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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educației naționale nr.1/2011
(Plx. 617/2019)
1. În baza prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 617 din 26 noiembrie 2019, Comisia
pentru învățământ, știință, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
educației naționale nr.1/2011.
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților
naționale, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 955/19.11.2019, avizul
favorabil cu observații al Consiliului Economic și Social nr. 5890/19.11.2019.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, intervențiile legislative vizând interzicerea, în școli, a prozelitismului pe baza criteriilor de sex și, respectiv, de gen,
precum şi stabilirea drept contravenție nerespectarea prevederilor art.7 alin.(1) din lege.
2. În funcție de obiectul şi conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din
Constituția României, republicată.
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La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 24 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.
În baza prevederilor art. 54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat ca
invitați: domnul Dragoș Rădulescu - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, doamna Mariana Soare - specialist,
Inspectoratul General al Poliției Române, Ministrul Afacerilor Interne.
3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaților,
republicat, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.
4. În urma dezbaterii, în ședințele din 10 decembrie 2019 și 28 ianuarie 2020, Comisia a propus, cu 23 voturi pentru respingere și 1
abținere, respingerea propunerii legislative din următoarele considerente:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 lit. n) enunță ”principiul libertății de gândire şi al
independenței față de ideologii, dogme religioase și doctrine politice”, unul dintre principiile care guvernează învățământul preuniversitar și
superior, cât și învățarea pe tot parcursul vieții din România;
- de asemenea, Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr.
5079/2016, cu modificările și completările ulterioare, stabilește la art. 4 că „Unitățile de învățământ se organizează și funcționează independent
de orice ingerințe politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice, organizarea și
desfășurarea activităților de natură politică și prozelitism religios, precum și orice formă de activitate care încalcă normele de conduită
morală și conviețuire socială, care pun în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a copiilor/elevilor și a personalului din unitate.” La
art.193 alin. (2) din Regulament se prevede ”Activitățile derulate în parteneriat nu pot avea conotații politice, de propagandă electorală, de
prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.” În Anexa la Regulamentul-cadru, Modelul contractului educațional - art.
IV.1. se stabilește că unitatea de învățământ se obligă ”j) să desfășoare în unitatea de învățământ activități care respectă normele de moralitate
și nu pun în niciun moment în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a beneficiarilor primari ai educației, respectiv a personalului
unității de învățământ;”;
- alin.(5) și (6) ale art.2 din Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,
republicată, cu modificările ulterioare, sancționează orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau
defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate față de alte
persoane, pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenență la o categorie
defavorizată, vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori
ofensiv, calificându-l drept hărțuire și instituind o circumstanță agravantă la stabilirea răspunderii contravenționale în situația în care
comportamentul este bazat pe două sau mai multe dintre criterii;
- Codul penal reglementează în cuprinsul părții speciale o serie de infracțiuni cu privire la activitățile ce pot pune în pericol sănătatea și
integritatea fizică sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic;
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- prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
definesc noțiunea de ”sex” și ”gen”, dar nu și sintagmele de ”prozelitism pe baza criteriului de sex” și ” prozelitismul pe baza criteriului de
gen”, neputându-se stabili cu claritate semnificația acestora;
- textul propunerii legislative nu respectă prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește criteriile de claritate, precizie și previzibilitate ale unui act
normativ.
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