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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 08 martie 2007 (Plx. – 877/2007)

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic au primit spre dezbatere, în fond, cu adresa PLx. 877 din 10 decembrie 2007,
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2007 privind creşterea
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siguranţei în unităţile de învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165
din 08 martie 2007.
La întocmirea raportului, Comisiile au avut în vedere avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi,
avizul Consiliului Legislativ şi Punctul de vedere al Guvernului.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.35/2007
privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, în sensul reglementării situaţiei existente la
nivelul unităţilor de învăţământ din România prin înfiinţarea în cadrul acestora a unor posturi ale
jandarmeriei.
2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor
ordinare, caracter împrumutat de la legea de bază asupra căreia se intervine legislativ, potrivit
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată.
3. La lucrările comune ale Comisiilor au fost prezenţi: din partea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă,
tineret şi sport 17 deputaţi, din totalul de 25 membri ai comisiei, iar din partea Comisiei pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 26 deputaţi din totalul de 28 membri
ai comisiei.
În conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, la
dezbaterea propunerii legislative au participat ca invitaţi: dna Gabriela Pazstor - Secretar de stat în
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Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi dna Eva Naghi – director la Direcţia Relaţia cu
Parlamentul din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
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.
În urma dezbaterii, în şedinţa din 12 februarie 2008, Comisiile au propus respingerea propunerii
legislative, cu unanimitate de voturi, din următoarele motive:
• Soluţia de angajare în astfel de misiuni a Jandarmeriei având în vedere statutul acesteia (forţă
militarizată) şi specificul misiunilor este discutabilă, iar prin neprecizarea surselor financiare
necesare aplicării măsurilor propuse, se încălcă prevederile art.138 alin.(5) din Constituţia
României, care precizează că „Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea
sursei de finanţare”.
• În acelaşi sens art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice prevede că „În
cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative a căror aplicare
atrage micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, trebuie să se
prevadă şi mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de venituri sau creşterea
cheltuielilor”.
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• De asemenea, mai trebuie menţionat faptul că în situaţii de natura celor care impun exercitarea
actualelor competenţe legale ale Jandarmeriei, aceasta intervine potrivit Legii nr.550/2004 privind
organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române.
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