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ANALIZĂ 

cu privire la constituționalitatea Legii privind măsurile de protecție a personalului didactic, de 

conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar în îndeplinirea atribuțiilor 

specifice funcției 

 

 La data de 3 februarie 2020, Senatul, în calitate de cameră decizională, a adoptat Legea 

privind măsurile de protecție a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și control din 

învățământul preuniversitar în îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției (L592/2016).  

Considerăm că legea, în forma în care a fost adoptată, încalcă dispozițiile consacrate la 

art. 1, alin. (3), art. 1, alin. (5), art. 16, alin. (1), art. 22, alin. (1), art. 23, alin. (11), art. 49, alin. 

(1) și art. 53, alin. (2) din Constituția România pentru următoarele considerente: 

 

Motive de neconstituționalitate intrinsecă: 

 

1. Cu privire la art. 2, lit. e) din legea care face obiectul discuției 

 

 Formularea „dreptul de a aplica sancțiuni disciplinare beneficiarilor primari, conform 

prevederilor regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ” este în 

opinia noastră de natură să înfrângă rigorile constituționale privind una dintre cele trei cerințe 

de calitate ale legii, derivate din principiul legalității, consacrat la art. 1, alin. (5) din Legea 

fundamentală, și anume precizia și previzibilitatea. Conform jurisprudenței Curții 

Constituționale, norma trebuie redactată „clar și precis, astfel încât să permită oricărei 

persoane - care, la nevoie, poate apela la consultanță de specialitate - să își corecteze conduita 

și să fie capabilă să prevadă, într-o manieră rezonabilă, consecințele care pot apărea dintr-

un act determinat” (Decizia CCR nr. 51/2016). 

 Regulamentul de organizare și funcționare la unității de învățământ are natura juridică 

a unui act administrativ normativ adoptat la nivelul instituției publice prin decizia Consiliului 

de administrație, organul de conducere al unității de învățământ, conform prevederilor art. 15, 

alin. (1), lit. d) din metodologia-cadru aprobată prin Ordinul nr. 4619/2014, publicat în M.Of. 

nr. 696 din 23 septembrie 2014. Astfel, trimiterea la aplicarea unor dispoziții dintr-un act aflat 

pe cea mai joasă treaptă în ierarhia actelor normative este de natură să afecteze precizia și 

previzibilitatea legii, având în vedere procedura simplă de adoptare și modificare a unui 



astfel de regulament, care face posibilă instituirea cu ușurință a unor noi sancțiuni, pe 

care ulterior personalul didactic, de conducere, de îndrumare și control să considere că sunt 

îndreptățiți să le aplice în baza dispoziției legale criticate. Cu alte cuvinte, legiuitorul a înțeles 

să condiționeze aplicarea normei legale mai sus citate de decizia subiectivă a unității de 

învățământ, fapt ce afectează rigorile principiului lex certa, dispoziția în cauză nebeneficiind 

de stabilitate și previzibilitate, fiind totodată de natură să contribuie negativ la încrederea în 

sistemul normativ. Amintim în acest sens și jurisprudența Curții Europeană a Drepturilor 

Omului, care în aplicarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale a statuat că „Nu poate fi considerată <<lege>> decât o normă enunțată cu 

suficientă precizie, pentru a permite cetățeanului să își adapteze conduita în funcție de 

aceasta” (Hotărârea din 4 mai 2000, pronunțată în cauza Rotaru c. României; publicată în 

M.Of. nr. 19 din 11 ianuarie 2001). 

 Nu în ultimul rând, considerăm că norma criticată are vocația de a înfrânge dreptul 

fundamental la un regim special de protecție al copiiilor și tinerilor, consacrat de art. 49, alin.  

(1) din Legea fundamentală, precum și obligațiile pe care România și le-a asumat în calitate de 

stat contractant al Convenției cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990. 

 Beneficiarii primari ai actului de educație, cei asupra cărora se pot răsfrânge sancțiunile 

aplicate în temeiul dispoziției criticate, sunt preșcolarii și elevii, conform art. 79, alin. (1) din 

Legea educației naționale nr. 1/2011, deci în marea lor majoritate copii, care trebuie să aibă 

parte de regimul special de protecție consacrat la nivelul Legii fundamentale. Conform 

doctrinei de drept constituțional, „protecția drepturilor copilului impune un ansamblu complex 

de măsuri legislative și administrative și de orice alte natură, necesare în vederea punerii în 

aplicare a drepturilor minorilor” (S. Tănăsescu, M. Tomescu în I. Muraru, S. Tănăsescu, 

Constituția României - comentariu pe articole. Ediția a II-a, Ed. C.H.Beck, București, 2019, 

p. 432). Considerăm că dispoziția legală criticată nu doar că nu sprijină punerea în aplicare a 

drepturilor minorilor, oferindu-le un regim special de protecție, ci este chiar de natură să le 

afecteze viața socială și parcursul școlar, prin modul imprecis de formulare, care instituie 

dreptul personalului didactic, de conducere, de îndrumare și control să le aplice educabililor 

orice sancțiune prevăzută printr-un act intern al unității de învățământ. 

 

2. Cu privire la art. 4 din legea care face obiectul discuției 

 

 În opinia noastră, dispoziția criticată „În cursul procedurii judiciare aplicabile, faptele 

sesizate, în scris, de personalul didactic, de conducere, de îndrumare și control, în exercitarea 



atribuțiilor specifice funcției, se bucură de prezumtie relativa de veridicitate, pana la proba 

contra” este de natură să încalce prezumția de nevinovăția, drept izvorât din libertatea 

individului, consacrat constituțional la art. 23, alin. (11), restrângându-i în mod nejustificat 

exercițiul, cu încălcarea art. 53 din Legea fundamentală. 

 Prin procedura judiciară aplicabilă, legiuitorul face referire la toate cele patru funcții 

ale procesului penal, de la urmărirea penală și până la faza judecății, așa cum sunt ele 

definite la art. 3, alin. (1) Cod procedură penală, în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 5 din 

legea care face obiectul controlului și care au ca parte vătămată, subiect pasiv al infracțiunii, o 

persoană cu funcție didactică, de conducere, de îndrumare sau control, precum și un membru 

al familiei acestora. Astfel, sunt incidente dispozițiile Legii fundamentale, care consacră la art. 

23, alin. (11) dreptul persoanei de a fi considerată nevinovată până la rămânerea 

definitivă a prezumției de nevinovăție, precum și cele ale Convenției pentru apărarea 

drepturilor și libertăților fundamentale, care consacră cu titlu absolut la art. 6, par. 2 dreptul 

persoanei acuzate de a fi prezumată nevinovată până ce vinovăția sa va fi legal stabilită. 

 Dreptul fundamental la prezumția de nevinovăție izvorăște din nevoia de a oferi o 

protecție juridică persoanei acuzate, în scopul echilibrării balanței pe parcursul procedurilor 

judiciare aplicabile și pentru a oferi învinuitului garanțiile procesuale necesare împotriva 

abuzurilor (A. Crișu în S. Tănăsescu, I. Muraru, op.cit., pp. 193-194). Astfel, norma criticată, 

cu scopul vădit de a încalcă voința puterii constituante originare, a instituit o prezumție iuris 

tantum de veridicitate „până la proba contrară” a acuzațiilor formulate de personalul didactic, 

de conducere, îndrumare sau control, noțiune care, din cauza lacunelor de claritate sesizate 

și de Consiliul Legislativ în avizul aflat la dosarul proiectului, are vocația de a institui în 

sarcina învinuitului o veritabilă prezumție de vinovăție. 

 Conform jurisprudenței instanței de contencios-constituțional, reținem că „nimeni nu 

este obligat să își dovedească nevinovăția, sarcina probațiunii revenind acuzării, iar situația 

de dubiu îi profită celui acuzat - in dubio pro reo” (Decizia nr. 415 din 14 aprilie 2010). 

Precizăm, de asemenea, că dispoziția legală criticată este de natură să aibe efecte negative 

asupra demnității și integrității psihice a persoanei, care, din cauza lipsei prezumției de 

nevinovăție, poate fi supusă oprobiului public, fiindu-i știrbită integritatea reputației. În acest 

sens s-a pronunțat și Curtea de la Strassbourg, care a reținut pentru prezumția de nevinovăția 

și menirea de a proteja reputația unei persoane față de „etichetele nejustificate de vinovăție” 

(Hotărârea din 28 martie 2017 în cauza Kemal Coskun c. Turciei). 

 Conform art. 53, alin. (2) din Legea fundamentală, exercițiul drepturilor poate fi 

restrâns, inter alia, dacă măsura este necesară într-o societate democratică, dacă este 



proporțională cu situația care a determinat-o și dacă nu aduce atingere însăși existenței 

dreptului. Expunerea de motive a propunerii legislative supusă controlului nu conține nicio 

justificare a situației care determină restrângerea dreptului la prezumția de nevinovăție de către 

norma criticată, dar, chiar dacă ar există, norma criticată tot ar rămâne incompatibilă cu rigorile 

constituționale ale restrângerii drepturilor fundamentale, având în vedere că 

proporționalitate restrângerii presupune un caracter temporar, dat fiind că acționează 

strict ca o excepție necesară pentru salvgardarea unor valori ale statului democratic 

(Decizia Curții Constituționale nr. 712 din 5 iulie 2012). Totodată, dispoziția criticată 

acționează în sensul efectiv al abolirii prezumției de nevinovăție pentru infracțiunile prevăzute 

de art. 5 din legea care face obiectul controlului, ceea ce aduce atingere însăși dreptului 

fundamental la prezumția de nevinovăție, afectându-i în mod vădit substanța și 

aplicabilitatea. 

 Nu în ultimul rând, opinăm că norma legală criticată este de natură să încalce egalitatea 

în drepturi a cetățenilor, consacrată de art. 16, alin. (1) din Constituție, discriminând persoanele 

învinuite că au săvârșit infracțiuni prevăzute de art. 5 din legea supusă controlului, în care 

subiectul pasiv este o persoană cu funcție didactică, de conducere, de îndrumare sau de control, 

față de persoane învinuite că au săvârșit orice altă infracțiune. Discriminarea constă în 

tratamentul diferențiat nejustificat, față de prima categorie menționată supra nemaioperând 

prezumția de nevinovăție, situațiile nedeosebindu-se în perspectivă obiectivă, fiind vorba și 

în cazul infracțiunilor comise împotriva persoanelor cu funcție didactică, de conducere, de 

îndrumare sau de control, precum și în cazul celor care au drept subiect pasiv orice altă 

persoană, tot de o faptă antisocială, incriminată de legea penală. 

 

 Pentru motivele mai sus arătate, vă rugăm, în temeiul art. 146, lit. a) din Legea 

fundamentală, să ridicați o obiecție de neconstituționalitate cu privire la Legea privind măsurile 

de protecție a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și control din învățământul 

preuniversitar în îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției, solicitând pe această cale declararea 

acesteia, în parte, ca fiind neconstituțională. 
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