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Deputatul PSD Cristian Dumitrescu, preşedintele Comisiei pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor, împreună cu
domnii deputaţi Cătălin Croitoru, Iosif Koto, Anghel Stanciu, Viorel Buda,
Doina Burcău, Maria Stavrositu, membrii ai Comisiei pentru învăţământ
s-au întâlnit astăzi, 31 mai 2011, cu domnul David Funderburk, fost
Ambasador al Statelor Unite în România şi fost membru al Congress-ului.
Domnul David Fundenburk, profesor la Universitatea South Carolina
şi-a exprimat dorinţa de a avea o întrevedere cu membrii Comisiilor pentru
învăţământ din Camera Deputaţilor şi Senat, pentru a înmâna o scrisoare din
partea unor congressmeni americani, foarte buni cunoscători ai problemelor
României, cum ar fi congressmenii Frank R. Woolf şi J. Wilson, doi dintre
cei cinci semnatari.
În opinia lor, noua Lege a Educaţiei Naţionale cuprinde grave
încălcări a drepturilor omului, cum ar fi discriminare de vârstă în ceea ce
priveşte pensionarea profesorilor universitari la 65 de ani, sau prevederi care
afectează patrimoniul universităţilor particulare prin transferul acestuia în
proprietatea statului.
Această lege are prevederi care încalcă clar autonomia universitară,
democraţia şi libertăţile academice în şcoli şi universităţi.
Membrii Biroului Comisiei şi-au exprimat dorinţa ca semnatarii
scrisorii, congressmeni care cunosc bine realităţile României şi care vor fi în
vizită în România în această vară, să se întâlnească cu Comisiile reunite
pentru învăţământ din Camera Deputaţilor şi Senat, pentru a discuta aceste
aspecte ce vizează valori comune ale culturii şi civilizaţiei celor două ţări,
cum ar fi libertatea academică, autonomia universitară şi respectarea
drepturilor omului şi cetăţeanului.
La rândul său, domnul deputat Cristian Sorin Dumitrescu l-a asigurat
pe domnului David Fundenburk „că există preocuparea Comisiei pentru
învăţământ a Camerei Deputaţilor pentru amendarea legii educaţiei în sensul
soluţionării aspectelor semnalate, asigurării calităţii în învăţământul
românesc şi respectării proprietăţilor private şi libertăţilor academice, chiar
în aceste zile aflându-se în dezbaterea Comisiei două iniţiative legislative în
acest sens”.

