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CĂTRE
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE,
DOMNULUI MINISTRU INTERIMAR VALER – DANIEL BREAZ

Stimate domnule ministru,

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ vă aduce la cunoștință că, în
urma intrării în vigoare a Legii nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat
cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor
persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008
privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare,
membrilor noștri de sindicat – personal din sistemul de învățământ preuniversitar
de stat – li s-a solicitat depunerea certificatului de integritate comportamentală întrun timp foarte scurt, aceștia întâmpinând numeroase dificultăți la obținerea
acestuia.
Arătăm că, potrivit dispozițiilor Legii nr. 118/2019:
”Art. 16 (4) Modelele certificatului de integritate comportamentală, copiei de
pe Registru, extrasului din Registru, respectiv cererilor pentru eliberarea acestora se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului. ”
”Art. 22 (1) Inspectoratul General al Poliţiei Române operaţionalizează
Registrul pe infrastructura tehnică a Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a
Cazierului Judiciar până la data de 31 decembrie 2020. ”
”Art. 23 Până la operaţionalizarea Registrului potrivit art. 22, structurile de
cazier judiciar pot elibera, la cererea persoanelor fizice interesate sau a entităţilor
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prevăzute la art. 17 şi 18, adeverinţe din care să rezulte dacă persoana verificată a
săvârşit vreuna dintre infracţiunile prevăzute la art. 2 alin. (1).”
”Art. 25 În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi,
ministerele de resort, organele administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia
de a evalua cadrul legal din domeniul de competenţă şi, după caz, de a demara
demersurile necesare de natură legislativă şi/sau administrativă pentru a se asigura
că unei persoane înscrise în Registru i se interzice, temporar sau permanent, să
desfăşoare activităţi profesionale, activităţi de voluntariat sau orice alt tip de
activităţi care presupun:
a) contactul direct cu copiii;
b) contactul direct cu persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte
categorii de persoane vulnerabile;
c) examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane.”
Având în vedere dispozițiile legale privind operaționalizarea Registrului
naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de
exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și faptul că, până la acest
moment nu a fost adoptată hotărârea de Guvern pentru stabilirea modelului
certificatului de integritate comportamentală, apreciem că se impune ca Ministerul
Educației Naționale să transmită de îndată precizări către unitățile școlare, privind
categoriile de salariați cărora le revine obligația de a depune certificatul și intervalul
de timp în care aceștia trebuie să prezinte certificatul menționat.

PREȘEDINTE,

Simion HANCESCU
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