
stabilit de citre o comisie compusd dintr-un reprezentant al profesorilor-membru
al Consiliului de Administralie, un rcprezentant al parinlilor qi psihologul qcolar.

Acest program va fi aprobat de citre Consiliul de Administralie al

unitAlii/instituliei de invl{6mAnt; d) comisia judeleand de eticdla municipiului
Bucureqti, in funclie de gradul de incdlcare a normelor Codului, poate propune

comisiei de cercetare disciplinarb de Ia nivelul unitifi de invSldmdnt
preuniversitar/inspectoratului qcolar/MECTS, analiza cazului in vederea

sancliondrii disciplinare, in conformitate cu prevederile "Statutului personalului

didactic" din cadrul Legii Educaliei Nalionale ll20IL

(3) Conform Art. 10, e) din cadiul ordinului ministrului educaliei, cercetdrii, tineretului Si

sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare Si funclionare a
Consiliului nalional de eticd din tnvdldmdntul preuniversitar, atunci cdnd apar cazuti care sunt

de domeniul legii penale, comisia de eticd a judefului/municipiului Bucuregti notificd
instituliile statului abilitate cu realizarea cercetdrii penale.

Consilierea comisiei de eticd a judefului/municipiului Bucuregti privind decizia de notificare qi notificarea

propriu-zisd adresati instituliilor statului abilitate cu realizarea cercetdrii penale, sunt realizate de c[tre

serviciul juridic al inspectoratului gcolar judeleanlal municipiului Bucuregti

CAPITOLUL IV

DISPOZITIILE FINALE

Art.l7, Prezentul Cod nu se substituie legilor gi reglementdrilor in vigoare in domeniul educatiei gi

nici nu poate contraveni acestora.

Art. 18. - Prin prevederile prezentului Cod, activitAtile comisiilor judeJene de eticd/comisiei de

etic6 a municipiului Bucuregti nu se substituie activitAflor comisiilor de cercetare disciplinard,
constituite la diferite niveluri, conform prevederilor "statutului personalului didactic" din Legea

Educaliei Nalionale ll201l gi nici activitAlilor institu{iilor statului abilitate at realizarca cercetdrii
penale.

Art.19. Codul este elaborat de un grup de lucru numit prin decizie a directorului.

Art.20. Aprobarea gi modificarea Codului se pot faee ca urnare a propunerilor a 213 din totalul

membrilor Consiliului profesoral.

Art.2l. Codul intrd in vigoare de la data aprobdrii lui.
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