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SINTEZA

   lucrărilor Comisiei din ziua de 6 martie 2001

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de marţi, 6 martie 2001, între orele 9,00 � 14,00, având
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).

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)
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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).

În urma dezbaterilor, Comisia a avizat în fond proiectele de lege
înscrise la punctele 2, 5 şi 6 şi a hotărât ca acestea să fie înaintate Plenului
spre dezbatere şi adoptare în forma prezentată.

Proiectele de lege înscrise la punctele 1, 3, 4 şi 7 examinate de
Comisie au fost înainte Plenului cu raport de respingere, din următoarele
motive:

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: 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.

2. 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:

- 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;
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- 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.

3.Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.91/2000 privind organizarea sistemului naţional de formare
a personalului din învăţământul preuniversitar:

-  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.

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

Dezbaterea proiectului de lege înscris la punctul 8 din ordinea de zi
a fost amânată pentru şedinţa viitoare.

Din numărul total al membrilor Comisiei (25), au absentat 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

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