
Domnule procuror-șef,

Subsemnații, 
Alexandru BAJDECHI, domiciliat în mun. Constanţța, […],
Cristian-George FARAUANU domiciliat în mun. Constanţța, […], 
în temeiul art. 289 C. pr. pen și art. 16 alin. (3) din Legea nr. 115/1999 depunem prezenta

PLÂNGERE PENALĂ

împotriva numitului Remus PRICOPIE, ministru al educaţției naţționale la data 
săvârșirii faptelor, pentru infracţțiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 C. 
Pen.

În fapt,
Până la intrarea în vigoare a legii nr. 1/2011, legea nr. 84/1995 dispunea că elevii din 
învăţțământul obligatoriu de stat beneficiază de manuale școlare gratuite.
“Articolul 174
(1) Pentru învăţământul de stat obligatoriu se asigură gratuit manualele 
şcolare, inclusiv în format electronic pe pagina proprie de internet a Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi pe CD, unde este cazul. Beneficiază de aceeaşi 
gratuitate şi elevii din învăţământul secundar superior care provin din familii care 
au venitul lunar pe membru egal sau mai mic decât salariul de bază minim brut pe 
ţară.”
Legea nr. 1/2011 a extins sfera beneficiarilor și astfel beneficiază de manuale școlare 
gratuite toţți elevii din învăţțamântul de stat și din învăţțământul particular obligatoriu 
acreditat/autorizat, conform art. 69 alin. (4):
“Articolul 69
(4) Elevii şi profesorii din învăţământul de stat şi din învăţământul 
obligatoriu particular acreditat/autorizat beneficiază de manuale şcolare 
gratuite, atât pentru învăţământul în limba română, cât şi pentru cel în limbile 
minorităţilor naţionale, în condiţiile legii.”
Acest articol, ca și majoritatea dispoziţțiilor din lege, au intrat în vigoare în 30 de zile 
de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, adică pe 9 februarie 
2011, legea fiind publicată pe 10 ianuarie 2011.
Tot legea nr. 1/2011 stabilește că “În termen de 8 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului elaborează metodologiile, regulamentele şi celelalte acte normative care 
decurg din aplicarea prezentei legi şi stabileşte măsurile tranzitorii de aplicare a 
acesteia.” (art. 361 alin. 6). Așadar, până pe 9 octombrie 2011 toate metodologiile, 
regulamentele și celelalte acte normative trebuiau elaborate. Interpretând teleologic 
dispoziţția legală, această elaborare nu înseamnă o simplă operaţțiune administrativă, 
ci și aprobarea acestora pentru ca legislaţția secundară să fie în conformitate cu 
legislaţția primară, adică noua lege a educaţției.
Pe data de 17 septembrie 2014, într-o vizită în municipiul Constanţța și în urma 
sesizării problemei pe care subsemnaţții au făcut-o, în calitate de reprezentanţți ai 
elevilor, ministrul Remus Pricopie a declarat că elevii din clasele XI-XII nu 
beneficiază de manuale gratuite. Această declaraţție dovedește fie dezinformare 
intenţționată, fie o neglijenţță. Afirmaţția ministrului ar fi fost valabilă dacă în vigoare 
era legea nr. 84/1995, dar aceasta nu mai este în vigoare de pe 9 februarie 2011, așa 
cum am arătat anteror și dispoziţțiile art. 174 din legea nr. 84/1995 nu au ultraactivat.



Ulterior, ministrul educaţției a aprobat regulamentul de organizare și funcţționare a 
unităţților de învăţțământ preuniversitar, care include un capitol unde sunt precizate 
drepturile elevilor, atât cele care decurg din legislaţția primară cât și cele din legislaţția 
secundară, abia pe 15 decembrie 2014, adică la o distanţță mai mare de 3 ani faţță de 
termenul dispus prin lege. Mai mult, proiectul regulamentului care a fost 
supus dezbaterii publice prin afișare pe site-ul de internet al 
ministerului includea transpunerea art. 69 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, 
însă, în actul aprobat, adică ordinul nr. 5115/2014, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 13 ianuarie 2015, transpunerea 
art. 69 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 a dispărut.
“Art. 147. – (1) Elevii din învăţământul de stat și din învățământul obligatoriu 
particular, acreditat/autorizat și confesional beneficiază de manuale şcolare 
gratuite, atât pentru învăţământul în limba română, cât şi pentru cel în limbile 
minorităţilor naţionale, în condiţiile legii. 
(2) Elevii aparţinând minorităţilor naţionale, care studiază în limba maternă, 
beneficiază de manuale şcolare elaborate în limba de predare a minorităţilor 
naţionale sau de manuale traduse din limba română.” (Regulamentul pus în 
dezbatere publică)
Așadar, Ministerul educaţției, prin omisiune, refuză să aplice dispoziţțiile art.69 alin. 
(4) din Legea nr. 1/2011, deși obligaţția este exigibilă de 4 ani.

În drept,
Prin refuzul ministrului educaţției, Remus Pricopie, de a realiza operaţțiunile și actele 
administrative prin care dispoziţțiile art. 69 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 sunt puse în 
aplicare s-a realizat o pagubă pentru toţți elevii din clasele a XI-a și a XII-a dar și 
pentru elevii din învăţțământul particular obligatoriu acreditat/autorizat. Paguba 
rezultată depășește suma de 1 milion de euro, fiind astfel incidente prevederile art. 13 
alin. (3) din OUG nr. 43/2002 și competenţța aparţține Direcţției Naţționale 
Anticorupţție.
În conformitate cu dispoziţțiile art. 16 alin. (3) din Legea nr. 115/1999, plângerea este 
adresată Direcţției Naţționale Anticorupţție în vederea sesizării Președintelui României 
pentru a cere urmărirea penală, în conformitate cu prevederile art. 109 alin. (2) din 
Constituţția României, republicată.
Fapta nu reprezintă neglijenţță în serviciu din moment ce ministrul Remus Pricopie a 
fost interpelat în această chestiune iar scoaterea art. 147 din actul aprobat 
reprezintă fără echivoc intenția de a nu pune în vigoare legea, și astfel să 
profite de lipsa de mobilizare a titularilor dreptului subiectiv.
Doar ministrul Remus Pricopie face obiectul prezentei plângeri deoarece acesta era 
ministru atunci când subsemnaţții trebuiau să beneficieze de dreptul prevăzut de lege.

Vă rugăm să încuviinţțaţți următoarele probe:

• Proiectul regulamentului unităţților de învăţțământ pus în dezbatere publică - 
http://www.edu.ro/index.php/articles/22041

• Declarația ministrului - http://www.replicaonline.ro/pricopie-legea-spune-ca-
manualele-sunt-gratuite-doar-pentru-invatamantul-obligatoriu-189028/

Restul  documentelor  relevante  sunt  publicate  în  Monitorul  Oficial  al  României, 
Partea I, așa cum au fost indicate.



Alexandru BAJDECHI

Cristian-George FARAUANU

Data
21.08.2015


