
 

 

 

 

Scrisoare deschisă adresată Președintelui României, domnul Traian Băsescu 

 

Stimate domnule Președinte, 

 

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), în calitate de reprezentant al 

studenţilor din România, dorește să vă aducă în atenție o serie de abateri grave privind proiectul Legii 

Educaţiei Naționale, lansat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în dezbatere 

parlamentară.  

 Pactul Naţional pentru Educaţie și Strategia Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii, 

care a decurs din pact, nu  sunt respectate. Constatăm cu regret că atitudinea factorilor decidenţi în 

ceea ce privește proiecția sistemului de învățământ superior din România este aceea de a încerca 

limitarea progresivă a accesului studenţilor la deciziile care privesc viața universitară.  

 Atragem atenția că principiul accesului beneficiarilor educației la actul decizional se situează în 

spiritul Pactului pentru Educaţie, semnat cu bună credință de către ANOSR și stipulat, de altfel, în 

Strategia Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii, Capitolul 9.3: ” Studenţii trebuie să 

devină o prezenţă activă, nu numai în organele de decizie colectivă (Consilii profesorale, Senat), unde 

adesea votul lor nu contează, ci şi în managementul executiv al instituţiei.” 

 De altfel, accesul la decizie este un principiu European, asumat și de România prin aderarea la 

procesul Bologna.  Comunicatele comune ale Miniștrilor Educației din țarile semnatare ale procesului 

Bologna spun că: 

• » Studenții sunt parteneri egali in comunitatea academică « (Praga, 2001:1) 

• » Studenții trebuie să participe și să influențeze organizarea și conținutul educației la nivel de 

universitate « (Praga, 2001:3) 

• »Studenții sunt parteneri egali în guvernanța învățământului superior« (Berlin, 2003:5) 

• »Ne asumăm să asigurăm o implicare efectivă a personalului academic și a studenților în 

implementarea și dezvoltarea ulterioară a Spațiului European al Învățământului Superior. 



 

 

Acordăm toată susținerea noastră personalului academic și studenților pentru accesul în 

structurile decizionale la nivel European, național și instituțional. « (Budapesta-Vienna 

Decalaration on EHEA, 2010:2) 

 Considerăm că eliminarea studenţilor din organisme precum Consiliul de administraţie al 

universităţii va duce la minimizarea rolului reprezentări studenţești. În acest mod, reprezentanții 

studenților riscă să se transforme în simple elemente de decor în cadrul senatelor şi în Consilii, unde 

votul lor va deveni nul în luarea deciziilor. Este alarmant, totodată, că se dorește eliminarea 

studenților din comisiile de etică universitară și comisiile de calitate, lucru care va duce, credem noi, 

la vicierea actului educațional. 

 

 Având în vedere asocierea publică între persoana Domniei Voastre și susţinerea acestui principiu, 

prin toate activitățile de implicare în reforma sistemului educațional, vă solicităm analizarea, 

nepromulgarea și întoarcerea Legii Educaţiei Naționale la Parlament pentru modificări, în situaţia în 

care aceste lucruri nu sunt cuprinse în lege.  

 

 În limita timpului disponibil, am fi onorați să vă putem detalia și argumenta, în cadrul unei întâlniri, 

aspectele sesizate. 

   

  În speranţa unui parteneriat bazat pe interesul național, vă mulţumim anticipat! 

 

 

Cu deosebit respect, 

Cezar Mihai Hâj 

 

 

 

 


