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Editura Didactică și Pedagogică, reorganizată ca SA

Reprimeşte pe mână manualele
Guvernul a decis, miercuri, să reorganizeze Regia
Autonomă Editura Didactică
și Pedagogică în societate pe
acțiuni, cu capital integral de
stat, care va avea ca obiect de
activitate editarea de manuale școlare.
Transformarea Editurii Didactice și Pedagogice în societate pe acțiuni s-a făcut prin
intermediul unei ordonanțe de
Guvern. Pe lângă editarea de
manuale, editura va elabora
și materiale graﬁce necesare procesului de învățământ.
„Societatea Editura Didactică
și Pedagogică SA va realiza
manualele școlare la solicitarea directă a Ministerului
Educației Naționale, pe bază
de contract. Complementar,
Societatea Editura Didactică
și Pedagogică poate desfășura
și alte activități conexe pentru realizarea obiectului său
de activitate”, transmite Guvernul. Societatea va ﬁ condusă de adunarea generală a
acționarilor, constituită din
reprezentanții
Ministerului
Educației Naționale, și de către
un consiliu de administrație
format din cinci membri.

Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor
și membrii Consiliului de
administrație ai Societății vor
ﬁ numiți și eliberați din funcție
prin ordin al ministrului
Educației Naționale. Conducerea executivă a Societății va ﬁ
asigurată de un director general. Patrimoniul regiei autonome va ﬁ preluat de către societatea pe acțiuni, iar personalul
va avea același drepturi salariale ca până acum. Premierul
Mihai Tudose a declarat, luni,
că în ședința de Guvern de săp-

tămâna viitoare va ﬁ discutat
proiectul de Lege a manualului școlar și a anunțat că toate
manualele vor ﬁ editate de o
singură editură și tipărite de o
singură tipograﬁe, a statului.
Uniunea Editorilor din România (UER) i-a cerut, marți,
premierului Mihai Tudose să
organizeze o dezbatere reală
pe tema proiectului de Lege a
manualului şcolar, înainte de
a introduce subiectul pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern.
Reprezentanţii editorilor avertizau că nu a existat o dezba-

tere reală pe marginea proiectului de lege, nici la Ministerul
Educației, nici în altă instanță
legitimă,
că
modiﬁcarea
legislației se va face abuziv,
fără a se ﬁ analizat cu adevărat
impactul măsurii asupra mediului economic, concurențial
și social, că premierul și membrii Guvernului nu cunosc, în
realitate, mecanismul în baza
căruia se iau azi deciziile privind manualele și nici nu le
este clar după ce reguli se va
reglementa acest domeniu.

Infrastructura de transport: O mai bună protecţie a drepturilor minorilor

Prioritate zero S-a înﬁințat Avocatul Copilului
Infrastructura de transport trebuie să ﬁe
prioritatea zero a oricărui Guvern, a aﬁrmat, joi, președintele Klaus Iohannis, în
discursul susținut în cadrul vizitei la fabrica Ford din Craiova.

„În atragerea de investiții, administrația
locală are un rol cheie pe care îl încurajez să
devină regulă și nu excepție. Știm cu toții că
una din cerințele esențiale este asigurarea unei
infrastructuri de calitate. Pentru a beneﬁcia de
investiții mai mari, mai performante, pentru a
reduce din diferențele regionale mari existente
în România infrastructura de transport trebuie să ﬁe prioritatea zero a oricărui Guvern”, a
declarat Iohannis. El a arătat că înainte de a
participa la lansarea noului model Ford EcoSport a discutat cu reprezentanții Guvernului
participanți la eveniment, între care și premierul Mihai Tudose, despre acest subiect. „În
discuțiile pe care le-am avut am atins aceste
subiecte și am primit toate promisiunile necesare”, a arătat Iohannis. Șeful statului a subliniat că imperativele pe care România le are
în materie de infrastructură sunt necesare „nu
numai ca industria auto să devină mai atractivă și mai competitivă, ci pentru ca românii să
poată călători eﬁcient și în siguranță, pentru
ca dezvoltarea României să se așeze pe baze
solide și sănătoase”. 

Executivul a aprobat, în ședința de
miercuri, înﬁințarea Avocatului Copilului, care se va ocupa exclusiv de
protecția drepturilor copilului, în cadrul Avocatului Poporului.
Membrii cabinetului au adoptat un
proiect de lege care modiﬁcă și completează Legea nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției
Avocatului Poporului și dă posibilitatea
copiilor să facă plângeri direct Avocatului Copilului. „Până acum, problematica
drepturilor copilului era inclusă într-un
domeniu mai larg care viza copiii, familia, tinerii, pensionarii și persoanele cu
handicap. Noua structură va putea primi
și soluționa plângerile individuale făcute
de copii sau de reprezentanți ai acestora
față de instituții publice din domeniul
sănătății, educației și protecției speciale
a copilului. Ulterior, Avocatul Copilului
va veriﬁca instituțiile publice reclamate”, transmite Guvernul. De asemenea,
Avocatul Copilului va avea ca atribuție
realizarea de studii și evaluări privind

gradul în care autoritățile administrației
publice centrale sau locale, dar și
specialiștii sau persoanele ﬁzice din România respectă, în fapt, drepturile copilului. Pentru funcționarea Avocatului
Copilului vor ﬁ înﬁințate 18 noi posturi,
începând cu 1 ianuarie 2018, dintre care
patru posturi în aparatul central al Avocatului Poporului și câte un post pentru
ﬁecare birou teritorial. Persoanele respective vor instrumenta exclusiv dosarele și cazurile care vizează problematica drepturilor copilului. „Prin adoptarea
acestui act normativ, Guvernul respectă
recomandarea de țară făcută României
de Comitetul ONU pentru Drepturile
Copilului de la Geneva, având în vedere
că instituția Avocatului Poporului este
organizată și funcționează în conformitate cu Principiile de la Paris, conform
cărora statele membre sunt încurajate
să creeze sau să consolideze instituțiile
naționale, cărora să le confere un mandat cât mai amplu posibil în promovarea
și protecția drepturilor omului”, precizează sursa citată.

Preşedintele Iohannis

O guvernare cu
semne de întrebare
Președintele Klaus Iohannis a declarat,
joi, la Craiova, că, dacă și acest guvern ar
cădea, atunci ar trebui să-și pună întrebarea
„la modul extrem de serios” dacă PSD ar
mai avea capacitatea să guverneze.
„Trebuie să ﬁm foarte serioși aici. Dacă și
acest Guvern ar cădea, atunci cu siguranță ar
trebui să-mi pun întrebarea la modul extrem
de serios dacă PSD ar mai avea capacitatea să
guverneze. Deocamdată nu suntem în această
situație”, a spus Iohannis, după o vizită efectuată la fabrica Ford din Craiova. El a susținut
că un guvern tehnocrat nu ar mai ﬁ o soluție.
„Un guvern de tehnocrați nu este o soluție pe
termen mai lung. Asta am spus-o și atunci
când am instalat un guvern tehnocrat, care
la momentul acela a fost o soluție rezonabilă.
Acum suntem la puțin timp după alegeri, avem
un partid care a câștigat alegerile, acum nu are
decât să performeze, orice altceva sunt discuții
puerile care nu-și au rostul. Cine a câștigat
să-și facă treaba, să guverneze, să producă
rezultate”, a declarat Iohannis. Șeful statului
a subliniat că Guvernul „trebuie să-și vadă de
treabă, să producă rezultate, ca să avem rezultate sustenabile”. 

Premierul Tudose:

Demisionez
la cererea PSD
Premierul Mihai Tudose, care a venit
împreună cu liderul PSD, Liviu Dragnea, la
ședința CEx, a declarat că oricând îi va cere
partidul demisia va face acest gest. Liviu
Dragnea și Mihai Tudose au avut o întâlnire
înainte de ședința social democraților.
Liderul PSD Liviu Dragnea și premierul
Mihai Tudose au mers împreună la ședința
Consiliului Național Executiv, acolo unde se va
discuta situația Executivului, după ce premierul a recunoscut că a discutat într-un cerc
restrâns despre demisie și că are în vedere mai
multe schimbări în Cabinet. Întrebat care este
situația cu Guvernul, Liviu Dragnea a declarat
scurt: „Păi am văzut că e 6,1 creștere economică, deci va ﬁ mai mare”. La rând său, chestionat cu privire la o posibilă demisie, Mihai
Tudose a spus că stă la dispoziția partidului.
„Oricând îmi cere partidul demisionez”, a precizat Tudose. Președintele PSD, Liviu Dragnea,
și prim-ministrul Mihai Tudose au avut o întrevedere înaintea ședinței Comitetului Executiv
Național al PSD, cei doi întâlnindu-se în sediul
partidului din Băneasa. 

SRI despre întâlnirea de la Oprea:

Document secret

Serviciul Român de Informații a răspuns
solicitării Comisiei parlamentare privind
controlul activității SRI referitoare la întâlnirea din casa lui Gabriel Oprea din seara
celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor
prezidențiale din 2009, însă documentul are
caracter secret.
„Legat de adresa pe care am solicitat-o celor
din conducerea SRI, să ne spună dacă în seara
cu sufrageria au fost persoane din conducerea
SRI, am primit un răspuns, dar, din păcate,
scrie că este document secret. O să reluăm
discuțiile cu cei din conducerea SRI și să vedem ce poate să declasiﬁce din acest document,
ca să putem să punem la dispoziția comisiei
pentru anchetarea alegerilor din 2009 un
răspuns. Comisia parlamentară pentru controlul activității SRI a decis pe 20 septembrie să
transmită către Serviciul Român de Informații
o scrisoare prin care să solicite un răspuns dacă
George Maior și Florian Coldea au fost acasă la
Gabriel Oprea în seara alegerilor prezidențiale
din 2009. 

