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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,       COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT        ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Bucureşti,  22 martie 2017        Bucureşti, 22 martie 2017 
Nr.4C-9/86/2015           Nr. 4C- 6/114/2015 
 
 

RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative privind siguranţa în unităţile de învăţământ  

(Plx. 258/2015) 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.258 din 16 martie 2015, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru administraţia publică şi amenajarea teritoriului au primit spre dezbatere, în 
fond, propunerea legislativă privind siguranţa în unităţile de învăţământ. 
 
 Pentru întocmirea raportului comun, Comisiile au analizat avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, avizul negativ 
al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ, Punctele de vedere negative ale Guvernului (nr. 532/04.04.2015 și nr.940/MRP/28.02.2017). 
 

Propunerea legislativă stabileşte cadrul legal privind siguranţa în unităţile de învăţământ, fiind propusă spre abrogare actuala 
reglementare reprezentată de Legea nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, ale cărei dispoziţii sunt preluate în 
mare parte. Inițiatorii doresc să reglementeze: adoptarea unor măsuri obligatorii la nivelul fiecărei instituții (plan de securitate, mijloace de 
alertă, împrejmuire); creșterea responsabilității unităților de poliție în cooperare directă cu reprezentanții școlilor și liceelor; existența unui 
sistem de management al vizitatorilor pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate în incinta unităților;  includerea activităților 
extracurriculare în planul de securitate; răspunderea solidară a managementului instituției pentru prejudiciile suferite de elevii agresați.  
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 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 
73 din Constituţia României, republicată. 
 
 3. În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Comisiile au dezbătut propunerea legislativă în şedinţe separate. 
 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut propunerea legislativă în şedinţele din 30 martie, 28 aprilie și 03 
iunie 2015. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi, din totalul de 25 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat 

ca invitați: domnul Bogdan Tohăneanu – secretar de stat în cadrul Ministerului Administrației și Internelor, domnul Andrei Gheorghe 
Kiraly - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 

În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea propunerii legislative cu amendamente 
admise. 

 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din data de 27 

octombrie 2015.  
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 22 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat 

ca invitați: domnul Bogdan Tohăneanu – secretar de stat în cadrul Ministerului Administrației și Internelor, domnul Andrei Gheorghe 
Kiraly - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 

În urma dezbaterilor, Comisia administraţie publică şi amenajarea teritoriului pentru a propus, cu majoritate de voturi (5 voturi 
împotrivă și 1 abținere), respingerea propunerii legislative.  
   

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 21 martie 2017. 
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat 

ca invitați: domnul prof. univ. dr. ing Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei Naționale, domnul Ion Bejan - Direcția 
de Ordine Publică, Inspectoratul General al Poliției Române, Ministerul Administrației și Internelor.  

În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu 14 voturi pentru respingere și 4 voturi împotriva respingerii, respingerea propunerii 
legislative. 
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 4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Senatul, în calitate de Primă Cameră sesizată, a respins această inițiativă legislativă în ședința din 11 martie 2015.    
              

5. În urma finalizării dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului au hotărât să propună Plenului respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente: 

- prevederile propunerii legislative se regăsesc în actuala formă a Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de 
învăţământ, ale cărei dispoziții sunt preluate în mare parte, precum și în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Unităților de 
Învățământ Preuniversitar (ROFUIP), document aprobat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5115/2014. Astfel, propunerea 
rămâne fără obiect și formulează redundant reglementări existente. 

- Ministerul Educației Naționale a elaborat o serie de documente strategice cu privire la problematica prevenirii și combaterii 
violenței și delicvenței juvenile din mediul școlar, care presupun o abordare integrată și care, în parteneriat cu alte instituții, sunt 
implementate la toate nivelurile - național, județean, local și, cu precădere, la nivelul unităților de învățământ. Printre aceste documente 
sunt: Strategia MECT privind reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ preuniversitar (OMECT nr. 1409/2007), 
Memorandumul privind aprobarea Planului național comun de acțiune – cadru pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a 
personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incintă și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar 
(21.08.2013), Protocol de cooperare privind prevenirea și combaterea delicvenței juvenile în incintă și în zonele adiacente unităților de 
învățământ preuniversitar, încheiat între Ministerul Educației Naționale și Ministerul Administrației și Internelor - Inspectoratul General al 
Poliției Române, care prevede activități ample, comune ale reprezentanților celor două instituții și ale structurilor din subordine.  

 
PREŞEDINTE 

Prof.dr. Camelia GAVRILĂ                                
 

 

VICEPREŞEDINTE 
Ion CĂLIN 

SECRETAR 
Robert Nicolae TURCESCU 

 
 

SECRETAR 
Simona BUCURA-OPRESCU                              

Consilier parlamentar 
Ioana Florina Mînzu 

Şef serviciu Sofia Chelaru  
 Consilier parlamentar  Elena Hrincescu 

 


