PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, …. decembrie 2019
Nr.4C-11/335
RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
(Plx. 617/2019)
1. În baza prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 617 din 26 noiembrie 2019, Comisia
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011.
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților
naționale, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 955/19.11.2019.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, intervențiile legislative vizând interzicerea, în şcoli, a prozelitismului pe baza criteriilor de sex și, respectiv, de gen, precum şi
stabilirea drept contravenție nerespectarea prevederilor art.7 alin.(1) din actul normativ de bază.
2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din
Constituţia României, republicată.
La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de … deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca invitat
…...
3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată.
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4. În urma dezbaterii, în şedinţa din …. …. 2019, Comisia a propus, …..

PREŞEDINTE
Prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai CÎMPEANU

SECRETAR
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Anexa
AMENDAMENTE
Nr.
crt.
1.

Text
Lege 1/2011, cu m. și c. ult.
---

2.
---

3.
Art. 7 - (1) În unitățile, în instituțiile de
învățământ și în toate spațiile destinate
educației şi formării profesionale sunt
interzise activitățile care încalcă normele de
moralitate şi orice activități care pot pune în
pericol sănătatea şi integritatea fizică sau
psihică a copiilor şi a tinerilor, respectiv a
personalului didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic, precum şi activitățile de natură
politică şi prozelitismul religios.

(11) În unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate
educaţiei şi formării profesionale sunt interzise
comportamentele care constau în violenţa psihologică bullying.
(2) Privatizarea unităţilor şi a instituţiilor de învăţământ de
stat este interzisă.

Text
propunere legislativă
Titlul Legii: Lege pentru modificarea și
completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Articol unic. - Legea educației naționale nr.1/2011,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. Alineatul (1) al articolului 7 se modifică și va
avea următorul cuprins:
”(1) În unitățile, în instituțiile de învățământ și în
toate spațiile destinate educației și formării
profesionale, inclusiv în unitățile care oferă
educație extrașcolară, sunt interzise:
a) activitățile care încalcă normele de moralitate;
b) activitățile care pot pune în pericol sănătatea și
integritatea fizică sau psihică a copiilor și tinerilor,
respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar și
nedidactic;
c) activitățile de natură politică;
d) prozelitismul religios;
e) prozelitismul pe baza criteriului de sex, astfel
cum este definit prin art.4 lit.d2) în Legea
nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de
tratament între femei și bărbați, cu modificările
și completările ulterioare;
f) prozelitismul pe baza criteriului de gen, astfel
cum este definit prin art.4 lit.d3) în Legea
nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de
tratament între femei și bărbați, cu modificările
și completările ulterioare.”
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Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

republicată

4.

Art. 360 - (1) Următoarele fapte constituie 2. La articolul 360 alineatul (1), după litera b) se
contravenții și se sancționează după cum introduce o nouă literă, lit.b1), cu următorul
urmează:
cuprins:
a) nerespectarea dispoziţiilor art. 86 alin. (3), din culpa ”b1) nerespectarea dispozițiilor art.7 alin.(1), cu
părintelui sau a tutorelui legal instituit, cu amendă cuprinsă
între 100 lei şi 1.000 lei ori cu muncă echivalentă în folosul amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei”.

2. La articolul 360 alineatul
(1), după litera b) se
introduce o nouă literă, lit. c),
cu următorul cuprins:
”c)

comunităţii, prestată de părinte sau de tutorele legal;
b) nerespectarea dispoziţiilor art. 143 alin. (5), cu amendă de
la 5.000 lei la 50.000 lei.
(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor
contravenţionale prevăzute la alin. (1) lit. a) se fac de către
persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea
consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor
contravenţionale prevăzute la alin. (1) lit. b) se fac de către
ofiţerii sau agenţii de poliţie din cadrul Ministerului
Administraţiei şi Internelor, cu competenţe în domeniu.

5.
Art. 360 - (3) Constatarea contravenției şi
aplicarea
amenzilor
contravenționale
prevăzute la alin. (1) lit. b) se fac de către
ofițerii sau agenții de poliție din cadrul
Ministerului Administrației şi Internelor, cu
competențe în domeniu.

3. Alineatul (3) al articolului 360 se modifică și va
avea următorul cuprins:
”(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea
amenzilor contravenționale prevăzute la alin.(1) lit.
b) și b1) se fac de către ofițerii sau agenții de poliție
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu
competențe în domeniu.”
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3. Alineatul (3) al articolului
360 se modifică și va avea
următorul cuprins:
”(3)
Constatarea
contravențiilor și aplicarea
amenzilor
contravenționale
prevăzute la alin.(1) lit. b) și c)
se fac de către ofițerii sau
agenții de poliție din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne,
cu competențe în domeniu.”

