
 
 
 

Punct de vedere al Rectorului UniversităŃii din Craiova 
cu privire la discuŃiile apărute pe tema legislaŃiei educaŃiei 

 
 În ultima perioadă de timp învăŃământul românesc a reprezentat o temă 
constantă de dezbatere publică, ideile atinse fiind, de regulă, legislaŃia, 
salarizarea şi calitatea învăŃământului. 
 În acest context, Rectorul UniversităŃii din Craiova a formulat următorul  
 

Punct de vedere: 
 
 „Este necesară o schimbare a legislaŃiei pentru învăŃământ, dar nu în grabă 
şi sub presiuni politice. S-a ajuns acum în situaŃia ca persoane care până mai ieri 
lucrau în comerŃ, construcŃii sau nicăieri, să se pronunŃe vehement în legătură cu 
Codul EducaŃiei. 
 Există în momentul de faŃă cel puŃin trei proiecte privind legislaŃia pentru 
educaŃie.  
 Ultimul proiect, lansat de M.E.C.I. în dezbatere publică pe 14 august a.c., 
poartă amprenta şi girul celor direct răspunzători de soarta învăŃământului. A 
fost discutat cu partenerii sociali - studenŃi, sindicate etc.- care s-au declarat 
mulŃumiŃi de structura şi prevederile sale. 
 Din păcate, acum când trebuia aprofundat de inspectoratele şcolare şi de 
universităŃi pentru eventuale îmbunătăŃiri, a apărut graba manifestată de o parte 
sau alta a politicului. 
 Lansarea proiectului privind Codul EducaŃiei s-a făcut în perioada de 
vacanŃă pentru întregul învăŃământ românesc şi la o dată recentă, fapt ce nu a 
permis o discutare completă, atentă a acestuia, comparativ şi cu celelalte două 
proiecte. 
 Problemele cu diplome false, specializări neautorizate să funcŃioneze şi 
disfuncŃionalităŃi în managementul educaŃional au apărut datorită formulării 
ambigue a unor texte de lege. Folosirea unor expresii de forma: „pot să…”, 
„poate să…” în unele texte ale legislaŃiei pentru învăŃământ favorizează apariŃia 
unor astfel de fenomene nedorite. 
 O lege a învăŃământului trebuie să fie clară şi precisă pentru a nu lăsa loc 
speculaŃiilor şi abuzurilor. De aceea, Universitatea din Craiova susŃine ideea 
dezbaterii publice a Codului EducaŃiei pentru a putea ajunge la o legislaŃie cu 
adevărat modernă şi stabilă pentru învăŃământul românesc”. 
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