
 

 

 

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 

 
pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale  

nr. 1/2011, versiune actualizată la 02.10.2015, privind educaţia 

naţională 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

TITLUL IV 

Statutul personalului didactic 

Capitolul I 

Statutul personalului didactic în învăţământul preuniversitar 

Secţiunea a 9-a 

Dreptul la securitate al personalului didactic 

 

Art. I - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează 

după cum urmează: 

1. La Titlul IV, Capitolul I, titlul Secţiunii a 9-a se modifică şi 

va avea următorul cuprins:  

,Secţiunea a 9-a Dreptul la securitate al profesorilor şi al 

copiilor” 
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2. Dupa alineatul (3) al articolului 272 se introduce un nou 

alineat, alin. (3)1, cu următorul cuprins: 

(3)1 Prin excepţie de la alin (3) toate unităţile în care se oferă 

servicii de educaţie timpurie şi funcţionează în regim de creşă, unitate 

antepreşcolară şi preşcolară din mediul privat sau de stat, denumite în 

continuare unităţi educaţionale, au obligaţia dotării incintei şi sediilor de 

clasă cu camere de supraveghere video şi audio.” 

3. După art. 272 se introduc nouă noi articole, art. 272(1 )-

272(8), cu următorul cuprins: 

272(1) 

(1) Dotarea incintei şi a sălilor de clasă cu camere de 

supraveghere video şi audio se face în mod obligatoriu, potrivit Legii nr. 

677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi conform Deciziei Autorităţii Naţionale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 52/2012 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea 

mijloacelor de supraveghere video, la iniţiativa directorului unităţii 

educaţionale, a profesorilor sau a părinţilor ori a reprezentanţilor legali 

ai copiilor, acolo unde există un număr de cel puţin 7 copii înscrişi în 

respectiva unitate. 

(2) Prin excepţie de la alin. (1), camerele de supraveghere video 

şi audio nu sunt instalate în clasele în care 50% plus 1 dintre părinţi îşi 

exprimă în scris dezacordul privind dotarea incintei Sediilor de clasă cu 

sistem de supraveghere. 

(3) Excepţiile prevăzute la alin. (2) nu se aplică în: incinta 

holurilor, a sălilor publice destinate spectacolelor pentru copii precum şi 

a sălilor de mese. 

(4) Unitatea educaţională are obligaţia să asigure funcţionarea 

continuă a sistemului de supraveghere video şi audio pe toată durata 

funcţionării şi desfăşurării activităţilor aferente instruirii, formării şi 

îngrijirii minorilor.” 
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272(2) Costurile privind implementarea şi dotarea unităţilor 

educaţionale cu sistem de supraveghere video şi audio sunt suportate din 

bugetul unităţii educaţionale în cazul celor private şi de la bugetul de 

stat, din fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale, în cazul unităţilor 

de stat. Aceste costuri nu pot fi imputate părinţilor şi constituie standard 

de calitate în evaluarea efectuată pentru acordarea acreditării ARACIP. 

272(3) 

(1) Unitatea educaţională are obligaţia să păstreze pentru o 

perioadă de 90 zile calendaristice imaginile video şi audio înregistrate, 

ulterior acestea fiind arhivate. 

(2) Accesul reprezentantului legal şi al instituţiior publice de 

drept la arhiva video şi audio din clasa de care aparţine copilul se face 

pe bază de cerere scrisă adresată directorului unităţii educaţionale, cu 

menţionarea perioadei pentru care se solicită înregistrările. 

(3) Eliberarea materialului video şi/sau audio se face în termen 

de 24 de ore de la primirea cererii prin canalul de comunicare stabilit de 

comun acord cu unitatea educaţională. 

(4) în termenul prevăzut la alin (3) unitatea educaţională va 

pune la dispoziţia părinţilor, reprezentanţilor legali, autorităţilor publice 

sau de anchetă, materialele video şi audio înregistrate şi stocate pentru 

perioada de timp pentru care s-a făcut solicitarea. 

(5) Este interzisă eliberarea materialelor video şi audio 

înregistrate în incinta unităţii educaţionale către alte persoane decât cele 

prevăzute de prezenta lege. 

272(4) Materialele video şi audio înregistrate în cadrul unităţii 

educaţionale nu au caracter public, nu pot face obiectul comercializării, 

nu pot fi folosite pentru prejudicierea imaginii, integrităţii fizice, psihice 

sau emoţionale a minorilor, părinţilor şi/sau a cadrelor didactice sau a 

personalului auxiliar.”  

272(5) Utilizarea materialelor şi a conţinutului procesului 

instructiv-educativ susţinut de către cadrul didactic prezent la clasă fară 

acordul acestuia se pedepseşte conform prezentei legi, legislaţiei privind 
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drepturile de autor şi drepturile conexe aflate în vigoare. 

272(6) Numai părinţii şi/sau reprezentanţii legali ai copiilor pot 

primi acces securizat la imaginile video înregistrate în timp real în 

timpul procesului instructiv educativ, pe coridorul instituţiei, în sala de 

mese, precum şi în celelalte încăperi de utilitate publică utilizate de către 

minori şi cadrele didactice.” 

272(7) Numele de utilizator şi parola de acces securizată pot fi 

utilizate numai de către părinţii şi reprezentanţii legali ai minorului, 

acest drept fiind netransferabil.” 

272(8) Prin excepţie de la art. 272(7), numele de utilizator şi 

parola de acces securizată pot fi transferate de către părinţi către 

reprezentantul legal sau tutorele legal instituit, stabilit prin hotărâre 

judecătorească de încredinţare a minorului sau prin împuternicire 

specială întocmită în faţa unui notar public.” 

 

Art. II. Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la 

publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Art. III. în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a 

prezentei legi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice va 

elabora normele metodologice de aplicare a prezentei legi şi stabileşte 

măsurile tranzitorii de aplicare a acesteia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 
 

Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 

Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a 

din Constituţia României, republicată. 
 

 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

FLORIN IORDACHE 


