PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

Municipiul Bucureşti
Consiliul Local al Sectorului 6
Nr.: 989/13.12.2016

HOTĂRÂRE
privind încheierea unui Protocol cu Asociaţia Voci pentru Democraţie şi Justiţie (VeDemJust)
pentru educaţia juridică a elevilor din unităţile de învăţământ primar, gimnazial, liceal
şi profesional aflate în Sectorul 6

Luând în considerare Expunerea de motive a d-nei Făşie Camelia - consilier local U.S.R.
privind educaţia juridică a elevilor din Sectorul 6;
Ţinând cont de rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Local ;
Având în vedere Protocolul privind educaţia juridică în unităţile de învăţământ
preuniversitar, încheiat de Ministerul Educaţiei Naţionale cu Ministerul Justiţiei şi Consiliul
Superior al Magistraturii începând în anul 2013, al cărui scop îl reprezintă deprinderea
cunoştinţelor elementare de drept şi promovare a unei culturi juridice menite să încurajeze, de la
o vârstă fragedă, respectul faţă de lege, echitatea socială şi atitudinea civică;
Luând act de Proiectul naţional EDUIURIS dezvoltat începând cu anul 2016 de către
Asociaţia VeDemJust – Voci pentru Democraţie şi Justiţie şi de Protocoalele derulate cu succes
în 2016 de această asociaţie în parteneriatele încheiate cu câteva inspectorate şcolare;
Având în vedere dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, Strategia Educaţiei şi
Formării Profesionale din România 2016-2020 şi Strategia Naţională Anticorupţie cu privire la
intenţia de a se introduce în viitor, în curriculum-ul şcolar ore de educaţie socială şi juridică;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (1), art. 80, art. 81, alin. (2) lit. j) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din
Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, Primăria Sectorului
6 va încheia cu Asociaţia Voci pentru Democraţie şi Justiţie (VeDemJust), un Potocol pentru
educaţia juridică a elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar din sectorul 6 conform
modelului din Anexa 1. Acest Protocol are ca obiect desfăşurarea de acţiuni comune de educare,
informare, consiliere şi monitorizare pentru înlesnirea implementării Educaţiei Juridice în
învăţământul preuniversitar din sectorul 6 al capitalei.
Art. 2. (1) Educaţia juridică a elevilor va fi realizată de studenţi la drept pregătiţi în
cadrul proiectului EDUIURIS desfăşurat de asociaţia VeDemJust şi de practicieni ai dreptului
(judecători, procurori şi avocaţi ), prin acţiuni voluntare şi neremunerate, care nu vor perturba
activitatea de învăţământ din unităţile de învăţământ implicate. Ele vor consta în :
- întâlniri cu expuneri juridice, specifice tipului de educaţie non-formală, prezentate deja
cu succes elevilor din mai multe unităţi de învăţământ preuniversitar din capitala şi din ţară;
- organizarea unor vizite la instanţe, parchete, precum și la sediile Ministerului Justiţiei și
al Consiliului Suprem al Magistraturii, birouri de avocatură;
- organizarea de evenimente dedicate în mod special educaţiei juridice (dezbateri
publice, mese rotunde, competiţii deschise elevilor);
- distribuirea în şcoli şi în licee a unor materiale informative relevante pentru educaţie
juridică, sub forma broşurilor, pliantelor, afişelor, ori a ghidurilor sau manualelor.
(2) Pentru desfăşurarea activităţilor menţionate mai sus, vor fi folosite ca materiale
didactice, cu precădere, manualele şi ghidurile postate ca resurse pe site-ul
www.educatiejuridica.ro al partenerului 1 (ex : “Educaţie juridică pentru liceeni Ghid practic
despre drepturi si justiţie” de Cristi Danilet judecător CSM -Anexa 2 şi “Unde-i lege nu-i
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tocmeală” întocmită la nivelul Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului București de către un
colectiv condus de d-na Graţiela Văduva de la Serviciul de Analiza şi Prevenirea Criminalităţii Anexa 3).
Art. 3. Trimestrial, Administraţia Şcolilor Sector 6 va informa Consiliul Local al
Sectorului 6 despre unităţile de învăţământ preuniversitar ai căror elevi au beneficiat de educaţie
juridică în cadrul proiectului EDUIURIS, precizând şi care au fost acţiunile organizate în acest
scop.
Art. 4. (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data adoptării ei de către
Consiliul Local al Sectorului 6 şi va fi adusă la îndeplinire potrivit competenţelor legale de
Administraţia Şcolilor Sector 6 şi unităţile de învăţământ preuniversitar din Sectorul 6.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, prin grija Secretarului
Sectorului 6.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

Nr.:
Data:
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EXPUNERE DE MOTIVE
Pentru aprobarea de către Consiliul Local a Proiectului Hotărârii privind încheierea unui Protocol cu
Asociaţia Voci pentru Democraţie şi Justiţie (VeDemJust) pentru educaţia juridică a elevilor din
unităţile de învăţământ primar, gimnazial, liceal şi profesional aflate în Sectorul 6

Pe data de 5 aprilie 2016, ministrul educaţiei a anunţat noul plan-cadru pentru gimnaziu,
estimând aplicarea lui începând cu anul şcolar 2017-2018. Astfel, în urma unor proiecte desfăşurate ani
de-a rândul de magistraţi, avocaţi şi O.N.G.-uri, pentru prima dată, în mod formal, va putea fi studiată în
România educaţia juridică, care, potrivit planului-cadru,va face parte din disciplina EducaţieSocială.
Este cunoscut faptul că magistraţii sunt implicaţi într-un program pilot, desfăşurat în baza
unui Protocol de implementare a educaţiei juridice în învăţământul preuniversitar, încheiat în octombrie
2013 între Ministerul Educaţiei, Ministerul Justiţiei, CSM şi Ministerul Public. În urma dezbaterilor şi
conferinţelor de presă organizate pe această temă, partenerii acestui Protocol au acceptat fără rezerve
faptul că astfel de lecţii ar trebui desfăşurate chiar de la nivelul gimnaziului şi că, pentru început, nu este
neapărat necesar ca ele să îmbrace forma unei discipline distincte, ci că ar putea fi doar o activitate în
cadrul unei alte discipline. Astfel, potrivit documentelor programatice mediatizate, noua disciplină, se va
numi “Educaţie socială”, se va studia săptămânal, câte o oră, şi va face parte din trunchiul comun de
materii din gimnaziu. În cadrul disciplinei vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică și drepturile
copilului, la clasa a VI-a Educație interculturală, la clasa a VII-a Educație pentru cetățenie
democratică și la clasa a VIII-a Educație economico-financiară.
Întrucât până în acest moment doar
curriculum-ul pentru gimnaziu a fost dezbătut, până la implementarea noii discipline, este neîndoielnic
că este benefică continuarea proiectului de educaţie juridică în şcoli într-un mod non-formal, pe bază de
voluntariat. În acest sens, magistraţii, avocaţii şi studenţii la drept pregătiţi în cadrul proiectului
EDUIURIS desfăşurat de asociaţia VeDemJust îşi vor putea continua întâlnirile cu elevii, doar în măsura
în care autorităţile competente se vor implica şi ele şi vor acorda sprijinul necesar pentru asigurarea
accesului neîngrădit al oricărui elev la educaţie juridică. În aceste condiţii, motivaţi de importanţa
excepţională a acestui proiect pentru îmbunătăţirea procesului educaţional în România, specialist în
domeniul juridic au elaborat în 2014 şi 2016, primele manuale de educație juridică pentru elevii din
învăţământul preuniversitar: „Unde-i lege, nu-i tocmeală” (întocmit la nivelul Direcției Generale a
Poliției Municipiului București de către un colectiv condus de d-na GrațielaVăduva de la Serviciul
de Analiza și Prevenirea Criminalității şi adresat tinerilor de peste 14 ani) şi “Educaţie juridică pentru
liceeni Ghid practic despre drepturi şi justiţie” realizat de judecătorul Cristi Danileţ, membru al
Consiliului Superior al Magistraturii.
De la vârsta de 14 ani, o persoană care comite o infracțiune poate fi sancționată penal în
România. Dar ce sunt infracțiunile, unde sunt ele reglementate, ce sancțiuni se pot aplica, cum evităm să
devenim victime ale violentei sau abuzurilor, cum și unde formulăm o plângere, cum ne apărăm sau cum
evităm acțiunile nepermise de lege? La toate aceste întrebări răspunde manualul „Unde-i lege, nu-i
tocmeală”. Acest manual a fost promovat deja, pentru început, în cadrul orelor ținute doar la câte un
liceu din fiecare sector al capitalei, în proiectul „Prevenirea și combaterea violenței în școli” dezvoltat
de asociația „Viața fără violență” condusă de d-na av. Mihaela Olaru. Aceste ore au adus, pe rând,
copiii, părinții și profesorii în fața unei echipe alcătuite dintr-un judecător, procuror, avocat, polițisti un
psiholog și au fost menite să îndrume tinerii și adulții cu privire la necesitatea respectării legii penale și
consecințelor încălcării legii, subliniind necesitatea prevenirii infracționalității și a rolului educației.
Implementareanacestui proiect (din păcate în prezent doar într-un număr redus de unităţi de învăţământ
preuniversitar din capitală şi din ţară) a dovedit în mod incontestabil că educaţia juridică este imperios
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necesară nu numai copiilor și tinerilor, ci și adulților neinițiați în tainele dreptului, ori doritorilor de a
afla reglementările din noile coduri, toţi apreciind în egală măsură utilitatea proiectului.
Cele două manuale sunt disponibile pe internet în format pdf, de unde pot fi preluate de oricine,
inclusiv de către autoritățile care doresc difuzarea lor în şcoli. Fiind scrise într-un limbaj uzual, pe
înţelesul tuturor, manualele redau dispoziţii legale pentru copii în viaţa de zi cu zi, cuprind exemple
practice din cauze civile şi penale cu minori soluţionate de instanţele din România şi atenţionează asupra
unor date statistice absolut îngrijorătoare cu privire la creşterea fenomenului delicvenţei juvenile.
Este incontestabil că numai dacă vor beneficia de educaţie juridică, elevii îşi vor putea însuşi cunoştinţe
juridice primare necesare în activităţile lor cotidiene, vor dobândi anumite deprinderi practice pentru
a-şi valorifica drepturile şi respecta obligaţiile şi vor putea adopta o atitudine civică corespunzatoare în
legătură cu respectarea legilor şi autorităţilor,precum şi cu implicarea lor în viaţa comunităţii.
În aceste condiţii, până la implementarea formală a noii discipline în programa învăţământului
preuniversitar, aprobarea proiectului de hotărâre menţionat mai sus, în forma propusă, ar asigura cadrul
legal şi accesul nemijlocit al elevilor din unităţile de învăţământ ale sectorului 6 la educaţie juridică, în
mod gratuit, fără nici o cheltuială din partea autorităţilor.
În prezent, voluntarii din cadrul Ministerului Justiției pot susține neremunerat, în limitele
disponibilității existente, activități în unităţile de învăţământ preuniversitar din București pe următoarele
teme de educație juridică non-formală:
- ciclul primar, clasele I-IV :
Violența în școli / familie
Marginalizarea
Hăituirea/bullying
Pericolele folosirii internetului
- ciclul secundar, clasele V- VIII :
Violența în școli/familie
Abuzurile sexuale
Pericolele folosirii internetului
Elemente de Constituție/instituțiile fundamentale ale statului
Noțiuni de bază ale drepturilor și libertăților
- ciclul gimnazial, clasele IX-XII :
Violența în școli / familie
Abuzurile sexuale
Pericolele folosirii internetului
Constituția diverse noțiuni ale drepturilor și libertăților omului
Responsabilitățile înainte de majorat
Făşie Camelia-consilier local USR

2

