Bucuresti, 22.03.2006

RECTORII IN RAZBOI CU LEGEA!
Asociaţia EDU-CER susţine ferm poziţia ministrului Educaţiei si
Cercetării în disputa declanşată cu rectorii unor mari universităţi de
stat, care refuză public respectarea legii privind declararea averilor si
veniturilor.
In mod cu totul inexplicabil, acestui demers de sfidare a statului de
drept, se raliază şi liderul sindicatului ALMA MATER, d.l Razvan
Bobulescu.
Aceste cadre didactice manipulează grav opinia publica şi evită în mod
diversionist să citeze Legea 161/2003, prin care se stabileşte în mod
lipsit de orice echivoc că "persoanele cu funcţii de conducere, care îşi
desfasoară activitatea în cadrul instituţiilor publice, ori de interes
public" sunt obligate să îşi declare averea.
Motivele acestor atitudini sunt explicate de d.l Ministru Hardau: "Vă
spun eu de ce nu-şi publică averea: pentru că am prorectori care
câştigă numai din salarii vreo două miliarde!"
D.l rector Gheorghe Oprea, de la Iasi, contrazice juriştii a doua
ministere, MEdC si MCTI, susţinând ca doar domnia sa ştie să citeasca
legile.
Ca ministru al Educaţiei, în calitate de ordonator principal de credite,
d.l ministru Mihail Hardau are la indemana pârghii limitate: stoparea
finanţării către universităţile în care senatele si rectorii refuză sa aplice
legea şi îndeamnă la nerespectarea ei.
Asociaţia EDU-CER a semnalat opiniei publice din România si
intituţiilor statului de drept, in luarea de pozitie "Ministrul Miclea,
prizonierul reţelei", faptul că este posibil, ca după şantajul cu
autenticitatea unei cărţi de psihologie cognitiva, structurile oligarhice
formate din rectorii care conduc CNCSIS-ul, în frunte cu preşedintele
acestuia, Ioan Dumitrache, sa-l fi obligat pe d.l Miclea sa demisioneze,
atunci când prin măsurile preconizate a încercat sa cureţe sistemul de
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educaţie si cercetare de "subprodusele ştiinţifice", a căror trecut se
pierde undeva în ceţoasa perioadă de dictatură comunistă. Acum,
aceştia se pregătesc să-l alunge şi pe ministrul Hărdău, pe motiv că
domnia sa, cu legea in mina, doreste sa-i oblige să-şi publice averea si
salariile. (Dan Stematiu, Rectorul Universitatii Tehnice de Constructii,
Bucuresti: "O să ne gândim si noi dacă-l mai ţinem ministru sau nu!")
Ministrul Hardau, nu poate fi lăsat singur în această batalie. "Ori noi,
ori el" par sa spună în cor rectorii în aceste zile, citati de presa.
Facem apel la instituţiile statului de drept, Guvern, Justitie, Parlament,
Presedenţie să iasă din poziţia neutră pe care o adoptă faţă de acest
refuz al respectării legii de către oligarhii universitari. Faptul ca acest
sistem a permis un raport de salarii de 1:20 între un tânăr asistent si
un rector, prorector sau decan, reprezintă mai mult decât ceea ce de
regulă se numeşte oligarhie financiară.
Este de neinţeles motivul pentru care Parchetele de pe langă Curţile de
Apel nu declanşează, DIN OFICIU, verificarea averilor celor care nu
respectă legea, aşa cum prevede OUG 24/2004.
Este momentul, « până nu este prea târziu », ca guvernul României
să solicite Comisiei Europene asistenţa financiară şi de specialitate,
pentru declanşarea unui proces de evaluare externa a sistemului
universitar din ţara noastra, care să elimine confuzia voită si
profitabilă, fără nici un criteriu european de valori.
Nu întâmplător, în primele 500 de universităţi din lume, nu se găseşte
nici o universitate românească.
In urma acestei evaluari externe, Guvernul României ar trebui sa
acrediteze doar acele universităţi care trec "examenul" european şi nu
la presiunea şi şantajul unor rectori care îndeamnă la nerespectarea
legii.
Ar fi un semnal şi pentru opinia publică, care a ajuns să creadă că în
România legile sunt doar pentru fraieri.
Prof. Stefan Vlaston
Presedinte, Asociatia EDU CER

2

