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PROCES – VERBAL

       al şedinţei Comisiei din ziua de 6 martie 2001

La lucrările comisiei sunt prezenţi 21 deputaţi, fiind absenţi 4

deputaţi, după cum urmează:

- Ecaterina Andronescu – Grupul Parlamentar al PDSR

- Antonescu George Crin Laurenţiu – Grupul Parlamentar al PNL

- Georgiu Gingăraş – Grupul Parlamentar al PDSR

- Petruş Octavian Constantin – Grupul Parlamentar al PDSR

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi:

- Molan Vasile – Secretar de Stat – M.E.C.

- Diaconu Constantin – director M.T.S.

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
nr.126/2000 privind finanţarea organizării şi desfăşurării
concursului naţional de ocupare a posturilor didactice vacante
din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2000-2001
(procedură de urgenţă).
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2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.62/2000 privind echivalări ale examenului de capacitate
pentru promoţiile anterioare anului 1999.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
nr.80/2000 privind admiterea cu taxă în învăţământul
preuniversitar de stat, în licee, şcoli profesionale şi şcoli de
ucenici, peste cifra de şcolarizare pentru care se asigură
finanţare de la bugetul de stat (procedură de urgenţă)

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.91/2000 privind organizarea sistemului naţional
de formare a personalului din învăţământul preuniversitar
(procedură de urgenţă).

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.203/2000 privind participarea României în anul
2000 la Programul de acţiune comunitară Tineret şi plata
contribuţiei financiare la acest program.(procedură de urgenţă)

6. Proiectul de Lege orivind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.239/2000 pentru aprobarea afilierii României la
unele organizaţii sportive internaţionale şi a plăţii cotizaţiilor
anuale. (procedură de urgenţă).

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.115/2000 privind parteneriatul social în educaţie şi formare
profesională iniţială

8. 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).

La începutul dezbaterilor au fost discuţii referitoare la modul cum

se stabileşte ordinea de zi. La aceste discuţii au luat cuvântul domnii

deputaţi: Petru Andea, Ferenc Asztalos, Mihai Baciu, Napoleon

Antonescu, Anghel Stanciu. În urma discuţiilor s-a stabilit ca Biroul

Comisiei să se întâlnească săptămânal pentru stabilirea ordinei de zi, pe

care să o propună Plenului Comisiei.

Se trece la punctul 1 din ordinea zi, proiectul de Lege privind

aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.126/2000 privind finanţarea

organizării şi desfăşurării concursului naţional de ocupare a posturilor
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didactice vacante din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar

2000-2001; dl. preşedinte Anghel Stanciu,  întreabă dacă sunt observaţii.

Dl. vicepreşedinte, Ferenc Asztalos, obiectează că aceste prevederi

ale ordonanţei contravin Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului

didactic.

Dl. deputat Ionel Marineci aminteşte că s-a mai discutat o

ordonanţă similară şi pentru anul 1999 şi probabil va veni şi pentru anul

2001, astfel consideră că s-ar putea face o propunere legislativă (o lege

organică) care să rezolve problemele.

Dl.deputat Iulian Mincu menţionează că dacă s-a aprobat ordonanţa

pentru anul 1999, nu vede de ce nu s-ar aproba  şi pentru anul 2000.

Dl.deputat Petre Moldovan ar dori să ştie dacă în Legea

funcţionarului public se prevăd taxe pentru concursuri ?

Dl.deputat Adrian Moisoiu nu este de acord cu modificarea

Statutului, ci este de acord  cu o ordonanţă care să aibe efect pe o

perioadă mai scurtă.

Dl.secretar Petru Andea este de acord cu această ordonanţă, dar ar

dori să nu devină cu caracter permanent.

Dl.deputat Mihai Baciu nu este de acord că trebuie să se introducă

taxe, dar în viitor vor apare tot mai multe taxe, deoarece statul nu va

putea acoperi aceste cheltuieli şi obligaţi de realitatea economică asta va

fi soluţia.

Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos este de părere că din punct de

vedere juridic nu se poate abroga  un articol dintr-o lege organică printr-o

ordonanţă.

Dl. preşedinte Anghel Stanciu consideră că ordonanţă se referă la o

situaţie pasageră şi treptat, se va reveni, deoarece în Constituţie se

prevede învăţământul gratuit şi nu se respectă acest lucru. Când vor veni
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modificările Statutului personalului didactic se vor lua în discuţie şi

aceste aspecte.

Dl. deputat Sorin Lepşa arată că Ordonanţa îşi face efectul în

sensul în care nu este dorit.

Dl. deputat Napoleon Antonescu, în principiu nu este de acord să

se aprobe această taxă, deoarece este singurul caz de concurs unde se

plăteşte taxă, în nici un domeniu nu se plăteşte taxă pentru concurs.

Dl. secretar de stat Vasile Molan propune să fie aprobată ordonanţa

Dl.deputat Petre Moldovan propune respingerea ordonanţei.

Dl.preşedinte Anghel Stanciu propune respingerea pentru

următoarele motive: proiectul de lege contravine prevederilor art.11

alin.(7) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic în

care se prevede că toate cheltuielile ocazionate de organizarea şi

desfăşurarea acestor concursuri se suportă de către organizatori, deci

sumele provenind din bugetul de stat. Menţionăm că Legea nr.128/1997,

este lege organică.

Dl. preşedinte Anghel Stanciu supune votului, conform

regulamentului mai întâi propunerea de respingere; se aprobă respingerea

Ordonanţei cu 16 voturi pentru şi o abţinere.

Se continuă cu punctul 2 al ordinei de zi, proiectul de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.62/2000 privind echivalări ale

examenului de capacitate pentru promoţiile anterioare anului 1999.

Dl. preşedinte Anghel Stanciu prezintă pe scurt conţinutul

ordonanţei şi propune aprobarea ei împreună cu observaţiile Consiliului

Legislativ. Supusă votului, ordonanţa se aprobă cu unanimitate de voturi.

Urmează punctul 3 din ordinea de zi, proiectul de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.80/2000 privind admiterea cu taxă în

învăţământul preuniversitar de stat, în licee, şcoli profesionale şi şcoli de
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ucenici, peste cifra de şcolarizare pentru care se asigură finanţare de la

bugetul de stat.

Dl. preşedinte Anghel Stanciu prezintă pe scurt conţinutul

ordonanţei  şi supune discuţiilor generale oportunitatea acestor măsuri.

Dl. secretar de stat Vasile Molan arată că aceste clase cu taxă

crează probleme în cadrul liceelor, ele sunt formate din elevi cu medii

mici dar cu posibilităţi financiare şi nu au performanţe; liceele nu solicită

astfel de clase cu taxă deoarece le creează multe probleme birocratice şi

de separare a copiilor; poziţia Ministerului Educaţiei şi Cercetării este

aceea că nu este cazul să se extindă acest sistem, a fost fost un an şi s-a

constatat că nu este bine, să se meargă spre lichidarea claselor existente.

Dl. deputat Mihai Baciu arată că liceele de elită din Iaşi au refuzat

înfiinţarea claselor cu taxă.

Dl. deputat Iulian Mincu arată că absolvenţii de liceu nu-şi găsesc

de lucru, şomajul la vârsta de 18-24 ani este de 46 %; propune

respingerea ordonanţei.

Dl. deputat Napoleon Antonescu consideră că ordonanţa este

întocmită prost şi propune respingerea ei.

Dl. deputat Petre Moldovan subscrie la ceea ce au spus

antevorbitorii; învăţământul preuniversitar cu clase finanţate de ONG sau

agenţi economici este o idee bună pentru viitor. Ar dori să ştie cum se

pregăteşte Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru generalizarea

învăţământului de 9 ani, ce pregătiri se fac, poate intervine şi Comisia cu

soluţii.

Dl. deputat Ionel Marineci este de părere că nu ar trebui să se ia o

măsură radicală de respingere, propune o soluţie de amânare; ministerul

să refacă ordonanţa deoarece este prost gândită şi redactată.

Dl. secretar de stat Vasile Molan susţine ideea de a se reface

ordonanţa. Referitor la întrebarea d-lui deputat Moldovan arată că s-a
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început pregătirea pentru 2004, pentru a se şti ce şcoli pot primi clasa a 9-

a şi ce va fi în viitor cu liceul de 3 ani.

Dl. preşedinte Anghel Stanciu propune respingerea ordonanţei

pentru următoarele motive:

- în art.32 (4) din Constituţia României se prevede că
învăţământul de stat este gratuit, potrivit legii;

- introducerea şcolarizării cu taxă în învăţământul preuniversitar
de stat, crează diferenţieri între elevi privind statutul acestora,
determinat de posibilităţile economice ale susţinătorilor legali ai
elevilor, producând separatism în şcoală;

- se crează diferenţieri salariale nejustificate între profesorii care
lucrează exclusiv în sistemul bugetar şi cei care parţial sunt
remuneraţi din taxele încasate de la elevi;

- în sistemul de învăţământ din România există alternative
educaţionale; învăţământul particular preuniversitar este una din
aceste alternative;

- Art.13 din Pactul internaţional relativ la drepturile economice,
sociale şi culturale recomandă gratuitatea în toate formele de
învăţământ de stat. Aceasta pune în valoare principiile juridice
şi morale care guvernează sistemul de învăţământ de stat.

Supusă votului, ordonanţa se respinge cu 13 voturi pentru şi un vot

contra.

Urmează punctul 4 al ordinei de zi, proiectul de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2000 privind

organizarea sistemului naţional de formare a personalului din

învăţământul preuniversitar.

Dl. deputat Napoloen Antonescu nu vede rostul acestei ordonanţe,

care este o suprapunere, se creează un organism în plus, care este deja

prevăzut în Statutul personalului didactic.

Dl. secretar de stat Vasile Molan menţionează că această ordonanţă

a creat multe probleme; poziţia Ministerului Educaţiei şi Cercetării este

aceea că ordonanţa trebuie refăcută, conform situaţiei actuale şi a

prevederilor legale.
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Dl. vicepreşedinte Ferenc Asztalos propune amânarea şi

modificarea textului ordonanţei cât mai urgent.

Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că s-au făcut două propuneri,

una de respingere şi una de amânare şi modificare a ordonanţei; Domnia

Sa propune respingerea ordonanţei pentru următoarele motive:

- analizând acest proiect de act normativ din punct de vedere al
conformităţii cu prevederile şi principiile constituţionale rezultă
că deşi, pe fond,  acesta este în concordanţă cu exigenţele Legii
fundamentale a statului, totuşi reglementarea acestor probleme
pe calea ordonanţei de urgenţă nu este determinată de existenţa
unei situaţii excepţionale, în sensul dispoziţiilor art.114 alin.(4)
din Constituţie şi a celor statuate de Curtea Constituţională prin
Decizia nr.65/1995, potrivit căreia ordonanţa de urgenţă trebuie
să se legitimeze pe necesitatea şi urgenţa reglementării unei
situaţii care, datorită circumstanţelor sale excepţionale impune
adoptarea de soluţii imediate în vederea evitării unei grave
atingeri aduse interesului public;

- ordonanţa reia, în majoritatea prevederilor sale, reglementări
care sunt deja stipulate în Legea nr.128/1997 privind Statutul
personalului didactic şi în Legea învăţământului nr.84/1995,
republicată; aceste reglementări, abordate într-un nou context,
modifică în esenţă legile menţionate, creînd o reglementare
legislativă confuză;

- perfecţionarea personalului didactic din învăţământul
preuniversitar este realizată prin universităţile de stat, care
asigură pregătirea iniţială şi perfecţionarea postuniversitară, prin
formele prevăzute de lege;

- Comisia a reţinut faptul că ordonanţa conţine anumite idei, care
trebuie reluate într-un alt context de către Ministerul Educaţiei
şi Cercetării, care urmează să prezinte Parlamentului propuneri
de modificare a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului
didactic.

Dl. preşedinte Anghel Stanciu supune votului prima propunere de

respingere a ordonanţei; Cu 9 voturi pentru, 3 voturi contra şi 2 abţineri

ordonanţa se respinge; cea de a doua propunere de amânare şi amendare

nu se mai supune votului.

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

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.203/2000 privind
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participarea României în anul 2000 la Programul de acţiune comunitară

Tineret şi plata contribuţiei financiare la acest program.

Dl. director Constantin Diaconu – MTS, prezintă pe scurt

conţinutul ordonanţei, arată că ea şi-a făcut efectul numai pentru anul

2000, în continuare nu mai este cazul.

Dl. deputat Nicolae Vasilescu arată că banii pentru acest program

au fost aprobaţi, dar nu au fost prinşi în Bugetul de stat pe 2000;

reprezintă de fapt contribuţia României la programul european Tineret.

Propune aprobarea ordonanţei.

Dl. preşedinte Anghel Stanciu supune votului aprobarea

ordonanţei; cu 12 voturi pentru, un vot contra şi o abţinere se aprobă.

Urmează punctul 6 din ordinea de zi, proiectul de Lege privind

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.239/2000 pentru

aprobarea afilierii României la unele organizaţii sportive internaţionale şi

a plăţii cotizaţiilor anuale.

Dl. director Constantin Diaconu-MTS prezintă pe scurt ordonanţa

şi arată că face parte din pachetul de legi moştenit de la vechea conducere

a ministerului; din motive organizatorice nu au fost prinse sumele

necesare în Bugetul de Stat pe anul 2000 fiind necesară o acoperire

legală, realizată prin această ordonanţă.

Dl. deputat Nicolae Vasilescu, menţionează că, fiind vorba mai

mult de un gest tehnic, propune aprobarea ordonanţei.

Dl. preşedinte Anghel Stanciu supune votului aprobarea

ordonanţei; cu 14 voturi pentru şi un vot contra se aprobă.

Se continuă cu punctul 7 al ordinei de zi, proiectul de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.115/2000, privind parteneriatul

social în educaţie şi formare profesională iniţială.

Dl. preşedinte Anghel Stanciu prezintă pe scurt conţinutul

ordonanţei.
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Dl. secretar de stat Vasile Molan arată că această ordonanţă nu are

concreteţe, propune respingerea cu menţiunea ca ministerul să revină cu

alte propuneri.

Dl. preşedinte Anghel Stanciu propune respingerea ordonanţei

pentru următoarele motive:

- proiectul de lege aşa cum este redactat nu reglementează
materia în domeniu şi nici nu are structura prevăzută de tehnica
legislativă; articolele sunt redactate sub forma unor enunţuri
generale, lipsite de concreteţe; Ministerul Educaţiei şi Cercetării
va reveni cu alte propuneri pe acest domeniu, astfel redactate
încât să se desprindă din acestea efectul normativ al actului
legislativ.

Supusă votului ordonanţa se respinge cu 12 voturi pentru şi un vot

contra.

Dezbaterea proiectului de lege înscris la punctul 8 al ordinei de zi,

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

privind structurile multiculturale ale Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-

Napoca, a fost amânată pentru şedinţa viitoare.

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

închise lucrările Comisiei.

     PREŞEDINTE     SECRETAR

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