmează:

- Ecaterina Andronescu – Grupul Parlamentar al PDSR

- Antonescu Crin Laurenţiu – Grupul Parlamentar al PNL

- Gingăraş Georgiu – Grupul Parlamentar al PDSR

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi:

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

- Vasile Molan – Secretar de Stat

- Mihaela Jigău – preşedinte, Comisia naţională de evaluare şi

acreditare a învăţământului preuniversitar

- Nicoleta Andronache – inspector în M.E.C. - învăţământ special

Ministerul Tineretului şi Sportului

- Constantin Diaconu – director

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele

Comisiei.

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de

zi:
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1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.285/2000 privind structurile multiculturale ale
Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (procedură de
urgenţă).

2. Punct de vedere asupra unor adrese ale Ministerului Educaţiei şi
Cercetării privind interpretarea art.13, alin.3, art.102, alin.1 din
Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic şi a
art.64 din Legea nr.84/1995, republicată.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.138/2000 privind măsuri de susţinere a învăţământului privat.

4. 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).

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.240/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.94 din
Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (procedură de
urgenţă)

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.90/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare
PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană
referitor la participarea la cel de-al cincilea Program – cadru în
domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice, semnat la
Bucureşti, la 30 decembrie 1999.Aviz.

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.174/1999 privind acordarea unui sprijin financiar
Fundaţiei Atletismului Românesc (Fundaţiei Române de
Atletism) (procedură de urgenţă).Aviz.

În deschiderea şedinţei dl. preşedinte Anghel Stanciu informează

membrii Comisiei despre apariţia Ordonanţei de urgenţă nr.32 din 26

februarie 2001 pentru reglementarea unor probleme financiare şi îşi

exprimă marea îngrijorare şi deziluzie, deoarece intervin o serie de

modificări cum ar fi procentul de 4 % din PIB pentru învăţământ şi 1/5

pentru cercetare ştiinţifică, din fondurile alocate învăţământului, precum

şi fondul special de susţinere a învăţământului de stat, care se constituie

venituri ale bugetului de stat. Ordonanţa a fost trimisă la Comisia buget,

finanţe şi bănci de la Senat, fără să solicite aviz de la Comisia pentru
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învăţământ şi cercetare de la Senat, M.E.C. nu a fost invitat; s-a depus

raportul pentru Plen.

Dl. deputat Sorin Lepşa propune să se solicite Biroului Permanent

ca această ordonanţă să fie discutată şi de Comisia de învăţământ.

Dl. deputat Mihai Baciu este de acord cu această propunere, măcar

în aviz să fie trimisă Comisiei dacă nu pe fond.

Dl. vicepreşedinte Ferenc Asztalos îşi arată surprinderea că

Ministerul Finanţelor, fără consultarea Ministerului Educaţiei şi

Cercetării şi a Parlamentului a luat o asemenea decizie; cunoaşte opinia

colegilor de la catedră şi a liderilor de sindicat din învăţământ  şi aceştia

resping ideea ca salariile să depindă de consiliile locale; propune să se

facă un demers politic comun şi Comisia pentru învăţământ să-şi exprime

un punct de vedere faţă de această ordonanţă.

Dl. deputat Mihai Baciu solicită d-lui secretar de stat Vasile Molan

ca Ministerul Educaţiei şi Cercetări să-şi exprime urgent un punct de

vedere care să apere profesorii.

Dl. secretar Petru Andea întreabă dacă există această practică să se

exprime un punct de vedere asupra unei ordonanţe de urgenţă ?

Dl. preşedinte Anghel Stanciu întreabă membrii Comisiei dacă sunt

de acord cu propunerea d-lui vicepreşedinte Ferenc Asztalos, de a se

exprima un punct de vedere al Comisiei asupra ordonanţei; supusă votului

propunerea se aprobă cu 13 voturi pentru, 5 voturi contra şi 2 abţineri.

Dl. deputat Petre Moldovan doreşte ca punctul de vedere să fie

rezultatul unei dezbateri în Comisie si să cuprindă toate părerile

exprimate.

Dl. preşedinte Anghel Stanciu, anunţă, că în urma dezbaterilor s-a

stabilit să se solicite Biroului Permanent o aprobare pentru şedinţă de

Comisie, marţi, 20 martie 2001, ora 14 şi invitarea reprezentanţilor

Ministerului de Finanţe.
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Se continuă cu punctul 1 din ordinea de zi, proiectul de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.285/2000 privind

structurile multiculturale ale Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Dl. preşedinte Anghel Stanciu prezintă pe scurt conţinutul

ordonanţei şi arată că a primit trei avize negative, de la Consiliul

Legislativ, de la Consiliul Economic şi Social şi de la Comisia pentru

drepturile omului, culte şi drepturile minorităţilor naţionale; în consecinţă

arată că nu are sens să se intre cu discuţiile pe fond şi propune

respingerea ordonanţei.

Dl. vicepreşedinte Ferenc Asztalos arată că cele trei avize negative

de care s-a vorbit nu se referă la ordonanţă ci la o Hotărâre de Guvern; îşi

arată surprinderea faţă de atitudinea duplicitară a politicienilor faţă de

această problemă, care în public sunt de acord şi când sunt în faţa unor

situaţii concrete vin cu sloganuri politice; propune să se demonstreze

exerciţiul democraţiei prin aprobarea ordonanţei.

Dl. secretar Petru Andea propune să se respingă ordonanţa, dar să

se ceară Ministerului Educaţiei şi Cercetării ca în pachetul de modificări a

legilor învăţământului să se aibă în vedere şi recunoaşterea

multiculturalităţii.

Dl. deputat Petre Moldovan nu este de acord cu respingerea

ordonanţei.

Dl. deputat Vekov Karoly Janos nu intră în discuţie pe fond ci pe

aspecte generale şi arată că termenul de multiculturalitate  de fapt nu este

corect, el având un alt sens. Deoarece consideră problema ultrapolitizată,

propune amânarea discuţiilor asupra ordonanţei.

Dl.deputat Fotopolos Sotiris arată că în general termenul

multicultural se duce în zona de cultură, mai corect ar fi multilingvism.

Menţionează că şi celelalte minorităţăţi naţionale vor să amendeze Legea
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învăţământului cu alte propuneri cu deschidere mai mare pentru

minorităţi.

Dl. deputat Napoleon Antonescu arată că Universitatea Babeş-

Bolyai nu are nevoie de o lege specială, deoarece prin Legea

învăţământului are dreptul să-şi înfiinţeze, în concordanţă cu Carta

Universitară, linii de predare în diverse limbi, deci nu are nevoie de o

confirmare în plus, deoarece este recunoscută; consideră că această

ordonanţă nici nu ajută nici nu strică, acordă ceva care există, legal,

moral; dacă se aprobă s-ar crea un sistem discriminatoriu faţă de alte

universităţi.

Dl. deputat Ionel Marineci arată că în Programul de Guvernare se

prevede apariţia Legii învăţământului superior şi acolo se vor prinde şi

aceste aspecte; consideră că problema se poate rezolva amiabil în această

formă.

Dl. vicepreşedinte Anton Ionescu arată că problema Universităţii

Babeş-Bolyai este rezolvată în acest moment. Dacă se doreşte o

confirmare prin lege, trebuie  să se elaboreze o propunere legislativă care

poate fi luată în discuţie; propune respingerea Ordonanţei.

Dl. deputat Petruş Octavian propune respingerea ordonanţei.

Dl. vicepreşedinte Ferenc Asztalos arată că din discuţii au reeşit

două propuneri una de adoptare şi una de respingere; propune şi cea de a

treia variantă, amânarea votului, cu argumentul că avizele negative nu se

referă la ordonanţă ci la o hotărâre de Guvern.

Dl. secretar de stat Vasile Molan subliniază că poziţia ministerului

este de respingere a ordonanţei cu menţiunea că problematica va fi avut în

vedere în legile pe care s-a angajat să le facă.

Dl. preşedinte Anghel Stanciu supune votului, în primul rând,

conform regulamentului,  propunerea de respingere a ordonanţei; se

aprobă respingerea cu 17 voturi pentru, un vot contra şi 2 abţineri.
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Urmează punctul 2 din ordinea de zi, Punct de vedere asupra unor

adrese ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind interpretarea art.13,

alin.3, art.102, alin.1 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului

didactic şi a art.64 din Legea nr.84/1995, republicată.

La solicitarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, o subcomisie de

lucru, formată din reprezentanţii M.E.C., E.Andronescu-ministru,

V.Molan-secretar de stat, I.Neacşu, G.Păun), Virgil Popa-Curtea de

Conturi, deputaţii- Anghel Stanciu, Ferenc Asztalos, Anton Ionescu, Paul

Magheru,  a analizat propunerile de interpretare a art.13 alin.(3), art.102,

alin.(1) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic şi a

art.64 din Legea nr.84/1995, republicată.

În urma dezbaterilor, Comisia face următoarele precizări:
1. Coroborând articolele 13 alin.(3) şi art.44 alin.(2) din Legea

128/1997 privind Statutul personalului didactic ,,se consideră
restrângere de activitate atunci când profesorul sau
maistrul instructor nu mai ore în specialitate, în
unitatea/unităţile de învăţământ, din localitatea în care
funcţionează ca titular. Norma didactică se poate forma din
discipline din planul de învăţământ, fără diminuarea
salariului.,,

2. ,,De prevederile art.102, alin.(1) din Legea nr.128/1997
privind Statutul personalului didactic beneficiază şi
absolvenţii şcolilor normale care îşi continuă studiile în
instituţii de învăţământ superior de lungă sau scurtă
durată,,.

3. În conformitate cu prevederile art.7, alin.(1), lit.d) din Legea
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic şi a
prevederilor art.64 alin.(1) din Legea învăţământului
nr.84/1995, republicată, ,,Institutorii care dobândesc
specializarea pentru a preda disciplinele: limbă străină,
muzică, desen sau educaţie fizică pot fi încadraţi în
învăţământul gimnazial pe posturi/catedre corespunzătoare
specializării obţinută prin studii, fiind salarizaţi ca
institutori,,.
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Supuse votului aceste ,,Precizări,, au fost aprobate cu unanimitate

de voturi.

Se continuă cu punctul 3 din ordinea de zi, Proiectul de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.138/2000 privind măsuri de

susţinere a învăţământului privat.

În urma dezbaterilor, ordonanţa a fost modificată, cu

amendamentele care se regăsesc în raportul Comisiei. Supusă votului

ordonanţa se aprobă cu unanimitate de voturi cu amendamentele propuse.

La punctul 4 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. În urma discuţiilor s-a

hotărât ca doi raportori, dl.deputat Petre Moldovan şi dl.deputat Emil

Rus, împreună cu d-na inspector Nicoleta Andronache, să întocmească un

preraport pe care s-l prezinte comisiei în şedinţa următoare.

Se continuă cu punctul 5 din ordinea de zi, Proiectul de Lege

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.240/2000 pentru prorogarea

termenului prevăzut la art.94 din Legea educaţiei fizice şi sportului

nr.69/2000.

Dl.director Constantin Diaconu – MTS, prezintă pe scurt conţinutul

ordonanţei şi propune aprobarea ei.

Supusă votului, ordonanţa se aprobă cu unanimitate de voturi.

Urmează punctul 6 din ordinea de zi, Proiectul de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.90/2000 pentru ratificarea

Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi

Comisia Europeană referitor la participarea la cel de-al cincilea Program

– cadru în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice, semnat la

Bucureşti, la 30 decembrie 1999, trimis Comisiei pentru aviz. În urma

dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de avoturi acordarea de aviz

favorabil.
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Se continuă cu punctul 7 din ordinea de zi, Proiect de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.174/1999 privind

acordarea unui sprijin financiar Fundaţiei Atletismului Românesc

(Fundaţiei Române de Atletism).

Dl.director Constantin Diaconu, după prezentarea pe scurt a

ordonanţei, propune aprobarea ei.

În urma dezbaterilor Comisia, cu unanimitate de voturi, acordă aviz

favorabil.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl. preşedinte Anghel Stanciu, declară

închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE SECRETAR

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu              Ing.Nicolae Vasilescu
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