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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,  
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT  
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             COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE  
             PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 
             Bucureşti, 22 martie 2017 
             Nr. 4c- 6/301 

 
 

RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea articolului nr.5 din  

Legea nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ 
 (Plx. 290/2016) 

 
 
 
 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 290 din 21 iunie 2016, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului au primit spre dezbatere, în fond, 
propunerea legislativă pentru modificarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ. 
 

Pentru întocmirea raportului, Comisiile au analizat avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul negativ al 
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, avizul favorabil Consiliului Legislativ și Punctele de vedere negative ale Guvernului (nr. și 
nr.940/MRP/28.02.2017). 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea articolului 5 din Legea nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în 

unităţile de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul instituirii obligativității în ceea ce privește portul uniformei școlare 
de către elevi.  
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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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din data de 28 februarie 
2017.  

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 25 membri ai Comisiei.  
La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

doamna Eva Nagy - director în cadrul Ministerului Educaţiei Naționale. 
În urma dezbaterilor, Comisia administraţie publică şi amenajarea teritoriului pentru a propus, cu unanimitate de voturi, respingerea 

propunerii legislative. 
 
 

 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din data de 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 

invitaţi: 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 pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a propus, cu 17 voturi pentru și 1 vot împotrivă, respingerea 
propunerii legislative. 
 
 
 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 propunerea legislativă în şedinţa din 13 iunie  2016. 
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5. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
propunerii legislative din următoarele considerente: 

- art. 5 alin. (1) din Legea nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ prevede deja stabilirea, pentru elevii fiecărei 
unităţi de învăţământ, a unui semn distinctiv, cum ar fi ecuson, uniformă, eşarfă sau altele asemenea, lăsând la decizia unității de învățământ ce 
fel de semn distinctiv alege, în funcție de necesități și posibilitățile financiare existente;  

-  în Expunerea de motive, inițiatorii fac trimitere în mod eronat la Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, în condițiile în care acest act normativ a fost abrogat expres de art. 361 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare.  
    
 

PREŞEDINTE 
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