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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 27 aprilie 2016 
Nr.4C-9/104 
 

RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru abrogarea art.5 din Legea nr.35/2007 

 (Plx. 163/2016)  
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.163 din 13 aprilie 2016, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru abrogarea art.5 din Legea 
nr.35/2007. 

Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul Consiliului Legislativ, 
precum și Punctul de vedere al Guvernului.                                                                                                           

           Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea art.5 din Legea nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de 
învăţământ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv eliminarea dispoziţiilor referitoare la stabilirea a cel puţin un semn 
distinctiv pentru elevii din unităţile de învăţământ, cum ar fi ecuson, uniformă, eşarfa sau altele asemenea. Se renunță, totodată, la 
comunicarea acestor semne distinctive Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratului de poliţie judeţean şi 
Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti ori inspectoratului de jandarmi judeţean. 

          2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituţia României, republicată. 
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3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 16 deputaţi, din totalul de 26 de membri ai Comisiei.  

  
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat 

ca invitat domnul Gigel Paraschiv - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice. 
 

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. 
 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 05 aprilie 2016. 
 

5. În urma dezbaterii, în şedinţa din 19 aprilie 2016, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, respingerea 
propunerii legislative, din următoarele considerente: 

- purtarea a cel puțin unui semn distinctiv de către elevi are o contribuție majoră la siguranța elevilor în școală și la evitarea intrării 
persoanelor străine sau neautorizate în incinta unităților școlare; 

- prin purtarea unui semn distinctiv se asigură accesul în școală mai ușor și se realizează și o identificare a elevilor ca membri ai 
comunității școlare respective;  

- existența unui semn distinctiv ajută la îmbunătățirea supravegherii elevilor de către personalul didactic, personalul didactic auxiliar 
și personalul de pază. 
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