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Răspunsul Avocatului Poporului, la solicitarea Preşedintelui 

României de sesizare a Curţii Constituţionale cu privire la Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte 

normative 

  

„Domnului Traian Băsescu, 

Preşedintele României 

 

 

Stimate Domnule Preşedinte, 

 

La solicitările Dumneavoastră înregistrate la instituţia Avocatul 

Poporului cu nr. 6697 din 4 iulie 2014, şi respectiv nr. 7678 din 28 iulie 2014, 

prin care aţi cerut analizarea posibilităţii exercitării competenţei de a sesiza 

direct Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte 

normative, vă aducem la cunoştinţă următoarele: 

 

 Conform art. 13 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea 

şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Avocatul Poporului poate sesiza direct Curtea 

Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor. 
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 Astfel cum am arătat şi în Comunicatul de presă din data de 9 iulie 2014, 

Avocatul Poporului analizează dacă sunt îndeplinite condiţiile constituţionale şi 

legale pentru sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la prevederile 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2014.  

Referitor la acest aspect, astfel cum ne-aţi solicitat şi Dumneavoastră,  

Avocatul Poporului a cerut şi punctul de vedere al personalului de specialitate 

din domeniul preuniversitar şi universitar, al sindicatelor şi al societăţii civile, 

Consiliului Naţional al Rectorilor, Federaţiei Naţionale Sindicale „Alma 

Mater”, Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţiei Sindicatelor 

din Educaţie ”Spiru Haret” şi Federaţiei Educaţiei Naţionale cu privire la 

oportunitatea şi necesitatea măsurilor reglementate prin Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 49/2014, care se circumscriu sferei învăţământului 

preunivesitar şi universitar. 

Până în prezent, s-au primit răspunsuri de la Consiliul Naţional al 

Rectorilor şi de la trei Federaţii sindicale: Federaţia Naţională Sindicală 

”Alma Mater”, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia 

Sindicatelor din Educaţie ”Spiru Haret”.  

Totodată, a avut loc o întâlnire cu doamna Alina Mungiu Pippidi în 

numele Alianţei pentru o Românie Curată şi al altor ONG-uri, sindicate, 

asociaţii studenţeşti şi profesionale, persoane fizice, cu reprezentanţi ai Alianţei 

Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti, precum şi cu preşedintele Consiliului 

Naţional al Rectorilor -  domnul prof.univ.dr. Sorin Mihai Cîmpeanu. 

În acest context, precizăm că Avocatul Poporului se află într-o fază 

avansată de examinare a aspectelor de neconstituţionalitate invocate de diverse 

instituţii, persoane fizice şi ONG-uri.  

În urma finalizării acestor demersuri, Avocatul Poporului va avea în 

vedere toate argumentele prezentate atât în petiţiile formulate cât şi în 

susţinerile orale ale partenerilor de consultări, urmând ca în final să se 

pronunţe asupra criticilor de neconstituţionalitate exprimate. 
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Soluţia pe care o va adopta Avocatul Poporului şi motivarea acesteia, vă  

vor fi comunicate. 

 

Folosesc acest prilej, Stimate Domnule Preşedinte, pentru a vă asigura 

de înalta mea consideraţie.  

 

                         Avocatului Poporului, 

 

                                                                                             Victor Ciorbea 

 

  Bucureşti, 30 iulie 2014”  

 

 

Matei Vîrtosu                                                 30 iulie 2014  
Purtător de cuvânt 

 AVOCATUL POPORULUI 


