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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 12 iunie 2019 
Nr.4c-11/147 

 
RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011,  
versiune actualizată la 02.10.2015, privind educaţia naţională  

(Plx. 236/2019) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 236 din 28 mai 2019, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, versiune actualizată la 02.10.2015, privind educaţia naţională. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale, avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 403/17.05.2019, avizul 
nefavorabil al Consiliului Economic și Social nr. 2360/14.05.2019 și Punctul de vedere negativ al Ministerului Educației Naționale nr. 
8865/05.06.2019. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, în sensul instituirii obligaţiei unităţilor de învățământ antepreşcolare şi preşcolare de a fi dotate cu camere de 
supraveghere video şi audio. 

 
       2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituţia României, republicată. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 17 deputaţi, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
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 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 12 iunie 2019, Comisia a propus, cu 9 voturi pentru respingere, 6 voturi împotriva respingerii și 2 
abțineri, respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 

- Capitolul Statutul personalului didactic, din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, din care 
face parte art. 272, ce se propune a fi modificat, se referă la statutul personalului didactic, respectiv la drepturile acestuia, nu la drepturile 
copiilor, pentru care există alte secțiuni și legi speciale; 

- din perspectiva drepturilor personalului didactic, Decizia Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal nr. 52/2012 stabilește că nu pot fi filmați angajații în birourile unde aceștia își desfășoară activitatea. Excepțiile permise se referă la 
domenii care servesc unui interes public superior, ce prevalează asupra drepturilor persoanelor vizate;  

- în expunerea de motive se face referire la cazurile de violență fizică și psihică asupra copiilor petrecute în creșe și grădinițe, fără a se 
prezenta o statistică clară în acest sens. De aceea, prin modul de abordare a situației se poate face presupunerea că membrii personalului 
didactic sunt vinovați până la proba contrarie. În fapt, identificarea unor asemenea cazuri se datorează faptului că, în urma unor suspiciuni, s-a 
organizat supravegherea audio-video acolo unde s-au semnalat probleme. În cazul prezenței permanente a supravegherii audio-video, 
eventualele cazuri de agresiune vor fi mult mai atent ascunse de către cei care le practică, spre exemplu vor fi atenți să se folosească de locurile 
unde nu pot fi filmați;  

- în ceea ce-i privește pe minori, imaginile filmate cu aceștia nu pot fi securizate, deoarece se propune accesul ocrotitorilor legali în timp 
real la aceste filmări, ceea ce, din punct de vedere tehnic, permite înregistrarea acestor filmări de către persoane care le-ar putea folosi în diferite 
moduri, inclusiv mult mai târziu, atunci când minorii din respectivele imagini vor fi adulți. Prin urmare, orice formă a legii care ar permite 
utilizarea de către ocrotitorii legali, în timp real sau ulterior, a imaginilor în care apar alte persoane (minore sau adulte) decât proprii copii, 
afectează drepturile celorlalte persoane;  

- copiii aflați la grădiniță, din inocență, fac dezvăluiri cu privire la viața privată a familiei, față de care cadrele didactice au obligația 
profesională de a păstra discreția, ceea ce nu mai este posibil dacă tot ceea ce se desfășoară în spațiile unităților de învățământ este înregistrat și 
accesibil altor persoane; 

- efectele negative asociate unei asemenea modificări legislative sunt mai mari decât efectele pozitive având în vedere faptul că un copil 
crescut într-un sistem de supraveghere audio-video permanent poate trăi emoții care să-i afecteze dezvoltarea psihică și emoțională firească. 
Lipsa vieții private a copiilor și frica generată de sentimentul că sunt văzuți și monitorizați în fiecare moment al vieții lor poate să-i afecteze pe 
termen lung; 
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- totodată, în cazul netransmiterii în timp real a filmărilor, riscul de pierdere sau furt a înregistrărilor efectuate este foarte mare, având în 
vedere că unitățile de învățământ nu au angajat personal calificat pentru asigurarea condițiilor de securitate a materialelor filmate și nici spații 
destinate acestui scop; 

- Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, 
cu modificările și completările ulterioare, a fost abrogată prin art. V alin. (1) Legea nr.129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date. În acord cu art. V alin. (2) din Lege, trimiterea ar trebui să se facă la Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016 și la legislația de punere în aplicare a acestuia;  

- textul inițiativei legislative nu respectă prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește coerența, claritatea și precizia actului normativ, utilizarea 
unui limbaj și stil juridic specific actelor legislative;  

- inițiativa legislativă are implicaţii asupra bugetului de stat, fiind astfel aplicabile dispoziţiile art.15 din Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prezentarea fişei financiare însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul 
utilizată, dar și cele ale art. 14 alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit cărora: ”După aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicaţii asupra acestora, dar numai cu precizarea 
surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare aferente exerciţiului bugetar pentru care s-au aprobat 
bugetele locale respective.” Cu toate acestea, iniţiatorii nu au indicat sursa de finanţare necesară implementării soluţiilor legislative propuse 
prin proiectul de act normativ, în conformitate cu prevederile art. 138 alin.(5) din Constituţia României, republicată, potrivit căruia: “Nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. Totodată, potrivit prevederilor art. 7 din Legea responsabilităţii 
fiscale nr. 69/2010, republicată, şi ale art. 33 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuia efectuat şi un 
studiu de impact. 
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