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 Către, 

 
 BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR  
  
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
completarea art.5 din Legea nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de 
învăţământ, transmisă Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
şi Comisiei pentru învățământ, pentru dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu 
adresa nr. Plx.472 din 17 august 2020. 
 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Simona BUCURA-OPRESCU 

PREŞEDINTE, 
 

Natalia-Elena INTOTERO 
 
 
 
 
 
 
 

Bucureşti,  3.03.2021 
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nicoleta.toma
Conform cu originalul



 
 
 

 
Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 

Nr. 4c-7/356 Nr. 4c-11/339 
 
 

 
 

R A P O R T  C O M U N      
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.35/2007 privind 

creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ 
 
 În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(1)  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ș i completarile ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului şi Comisia pentru învățământ  au fost sesizate, cu dezbatere pe fond, în 

procedură de urgență , cu proiectul de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.35/2007 privind 

creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, transmis cu adresa nr. Plx.472 din 17 august 2020, 

înregistrat la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu nr. 4c-7/356 din 19 

august 2020, respectiv cu nr. 4c-11/339 din 19 august 2020. 

 Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 alin. (1) și (3) din 

Constituţia României, republicată şi ale art.91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în șed ința din 11 

august 2020. 

 La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au analizat avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ nr.617/26.06.2020, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social nr.5006/19.06.2020 

și punctul de vedere negativ al Guvernului nr.6969/19.08.2020. 

Bucureşti,  3.03.2021 
Plx.472/2020 



 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.5 din Legea nr.35/2007 

privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, în 

sensul introducerii şi purtării uniformei școlare de către elevii din învățământul obligatoriu de stat, 

începând cu anul școlar 2020-2021. 

Potrivit prevederilor art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare,  cele două Comisii au examinat proiectul de lege în ședințe 

separate. 

Comisia pentru învățământ a examinat proiectul de lege sus menționat  în ședința din 9 

februarie 2021. 

La lucrările Comisiei pentru învățământ au fost prezenți 17 deputați din totalul de 23 membri 

ai Comisiei. 

În baza prevederilor art.55 și 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, la dezbaterea proiectului de Lege a participat în calitate de 

invitat domnul Dragoș Rădulescu – secretar de stat în cadrul Ministerului Educației. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru învățământ au hotărât, 

cu majoritate de voturi (11 voturi pentru și 6 abțineri), respingerea proiectului de lege. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teri toriului a examinat proiectul de lege 

sus menționat în ședința din 3 martie 2021. 

La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului deputaţii au fost 

prezenți conform listelor de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.55 și 56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările si completarile ulterioare, la lucrările Comisiei a participat în calitate de invitat 

doamna Maria Ștefania Manea, secretar de stat – Ministerul Educației. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru administrație publică 

și amenajarea teritoriului au hotărât, cu majoritate de voturi (12 voturi pentru, 3 împotrivă și 7 

abțineri), respingerea proiectului de lege. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea proiectului de Lege pentru completarea art.5 din Legea 

nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, din următoarele considerente: 

- în prezent, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr.35/2007 privind creș terea siguranței în 

unitățile de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, consiliile profesorale, cu acordul 

consiliului reprezentativ al părinților și cu consultarea reprezentanților elevilor, stabilesc pentru 

elevii unității de învățământ respective cel puț in un semn distinctiv, cum ar fi: ecuson, uniformă, 



eșarfă sau altele asemenea,  acestea sunt comunicate Direcț iei Generale de Poliție a Municipiului 

București sau Inspectoratului Județean de Poliție și Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului 

București ori Inspectoratului Județean de Jandarmi. Reglementarea propusă este mai restrictivă 

comparativ cu textul în vigoare ș i limitează cadrul legal prin care unitățile de învățământ pot alegere 

între diferite semne distinctive. În acest context, este mai indicată o reglementare suplă, care să 

confere o plajă mai largă de opțiuni cadrelor didactice, părinților și elevilor; 

- prin introducerea în cuprinsul propunerii legislative a sintagmei ”învățământ obligatoriu de 

stat” se restrânge scopul pentru care a fost adoptată Legea nr. 35/2007, respectiv creș terea siguranței 

în unitățile de învățământ în general, fără a diferenț ia între unitățile de învățământ de stat ș i cele 

private; 

- aplicarea măsurilor preconizate conduc la un efort bugetar suplimentar, de aproximativ 

805.000 mii lei, fiind necesară respectarea dispoziț iilor art. 138 alin. (5) din Constituț ia României, 

republicată, potrivit cărora: ”Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de 

finanțare”, precum și prevederile art. 31 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ș i completările 

ulterioare, care impun ca în cuprinsul motivării să fie inclus impactul financiar asupra bugetului 

general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât ș i pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv 

informații cu privire la cheltuieli și venituri. Totodată, trebuie avute în vedere exigențele prevăzute 

de art. 15 alin. (1)2 din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată și de art. 15 

alin.(1)3 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.  

  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

   PREŞEDINTE, 
   Simona BUCURA-OPRESCU 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Natalia-Elena INTOTERO     

SECRETAR, 
Dumitru FLUCUȘ 

SECRETAR, 
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 

 
 
 
 
 
Întocmit: 
Șef serviciu, Nicoleta Toma 
Expert parlamentar, Sergiu-Vlad Pahonțu 

 
 
 
 

 
Întocmit: 

Șef birou Ioana Florina Mînzu 
onsilier parlamentar, Monica Tudor 

 


