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Deputat de Odobeşti Cristian Sorin DUMITRESCU

Cea mai mare parte a şedinţei Comisiilor reunite pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport ale Parlamentului României din data de 24 mai a.c. a
fost afectată prezentării şi dezbaterii rapoartelor asupra stării sistemului
naţional de învăţământ pe anul 2009 şi anul 2010.
Din nefericire pentru ministrul Daniel Funeriu, rapoartele au fost
primite cu circumspecţie de majoritatea parlamentarilor prezenţi, modul
deficitar în care acestea au fost redactate şi prezentate atrăgând numeroase
critici, inclusiv din partea unor colegi de partid ai acestuia.
În ceea ce-l priveşte, domnul deputat Cristian Sorin Dumitrescu,
preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei
Deputaţilor s-a arătat total dezamăgit atât de forma celor două rapoarte, cât
şi de conţinutul acestora, apreciind că modul superficial în care au fost
prezentate, cu mare întârziere, în faţa celor două comisii de specialitate, se
potriveşte ca o mănuşă cu personalitatea ministrului Funeriu, care nu doar
că nu poate gestiona eficient un domeniu atât de important, dar prin toată
atitudinea sa dă dovadă, de cele mai multe ori, de o suficienţă şi o aroganţă
de-a dreptul îngrijorătoare.
„Aţi venit, domnule ministru, după nenumărate invitaţii neonorate ale
Comisiilor reunite, cu două rapoarte pe care noi, cei prezenţi astăzi aici, le
aşteptam cu multă nerăbdare şi de ce nu, cu multă speranţă, induşi fiind în
eroare de promisiunile pe care nu v-aţi zgârcit a le face atunci când aţi fost
investit în această înaltă funcţie!
Cu atât mai mare este regretul nostru cu cât, urmărindu-vă prestaţia de
până acum şi studiind cele două rapoarte cu care v-aţi prezentat astăzi, am
constatat, domnule ministru, că în cazul dumneavoastră nu există nici o
legătură între promisiuni şi fapte!
Lăsând la o parte caracterul mai degrabă statistic al celor două
documente (cărora le lipseşte, în părţile esenţiale, capitolul destinat
concluziilor), nu pot să nu constat că dumneavoastră treceţi la capitolul
«realizări» date de-a dreptul îngrijorătoare, aşa cum sunt cele referitoare la
reducerea cu circa 1000 a numărului unităţilor şcolare, la desfiinţarea unui
număr egal de clase şi la raderea, printr-o simplă trăsătură de condei, a nu
mai puţin de 15.378 de posturi.

Situaţia învăţământului românesc astăzi este jalnică, dacă vedem cum
sunt plătiţi profesorii, în dispreţ, cum sunt închise şcoli, cum este paralizat
sistemul. Vorbiţi de faptul că sistemul a fost depolitizat de dumneavoastră:
este o minciună. Vreţi nume. Săptămâna trecută la Tulnici am auzit cu
urechile mele, cum un profesor se plângea că dacă nu susţine şi votează un
candidat al PDL-ului, îi este frică că va fi dat afară din învăţământ. Şi era
vorba de un profesor emerit cu merite de necontestat în comunitatea de la
Tulnici.
Nu mai vorbim de «realizări» aşa cum sunt cele referitoare la
diminuarea salariilor cadrelor didactice până un nivel care frizează
indecenţa, de faptul că aţi omis cu desăvârşire să prezentaţi o analiză
financiară asupra investiţiilor în învăţământ, valoarea arieratelor sau stadiul
de finalizare al acestor investiţii, aşa cum nu faceţi nici un fel de referire la
modul în care s-au cheltuit fondurile bugetare alocate învăţământului.
De altfel, interesul major pe care îl acordaţi domeniului respectiv
rezultă şi din seninătatea cu care acceptaţi rectificările bugetare negative,
fără a vă impacienta prea mult faţă de viitorul acestui sector social deosebit
de important.
Mă opresc aici, domnule ministru, nu pentru că aş fi epuizat
reproşurile la adresa prestaţiei dumneavoastră pe care nu mă feresc a o
categorisi drept una lamentabilă, ci pentru că sunt sigur că vă interesează
prea puţin ce părere avem noi despre această prestaţie, fiindu-vă suficient
faptul că domnia voastră vă consideraţi un geniu neînţeles!”, a spus domnul
deputat Cristian Sorin Dumitrescu în intervenţia sa.

