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La lucrările Comisiei sunt prezenţi  24  deputaţi, fiind absenţi 2 deputaţi,

după cum urmează:

- Antonescu Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL
- Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PDSR

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi:

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

- Ecaterina Andronescu - ministru

Ministerul Administraţiei Publice

- Ionel Fleşariu - Secretar de Stat

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie

- Lehel Bogdan - director general

Şcoala specială de surzi nr.2 Bucureşti

- prof.Liana Nedeianu - director
- prof.Stănuică Aurelia - director adjunct
- prof.Lia Ionescu - lider sindical



2

Facultatea de psihologie şi ştiinţele educaţiei-Catedra de psihologie
specială
- Doru Popovici - lector univ.dr.

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele
Comisiei.

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:
1. Audiere preliminară privind efectele posibile ale aplicării Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.192/1999 privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi reorganizarea
activităţilor de protecţie a copilului, Ordonanţelor de urgenţă
nr.30/2000 şi nr.206/2000, precum şi a Hotărârii Guvernului
nr.261/2000.

2. 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

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.73/2000
privind organizarea în universităţi a unor formaţiuni de studiu complet
în limbi moderne de mare circulaţie internaţională.Raport.

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.143/2000
privind organizarea studiilor de masterat în România.Raport.

În deschiderea şedinţei, dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că în ultima

perioadă, în lunile martie-aprilie a.c., s-au primit la Comisie multe memorii, din

toată ţara, Arad, Bucureşti, Universitatea Bucureşti, Târgovişte, Vaslui, Bacău,

Timiş, Cluj, Satu-Mare, Gura Humorului ş.a. în care se exprimă nemulţumirea

asupra modului în care este reglementată actuala organizare a unităţilor de

învăţământ special. Acesta a fost motivul pentru care s-a organizat această

audiere preliminară, pentru a se analiza efectele posibile ale aplicării Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.192/1999 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale

pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi reorganizarea activităţilor de protecţie a

copilului, Ordonanţele de urgenţă nr.30/2000, nr.206/2000 şi nr.12/2001,

precum şi a Hotărârii Guvernului nr.261/2000.

Din memorii reiese că, pentru a-şi găsi obiectul muncii, o anumită

Agenţie trece copiii care au familii sub o tutelă asemeni copiilor orfani. Se
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ajunge la o activitate ineficientă sub aspect educativ, financiar şi administrativ,

creîndu-se în acest spaţiu două unităţi distincte care corespondează peste gard şi

copiii sunt uitaţi, nu se integrează în societate. Consideră că este o greşeală de

concepţie şi chiar dl.Premier Adrian Năstase a spus, într-un alt context, că dacă

o măsură legislativă nu este bine concepută, este bine să fie îndreptată. Trebuie

analizat dacă acest sistem este eficient sau se crează doar structuri care să aibe

obiect de lucru. Ca modalitate de lucru, propune să se prezinte pe scurt o situaţie

concretă de la Şcoala de surzi nr.2 din Bucureşti, apoi să se audieze

reprezentantul Universităţii Bucureşti şi al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia

Copilului şi Adopţii, după care d-na ministru Ecaterina Andronescu să prezinte

punctul de vedere al ministerului. Cu unanimitate de voturi se aprobă această

propunere.

D-na director Liana Nedeianu menţionează că Şcoala pentru surzi este o

şcoală cu tradiţie înfiinţată în 1919 şi are cca. 200 de copii, de care se ocupau

100 de oameni. Din momentul descentralizării numărul persoanelor care se

ocupă de copii s-a dublat, iar copii se preiau cu proces-verbal, de la o instituţie

la alta, de şapte ori pe zi, lucrându-se foarte greu. La intervenţiile noastre s-a

primit răspunsul că politica Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi

Adopţii nu permite colaborarea cu şcoala. Personalul de la internat este

necalificat. Altă problemă dificilă este aceea că dublându-se personalul, copiii

sunt debusolaţi, nu mai ştiu de cine să asculte. De asemenea, părinţii sunt

obligaţi să-şi refacă dosarele din trei în trei luni. Precizează că legile şcolii nu

sunt şi legile protecţiei iar protecţia nu poate fi despărţită de educaţie.

Dl.Doru Popovici de la Universitatea Bucureşti arată că în documentarul

care a fost transmis sunt argumente, pe patru domenii, care susţin necesitatea

menţinerii în etapa actuală a şcolilor speciale cu atribuirea unor noi

responsabilităţi. Acest documentar a fost elaborat cu colaboratori internaţionali

Tempus, PHARE, alte ţări europene, făcându-se studii comparative. În

momentul de faţă majoritatea ţărilor au două sisteme: şcoli speciale şi şcoli
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inclusive. În documentar se arată că din discuţiile cu specialiştii din Uniunea

Europeană a reeşit că nu ni se reproşează şcolile speciale, ci lentoarea cu care se

realizează şcolile inclusive. Un alt argument este domeniul finanţării; apar

costuri suplimentare prin dublarea aparaturii, numărului de încăperi, creşte

numărul de personal. Ca soluţii consideră că este potrivit ca pentru etapa actuală

să se menţină şcolile speciale dar să crească cooperarea cu şcoala obişnuită,

pentru handicapuri uşoare, ceilalţi copii trebuie menţinuţi în şcoli speciale.

Parazitarea şcolilor speciale cu Agenţii care să preia şi probleme de învăţământ

special contravine practicii internaţionale şi este contraproductiv în experienţa

practică.

Dl.Lehel Bogdan - director general, Autoritatea Naţională pentru Protecţia

Copilului şi Adopţii face un scurt istoric şi arată că în anul 1997 protecţia

copilului a fost defalcată pe mai multe ministere, apoi o parte din aceste instituţii

au fost transferate la Consiliile Judeţene. În anul 2000 această descentralizare s-a

produs total prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.192/1999 şi apoi prin

Ordonanţa de urgenţă nr.12/2001. Autoritatea coordonează metodologic

protecţia copilului. Uniunea Europeană a cerut ca protecţia copilului să aparţină

unei singure autorităţi. Descentralizarea s-a realizat greoi, dar o protecţie reală

nu le poate asigura decît Autoritatea locală care cunoaşte măsurile de protecţie.

Ultima etapă de descentralizare s-a realizat în anul 2000 iar procesul educaţional

a rămas la Inspectoratele Şcolare Judeţene. Trebuie acordată mare atenţie

integrării copilului în societate. Menţionează că s-a constatat un procent de 15 %

copii care puteau fi integraţi în învăţământul de masă. Autoritatea nu doreşte

desfiinţarea şcolilor speciale ci o colaborare strînsă cu ele.

Dl.deputat Napoleon Antonescu ar dori să ştie dacă există vreo ţară

europeană care a făcut aşa ceva, să se dea exemple. Aceste ordonanţe emise nu

sunt semnate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii.

Consideră că se desfăşoară afaceri ilegale prin preluările de patrimoniu, sub

acoperirea integrării europene iar tot ceea ce se întâmplă acum este o aberaţie.
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Dl.prof.Doru Popovici - arată că din studiile internaţionale rezultă că

educaţia este separată de protecţia socială, care este acordată direct familiilor.

Dl.deputat Iulian Mincu precizează că în nici o ţară nu există asemenea

situaţie. Ar dori să ştie cui revine asistenţa de sănătate şi descentralizarea.

Dl.deputat Vasile Miron întreabă dacă prin descentralizare s-a prevăzut ca

secretarii Consiliilor Judeţene să aibe şi pregătire psihopedagogică, sau să aibe

specialişti care se ocupă de aceste probleme.

Dl.deputat Octavian Petruş întreabă dacă legislaţia existentă prevede

predarea cu proces-verbal a copiilor sau este o interpretare a legii.

D-na prof.Lia Ionescu - lider sindical Şcoala de surzi nr.2, menţionează că

nu este prevăzut în lege acest lucru, dar s-a luat această măsură pentru

securitatea copiilor, este o formalitate care se foloseşte de mult timp, deoarece

cadrele didactice nu au voie să intre în internat. Acest fel de organism hibrid de

dublă coordonare nu există nicăieri în lume.

Dl.deputat Sotiris Fotopolos întreabă cine a fost iniţiatorul acestor

ordonanţe.

Dl.director general Lehel Bogdan răspunde că au fost avizate de Guvernul

anterior.

Dl.deputat Marian Ionescu arată că de la Târgovişte au venit memorii care

prezintă aspecte grave, iar cele două ordonanţe de Guvern creează haos.

Consideră cu sunt organe care se suprapun peste şcoală, iar Guvernul Năstase a

declarat că bugetul este de austeritate, iar aici se dublează totul, deci este un jaf

din bugetul statului.

Dl.vicepreşedinte Anton Ionescu consideră bună iniţiativa Comisiei de a

analiza aceste sesizări din teritoriu şi crede că este un exemplu clar al tratării

formale a copiilor cu probleme, pentru a se vedea că se reacţionează la sesizările

Uniunii Europene. Acest val mare de sesizări este concentrat asupra separării

educaţiei de protecţie. Consideră că aceste ordonanţe care se bat cap în cap

trebuie abrogate de urgenţă, iar dacă se doreşte integrarea în Uniunea Europeană
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să se ia un exemplu de acolo, să se copieze la noi, pentru că soluţia actuală este

proastă.

Dl.secretar Petru Andea consideră că este intolerabil să existe două

structuri de conducere în aceeaşi unitate. Problema nu apare de la Ordonanţa de

urgenţă nr.192/1999, care răspunde cerinţelor Uniunii Europene ci de la

Hotărârea de Guvern nr.261/2000 care încurcă de fapt lucrurile şi trebuie să se

revină asupra ei. În opinia Domniei sale şcolile speciale trebuie să redevină un

tot, să nu mai fie separate şi să fie în subordinea învăţământului.

Dl.deputat Ionel Marineci menţionează că a sesizat de multe ori aceste

gafe politice şi imperfecţiuni legislative şi arată că este surprinzător cum între

ordonanţă şi hotărîrea de Guvern este o discrepanţă totală. Consideră că este de

datoria Guvernului să modifice legislaţia, sau să o interpreteze corect pentru a se

putea rezolva situaţia creată.

D-na ministru Ecaterina Andronescu consideră nefericită Hotărârea de

Guvern 261/2000 care prevede separarea cantinelor şi internatelor la Autoritate.

Când Autoritatea a preluat partea de protecţie socială nu a înţeles că o parte din

copii au familii şi i-a împins în instituţii de tip ,,Casa copilului,,. Există o relaţie

de necolaborare a şcolii cu Autoritatea. Ministerul a elaborat o hotărâre de

Guvern care va fi prezentată în Guvern săptămâna viitoare, în care se precizează

clar care sunt atribuţiile fiecărei instituţii, şcoala - educaţie, Autoritatea -

protecţia copilului. Trebuie să se tindă spre formarea unor clase integrate.

Dl.deputat Napoleon Antonescu întreabă dacă în hotărârea de Guvern care

acum o iniţiază Ministerul Educaţiei şi Cercetării s-a corectat această anomalie,

să nu mai fie două conduceri la aceeaşi instituţie ?

Dl.deputat Adrian Moisoiu propune d-nei ministru Andronescu ca

Autoritatea să fie în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Dl.secretar de stat Ionel Fleşariu este de părere că lucrurile nu merg bine

şi va trebui găsită o soluţie pentru cum se va acţiona. Cunoaşte faptul că

secretarii general ai Consiliilor Judeţene au fost şcolarizaţi de Autoritate în
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străinătate pentru a cunoaşte şi aplica cât mai bine ceea ce au învăţat, în teritoriu.

Consideră că şcolile speciale nu trebuie desfiinţate şi organizarea lor trebuie să

rămână aşa cum a fost. Este de acord cu hotîrârea de Guvern propusă de d-na

ministru Andronescu şi o va susţine. Secretarii Consiliilor Judeţene nu au

pregătire specială, dar nu ei conduc aceste unităţi, au o direcţie unde există

specialişti. Va informa pe dl.ministru Octav Cosmâncă despre discuţiile care s-

au purtat în Comisie şi împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării se vor găsi

soluţii pentru îndreptarea acestei situaţii.

Dl.preşedinte Anghel Stanciu  menţionează că se măreşte artificial

numărul de copii instituţionalizaţi şi în statisticile europene România apare cu

un număr foarte de mare de copii cu probleme. Propune să se promoveze un

proiect de lege, în procedură de urgenţă, să fie o iniţiativă a Comisiei, în care să

apară clar o singură conducere a acestor instituţii. Să se formeze o subcomisie de

lucru formată din membri din Comisie, experţi de la Comisie şi Minister. Se

aprobă, cu unanimitate de voturi această propunere. Subcomisia aprobată este

formată din: Ionel Marineci, Adrian Moisoiu, Vasile Miron.

În cadrul dezbaterilor din Comisie au fost formulate mai multe propuneri

de îmbunătăţire a legislaţiei în domeniu şi stoparea fenomenului de separare a

bazei materiale a unităţilor de învăţământ special şi al conducerii bicefale.

În concluzie, s-a stabilit promovarea unui proiect de lege prin care să se

asigure o conducere unică a unităţii de învăţământ special şi asigurarea unei

cofinanţări prin bugetele judeţene şi ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia

Copilului şi Adopţie.

În continuare, dl.preşedinte Anghel Stanciu declară închise lucrările

şedinţei iar celelalte puncte din ordinea de zi se amână pentru o şedinţă viitoare.

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