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Domnule preşedinte,

• A
In conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 

temeiul art. 25 lit. (by din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, iniţiată de doamna senator USR PLUS 

Silvia-Monica Dincă împreună cu un grup de parlamentari USR, PNL 

(PIx.607/2021).

1. Principalele reglementări

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art. 124 şi art. 219 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul publicării de către 

universităţi pe site-ul propriu a unor acte juridice şi informaţii (deciziile şi 
hotărârile Senatului universitar, Consiliului de administraţie, Comisiei de 

etică universitară, componenţa tuturor structurilor decizionale, executive şi 
consultative, împreună cu datele publice de contact ale membrilor lor etc). 

De asemenea, se propune ca pe site-urile universităţilor să fie 

publicate anual datele care stau la baza alocării finanţării de bază, 
complementare şi suplimentare şi sumele alocate pe fiecare universitate 

din fondul de dezvoltare instituţională şi din fondul de situaţii speciale.



II. Observaţii
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1. Precizăm că Guvernul României a fost aprobat Memorandumul cu 

tema „Creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de 

interes public’^ \2i data de 2 martie 2016, document care prevede 

transparentizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice centrale şi a 

instituţiilor din subordinea/cobrdonărea acestora, în scopul eficientizării 

informării publicului şi prevenirii corupţiei în sectoarele prioritare.
Astfel, a fost avută în vedere atât creşterea accesului publicului la 

informaţiile de interes public, prevăzute minimal de lege şi îmbunătăţirea 

proceselor de structurare a informaţiilor şi de comunicare din oficiu a 

acestora în spaţiul public, uniformizarea modului de aplicare a legislaţiei 

din domeniul accesului la informaţii de interes public, cât şi creşterea 

capacităţii autorităţilor publice de furnizare a informaţiilor de interes 

public pentru cetăţeni, scopul final urmărit fiind practicarea unei guvernări 

participative şi deschise cu respectarea aceloraşi standarde la toate 

palierele executivului.
Necesitatea unui astfel de instrument normativ a fost impusă de 

factori obiectivi, pornind de la observaţiile referitoare la afişările 

disfuncţionale şi nesistematizate pe paginile de internet a informaţiilor de 

interes public. Acestea au reprezentat argumente esenţiale în crearea unui 

mecanism ajutător,' prin care implementarea prevederilor Legii 

nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare să se poată face standardizat, 
criteriu prin care să poată fi crescută eficienţa instituţională şi, în final, 
creşterea transparenţei, în acord cu angajamentele pe care România le-a 

asumat inclusiv la nivel internaţional.
A

In baza Memorandumului cu tema „Creşterea transparenţei şi 

standardizarea afişării informaţiilor de interes publid\ în anul 2016, 
Ministerul Educaţiei, â solicitat instituţiilor de învăţământ superior şi 
bibliotecilor universitare să publice pe site-urile oficiale informaţii de 

interes public.
Iniţiativa legislativă nu poate fi susţinută, întrucât nu se impune 

modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

prevederi referitoare la creşterea accesului publicului la informaţiile de 

interes public, întrucât instituţiile de învăţământ superior publică, încă din 

anul 2016, pe site-urile oficiale informaţii de interes, cu respectarea



Memorandumului menţionat şi a Regulamentului general privind protecţia 

datelor.

2. Precizăm că potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, normele de tehnică 

legislativă sunt obligatorii inclusiv pentru propunerile legislative 

aparţinând parlamentarilor.’
a) raportat la intenţia de reglementare, învederăm faptul că 

evenimentul legislativ preconizat constă doar în completarea Legii 

nr. 1/2011, iar nu şi în modificarea acesteia (art. 59 şi art. 60 din Legea 

nr. 24/2000). In consecinţă, titlul şi partea introductivă a art. I ar fi trebuit 

formulate în mod corespunzător.
b) era necesar să se indice denumirea actuală a ministerului vizat, 

respectiv Ministerul Educaţiei, în loc de Ministerul Educaţiei Naţionale.

II. Punctul de vedere al Guvernului

Având în vedere' considerentele, menţionate, Guvernul nu susţine 

adoptarea acestei iniţiative legislative.

Cu stimă,

Nicolae-Ionel CIUCĂ

Domnului deputat lon-Marcel CIOLACU 

Preşedintele Camerei Deputaţilor


