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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 11, 12 și 13 iunie 2019 

 
          
 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 11 iunie 2019 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

Miercuri, 12 iunie 2019 
I. RAPOARTE 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, versiune actualizată la 02.10.2015, privind educaţia naţională. Plx. 236/2019. 
Raport. C.D. – Prima Cameră sesizată. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000. PLx. 219/2019. Raport. C.D. – Cameră decizională. 

II. AVIZ 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2019 

privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care constituie 
secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative. PLx. 251/2019. Aviz. C.D. – Cameră 
decizională. 

III. DIVERSE 
Joi, 13 iunie 2019 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 
 

În ziua de marți, 11 iunie 2019 lucrările Comisiei au avut pe odinea de zi studiu 
individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

La şedinţa Comisiei de marți, 11 iunie 2019 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - 
vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert 
Nicolae - secretar, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Hărătău Elena, Iurișniți Cristina-
Ionela, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, 
Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Teiș Alina, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, 
Zisopol Dragoș Gabriel. 

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, 
Cîmpeanu Sorin Mihai, Cosma Lavinia Corina.  
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Miercuri, 12 iunie 2019 
 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, 
președintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 
 Domnul deputat Vasile Cîtea a propus amânarea pentru două săptămâni a punctului 2 
de pe ordine de zi - PLx. 219/2019. Solicitarea a venit din partea Ministerului Tineretului și 
Sporului și din partea Comitetului Olimpic și Sportiv Român, care nu au putut participa la 
ședința Comisie, având alte activități planificate în cadrul Președinției rotative a Consiliului 
Europei.  

Ordinea de zi modificată și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți. 

 
Ședința a debutat cu dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, versiune actualizată la 02.10.2015, privind 
educaţia naţională (Plx. 236/2019). 

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că propunerea legislativă are 
ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, în 
sensul instituirii obligaţiei unităţilor de învățământ antepreşcolare şi preşcolare de a fi dotate 
cu camere de supraveghere video şi audio. 

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul Educației Naționale nu 
susține inițiativa legislativă, fiind mai multe dezavantaje legate de protejarea vieții private a 
copiilor și a familiei acestora. Din perspectiva 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. 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. 

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a precizat că avizul Consiliului Economic 
și Social este unul nefavorabil, având în vedere că în școli nu există persoane special angajate 
pentru protecția datelor cu caracter personal, iar accesul la materialele audio-video nu îl poate 
avea decât o persoană desemnată și instruită în acest sens. Un alt argument a fost acela că 
instalarea camerelor audio-video în sălile de clasă nu se justifică și este abuzivă, fiind necesar 
să se instaleze pe holurile școlilor, la intrarea în unitatea de învățământ, în spațiile de joacă și 
pe terenurile de educație fizică și sport. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că există multe lacune în ceea ce 
privește funcționalitatea acestui demers legislative, textul propunerii nerespectând normele de 
tehnică legislativă.  

Doamna deputat Cristina Ionela Iurișniți a susținut inițiativa legislativă și a specificat 
că pentru  a se asigura siguranța copiilor se poate obține acordul părinților și al personalului 
didactic.  

Doamna deputat Elvira Șarapatin a precizat că nu susține propunerea legislativă având 
în vedere experiența negativă a cadrelor didactice și a elevilor din timpul supravegherii audio-
video în perioada susținerii examenelor naționale. 

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat imaginile filmate cu copii nu 
pot fi securizate, deoarece se propune accesul ocrotitorilor legali în timp real la aceste filmări, 
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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. A propus adoptarea 
unui raport de respingere a propunerii legislative.  

Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a precizat că aceste camere de supraveghere au 
rol strict de prevenție, că nu există niciun impediment, ba mai mult statisticile arată că, de 
când au fost introduse astfel de sisteme de supraveghere la examenele de bacalaureat, acestea 
s-au desfășurat cu mai multă seriozitate.   

Domnul deputat Robert-Nicolae Turcescu, secretar al Comisiei, a menționat că într-
adevăr în cazul învățământului gimnazial se poate vorbi de o intruziune în viața privată, pentru 
că imaginile înregistrate pot fi sensibile, dar atunci când vine vorba de grădinițe și creșe, 
situația se schimbă. În prezent, în unele grădinițe private și creșe, există un astfel de sistem 
care permite vizualizarea activității copiilor on-line în timp real, ceea ce creează un confort 
părinților. În cazul copiilor din învățământul preșcolar, unii dintre aceștia nu pot prezenta clar 
ce se întâmplă la grădiniță, iar implementarea unui astfel de program este o necesitate.  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu 9 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 2 abțineri, a 
adoptat respingerea propunerii legislative.  

 
Ședința a continuat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2019 privind protecţia know-how-ului şi a 
informaţiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, 
utilizării şi divulgării ilegale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
(PLx. 251/2019). 

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că propunerea legislativă are 
ca obiect de reglementare transpunerea unor prevederi din Directiva (UE) 2016/943 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecţia know-how-ului şi a 
informaţiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării şi 
divulgării ilegale, în vederea stabilirii la nivel naţional a cadrului normativ privind protecţia 
secretelor comerciale, precum şi a mecanismului reparator în cazul dobândirii, utilizării sau 
divulgării ilegale a acestora, şi anume accesul la o instanţă, măsuri provizorii şi asigurătorii, 
posibilitatea obţinerii de daune interese, precum şi sancţiuni în cazul nerespectării prevederilor 
legale. Totodată, din perspectiva armonizării actelor normative în materie, proiectul modifică 
corespunzător Legea nr.11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi 
completările ulterioare şi Legea concurenţei nr.21/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Astfel, se creează o simetrie legislativă cu practicile legislative 
europene și, în același timp, se încurajează cercetarea științifică și respectarea proprietății 
intelectuale asupra elementelor ce țin de activitatea comercială a firmelor.  

Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, să emită aviz favorabil 
asupra proiectului de lege. 

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat 
 Din partea Federaţiei Române de Fotbal 
 - Răzvan Burleanu - președinte 
 - Adrian Stângaciu - șef serviciu juridic. 

 
 



4 
 

La şedinţa Comisiei de miercuri, 12 iunie 2019 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - 
vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert 
Nicolae - secretar, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Hărătău Elena, Iurișniți Cristina-
Ionela, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, 
Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Teiș Alina, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, 
Zisopol Dragoș Gabriel. 

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, 
Cîmpeanu Sorin Mihai, Cosma Lavinia Corina. 

 
 
În ziua de joi, 13 iunie 2019 lucrările Comisiei au avut pe odinea de zi studiu 

individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
La şedinţa Comisiei de joi, 13 iunie 2019 au fost prezenţi următorii deputați: Gavrilă 

Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, 
Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea 
Vasile, Hărătău Elena, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu 
Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Teiș Alina, Turcan 
Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Szabo Odon - vicepreședinte, Anton 
Anton, Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cosma Lavinia Corina. 
 
 
                                                             PREŞEDINTE 
                                               Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 


