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Adresată: Doamnei Monica Cristina ANISIE, Ministrul Educației Naționale 

     Domnului Cătălin Marian PREDOIU, Ministrul Justiției 

De către doamna deputat: Cristina IURIŞNIŢI 

Grupul parlamentar: Uniunea Salvaţi România  

Obiectul întrebării:Revizuirea punctului de vedere al Guvernului cu privire la pl-x 660/2019  

 

Stimată doamnă Ministru al Educației, 

Stimate domnule Ministru al Justiției, 

 

În urma dezbaterilor avute cu specialiști ai dreptului și ținând cont de problemele semnalate în 

spațiul public, am hotărât la finele anului 2019 să inițiez o completare legislativă a Legii Educației 

Naționale 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.  

Având în vedere că sistemul de învățământ, fiind un spațiu al formării generațiilor tinere, trebuie 

protejat, măsura propusă instituie o interdicție legală prin limitarea accesului în învățământ a 

cadrelor didactice care au fost condamnate penal definitiv la pedepse privative de libertate pentru 

infracțiuni săvârșite cu intenție, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele 

condamnării.  

Cu alte cuvinte, prezenta inițiativă legislativă (pl-x 660/2019) reprezintă o garanție cu privire la 

conduita cadrelor didactice, atât din învățământul preuniversitar, cât și din învățământul 

universitar.  

Condițiile cumulative care atrag interdicția propusă sunt: (i) să existe o condamnare penală 

definitivă, (ii) sancțiunea să fie reprezentată de o pedeapsă privativă de libertate, (iii) să se fi 

reținut de către organele judiciare faptul că infracțiunea a fost săvârșită cu forma de 

vinovăție a intenției, (iv) interdicția de a mai activa în sistemul de învățământ preuniversitar 

și universitar să subziste până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele 

condamnării. Mai mult, în urma dezbaterilor parlamentare, am amendat forma inițială a legii, 

restrângând sfera infracțiunilor la cele săvârșite în legătură cu activitatea profesională desfășurară 

de cadrele didactice.  

Ministerul Educației, prin răspunsul nr. 10025 din 20.01.2020, a susținut prezența inițiativă 

legislativă prezentată la punctul (2) din întrebarea înregistrată nr. 9415A din 03.12.2019. Totuși, 
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am remarcat faptul că inițiativa legislativă a fost criticată de reprezentanții Ministerului Educației 

și ai Justiției din Comisia de Învățământ a Camerei Deputaților din data de 26.03.2020, preluând 

o parte din argumentele Consiliului Economic și Social, argumente pe care le susțin neîntemeiate 

din următoarele motive: 

1. S-a susținut că o interzicere a dreptului de exercitare a unei profesii se face doar prin hotărâre 

judecătorească și definitivă. Apreciez că acest argument nu poate fi reținut, în contextul în care 

izvoarele unei interdicții cu privire la exercițiul unei profesii pot fi reprezentate atât de o hotărâre 

judecătorească, cât și de efectul ope legis al unui act normativ. Cu titlu de exemplu, art. 465 alin. 

(1) lit. h) din Codul Administrativ1 prevede, pe baza unei interpretări a contrario, că o persoană 

nu poate fi funcționar public dacă a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 

umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni 

care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie 

care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 

reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei. În conformitate cu Decizia 

8/2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, funcția didactică este circumscrisă, din punct de vedere 

penal, în sfera noțiunii de funcționar public. În acest sens, se evidențiază faptul că, prin natura 

profesiei, un cadru didactic se supune unor rigori normative de o exigență mai ridicată dată fiind 

importanța activității profesionale pe care o prestează în interes public. 

Mai mult, art. 388 din Legea 95/2006 privind reforma în sănătate prevede că este nedemn de a 

exercita profesia de medic medicul care a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea cu 

intenţie a unei infracţiuni contra umanităţii sau vieţii în împrejurări legate de exercitarea profesiei 

de medic şi pentru care nu a intervenit reabilitarea. 

Iată, așadar, cu titlu de exemplu, doar două acte normative care reglementează prin efectele sale 

anumite incompatibilități care incumbă acelor persoane care desfășoară diverese profesii.  

Din această eprspectivă, apreciez că, Parlamentul, în calitate de legiuitor, poate impune orice 

interdicție legală care să ferească anumite domenii profesionale de efectele negative pe care 

le-ar putea presupune exercitarea profesiei de către o persoană care a suferit  o condamnare 

definitive cu privire la săvârșirea unei infracțiuni cu forma de vinovăție a intenției.  

2. S-a mai susținut că măsura este discriminatorie, nicio altă categorie socio-profesională 

neavând o asemenea interdicție. Fără a mai relua mențiunile anterioare, am indicat deja că, în cazul 

profesiei de medic, exercitarea sa depinde de inexistența unei astfel de nedemnități.  

 
1 Adoptat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
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Apreciez că inițiativa legislativă nu presupune nicio discriminare, ci doar reafirmă importanța 

conduitei cadrelor didactice în exercitarea profesiei. Ministerul Educației, precum și Ministerul 

Justiției ar trebui să fie de acord cu faptul că școala românească se confruntă de foarte multe ori 

cu situații care necesită măsuri restrictive care să asigure stabilitatea și relevanța acelor valori 

menite să genereze calitate și siguranță.  

Pe această cale, stimată doamnă Ministru, stimate domnule Ministru, vă solicit respectuos să îmi 

comunicați în scris: 

1. Care este punctul de vedere al Guvernului cu privire la această inițiativă?  

2. Care sunt argumentele aduse de autoritățile pe care le reprezentați în vederea susținerii/ 

nesusținerii pl-x 660/2019? 

 

În așteptarea răspunsului dumneavoastră, vă asigur de întreaga mea considerație. 

Vă mulțumesc! 

Deputat, 

Cristina IURIŞNIŢI 

 




