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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 23 septembrie 2019 
Nr.4C-11/210 
 
 

RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.257 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

(Plx. 278/2019) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 278 din 04 septembrie 2019, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.257 din 
Legea educaţiei naţionale 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. 768/03.09.2019, avizul 
favorabil al Consiliului Economic și Social nr.3264/25.06.2019 și Punctul de vedere al Guvernului nr. 1175/29.07.2019. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 257 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, în sensul ca directorul şi directorul adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar să nu poată deţine, pe perioada 
exercitării mandatului, funcţii de conducere în cadrul unui partid politic la nivel local, judeţean sau naţional. 

 
       2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituţia României, republicată. 
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La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 17 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
 

 În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca 
invitat domnul Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale.   
 
 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 
  
 

4.  În urma dezbaterii, în şedinţa din 23 septembrie 2019, Comisia a propus, cu 9 voturi pentru respingere, 6 voturi împotrivă și 2 
abțineri, respingerea propunerii legislative din următoarele considerente:  

- regimul incompatibilităților care pot surveni în exercitarea funcțiilor de conducere din sistemul de învățământ preuniversitar ar trebui 
reglementat prin completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare; 

- în prezent, în legislația aplicabilă sistemului de învățământ preuniversitar, există prevederi legale care asigură independența școlii față 
de orice ingerință politică: 

- astfel, alin. (4) art. 257 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevede că ”directorul 
şi directorul adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar nu pot avea, pe perioada exercitării mandatului, funcţia de preşedinte sau 
vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.” De asemenea, la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 se 
prevede expres că, ”în unităţile, în instituţiile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale sunt interzise 
activităţile […] de natură politică […]”; 

-  același aspect se regăsește la art. 5 - ”Directorul şi directorul adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar nu pot avea, pe 
perioada exercitării mandatului, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional, 
conform prevederilor art. 257 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare” și art. 24 alin. (4) - ”Directorul şi 
directorul adjunct din unităţile de învăţământ de stat şi particular/Palatul Naţional al Copiilor nu pot avea, pe perioada exercitării mandatului, 
funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional” din Metodologia privind 
organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, 
aprobată prin OMEN nr. 3969/2017, cu modificările ulterioare;  

- Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin OMENCS nr. 
5079/2016, cu modificările și completările ulterioare, stabilește la art. 4 că „Unităţile de învăţământ se organizează şi funcţionează independent 
de orice ingerinţe politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor de natură politică (…)”  și reia la art. 20 alin. (5) - ”Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, 
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conform legii, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional”, respectiv art. 27 alin. 
(2) ”Pe perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al unităţii de învăţământ nu poate deţine, conform legii, funcţia de preşedinte şi 
vicepreşedinte în cadrul unui partid politic la nivel local, judeţean sau naţional”. Totodată art. 193 alin. (2) din ROFUIP precizează că 
”activităţile derulate în parteneriat”  cu autorităţile administraţiei publice locale ”nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de 
prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.” De asemenea, în Contractul educațional încheiat între școală și părinți, la 
punctul IV, pct. 1, unitatea de învăţământ se obligă: lit. k) ”să asigure că în unitatea de învăţământ sunt interzise activităţile de natură politică 
şi prozelitism religios.” 
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