
 

 

Nr. Înreg: 2797 / 08.09.2014 

Către: Avocatul Poporului 

În atenția: Domnului Victor Ciorbea 

 

Stimate domnule Avocat al Poporului, 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), 

reprezentanta studenților români la nivel național și internațional, își exprimă dezamăgirea 

față de lipsa dumneavoastră de reacție la problemele semnalate de ANOSR, împreună cu 

alți reprezentanți ai societății civile, în ceea ce privește aspectele de neconstituționalitate ale 

Ordonanței de Urgență nr. 49/2014 care modifică Legea Educației Naționale. Prin 

intermediul acestei adrese, facem un ultim apel la buna dumneavoastră credință pentru a vă 

asuma real și activ rolul pe care vi-l atribuie calitatea de Avocat al Poporului – acela de 

apărător al drepturilor, libertăților și intereselor cetățenilor. 

Ne declarăm consternați de faptul că, de la mai bine de o lună și jumătate de la 

întâlnirea care a avut loc între dumneavoastră, reprezentanții ANOSR și reprezentanți ai 

Alianței pentru o Românie Curată, în cadrul cărei ne-ați asigurat că analiza aspectelor de 

neconstituționalitate ale OUG-ului mai sus menționat este într-o fază avansată, nu există 

niciun răspuns sau vreo acțiune din partea dumneavoastră.  

Nu înțelegem motivele care vă împiedică să reacționați, în contextul în care 

Ordonanța de Urgență a fost publicată în Monitorul Oficial din 30 iunie, existând de atunci și 

până în prezent un număr semnificativ de organizații neguvernamentale sau simplii cetățeni 

care au atras atenția asupra problemelor de neconstituționalitate ale documentului și v-au 

cerut să luați atitudine. În acest context, credem că lipsa de resursă umană specializată, 

lipsa de timp sau lipsa de orice alt tip de resurse nu mai pot reprezenta pretexte credibile la 

tăcerea și pasivitatea dumneavoastră.  

Vă reamintim că cererea noastră nu e să declarați neconstituțională Ordonanța de 

Urgență, ci să sesizați Curtea Constituțională referitor la problemele semnalate de 

societatea civilă, pentru ca aceasta să se poată pronunța dacă documentul respectă sau nu 

prevederile Constituției. Cererea noastră nu este susținută doar de numeroasele reacții ale 

organizațiilor neguvernamentale din sectorul educațional sau a experților din educație pe 

tema neconstituționalității documentului, ci și de prevederile Constituției care specifică faptul 

că ”Avocatul Poporului își exercită atribuțiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate în 

drepturile și în libertățile lor, în limitele stabilite de lege.” (Art. 59 (1)). 

Vă rugăm încă o dată să conștientizați responsabilitatea pe care o aveți din postura 

de avocat al cetățenilor din România și să înțelegeți ce efecte nefaste poate avea indiferența 

dumneavoastră pentru studenții pe care îi reprezentăm, pentru sistemul educațional din 

România și pentru dezvoltarea viitoare a societății. Mai sunt doar câteva zile până la 

începerea anului școlar și aproximativ 3 săptămâni până la începerea anului universitar, 

motiv pentru care nu mai e loc de nicio amânare nejustificată a unei reacții din partea 

dumneavoastră. Reacția dumneavoastră ar putea fi singura soluție prin care am putea avea 



 

 

un an școlar și universitar neafectat de schimbări haotice, care contravin dezvoltării calității 

educației.  

Dacă activitatea pe care o aveți vă depășește și acțiunile premergătoare unei reacții 

din partea dumneavoastră necesită investiții de timp, cunoștințe și energie de care nu 

dispuneți în această perioadă, vă stăm la dispoziție pentru a vă oferi sprijinul nostru, cu 

colegi studenți de la specializări în domeniu. Menționăm acest lucru deoarece am văzut 

declarațiile dumneavoastră recente din presă în care ați menționat că încă mai aveți nevoie 

de timp pentru a redacta motivația deciziei pe care ați luat-o, atât în cazul acestui OUG, cât 

și pentru altele. 

În speranța că sunteți cu adevărat Avocatul Poporului, așteptăm cu interes din partea 

dumneavoastră o reacție și un răspuns la cererile și îngrijorările noastre! 

 

        Cu respect, 

       Cristi Popescu – Președinte ANOSR 

 

 

 

Contact:  

Secretariat General ANOSR: office@anosr.ro, fax 031 81 49 317  

Cristi Popescu, Președinte ANOSR: cristi@anosr.ro, tel. 0754 676 460 
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