Informare asupra evenimentelor din zilele de 25 și 26 martie 2010
În zilele de 25 și 26 martie 2010 au avut loc evenimente deosebite pentru F.N.S. Alama Mater, adică:
• 25 martie 2010 Miting în Piaţa Victorie, urmat de marş către MECTS şi pichetarea acestuia.
• 26 martie 2010 Dicuții la MECTS începând cu ora 10 pe tema proiectului de Lege al Educației
• 26 martie 2010 Participare la lucrările Consiliului Național al Rectorilor între orele 10-16
Mitingul în Piaţa Victorie, marșul către MECTS şi pichetarea MECTS.
La această acțiune au participat cele patru federaţii sindicale din învăţământ (FSLI, FEN. FS
“Spiru Haret”, FNS “Alama Mater”). Numărul participanților a fost aproximativ 2500, iar activitatea
acestora a fost corespunzătoare acestor tipuri de acțiuni. Din partea FNS Alma Mater au participat
organizaţiile sindicale din Bucureşti, în total aproximativ 250 de oameni. (UPB 165, SPNedidactic
Univ. București-45, BCU-20). Coordonarea acţiunii a efectuat-o domnul Bayer Mihai.
După începutul mitingului delegaţia federaţiilor sindicale (total 10 oameni) au purtat discuţii la
sediul guvernului cu miniştii M. Şeitan, D.P. Funeriu,, secretarii de stat C. Baba, I. Ghelmez. Deși nu a
fost singura temă de discuție, principala problemă abordată a fost cea a impactului Legii 330 și a HJ
definitive prin care se câștigă drepturi salariale din L221, asupra salariilor din anul 2010. Aceasta este
și grava problemă a preuniversitarilor din Buzău unde nu s-au luat salarii în luna februarie. Rezultatul
discuţiilor evidențiază imposibilitatea guvernului de a rezolva problemele grave cu care se confruntă
învăţământul.
Dicuții la MECTS pe tema proiectului de Lege al Educației
La aceste discuții, au fost invitate reprezentanții celor 4 federații sindicale din învățământ. Din
partea FNS Alma Mater au participat R. Bobulescu și M. Bayer. Surpriza tuturor reprezentanților
federațiilor din învățământ a fost aceea că la debutul discuțiilor, în sala alocată acestora, pe lângă
partenerii de discuție din MECTS, erau prezenți peste 30 de persoane (reprezentanții părinților,
studenților, elevilor, ...). În această formulă, deoarece amendamentele sindicatelor nu pot fi prezentate,
susținute și negociate, după o oră de discuții sterile toate federațiile sindicatelor din învățământ au
părăsit în semn de protest sala nemulțumite. Acest lucru a permis domnului M. Bayer să se alăture
echipei Alma Mater de la CNR.
Consiliului *ațional al Rectorilor
Această ședință s-a desfășurat în sala senatului din Universitatea Politehnica București. Participarea
a fost deosebit de numeroasă din partea rectorilor, iar ca invitați din partea FNS Alma Mater au
participat A. Hadăr, A. Alecu, St. Grigoraș, M Buțu. Acestora s-a alăturat după ora 12 M. Bayer.
Discuțiile s-au axat pe proiectul Legii Educației. Marea majoritate a rectorilor a respins proiectul legii
educației sub forma prezentată pe siteul MECTS. Obiețiile evidențiate au fost:
• nerespectarea autonomiei universitare,
• politizarea iminentă datorată modului de organizare a alegerilor conducerii universităților,
• pensionarea forțată la 65 de ani,
• nerespectarea principiilor juridice-forma defectoasă, fără coerență din punct de vedere juridic
(articole contradictorii),
• necesitatea elaborării unui număr mare de HG uri și metodologii de aplicare a legii sub aceasta
formă
• lipsa discuțiilor cu conducerile universităților în procesul de elaborare a legii.
În cadrul discuțiilor domnul președinte Anton Hadăr a prezentat punctul de vedere al FNS Alma
Mater, stabilit la teleconferința Bexului desfășurată în urmă cu câteva zile.

În urma discuțiilor, CNR ul a hotărât emiterea unui comunicat, în a cărui posesie nu am intrat,
(de aceea am intirziat cu informarea) prin care se solicită:
1. nepromovarea legii sub această formă pentru discuțiile în parlament,
2. colectarea și centralizarea amendamentelor de la conducerile tuturor universităților,
3. prelungirea perioadei în care legea este supusă discuțiilor publice cu 2 luni,
4. constituirea unui colectiv din partea CNR ului care să participe la elaborarea unei legi acceptabile
de toti partenerii sociali,
La sedința CNR ului, cu întârziere a participat și ministrul secretar de stat Cătălin Baba. În cuvântul
acestuia din finalul ședinței acesta s-a arătat dispus oricăror discuții pentru amendarea legii.
Ca observații personale, la finalul acestor zile de discuții purtate pe diverse fronturi amintesc:
•
•

•
•
•

Guvernul nu are fonduri pentru aplicarea HJ prin care s-au câștigat drepturile salariale pe L221.
Nici nu are de gând să acorde aceste drepturi,
MECTS încearcă o culpabilizare a sindicatelor pentru situația actuală tensionată din învățământ
(grevele de la Buzău, lipsa fondurilor pentru acordarea creșterilor salariale obținute în justiție pe
L221). De asemnenea cred că MECTS încearcă și obstrucționarea sindicatelor prin modul în care
acesta organizează discuțiile cu sindicatele, împreună cu reprezentanții părinților, elevilor
studenților.
CNR ul nu evaluează corect posibilitatea și modul de amendare a Legii Educației. O alianță cu
sindicatele în acest sens ar fi fost benefică. Cred ca nu se dorește acest lucru din partea CNR ului.
MECTS nu cred că are în plan prelungirea perioadei de dezbatere publică pentru Legea Educației.
Aceasta probabil va fi introdusă în parlament în data de 02 aprilie 2010.
Din aceste considerent va rog să faceți propuneri de amendamente și să le transmiteți colectivului
care se ocupă de centralizarea acestora (ST. Grigoraș, C. Ghe. Ionescu, M. Borzan) pâna marți 30.
03. 2010.

Cu stimă,
Secretar General FNS Alma Mater
Prof.univ. dr.ing. Aurel Alecu

