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  A V I Z 
 

asupra propunerii legislative  
privind uniformele şcolare 

 
 In conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru egalitatea de 
şanse pentru  femei şi bărbaţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă privind uniformele 
şcolare (PLx 657/19 decembrie 2005), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
  
 Senatul a respins propunerea legislativă în sedinţa din 12 decembrie 2005. 
 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a dezbătut propunerea legislativă 
menţionată  mai sus, în şedinţa din  15.02.2005. 
 
 Membrii comisiei  au examinat propunerea legislativă, expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 
813/04.07.2005 precum şi punctul de vedere negativ al Guvernului. 
 
 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă, cu modificări, a  propunerii legislative.  
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Amendamente admise  

 
Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă 
 

Amendamentul propus  
( Autorul amedamentului ) 

 
Motivarea 

propunerii/Observaţii    
 

 

0    1 3 4
 

1 
 
Art I. – (1) In învăţământul preşcolar de stat şi 
privat este obligatorie purtarea uniformei. 
(2) Modelele uniformelor sunt stabilite de directorul 
grădiniţei împreună cu comitetul de părinţi.   
 
Art. II.- (1) In învăţământul primar de stat şi privat 
este obligatorie purtarea uniformelor şcolare. 
(2) Modelele uniformelor sunt stabilite de directorul 
şcolii împreună cu comitetul de părinţi.   
 
Art. III.- (1) In învăţământul gimnazial şi liceal de 
stat şi privat este obligatorie purtarea uniformelor 
şcolare. 
(2) Modelele uniformelor sunt stabilite de directorul 
şcolii împreună cu comitetele de părinţi şi de elevi. 
 
Art.IV.- (1) In cadrul şcolilor profesionale este 
obligatorie purtarea uniformelor şcolare. 
(2) Modelele uniformelor sunt stabilite de directorul 
şcolii împreună cu comitetele de părinţi şi de elevi.  
 

 
Art.1. - (1) In învăţământul preşcolar şi preuniversitar de 
stat şi privat este obligatorie purtarea uniformei de către 
copii şi elevi. 
(2) Modelele uniformelor se stabilesc de directorul 
grădiniţei, al şcolii sau al liceului, după caz, împreună cu 
comitetele de părinţi şi de elevi. 
 
 
AUTORI: deputată Minodora CLIVETI 
                deputată Cornelia ARDELEAN 
                deputată Doina DRETCANU 
                deputată Olguţa COCREA 
                deputat Gheorghe FIRCZAK 
                deputat Sandor TAMAS 
                deputat Ioan Aurel RUS 
                 

 
Conform observaţiilor Consiliului 
Legislativ, articolele I-IV au fost 
comasate într-un singur articol, 
pentru evitarea paralelismului şi 
pentru unitate în redactare, celelalte 
articole fiind renumerotate. 

 
              PREŞEDINTĂ,                                        

                          
 Minodora  CLIVETI                                  
            SECRETAR, 

                                                                                   ------------------                      
                  Expert parlamentar,  
                  Lucia – Cornelia  LEPADATU 
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