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Stimată doamnă Avocat al Poporului, 

Stimate domnule Ministru al Afacerilor Interne, 

Stimată doamnă Ministru, 

 
Fenomenul violenței din școli începe să ia amploare, recurent, canalele de informare mass-media 
relatând incidente de acest gen petrecute în unități școlare din România. Nu de curând, în comuna 
Măeriște din județul Sălaj, au fost surprinse scene de violență între elevi1, în urma cărora un minor 
a fost vătămat, iar făptuitorului i s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de loviri și 
alte violențe.  
 
În calitate de deputat, preşedintă a Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei şi bărbaţi, și de 
profesor, sunt de părere că se impun o serie de demersuri urgente, conjugate care să combată acest 
fenomen îngrijorător. Școala trebuie să fie un spațiu al siguranței și al valorilor, iar autoritățile 
publice centrale de specialitate, împreună cu autoritățile publice locale, trebuie să identifice cele 
mai rapide și eficiente soluții în vederea combaterii violenței. 
 
Legea Educației Naționale 1/2011 cu modificările și completările ulterioare a suferit o serie de 
modificări în sensul introducerii unor norme care sancționează fenomenul violenței fizice în școli, 
dar și violența psihologică, denumită (bullying). 

 
1  https://adevarul.ro/locale/zalau/video-elev-batut-mar-sala-clasa-copilul-venise-scoala-pregateasca-evaluarea-
nationala-1_5ee2150d5163ec4271bdf323/index.html 
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Din păcate, lipsa unor măsuri punctuale, concrete, a lipsit de eficacitate normele juridice prevăzute 
atât în legislația primară, cât și în legislația secundară, în vedere combaterii violenței în școli.  
 
Așadar, stimată doamnă Avocat al Poporului, care considerați că sunt măsurile concrete pe care 
autoritățile publice centrale și locale ar trebui să le adopte cu celeritate pentru a combate acest 
fenomen în incintele unităților școlare? 
 
Domnilor Miniștri, ce măsuri ați întreprins până acum în vederea combaterii acestui fenomen 
și care sunt etapele concrete care considerați că se impun în vederea înțelegerii cauzelor 
acestui fenomen, combaterea acestuia, dar și adoptarea unor măsuri de protecție 
suplimentare în școli? 
 
Am atras atenția în nenumărate rânduri asupra faptului că autoritățile publice locale, în calitate de 
administratori ai unităților școlare aflate în proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale, 
au obligația legală de a asigura paza și protecția perimetrelor școlilor. Din păcate, în majoritatea 
unităților școlare, părinții sunt obligați să suporte din propriul buget finanțarea contractelor cu firme 
de pază, în loc ca aceste contracte să fie finanțate, așa cum ar fi normal, de autoritatea publică locală.  
 
 
Vă mulțumesc! 

Deputat, 

Cristina IURIŞNIŢI 

 




