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8 Ianuarie 2014 
 
Victor Ciorbea 
Avocatul Poporului 
Strada Eugeniu  Carada nr. 3 
Sector 3 
Bucureşti 
 

Domnule Avocat al Poporului, 

Subsemnatul Cristian Mihai Dogaru, cetățean român, (date de contact suprimate pentru confidentialitate)
Prin prezenta petiție vă solicit în mod imperios ca în temeiul art.146 (d) din Constituție să sesizați 

Curtea Consituțională cu excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de Urgență no. 94/2014 
pentru modificarea Legii Educației Naționale no. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial no. 
968/30.XII.2014. Articolul 1, punctul 12 al OUG 94/2014 conține următorul paragraf: 

 
12. La articolul 168, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, 
alineatele (71) și (72), cu următorul cuprins: 
(71) Titularul unui titlu științific poate solicita Ministerul Educației și 
Cercetării Științifice renunțarea la titlul în cauza. In acest caz  Ministerul 
Educației și Cercetării Științifice ia act de renunțare printr-un ordin de 
revocare emis în acest scop. 
(72) Actul adminstrativ constatator al titlului științific se anulează de la data 
emiterii ordinului de revocare. Procedura de renunțare la titlu, precum și cea 
privind anularea actului administrativ constatator al titlului științific se aprobă 
prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice. 
(OUG 94/2014, Monitorul Oficial no. 968/30.XII.2014) 

 
În primul rând, în această ordonanță de urgență se încalcă art. 115 alin. 4 din Consituția României care 

precizează că „[G]uvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror 
reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora”.  

În cadrul OUG 94/2014 nu este motivată urgența reglementării inclusă în articolul 1 punctul 12, citat 
mai sus. Reproduc mai jos motivațiile prezentate în OUG 94/2014: 

Având în vedere situaţia extraordinară creată de solicitările unor angajatori de a li se 
asigura forţă de muncă calificată profesional, printr-un proces la care să participe activ, 
motiv ce determină urgenţa introducerii în sistemul naţional de învăţământ 
preuniversitar a formei de pregătire profesională organizată în sistem dual, începând cu 
anul şcolar următor, pentru care fundamentarea cifrei de şcolarizare şi promovarea 
ofertei educaţionale, în comun, sunt urgente, realizându-se în luna februarie 2015, 

 deoarece admiterea în sistem dual se desfăşoară începând cu luna mai, anul 
curent, în vederea selectării viitorilor elevi, pe baza ofertei educaţionale, 
promovate, în comun, de către şcoli în parteneriat cu operatori economici, 
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 având în vedere situaţia excepţională determinată de încetarea de drept, în luna 
februarie 2015, a contractelor de muncă ale unui număr semnificativ de cadre 
didactice cu grad de asistent/lector ce nu şi-au obţinut titlul de doctor până la 
această dată, desfăşurarea procesului educaţional din învăţământul superior, în 
anul universitar 2014 - 2015, fiind grav afectată, instituţiile de învăţământ 
superior neputând asigura în condiţii optime procesul de învăţământ, 

 luând în considerare faptul că, la sfârşitul anului 2014, expiră perioada în care 
Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 
funcţionează legal şi derularea activităţii acestei agenţii devine imposibilă, ceea 
ce reprezintă o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate suferi 
amânare, 

 cunoscând importanţa deosebită a funcţionării Agenţiei Române de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul Superior, instituţie publică autonomă, de interes 
naţional, a cărei misiune este de a efectua evaluarea externă a calităţii educaţiei 
oferite de instituţiile de învăţământ superior şi de alte organizaţii furnizoare de 
programe de studiu iniţial şi de formare continuă, specifice învăţământului 
superior, care operează în România, 

 având în vedere faptul că ARACIS intră, începând cu luna ianuarie 2015, în 
proces de monitorizare din partea ENQA şi EQAR, iar pentru demararea acestui 
proces trebuie implementate, de urgenţă, recomandările formulate cu ocazia 
evaluărilor efectuate în vederea reacreditării ARACIS în ENQA şi, respectiv, 
reînscrierii acesteia în registrul EQAR, 

 luând în considerare necesitatea funcţionării, în condiţii optime a Agenţiei 
Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, se impune stabilirea 
unui număr optim de membri în raport cu resursele financiare gestionate şi 
pentru menţinerea dreptului de a realiza evaluări academice conform 
standardelor europene, situaţii a căror reglementare nu poate fi amânată, 

 ţinând seama de necesitatea imperioasă de asigurare a calităţii şi a condiţiilor 
optime pentru desfăşurarea procesului de învăţământ în anul universitar 2014 - 
2015 şi pentru a permite accesul absolvenţilor învăţământului obligatoriu din 
anul şcolar curent, care finalizează clasa a X-a în iunie 2015, la forma de 
pregătire profesională organizată, în parteneriat cu operatorii economici, în 
sistem dual în vederea asigurării de personal calificat profesional, 

 în vederea asigurării bunei funcţionări a sistemului naţional de învăţământ, 
 ţinând cont de nevoia de a asigura un sistem de organizare şi funcţionare a 

sistemului naţional de învăţământ predictibil şi funcţionabil, 
 deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii 

extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, 
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 
(OUG 94/2014, Monitorul Oficial no. 968/30.XII.2014) 

 

După cum vedeți, nu se găsește nicio referință la reglementarea introdusă în articolul 1, punctul 12. 
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În al doilea râmd, vă reamintesc că această propunere de ordonanță de urgență vine în contextul în care 
la data de 16 Decembrie 2014 domnul prim ministru Victor Ponta a trimis o scrisoare adresată 
rectorului Universității din București prin care declara că renunță la titlul de doctor ca urmare a 
“acuzațiilor publice cu privire la teza mea de doctorat“. Conform legislației în vigoare (Legea 
Educației Naționale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011, Articol 170 
(1) (b))  titlul de doctor poate fi retras doar de către ministerul abilitat (Ministerul Educației și 
Cercetării Știintifice) în cazuri de nerespectare a standardelor de calitate și etică profesională, pe baza 
unor rapoarte externe întocmite, după caz, de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), Consiliul Național al Cercetării Științifice 
(CNCS), de Consiliul de etică și management universitar sau de Consiliul Național de Etică a 
Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării. 

Vă reamintesc, deasemeni, că Universitatea din București a retrimis, la data de 18 Decembrie 2014, o 
adresă oficială Ministerului Educației și Cercetării Științifice prin care solicita, conform articolului 170 
(1) al Legii Educației Naționale, retragerea titlului de doctor domnului Victor Viorel Ponta,  în urma 
analizei Comisiei de Etică a Universității din București, care a concluzionat la data respectivă că teza 
de doctorat a domnului Ponta a fost plagiată. 

Împreună cu cei peste 2’200 (la data trimiterii acestei petiții) de semnatari ai scrisorii deschise publicată 
la adresa http://civitas.dogaru.net/nu-modificarii-legii-educatiei-care-va-face-posibil-ca-doctorii-sa-
poata-renunta-la-titlul-de-doctor/, consider că Ordonanța de Urgență 94/2014 este (a) abuzivă, (b) 
nejustificată, și (c) contravine standardelor educației și, prin urmare, repet solicitarea imperioasă de a 
sesiza Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate. 

Astfel: 

(a) domnul Victor Ponta încearcă în mod abuziv să găsească o ieșire din situația în care s-a pus el însuși, 
prin a renunța la titlul de doctor fără ca plagiatul să fie oficial recunoscut, și astfel a se sustrage 
răspunderilor legale pentru foloasele necuvenite de care a beneficiat în urma obținerii (printr-un fals 
academic) a titlului universitar. Articolul 1, punctul 12 al OUG 94/2014 este în mod clar dedicat unui 
singur beneficiar, și anume domnul prim ministru Victor Ponta. La solicitarea reporterilor 
www.hotnews.ro domnul Cîmpeanu, ministrul educației, a declarat că ministerul educației a primit 
doar o singură astfel de cerere, deși argumentase că ordonanța de urgență este motivată de lipsa 
procedurilor legale pentru a îndeplini “cererile venite din partea societății civile și academice.” (sursa: 
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-18958120-guvernul-modifica-legea-educatiei-astfel-incat-
doctorii-poata-renunta-titlul-doctor.htm).  

O ordonanță de urgență care include o modificare legislativă care va permite unui demnitar să evite 
consecințele legii (și anume 170 (1) al Legii Educației Naționale) este profund nedemocratică și 
neconstituțională, și creează un precedent periculos, permițând celor ce nu vor fi respectat standardele 
de calitate și etică profesională și academică o posibilitate de a evita tragerea la răspundere legală sau 
academică. 

 (b) legislația în vigoare OFERĂ cadru legal pentru retragerea titlului de doctor domnului Victor Ponta; 
Ministerul Educației a primit raportul Comisiei de Etică a Universității din București  încă din 2012 și, 
conform articolului 170 (1) al Legii Educației Naționale, este abilitat să retragă titlul de doctor 
domnului Victor Ponta.  
Faptul că reglementarea inclusă în articolul 1, punctul 12 al OUG 94/2014 este nejustificată este 
argumentat și de faptul că nu se pot imagina alte situații plauzibile, în afara celor de fraudă academică, 
în care un deținător de titlu academic să dorească să renunțe benevol la acest titlu. 
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(c) obținerea unui titlu de doctor nu este o activitate solitară a candidatului respectiv, ci implică un 
întreg ansamblu de instituții și activități academice, prin urmare renunțarea la acest titlu nu poate fi 
lăsată doar la latitudinea deținătorului acestui titlu.  
În poziția oficială a Universității din București, publicată la data de 7 Ianuarie 2014 pe pagina 
Universității (sursa: http://media.unibuc.ro/comunicate-presa/pozitia-universitatii-din-bucuresti-
referitoare-la-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-nr-94-2014-privind-posibilitatea-de-renuntare-la-
titlurile-stiintifice), sunt prezentate mai detaliat motivele pentru care o astfel de reglementare 
contravine normelor și standardelor academice, motive cu care sunt întru totul de acord.  
Între ele citez: 

Posibilitatea renunțării de către deținător la un titlu ştiinţific va genera un precedent ce 
aruncă în derizoriu procesul educațional și promovează un comportament iresponsabil 
și lipsit de etică față de studiile universitare. Considerăm că articolul I punctul 12 al 
OUG 94/2014 destabilizează educația superioară prin alternativa ca deținătorul unui 
titlu științific să se sustragă, din motive subiective, unui angajament instituțional 
obiectiv, care a angrenat un întreg ansamblu de resurse umane și financiare. 

Universitatea din București consideră că această prevedere a ordonanței de urgență 
creează premise care favorizează eludarea procedurilor de investigare de către 
organismele abilitate (comisiile de etică ale universităților, Consiliul Național de Etică 
etc.) a lucrărilor asupra cărora planează suspiciuni referitoare la buna conduită în 
cercetarea științifică. În plus, o astfel de reglementare poate aduce grave prejudicii în 
practica eticii cercetării. (Universitatea din București, 2014) 

În încheiere, declar pe proprie răspundere că aceasta petiție NU face obiectul unei cauze aflate pe rolul 

unei instanţe judecătoreşti, și NU a format obiectul unei judecăţi. 

NU doresc ca toate informaţiile şi rezultatele acestei cereri să rămână confidenţiale. 

Petiţia este depusă personal. 
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