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(S^en^yt
Comisia pentru inva^amant, 
5tiin^a, tineret sport Nr. XXVIII/153/15.07.2020

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru modificarea art.5 din Legea 

nr.35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant
L421/2020

In conformitate cu prevederile art70 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, Comisia pentru invaj:amant, ^tiin^a, 
tineret 5i sport, prin adresa nr. L421/2020, a fost sesizata de catre Biroul 
permanent al Senatului in vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului asupra
Propunerii legislative pentru modificarea art.5 din Legea nr.35/2007 

privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant, initiator: Iliescu 

Catalin Lucian - senator PMP.
Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea art.5 

din Legea nr.35/2007 privind cre§terea sigurantei in unitatile de invatamant, 
cu modificarile ^i completMe ulterioare, in sensul introducerii 51 purtarii 
obligatorii a unei tinute vestimentare reprezentative de catre elevii din 

invatamantul obligatoriu de stat.
Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa ^i a avizat favorabil 

cu observatii §i propuneri.
Consiliul Economic §i Social a avizat favorabil propunerea legislativa.
Comisia pentru aparare, ordine publica 5! siguranta nationala a avizat 

favorabil propunerea legislativa.
La dezbaterea propunerii legislative a participat, in conformitate cu 

prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile 

ulterioare, din partea Guvernului; domnul Secretar de Stat Dragos-Lucian 

Radulescu.
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Ministerul Afacerilor Interne, prin punctul sau de vedere transmis 

Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, nu sustine adoptarea 

propunerii legislative, m forma prezentata.
In timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente care, supuse 

votului, au fost admise si sunt cuprinse m Anexa, ce face parte integranta din
prezentul raport.

In §edinfa din 14.07.2020 membrii Comisiei pentru mvafamant, 
^tiinfa, tineret ^i sport au analizat propunerea legislativa si au hotarat, cu 

majoritate de voturi, sa adopte raport de admitere cu amendamente 

admise.
Comisia pentru invafamant, ^tiinfa, tineret ^i sport supune spre 

dezbatere 51 adoptare plenului Senatului raportul de admitere cu 

amendamente admise si propunerea legislativa.
In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face 

parte din categoria legilor ordinare 5! urmeaza a fi adoptata m conformitate 

cu prevederile art.76 alin.(23 din Constitufie.
Potrivit art.75 din Constitufia Romaniei, republicata, ^i art92 

alin.(7] pct.l din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile 

ulterioare, Senatul este prima Camera sesizata.

Pre^edint©, lecretar.

Senator Mliana SbirneaSenator Liviii/Marian Pop
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ANEXA la RaportuI nr. XXVIIl/153/15.07.2020

AMENDAMENTE ADMISE

La Propunerea legislativa pentru modificarea art.5 din Legea nr.35/2007 privind cresterea siguran^ei in unitatile de invatamant
[L421/2020)

ObservatiiAmendamenteText Lege nr. 35/2007 Text propunere legislativaNr.
Crt.

„Art.L - Articolul 5 din Legea 
nr.35/2007 
siguranfei in unitatile de invafamant, 
publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea 1, nr. 165 din 8 martie 
2007, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, se modifica $i se 
completeaza dupa cum urmeaza:".

Pentru respectarea 
normelor de tehnicd 

legislativa

Art. I - Articolul 5 din Legea nr. 
35/2007 privind cresterea siguran|;ei 
in unitajile de invatamant, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, 
nr. 165 din 8 martie 2007, cu 
modificarile ulterioare, se modifica §i 
va avea urmatorul cuprins:

1.
privind cresterea

Autor amendamente: 
Liviu-Marian Pop 

Senator PSD

2.
Art. 5.- (1) Consiliile profesorale, cu 
acordul consiliului reprezentantiv al 
parinjilor
reprezentanliilor elevilor, stabilesc 
pentru elevii unitajii de invatamant 
respective cel pufin un semn distinctiv, 
cum ar fi: ecuson, uniforma, e§arfa sau 
altele asemenea.

Art. 5. - Consiliile profesorale, cu 
consiliului 

reprezentantiv al parintilor si cu 
consultarea reprezentantilor 
elevilor, stabilesc pentru elevii 
unitatii de invatamant respective 
cel pufin un semn distinctiv, cum 
ar fi: ecuson, uniforma, esari^ 
sau altele asemenea.

acordul
consultareasi ■ cu

S-a introdus aUn.(l], 
textul este nemodificat
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Dupa alineatul (1) al articolului 5 
se introduc trei noi aiineate, 
alin.(li) - (1^), cu urmatorul
cuprins:

(11) Consiliile profesorale, cu acordul 
consiliului reprezentativ al parin^ilor si 

reprezentantilor 
elevilor, pot stabili modelul uniformei 
scolare pentru elevii unitafn de 
invat:amant 
invatamantul general obligatoriu de 
stat.

Art 5 - (1) Consiliile profesorale, cu 
acordul consiliului reprezentativ al 
parinfilor
reprezentantilor elevilor, stabilesc 
modelul uniformei §colare pentru 
elevii unitatii de invajamant respective 
din invatamantul general obligatoriu 
de stat.

consultarea consultarea§i cu cu

dinrespective

(12) Pentru acoperirea costurilor 
uniformelor §colare, se acorda o suma 
de 350 de lei/an §colar pentru fiecare 
elev, suma care se atribuie m cote egale 
in fiecare semestru.

(2) Pentru acoperirea costurilor 
uniformelor §colare, se acorda o suma 
de 350 de lei/anul §colar pentru 
fiecare elev, suma care se atribuie m 
cote egale in fiecare semestru.

(1^) Fondurile necesare pentru 
aplicarea prezentei legi se asigura din 
bugetul Ministerul Educatiei §i 
Cercetarii.

(3) Fondurile necesare pentru 
aplicarea prezentei legi se asigura din 
bugetul Ministerul Educatiei si 
Cercetarii.

Autor amendament: 
Ecaterina Andronescu ■ 

Senator PSD
(4) Se elimina(4)Modelul uniformelor §colare 

se comunica inspectoratului judetean 
de politic §i inspectoratului judetean
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de jandarmi sau, dupa caz, Direc^;iei 
Generale de Politie a Municipiului 
Bucuresti Direc^iei Generale de 
Jandarmi a Municipiului Bucuresti.

(2) Semnele 
prevazute la alin. (1) vor fi 
comunicate Directiei Generale de 
Politie a Municipiului Bucuresti 
sau inspectoratului de politie 
jude^ean si Direcfiei Generale de 
Jandarmi 
Bucuresti ori inspectoratului de 
jandarmi judetean.

distinctive (2) Text nemodificat

Municipiuluia

Art. II - Prezenta lege intra in 
vigoare incepand cu anul scolar 2021 - 
2022.

Autor amendament: 
Liviu-Marian Pop 

Senator PSD

Art. II - Prezenta lege intra in 
vigoare incepand cu anul §colar 2020 - 
2021.

3.
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