Remus Pricopie: „Raportul cu
ilegalităţile de la BAC din Vâlcea a
fost trimis la Parchet”

Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, a recunoscut „Raportul cu ilegalităţile de la BAC
din Vâlcea a fost trimis la Parchet” CONFIRMARE. Ministrul a mărturisit că, după
constatarea faptului că anumite note de la bacalaureat au fost modificate ilegal, a
luat decizia de a demite conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea. El a mers
însă şi mai departe, trimiţând raportul către Parchet, ceea ce ne confirmă informaţia
conform căreia Remus Grigorescu a dat deja, de luna trecută, cu subsemnatul la DNA
Piteşti.
Nu putea trece neobservată vizita ministrului Educaţiei, Remus Pricopie, în ciuda
faptului că el a venit la Vâlcea, la începutul acestei săptămâni, doar pentru o
întâlnire cu directorii de şcoli din judeţ şi pentru o scurtă vizită în câteva şcoli
din zona Horezu şi Drăgăşani. A avut un discurs lung şi plictisitor, a dorit să le
arate directorilor că stăpâneşte bine sfera învăţământului, dar a şi clacat, făcând
câteva greşeli gramaticale importante. Totuşi, să nu fim răutăcioşi, trebuie să
recunoaştem că a atins şi un subiect interesant, acela al corupţiei din învăţământ.
Sigur, în plen nu a dorit să vorbească despre cazul concret de la Vâlcea, însă
jurnaliştii vâlceni nu l-au lăsat să scape atât de uşor. Remus Pricopie a recunoscut
că raportul Corpului de Control al Ministerului Educaţiei, în care au fost semnalate

grave deficienţe şi infracţiuni comise la bacalaureatul din această vară, a fost
trimis la Parchet. Asta ne confirmă informaţia conform căreia nu mai departe de 24
septembrie, fostul inspector general şcolar Remus Grigorescu a fost chemat să dea cu
subsemnatul la DNA Piteşti. „Este vorba de un raport pe care îl cunoaşteţi pentru că
am văzut că a apărut în presa locală. În acest raport sesizăm o serie de
neregularităţi, o serie de ilegalităţi le-aş spune, ca să fiu mai clar, care s-au
întâmplat pe perioada derulării examenului de bacalaureat. Noi am aplicat toate
măsurile pe care le puteam lua, în calitate de ministru şi de minister, iar raportul
respectiv a fost trimis la Parchet. În acest sens există documente, adresă cu număr de
înregistrare la DNA Piteşti. Deci, noi am evaluat situaţia şi am constatat că sunt
lucruri inadmisibile din punct de vedere legal. Nu cred că eu am dreptul să-mi dau cu
părerea câte persoane vor fi cercetate, eu am doar obligaţia să aplic legea. Aveam
obligaţia legală să trimit Corpul de Control şi l-am trimis. În momentul în care am
citit raportul, am trimis documentul la Parchet. Să decidă Parchetul cine a avut
obligaţia să respecte legea şi nu a respectat-o. Noi, la Ministerul Educaţiei, am luat
decizia de a nu continua colaborarea cu anumiţi colegi pe funcţii de conducere. Ceea
ce nu înseamnă o pedeapsă, oricum erau funcţii cu delegare şi acestea pot înceta
oricând. Este vorba de inspectorul şcolar general şi inspectorul de română” – a
declarat ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, prezent la Vâlcea.

