COMUNICAT DE PRESĂ
Reîntors la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor pentru reexaminare, raportul asupra proiectului de lege privind
măsurile preconizate de Guvernul României referitor la modul în care trei dintre
academiile de ramură (respectiv Academia Oamenilor de Ştiinţă din România,
Academia de Ştiinţe Medicale şi Academia de Ştiinţe Tehnice) urmează să
funcţioneze pe mai departe a fost dezbătut în şedinţa din data de 1 iunie 2011.
Cum era de aşteptat, atât membrii comisiei, cât şi reprezentanţii
academiilor au respins cu argumente puternice intenţia decidenţilor
guvernamentali de a anula orice formă de subvenţie de la bugetul de stat către
aceste instituţii, toţi cei prezenţi considerând că o asemenea măsură ar conduce,
practic, la desfiinţarea lor.
După ce preşedinţii celor trei academii au adus argumente pertinente şi
clare în favoarea menţinerii alocaţiilor bugetare necesare funcţionării acestora
(subliniind, printre altele, faptul că acesta este modul în care astfel de instituţii
sunt bugetate în toată lumea civilizată), nici unul dintre deputaţii prezenţi la
dezbatere, indiferent de culoarea lor politică, nu s-au plasat de partea soluţiei
preconizate de guvern, adoptând o formă a legii mult îmbunătăţită faţă de
prevederile ordonanţei de urgenţă, formă care asigură continuitatea activităţii
celor trei prestigioase citadele ale ştiinţei naţionale.
Dorind să-şi exprime, încrederea faţă de forma găsită pentru a depăşi
impasul în care cele trei instituţii academice s-au găsit, la un moment dat,
datorită măsurilor abuzive preconizate de guvernanţii actuali în privinţa
acestora, domnul deputat Cristian Sorin Dumitrescu, preşedintele comisiei, a
subliniat:
„Este încă unul dintre momentele în care sunt bucuros că fac parte din
această comisie şi că, dincolo de diferenţele politice inerente, putem vorbi cu
toţii un limbaj comun atunci când este vorba de interesele majore ale acestei ţări
şi ale acestui popor.
Nu puteam fi de acord cu cei care vor să transforme academiile de profil
în ONG-uri, jignind astfel întreaga elită a cercetării, ştiinţei şi învăţământului
românesc. Legătura dintre aceste instituţii şi stat trebuie să existe prin bugetarea
lor ca o expresie a recunoaşterii ca fiind instituţii de bază ale statului de drept.
Deputatul Dumitrescu s-a angajat ca prima iniţiativă legislativă pe care o
va face după ce puterea actuală va fi înlăturată, va propune revenirea la
indemnizaţiile pentru academicieni, ca un umil simbol al respectului ce îl
datorăm marilor valori spirituale şi ştiinţifice al naţiunii! ”

