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RAPORT 
asupra propunerii legislative privind instituirea pazei grădiniţelor, şcolilor generale şi liceelor pe  

durata desfăşurării activităţilor didactice  
(Plx. 430/2011) 

 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx 430 din 20 iunie 2011, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, propunerea legislativă privind 
instituirea pazei grădiniţelor, şcolilor generale şi liceelor pe durata desfăşurării activităţilor didactice. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizele primite de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci, avizul Consiliului Legislativ, precum şi Punctul de vedere al Guvernului. 
 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea pazei grădiniţelor, şcolilor generale şi liceelor pe durata 
desfăşurării activităţilor didactice, cu personal specializat, plătit din fonduri de la bugetul de stat. Scopul proiectului este de a 
preveni violenţa în unităţile de învăţământ.  
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 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 
 
 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 27 membri ai Comisiei.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative 
au participat ca invitaţi: domnul Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat şi domnul Ion Ciucă – director general în cadrul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; domnul  Ioan Dascălu – secretar de stat, domnul chestor principal 
Petre Tobă –  secretar general adjunct, domnul comisar şef Dumitru Jianu – director IGPR- DOP, domnul  Tudose Viorel – şef 
serviciu IGPR- DOP, domnul  Mara Florin – consilier, domnul Valentin Mihoiu - consilier în cadrul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor.  
 
 5. 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. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins această propunere legislativă în şedinţa din 14 iunie 2011. 
 
 În urma dezbaterii, în şedinţele din 28 septembrie şi 25 octombrie 2011, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative, deoarece prin adoptarea acestei iniţiative legislative    
s-ar crea o dublă reglementare, întrucât soluţiile legislative propuse vizează un domeniu deja reglementat prin Legea nr. 35/2007 
privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare..  
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