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 1. În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr.PL.X.657/19 
decembrie 2005 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare în fond propunerea 
legislativă privind uniformele şcolare (Pl–x  657/19.12.2005).  
 În secolul trecut, până în ultimul deceniu, în învăţământul românesc, atât în cel preşcolar cât şi în cel şcolar şi universitar, a 
existat obligativitatea purtării uniformelor. În ultimii 15 ani s-au amplificat discrepanţele între cetăţeni, inclusiv între elevi şi 
studenţi, în ceea ce priveşte situaţia lor financiară: unii, puţini la număr s-au îmbogăţit, alţii, majoritatea, au sărăcit. Iniţiatorii 
propun să se revină la tradiţiile învăţământului românesc şi de la 1 ianuarie 2006, să fie obligatorie purtarea uniformelor în 
învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, iar pentru copiii şi elevii care provin din familii cu venituri mici să se acorde 
un sprijin financiar din partea statului. 
 La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, avizul Consiliului 
Legislativ, precum şi punctul de vedere al Guvernului. 
  
 2. În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  
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 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi, din totalul de 27 membri ai Comisiei. La dezbaterea proiectului de 
lege a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, d-na Paloma 
Petrescu, secretar de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 
 4.  Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 12 decembrie 2005.  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 În urma dezbaterii, în şedinţa din  7 februarie 2006, Comisia, cu 20 voturi împotrivă şi o abţinere a respins propunerea 
legislativă menţionată mai sus. 
 

Motivele respingerii: 
 

- Uniforma şcolară nu poate şterge inegalităţile sociale; 
- Nu este necesară standardizarea uniformelor pentru elevi;  
- Uniformele şcolare sau alte semne distinctive pot fi stabilite prin regulamentele şcolare sau prin decizii luate la nivel 

local. 
 
 

 
 

 
Preşedinte,                                                                                   Secretar, 

     Lia Olguţa Vasilescu                                                                       Mihai Radan 
 
 
             Consilier, 

                                     Simion Cioată 
 


