CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
privind învestirea personalului didactic de predare, de
conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul autorităţii
publice pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de
serviciu

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Art. 1. (1) Personalul didactic de predare, de conducere, de
îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar este învestit cu
exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu, în limita competenţelor stabilite prin Statutul
personalului din învăţământ.
(2) Autoritatea funcţiei nu poate fi exercitată în interes
personal.
(3) Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare
şi control din învăţământul preuniversitar beneficiază, în exercitarea
atribuţiilor specifice funcţiei, de protecţia acordată similar funcţiilor de
autoritate publică.
Art. 2. În aplicarea prevederilor art. 1, personalul didactic de
predare, de conducere, de îndrumare şi control se bucură de:
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a) respect şi consideraţie faţă de persoana sa şi faţă de profesie
din partea beneficiarilor primari, secundari şi terţiari ai educaţiei,
precum şi din partea celorlalte cadre didactice;
b) un climat de ordine, disciplină şi respect, în timpul
desfăşurării actului educaţional în contexte formale, nonformale şi
infórmale;
c) autoritatea de a lua decizii oportune, care să îi permită să
menţină
un
mediu
adecvat
în
timpul
procesului
de
predare-învăţare-evaluare, dar şi pe parcursul desfăşurării de activităţi
extraşcolare;
d) susţinerea părinţilor sau reprezentanţilor legali ai
beneficiarilor primari ai educaţiei, în realizarea actului educaţional;
e) dreptul de a aplica sancţiuni disciplinare beneficiarilor
primari, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii
de învăţământ;
f) protecţie juridică adecvată pentru îndeplinirea sarcinilor;
g) sprijin şi implicare din partea autorităţilor, inclusiv a celor
care au atribuţii în domeniul învăţământului, pentru asigurarea
tratamentului, consideraţiei şi respectului cuvenit funcţiei, în raport cu
importanţa socială şi sarcinile specifice;
h) beneficiul campaniilor desfăşurate la nivel naţional şi local,
de către autorităţile administraţiei publice, pentru creşterea consideraţiei
şi prestigiului social.
Art. 3. În vederea asigurării dreptului instituit prin art. 1,
instituţiile şi autorităţile publice colaborează cu personalul didactic de
predare, de conducere, de îndrumare şi control.
Art. 4. În cursul procedurii legale aplicabile, faptele sesizate, în
scris, de personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi
control, în exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei, se prezumă a fi
reale, până la momentul demonstrării situaţiei contrare.
Art. 5. (1) Ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace
de comunicare directă, lovirea sau alte violenţe, vătămarea corporală,
lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori omorul săvârşite
împotriva unui persoane care ocupă o funcţie didactică de predare, de
conducere sau de îndrumare şi control, aflată în exercitarea atribuţiilor
de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii, se
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sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale
cărei limite speciale se majorează cu o treime.
(2) Săvârşirea unei infracţiuni împotriva unui persoane care
ocupă o funcţie didactică de predare, de conducere sau de îndrumare şi
control ori asupra bunurilor acesteia, în scop de intimidare sau de
răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, se
sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale
cărei limite speciale se majorează cu o treime.
(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele comise în
condiţiile alin. (2), dacă privesc un membru de familie al persoanei care
ocupă o funcţie didactică de predare, de conducere sau de îndrumare şi
control.
Art. 6. (1) În cazul săvârşirii de infracţiuni împotriva unui
persoane care ocupă o funcţie didactică de predare, de conducere sau de
îndrumare şi control, urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu
de către procuror, în conformitate cu dispoziţiile art. 56 alin. (3) lit. b)
din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Directorii unităţilor/instituţiilor de învăţământ precum şi
orice persoană ce exercită o funcţie de conducere, de îndrumare şi
control care, în exercitarea atribuţiilor lor, au luat cunoştinţă de
săvârşirea unei infracţiuni împotriva personalului didactic de predare, a
personalului didactic de conducere, de îndrumare şi control, sunt
obligate să sesizeze de îndată organul de urmărire penală şi să ia măsuri
pentru ca urmele infracţiunii, corpurile delicte şi orice alte mijloace de
probă să nu dispară.
(3) Procurorul se sesizează din oficiu dacă află, pe orice altă
cale decât cea prevăzută alin. (2), că s-a săvârşit o infracţiune împotriva
unui persoane care ocupă o funcţie didactică de predare, de conducere
sau de îndrumare şi control şi încheie un proces-verbal în acest sens.
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera
Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a
din Constituţia României, republicată.
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