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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

   

PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţei comisiei din data de 7 iunie 2017 
 

 

Şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele  

minorităţilor naţionale - care a avut loc pe data de 7 iunie 2017 - a 

avut pe ordinea de zi audierea reprezentanților organizației Grupul 

Civic pentru Liceul Romano-Catolic (Civilek a Katölikus Iskoláért) 

din Tg.Mureș, în urma înaintării către Comisie a petiției înregistrate 

sub nr.4c-5/256/20 mai 2017. 

Au participat la şedinţă un număr de 15 deputaţi din totalul de 

16. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram Iusein, Tamara-

Dorina Ciofu, Daniel Vasile, Petre-Florin Manole, George Ionescu, 

Benkő Erika, Eliza-Mădălina Peţa, Ana Adriana Săftoiu, Elvira 
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Şarapatin, Mihăiţă Vârză, Ionuţ-Marian Stroe, Kulcsár-Terza József-

György, Vlad-Emanuel Duruş, Vlad Sergiu Cosmin și Gabriel Petrea. 

A absentat: dl deputat Ion Cupă, din Grupul parlamentar al PNL. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein, 

preşedintele Comisiei 

Au participat la întâlnire din partea organizației Grupul Civic 

pentru Liceul Romano-Catolic din Tg.Mureș următorii: dna Csiky 

Csengele – purtător de cuvânt la organizația Grupul Civic pentru Liceul 

Romano-Catolic (Civilek a Katölikus Iskoláért) din Tg.Mureș, preum și 

dna Gyöngy Annamària - membru în organizație, precum și dl Dacz 

Gàbor - ambii părinți de elevi la liceul respectiv. 

La întâlnirea cu membrii Comisiei pentru drepturile omului au 

mai participat şi dl deputat Biro Zsolt-Istvan (UDMR), membru în 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret și sport, precum și dl deputat 

Emil-Marius Paşcan (PMP), membru al  

Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și fost 

prefect al județului Mureș, care cunoștea problema liceului sus-amintit, 

din perioada cât a fost prefectul județului Mureș. De asemenea, din 

partea Ministerului Educației Naționale a participat și dna Cristina 

Vasilica Icociu – consilier al Secretarului de stat Petru Andea. 

 

Reprezentanții acestei organizații - formate din părinții elevilor 

de la Grupul Civic pentru Liceul Romano-Catolic din Târgu Mureș - au 

fost audiați de către membrii Subcomisiei pentru minoritatea maghiară 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=10&cam=2&leg=2016&idl=1�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=10&cam=2&leg=2016&idl=1�
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- înaintea trimiterii către Comisie a petiției sus-menționate - în cadrul 

delegației de control parlamentar efectuată în județele Covasna și 

Harghita, în zilele de 24-25 mai a.c.. Cu acel prilej, membrii 

Subcomisiei din cadrul Comisiei au convenit - cu exponenții 

organizației neguvernamentale menționate – ca aceștia să fie audiați și 

în plenul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale, pentru soluționarea - pe cale instituțională - a 

cererilor lor. 

Dna Csiky Csengele a ridicat - în fața membrilor Comisiei - 

problema Liceului Teologic Romano-Catolic din Tg.Mureș care riscă 

să fie desființat din cauza lipsei de conlucrare amiabilă dintre 

autoritățile locale și cele centrale. Purtătorul de cuvânt al liceului 

menționat, dna Csiky Csengele, a declarat că problemele au început 

când directorul școlii dl Tamas Zsolt a fost suspendat din funcție și a 

intrat în ancheta DNA, iar - din cauza anchetei judiciare în curs și a 

lipsei de conlucrare amiabilă dintre autoritățile locale și cele centrale - 

liceul riscă să fie desființat, prin aceasta încălcându-se, în mod implicit, 

dreptul la educație al elevilor de etnie maghiară, care studiază în liceul 

amintit. 

Dl deputat Kulcsár-Terza József-György - reacționând la 

declarațiile dnei Csiky Csengele - a intervenit și a spus că este bine ca 

membrii Comisiei să asculte invitații, pentru a vedea dacă există 

încălcări ale drepturilor omului, în situația creată la problema Liceului 

Teologic Romano-Catolic din Tg.Mureș. Domnia sa a mai spus că este 
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bine că - la întâlnire - participă și dl deputat Biro Zsolt-Istvan (UDMR), 

membru în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret și sport, pentru 

ca acesta să aducă soluționarea problemei liceului amintit în atenția 

Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.  

În opinia reprezentanților ONG-ului, faptul că elevii din 5 clase - 

care au terminat ciclul primar al acestui liceu privat din Tg Mureș nu-și 

pot continua studiile în cadrul aceleiași instituții de învățământ, din 

cauza faptului că liceul nu a fost autorizat pentru funcționare, fiind 

suspectat a fi înființat în condiții nelegale și supus unei anchete penale 

în curs de desfășurare - le încalcă acestora drepturile constituționale la 

educație și liberă opțiune. În plus, nu s-au putut înscrie elevi în clasa 

pregătitoare. Invitații au evidențiat că problemele liceului au început 

atunci când directorul acestuia, dl Tamas Zsolt, a fost suspendat și pus 

sub învinuire pentru abuz în serviciu, pentru felul “nelegal” - după cum 

susțin organele judiciare - în care a fost înființat liceul. Mai mult chiar, 

respectivele organe au dispus și audierea a peste 700 de părinți, doar 

pentru vina de a-și fi înscris copiii la liceul respectiv.  

Reprezentanții O.N.G.-ului au mai afirmat că s-au adoptat mai 

multe hotărâri în sprijinul liceului, în cadrul Consiliului Județean 

Mureș. În prezent, un număr de 533 elevi studiază în clădirea mică a 

Episcopiei Romano-Catolice, în timp ce clădirea mare este închiriată 

Colegiului “Unirea”, din care s-a desprins Liceul Romano-Catolic. Mai 

mult decât atât, există un număr de peste 80 de copii maghiari care nu 

au unde să se înscrie, întrucât liceul nu mai este pe lista liceelor 
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existente pentru anul următor, iar aceștia - ca și părinții lor - nu doresc 

să ajungă la alte unități școlare din Tg. Mureș. 

Dna Csiky Csengele a precizat, de asemenea, că – din cauză că 

funcționarii Primăriei au introdus, deliberat sau din incompetență, o 

serie de termeni neclari în cele 4 hotărâri de consiliu local - iar 

Inspectoratul Școlar Județean Mureș a emis și el mai multe decizii 

privitoare la ființarea liceului, s-a creat o confuzie concretizată în mai 

multe deficiențe juridice ale actelor respective, ceea ce impietează 

acum buna funcționare, în condiții normale, a liceului amintit. Ca 

urmare a acestei situații confuze, au fost emise - de către I.S.J.Mureș - 

Deciziile nr.70/2017 și nr.75/2017 care a refuzat liceului acordarea 

avizului conform pentru funcționare, ceea ce a avut ca efect scoaterea 

liceului din sistemul informatic integrat al învățământului din România. 

Pentru soluționarea neclarităților juridice, Consiliul Local 

Tg.Mureș s-a arătat dispus să corecteze erorile din deciziile sale 

administrative, dar acestea au fost atacate în contencios de către 

Prefectura județului! Ca urmare a celor de mai sus, reprezentanții 

ONG-ului au cerut o intervenție din partea Parlamentului și Guvernului 

pentru rezolvarea situației neclare a Liceului Romano-Catolic din 

Tg.Mureș, autoritățile locale fiind depășite, din punct de vedere legal. 

Această intervenție trebuie să pornească de la obligația autorităților 

centrale de a asigura respectarea drepturilor constituționale a celor 422 

de elevi de etnie maghiară și a celor 720 părinți, care au de suferit de 

pe urma situației neclare din punct de vedere juridic existente la 

momentul acesta! 
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În acest context, dl deputat Ibram Iusein a întrebat reprezentantul 

Ministerul Educației Naționale prezent la dezbateri cum s-a putut 

întâmpla ca - timp de 2 ani - liceul respectiv să poată funcționa, având 

un statut juridic incert… La acestea, dna Cristina Icociu a răspuns că 

este vorba de mai multe lacune legislative și depășiri de competențe, 

care au determinat aceaastă situație încurcată. Mai mult chiar, a fost 

folosită o modalitate din dreptul civil comun la înființarea liceului, care 

contravine Legii educatiei nationale, Legea nr. 1/2011, respectiv 

“divizarea unei personae juridice pentru crearea a altor 2 distincte!”. 

Dna consilier Cristina Icociu a mai spus că - în urma aducerii 

problemei liceului în atenția Subcomisiei pentru minoritatea maghiară, 

la inițiativa dlui deputat Kulcsár-Terza József-György - dânsa a primit 

o serie de documente privind înființarea și problemele Liceului 

Romano-Catolic de la dl deputat Biro Zsolt-Istvan (UDMR), membru 

în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret și sport, dar că le 

examinează și că, până la momentul dezbaterilor, a găsit chiar câteva 

acte valabile pentru autorizarea liceului, dar - deocamdată - nu și pentru 

nivelul gimnazial, ci doar pentru nivelul liceal.  

În continuare, părinții elevilor maghiari prezenți la dezbateri au 

respins, încă o dată, propunerea făcută și anterior de către Ministerul 

Educației Naționale și reiterată de reprezentantul acestuia, dna Icociu, 

ca - până la încheierea procesului penal în care directorul liceului este 

acuzat de ilegalități privind înființarea și soluționarea autorizării 

liceului - elevii să fie mutați, doar pentru un timp, la alte școli și licee 

existente în Tg. Mureș. 

http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_educatiei_nationale_lege_1_2011.php�
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A intervenit în cadrul dezbaterilor și dl deputat Emil-Marius 

Paşcan, ex-prefect al județului Mureș, care cunoștea îndeaproape 

problema liceului și a spus că domnia sa a atras atenția, la momentul 

oportun, partidelor și autorităților locale, precum și I.S.J. Mureș asupra 

înființării neconforme cu legea a Liceului Romano-Catolic - în 

condițiile în care această desprindere de Colegiul Unirea, unde existau 

clasele respective care au format liceul nou-înființat - s-a făcut în 

timpul anului școlar, chiar dacă era în perioada vacanței de vară, 

nefiind făcută de pe un an pentru anul următor. 

Tot domnia sa a mai reliefat că, din cauza tuturor 

disfuncționalităților, județul Mureș nu are rețeaua școlară existent 

în cadrul sistemului informatic integrat al învățământului (S.I.I.R.)! 

A mai intervenit, pentru completarea antevorbitorului, și dl 

deputat Biro Zsolt-Istvan, care a arătat că dreptul la învățământ 

religios și vocațional în limba maternă este prevăzut atât de 

Constituție, cât și de Programul de guvernare al coaliției PSD – 

ALDE, iar înființarea liceului care face obiectul dezbaterilor s-a 

realizat printr-o decizie a I.S.J. Mureș și, pe cale de consecință, 

unitatea școlară respectivă are personalitate juridică. 

După audierea tuturor luărilor de cuvânt ale participanților la 

dezbateri, președintele Comisiei, dl deputat Ibram Iusein, a 

concluzionat că – din partea Comisiei – se vor face demersuri 

pentru soluționarea competent a petiției și a doleanțelor expuse în 

cadrul audierii de către reprezentanții Grupului Civic pentru Liceul 
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Romano-Catolic atât către Ministerul Educației Naționale, cât și către 

deputații din Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret și sport. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Deputat 

 

Iusein Ibram 

 
 

Întocmit: cons. parlamentar Laurenţiu Gheorghiu 
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