
   
 

INTERPELARE 

 

Către: Domnul Lucian Nicolae Bode, Ministrul Afacerilor Interne 

            Domnul Sorin-Mihai Cîmpeanu, Ministrul Educației 

 

De la:  Brian Cristian, Deputat Circumscripția nr. 26 județul Maramureș 

 

Obiectul interpelării: Aplicarea legii educației în instituțiile de învățământ superior militar sau de ordine                      

                                     publică 

 

Domnule Ministru, 

 

În spațiul public sunt prezentate proceduri și practici care nu respectă Legea Educației cu privire la 

modalitatea prin se ocupă poziția de rector al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. Ne-a fost adus în 

atenție că faptul că Ministerul de Interne a aplicat după anul 2011 exclusiv Legea privind Statutul 

Polițistului, pentru a împuternici rectorul instituției atunci când postul a devenit vacant, deși desemnarea 

rectorului interimar este reglementată de Legea Educației, care „prevalează asupra oricăror prevederi din alte 

acte normative”. 

 

Potrivit legislației, în toate universitățile, civile sau de ordine publică, rectorul interimar este numit 

de Senatul universitar. Ni s-a semnalat că Ministerul de Interne, și-a arogat dreptul de a desemna prin 

împuternicire, în baza Legii privind Statutul Polițistului, rectorul Academiei de Poliție și că această practică 

s-a extins și la alte funcții didactice de conducere, devenind o regulă în instituție. Mă refer aici la 

desemnarea decanului interimar, care, deși este atributul Consiliului facultății, procedura se realizează prin 

împuternicire din partea rectorului. 
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Din acest motiv, asupra întregului sistem de învățământ superior militar sau de ordine publică 

planează grave acuzații, accentuate de o lipsă de transparență chiar și acolo unde s-ar putea clarifica anumite 

aspecte ale activității. 

 

Având în vedere art. 112 din Constituția României și art. 199 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să dați curs următoarelor întrebări cu privire la cauzele și soluțiile pentru problema prezentată. 

 

1. Câte mandate de Rector al Academiei de Poliție au fost confirmate prin ordin al 

ministrului Educației în ultimii 10 ani? 

2. Cum justificați schimbările atât de frecvente din conducerea acestei instituții de 

învățământ? 

3. Care sunt motivele pentru care nu s-au organizat concursuri pentru conducerea Academiei 

de Poliție?  

4. Considerați că implicarea directă a politicului are o influență negativă asupra calității 

învățământului? 

5. Care este rolul Senatului Universitar din instituțiile de învățământ superior militar, de 

informații, de ordine publică și de securitate națională dacă deciziile sunt luate de 

Ministrul Afacerilor Interne și se apelează la varianta numirilor fără concurs? 

6. Considerați justă procedura de numire a decanilor interimari prin hotărâri de 

împuternicire semnate de Rectorul Academiei de Poliție? În acest caz, care este rolul 

consiliului facultății, care ar trebui să desemneze un decan interimar până la organizarea 

de alegeri parțiale sau de concurs public? 

7. Care sunt măsurile pe care intenționați să le luați pentru ca legea să fie respectată în 

cadrul instituțiilor de învățământ superior MAI? 

8. Cum s-a implicat Ministerul Educației și Cercetării în cazurile semnalate public cu privire 

la încălcarea legislației de către instituțiile de învățământ aflate în subordinea altor 

ministere?  

 

Vă rog sa îmi comunicați răspunsul verbal și în scris. 
 

 

 

Cu aleasă considerație, 

Brian Cristian 

Deputat USR PLUS Maramureș 




