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   PROCES-VERBAL 

       al şedinţei Comisiei din ziua de 17 decembrie 1997 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 27 deputaţi, fiind absenţi 2 deputaţi. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

- dl. Cristian Tăbăcaru - Secretar de Stat - Departamentul pentru protecţia 

copilului însoţit de experţi şi consilieri. 

- d-na Rodica Şovar - inspector general Ministerul Educaţiei Naţionale.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu, 

preşedintele Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind afilierea Academiei Române la unele organizaţii 

internaţionale. 

Raportori: Acad. Aureliu Săndulescu 

        Prof.univ.dr.Alexandru Ionescu 

2. Propunere legislativă privind reînfiinţarea Şcolii Române din Franţa. 

3. Dezbatere privind aplicarea Ordonanţei nr.26/1997, referitoare la 

protecţia copilului. Situaţia în perspectivă a Caselor de copii. 

Participă dl. Cristian Tăbăcaru, Secretar de Stat, Departamentul pentru 

protecţia copilului. 

Raportor: prof. Ionel Marineci. 

Luînd în dezbatere proiectul de Lege privind afilierea Academiei Române la 

unele organizaţii internaţionale, Comisia a ascultat raportul prezentat de acad. 
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Aurel Săndulescu şi prof.univ.dr. Alexandru Ionescu, care, în final, propun 

respingerea acestuia. 

Comisia a examinat, în continuare, propunerea legislativă privind 

reînfiinţarea Şcolii Române din Franţa. Comisia constată că iniţiatorul, conf.dr. 

Petre Ţurlea, deputat, nu a reformulat textul potrivit celor convenite în şedinţa 

anterioară. S-a completat numai expunerea de motive şi s-a adăugat un articol nou, 

art.8, cu următorul conţinut: "Legea prezentă intră în vigoare după încheierea unei 

convenţii în acest sens, între guvernele României şi Franţei." 

Faţă de această situaţie, Comisia, cu majoritate de voturi (20 pentru şi 4 

abţineri), a hotărât respingerea propunerii legislative menţionate, formulând 

următoarele argumente: 

1. Pe fond, înfiinţarea sau reînfiinţarea unei asemenea instituţii într-o ţară 

străină trebuie să facă, mai întâi, obiectul unui acord guvernamental perfectat de 

România cu respectiva ţară, fapt recunoscut de iniţiator care a adăugat un nou 

articol (8). 

2. Pe formă, propunerea legislativă conţine formulări neclare, care par să 

dorească a stabili obligaţii sub condiţii suspensive, în funcţie de data ipotetică a 

încheierii unui acord între România şi Franţa, pe această temă. 

3. Nu sunt precizate sursele de finanţare ale cheltuielilor bugetare, conform 

art.137, alin.5 din Constituţie. 

4. Din textul propunerii legislative nu rezultă cu claritate dacă Şcoala 

Română din Franţa ar urma să fie o unitate de studiu (institut, bibliotecă) sau o 

unitate de cazare (internat, cămin) şi nici modul de finalizare a studiilor 

(certificate, diplome). 

5. Şcolile româneşti de la Paris şi Roma au fost înfiinţate printr-o lege 

promulgată prin Decretul nr.4285/1920, fiind reorganizate prin Legea 

nr.440/1941. Legea nr.440/1941 nu a fost abrogată şi în temeiul ei funcţionează 

Şcoala Română de la Roma (Academia di Romania), cu acordul statului italian, 

procedura fiind aplicabilă şi în cazul Şcolii Române din Franţa. 
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În continuarea lucrărilor Comisia a ascultat raportul prezentat de dl. prof. 

Ionel Marineci, deputat, referitor la aplicarea Ordonanţei nr.26/1997, referitoare la 

protecţia copilului aflat în dificultate. 

Comisia a examinat, pe rând următoarele probleme: 

1. Conform art.4 din Ordonanţa de Urgenţă nr.26/1997 măsurile de protecţie 

a copilului şi asigurarea aplicării corespunzătoare a acestora revine consiliilor 

judeţene şi de sectoare ale municipiului Bucureşti. 

Ce rol mai are Departamentul pentru Protecţia Copilului ? Numai cel 

prevăzut de art.38 din Ordonanţa de Urgenţă nr.26/1997 ? 

2. Direcţia Generală Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului, 

înfiinţată în baza art.6 din Ordonanţa de Urgenţă nr.26/1997, este în formularea 

ordonanţei serviciul public specializat pentru protecţia copilului. Salarizarea 

personalului nu se face conform H.G. 281/93 întrucât nu face parte din unităţile 

"finanţate de la bugetul public naţional", însă nici Ordonanţa 22/1997 

(modificarea legii administraţiei publice locale) nu face precizări în acest sens. 

Probabil că Ordonanţa de Urgenţă nr.22/1997, apărând înaintea Ordonanţei de 

Urgenţă nr.26/1997, nu a prevăzut acest lucru şi va trebui amendată corespunzător 

la art.66. Dacă se va transfera competenţa organizării, salarizării, fiecărui Consiliu 

Judeţean, există riscul discriminărilor ? 

3. Ordonanţa de Urgenţă nr.26/1997 acţionează din 12 iunie 1997, dar 

normele metodologice şi măsurile tranzitorii n-au fost aprobate de Guvern 

conform art.38. Există în proiect aceste norme şi măsuri ? 

4. Termenul de 6 luni de la intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă 

nr.26/1997 a expirat zilele trecute. Hotărârile fostelor Comisii pentru ocrotirea 

minorilor şi-au încetat aplicabilitatea, iar verificările şi reevaluările măsurilor 

stabilite de acestea nu s-au încheiat. Ce statut au copiii în aceste condiţii ? Există, 

în prezent, o situaţie confuză şi ilegală pentru copiii din leagăne şi casele de copii 

? 
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5. În art.41 al Ordonanţei de Urgenţă nr.26/1997 se precizează că actualele 

instituţii-leagăne şi case de copii se vor transforma în centre de plasament. Vor 

mai păstra personalitatea juridică ? Vor mai putea ordona credite bugetare ? 

6.Art.41, alin.(2)  din Ordonanţa de Urgenţă nr.26/1997 nu este suficient de 

explicit şi mai mult, vine în contradicţie cu art.1 din Legea nr.128/1997 şi art.5 din 

Legea nr.128/1997. 

Casele de copii au funcţionat în baza Legii nr.84/1995 iar personalul 

didactic şi didactic auxiliar beneficia de prevederile Legii 128/1997. 

Este necesar să se pună de acord Ordonanţa de Urgenţă nr.26/1997 cu aceste 

două legi - 84/1995 şi 128/1997. 

Îngrijorarea personalului didactic este determinată de neconcordanţele care 

apar între Ordonanţa de Urgenţă nr.26/1997 şi cele două legi 84/1995 şi 128/1997 

precum şi de perspectiva sumbră de a-şi pierde aceste drepturi în viitorul apropiat. 

Ce şanse au şi pentru cât timp ? 

7. Copiii vor primi doar servicii de îngrijire şi mai puţin educaţie şi 

învăţătură? 

8. Funcţia de asistent maternal profesionist nu este cuprinsă în 

nomenclatorul de funcţii şi nu se pot face precizări asupra nivelului de salarizare. 

Cu ce funcţie va fi asimilată ? 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: Anghel Stanciu, 

Aureliu Săndulescu, Nicolae Antonescu, Ioan Vida-Simiti, Ecaterina Andronescu, 

Gheorghe Secară, Anton Ionescu, Ionel Marineci, Virgil Petrescu,Eugen Hilote, 

Gheorghe Andrei, Vasile Berci, Cristian Tăbăcaru, Secretar de Stat, 

Departamentul pentru protecţia copilului, Rodica Şovar, inspector general, 

Ministerul Educaţiei Naţionale.  

În final s-a stabilit o subcomisia de lucru formată din următorii deputaţi: 

Virgil Petrescu, Mihai Sorin Stănescu, Ionel Marineci, Gheorghe Andrei, Vasile 

Berci. Subcomisia are ca misiune întocmirea unui raport privind aplicarea 

prevederilor ordonanţei amintite şi identificarea problemelor care nu au soluţie 
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prin legile existente sau nu sunt corelate cu acestea. Raportul va fi prezentat 

Comisiei într-o şedinţă ulterioară. 

 

 

         PREŞEDINTE     SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu      Prof.univ.dr.Alexandru 

Ionescu 

 

 

 

 

 


