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Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea, s-a întâlnit cu domnul
prof.univ.dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, rectorul Universităţii de Ştiinţe
Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti, care a prezentat în scris şi
oral punctul de vedere al Consiliului Naţional al Rectorilor privind
constituţionalitatea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2014
privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice
şi pentru modificarea unor acte normative

În cadrul întrevederii care a avut loc astăzi, 28 iulie 2014, între Avocatul
Poporului, domnul Victor Ciorbea, şi domnul prof.univ.dr. Sorin Mihai
Cîmpeanu, preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor - CNR, acesta din
urmă a subliniat, între altele, că în cadrul întâlnirilor periodice pe care le-a
organizat la interval de două luni cu toţi rectorii universităţilor de stat şi private,
a abordat modificările ce urmau a fi aduse Legii educaţiei, care s-au regăsit
ulterior în OUG nr. 49/2014.

La şase asemenea întâlniri au fost invitaţi şi au participat şi reprezentanţii
celor trei asociaţii studenţeşti naţionale: Uniunea Studenţilor din România USR, Uniunea Naţională a Studenţilor din România – UNSR şi Alianţa
Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România – ANOSR.

Preşedintele CNR a evidenţiat faptul că printre obiectivele care au stat la
baza modificării Legii educaţiei au fost internaţionalizarea şi lărgirea plajei
educaţionale, aspecte care justifică urgenţa adoptării modificării legislative,
întrucât atât admiterea în facultăţi cât şi admiterea la doctorat se desfăşoară în
această perioadă. Cu privire la cele de mai sus, Domnia-sa a afirmat că aceasta
este motivată de ideea de a prinde în sistem instituţionalizat şi persoanele fără
bacalaureat (aprox. 300.000 de persoane).

Înainte de adoptarea OUG nr. 49/2014, punctele de vedere ale USR şi
UNSR au fost favorabile modificărilor propuse, în timp ce ANOSR a exprimat
un punct de vedere negativ pe marginea acestor modificări.
Majoritatea universităţilor au fost de acord cu modificările propuse.

După adoptarea OUG nr. 49/2014, din cei 92 de membri ai Consiliului
Naţional al Rectorilor, 88 de membri şi-au exprimat un vot favorabil faţă de
schimbările efectuate. Punctele de vedere ale Universităţii „Babeş–Bolyai” din
Cluj-Napoca, Universităţii de Vest din Timişoara şi ale Universităţii „Lucian
Blaga” din Sibiu au fost introduse în răspunsul comunicat Avocatului Poporului.
Universităţile din sectorul privat au susţinut în totalitate modificările aduse de
OUG nr. 49/2014.
În ceea ce priveşte funcţia de rector, preşedintele CNR a amintit că au
rămas în vigoare prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, potrivit
cărora, rectorul este ales de toate cadrele didactice şi de 25% dintre studenţi.
Practica a demonstrat faptul că nu s-a apelat la artificii în scopul „eternizării”
funcţiei de rector.
Referitor la doctorat, Domnia-sa a subliniat faptul că nimeni nu a
contestat valoarea şi importanţa doctoratului organizat în regim de frecvenţă
redus, calitatea unei teze de doctorat fiind evaluată prin proceduri specifice, care
rămân neschimbate, competenţele dobândite de absolventul de studii doctorale
fiind cele care trebuie evaluate în vederea acordării titlului, şi nu forma de
învăţământ.

Cât priveşte utilitatea publică, s-a avut în vedere ca veniturile proprii să
aibă un regim diferenţiat faţă de sumele provenite de la buget.
Totodată, preşedintele CNR şi-a exprimat disponibilitatea de a sprijini
Ministerul Educaţiei Naţionale în vederea elaborării metodologiilor specifice de
aplicare a OUG nr. 49/2014.
Faţă de aspectele menţionate, domnul Victor Ciorbea, Avocatul Poporului
a precizat că va avea în vedere argumentele prezentate şi a reamintit faptul că în
prezent, se mai aşteaptă răspunsurile Federaţiei Sindicatelor din Învăţământ
„Spiru Haret” şi ale Federaţiei Educaţiei Naţionale, urmând ca ulterior să se
pronunţe şi asupra criticilor de neconstituţionalitate formulate.
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