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RAPORT COMUN 
asupra cererii de reexaminare a Legii privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ 

(PL-X 510/2006) 
 

 1. În conformitate cu prevederile art.135 alin. (5) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, prin adresa nr. 
PL.x.510/11 decembrie 2006, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au fost sesizate, spre dezbatere, cu cererea de reexaminare a Legii privind 
creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ. 
  

Legea are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri privind creşterea siguranţei unităţilor de învăţământ, constând în 
asigurarea pazei, realizarea împrejmuirilor, stabilirea unor semne distinctive pentru elevii fiecărei unităţi de învăţământ prin 
uniformă şi ecuson.  

Fapte precum pătrunderea în incinta clădirilor, în curtea sau pe terenurile de sport ale unităţilor şcolare, agresarea 
profesorilor sau a elevilor, tulburarea ordinii publice, tâlhărirea elevilor sau profesorilor, distrugerea unor bunuri din patrimoniul 
şcolii, fapte de natură penală sau contravenţională, manifestări ale violenţei şi conduită imorală afectează buna desfăşurare a 
procesului de învăţământ aduc atingere integrităţii şi demnităţii persoanei, neliniştesc părinţii micşorând încrederea în instituţia 
şcolară.   
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2. La lucrări au fost prezenţi 48 deputaţi din totalul de 57 membri ai Comisiilor.  
La dezbaterea Legii a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat: doamna Gabriela Pasztor - secretar de stat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 
 
 3. Senatul a reexaminat această Lege în şedinţa din 6 decembrie 2006. 
 
 Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92  alin. (9) pct.1 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională.  
 
 4. În raport de obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor ordinare.  
 
 5. În urma dezbaterii, în şedinţele din 13 şi 21 decembrie 2006, analizând motivele care au determinat transmiterea spre 
reexaminare a Legii privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, cu referire la art. (5), Comisiile reunite au hotărât, cu 
unanimitatea voturilor celor prezenţi, adoptarea amendamentului prezentat în Anexă.  
 
 
   PREŞEDINTE          PREŞEDINTE                  
      Lia Olguţa Vasilescu                                                                           Relu Fenechiu 
 
 
   SECRETAR            SECRETAR 
   Mihai Radan                       Dénes Seres  
 
 
                                    Expert                    Consilier  
            Ioana Florina Mînzu             Stelian  Androne 
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                                     ANEXĂ 
 

1. AMENDAMENTE ADMISE 
 
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat iniţial  
de Parlamentul României 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus  
de Comisiile reunite 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

1. Art. 5. - Consiliile profesorale, 
cu consultarea comitetelor de 
părinţi, stabilesc semne 
distinctive pentru elevii unităţii 
de învăţământ respective: 
uniformă, ecuson sau altele 
asemenea. 

Art. 5. - Consiliile profesorale, cu 
acordul consiliului reprezentativ 
al părinţilor şi cu consultarea 
reprezentanţilor elevilor, pot 
stabili semne distinctive pentru 
elevii unităţii de învăţământ 
respective: uniformă, ecuson sau 
altele asemenea. 

 
 
 

Text nemodificat. 

Prin noul text se 
formulează supletiv 
introducerea uniformelor 
şcolare, renunţându-se la 
norma imperativă din 
textul Legii.  

 


