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  Domnului deputat 
   Adrian-Nicolae DIACONU, 
  Preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, 
  tineret şi sport 
 
 

AVIZ 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.1 din 
05.01.2011, versiune actualizată la 02.10.2015 privind educaţia naţională  
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor,  republicat,  Biroul  Permanent  a trimis Comisiei pentru 
drepturile   omului,    culte  şi  problemele minorităţilor naţionale, cu adresa 
nr. Pl-x 182  din  16 mai 2016, spre dezbatere şi avizare, propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1 din 05.01.2011, 
versiune actualizată la 02.10.2015 privind educaţia naţională,  înregistrată cu 
nr.4c-5/460 din 16 mai 2016. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
În şedinţa din 8 iunie 2016, membrii comisiei au examinat 

propunerea legislativă, în conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor şi, în urma dezbaterilor, au hotărât cu majoritate de 
voturi să îi acorde aviz favorabil, cu două amendamente admise, prezentate 
în anexă.  

În  raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor organice. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Deputat 
Iusein IBRAM 

 
 
 

Întocmit: consilier  parlamentar  Elena Zorilă 
 

elena.zorila
Original



AMENDAMENTE  ADMISE 

 

Nr. 
crt. 

Textul iniţial Text propus de comisie 
(Autorul amendamentului) 

Motivare 

1. “5. După art.275 se introduce un nou articol, după 
cum urmează: 
«Art.276 (1) Unitatea educaţională are obligaţia 
să păstreze pentru o perioadă de 90 de zile 
calendaristice imaginile video şi audio 
înregistrate, ulterior acestea fiind arhivate.»”. 

   Se propune eliminarea sintagmei “ulterior acestea 
fiind arhivate”, textul alin.(1) al art.276, de la punctul 
5 al propunerii legislative, având următoarea 
formulare: 
    “5. După art.275 se introduce un nou articol, după 
cum urmează: 
«Art.276 (1) Unitatea educaţională are obligaţia să 
păstreze pentru o perioadă de 90 de zile calendaristice 
imaginile video şi audio înregistrate.»”. 
 
Autor: Remus Florinel Cernea, deputat neafiliat  

    Pe de o parte posibilităţile tehnice nu 
permit o arhivare pe termen lung, iar pe de 
altă parte este o practică obişnuită ca astfel 
de înregistrări să fie păstrate pentru o 
perioadă limitată, pentru a se asigura un 
echilibru între scopul vizat de supraveghere 
şi drepturile individuale. 
 

2. “5. După art.275 se introduce un nou articol, după 
cum urmează: 
…………………………………………………… 
«(2) Accesul reprezentantului legal şi al 
instituţiilor publice de drept la arhiva video şi 
audio din clasa de care aparţine copilul se face pe 
bază de cerere scrisă şi adresată directorului 
unităţii educaţionale, prin menţionarea perioadei 
pentru care se solicită înregistrările.»”. 

    Se propune modificarea textului alin.(2) al art.276, 
de la punctul 5 al propunerii legislative, astfel: 
    “5. După art.275 se introduce un nou articol, după 
cum urmează: 
…………………………………………………… 
«(2) Accesul reprezentantului legal şi al instituţiilor 
publice de drept la înregistrările video şi audio din 
clasa de care aparţine copilul se face pe bază de cerere 
scrisă şi adresată directorului unităţii educaţionale, 
prin menţionarea perioadei pentru care se solicită 
înregistrările.»”. 
 
Autor: Remus Florinel Cernea, deputat neafiliat 

    Pentru corelare cu amendamentul propus 
la punctul anterior. 


