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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, 
ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT 

București, 26 martie 2020 
Nr.4C-11/24 

 
 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DICSCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

București, 26 martie 2020 
Nr.4C-13/28 

 

RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 

(Plx. 660/2019) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx.660 din 03 februarie 2020, Comisia 
pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisia juridică, de disciplină și imunități au primit spre dezbatere, în fond, propunerea 
legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011. 

 
Pentru întocmirea raportului comun, Comisiile au analizat avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale, avizul negativ al Comisiei pentru muncă și protecție socială, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse 
pentru femei și bărbați, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 1046/23.12.2019, avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social nr. 
62/07.01.2020, Punctul de vedere al Consiliului Național al Elevilor. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, în sensul instituirii interdicției de a ocupa anumite categorii de funcții în învățământul preuniversitar sau în 
învățământul universitar pentru persoanele condamnate penal definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție. 
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       2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituția României, republicată. 
 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.91 alin.(8) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 
  

4. În conformitate cu prevederile art. 61 și art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut propunerea 
legislativă în ședințe separate. 

 
Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat propunerea legislativă  în ședința din 09 martie 2020.  
La lucrările Comisiei deputații au participat conform listei de prezență.  
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe un raport 

preliminar de respingere a propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011. 
 
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a examinat propunerea legislativă în ședința din 11 februarie, 03, 10 și 26 martie 

2020.  
La lucrările Comisiei au participat 24 deputați, din totalul de  25 membri ai Comisiei. 
La dezbaterea propunerii legislative a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, doamna Ioana Lazăr - secretar general în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.  
În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a propus, cu 21 voturi pentru și 3 voturi împotrivă, 

respingerea inițiativei legislative. 
 
 
5. În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii propun Plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative, din 

următoarele considerente: 
- în prezent, în conformitate cu prevederile Codului Penal, interzicerea dreptului de a exercita o profesie se poate face doar printr-o 

hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. Măsurile propuse exced prevederile art. 66 și art. 68 din Codul Penal din 17 iulie 2009 
(Legea nr.286/2009) referitoare la conținutul pedepsei complementare și interzicerea unor drepturi. Conform art. 66 alin. (1) din Codul Penal 
(1) ”Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi constă în interzicerea exercitării, pe o perioadă de la unu la 5 ani, a unuia 
sau mai multora dintre următoarele drepturi: [...] g) dreptul de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea 
de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii; […]”, prevederi ce sunt acoperitoare și suficiente.  
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- măsurile ce se doresc a fi impuse prin inițiativa legislativă sunt discriminatorii în raport cu toate celelalte categorii socio-
profesionale, pentru care nu sunt prevăzute asemenea interdicții prin legile speciale. Astfel, se încalcă prevederile Ordonanței Guvernului nr. 
137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobată 
cu modificări prin Legea nr.48/2002, Deciziile Curții Constituționale nr. 82/2008, 197/2008, 1325/2008, precum și Legea nr. 202/2002 
privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

 
 

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

 
 

     PREȘEDINTE 
                          Nicușor HALICI 

SECRETAR                                      
Viorel STAN 

 

SECRETAR 
Aida-Cristina CĂRUCERU 

Șef birou Ioana Mînzu Consilier parlamentar Rodica Penescu
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


