PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii
educaţiei naţionale nr. 1/2011

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Articol unic. – Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după
cum urmează:
1. Alineatul (1) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(1) În unităţile, în instituţiile de învăţământ şi în toate spaţiile
destinate educaţiei şi formării profesionale, inclusiv în unităţile care oferă
educaţie extraşcolară, sunt interzise:
a) activităţile care încalcă normele de moralitate;
b) activităţile care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică
sau psihică a copiilor şi a tinerilor, respectiv a personalului didactic,
didactic auxiliar şi nedidactic;
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c) activităţile 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 şanse şi de
tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările şi 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 şanse şi de
tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările şi completările
ulterioare.”
2. La articolul 360 alineatul (1), după litera b) se introduce o
nouă literă, lit. b1), cu următorul cuprins:
„b1) nerespectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (1), cu amendă de la
10.000 lei la 50.000 lei.”
3. Alineatul (3) al articolului 360 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor contravenţionale
prevăzute la alin. (1) lit. b) şi b1) se fac de către ofiţerii sau agenţii de poliţie
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu competenţe în domeniu.”
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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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