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LEGE nr. 29 din 2 martie 2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2007  privind cre şterea siguran Ńei în 
unit ăŃile de înv ăŃământ
EMITENT:     PARLAMENTUL 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 4 martie 2010  

    Parlamentul României adopt ă prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Legea nr. 35/2007  privind cre şterea siguran Ńei în unit ăŃile de înv ăŃământ, 
publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 5 din 8 martie 2007, se 
modific ă şi se completeaz ă dup ă cum urmeaz ă:
    1. Articolul 1 se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins:
    "Art. 1. - Siguran Ńa în unit ăŃile de înv ăŃământ se realizeaz ă sub coordonarea 
prefectului şi este în responsabilitatea autorit ăŃilor administra Ńiei publice 
locale, a inspectoratelor şcolare, a Direc Ńiei Generale de Poli Ńie a Municipiului 
Bucure şti sau a inspectoratelor jude Ńene de poli Ńie, a Direc Ńiei Generale de 
Jandarmi a Municipiului Bucure şti ori a inspectoratelor jude Ńene de jandarmerie şi a 
unit ăŃilor şcolare."
    2. Articolul 2 se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins:
    "Art. 2. - La nivelul municipiului Bucure şti şi al fiec ărui jude Ń, sub 
coordonarea prefectului, se elaboreaz ă sistemul-cadru de asigurare a protec Ńiei 
unit ăŃilor şcolare, a siguran Ńei elevilor şi a personalului didactic de c ătre 
reprezentan Ńii inspectoratului şcolar, ai Direc Ńiei Generale de Poli Ńie a 
Municipiului Bucure şti sau ai inspectoratului de poli Ńie jude Ńean, ai Direc Ńiei 
Generale de Jandarmi a Municipiului Bucure şti ori ai inspectoratului de jandarmi 
jude Ńean şi ai autorit ăŃii administra Ńiei publice locale, care se aprob ă de 
prefect."
    3. Articolul 3 se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins:
    "Art. 3. - În fiecare unitate şcolar ă, consiliul profesoral, cu consultarea 
consiliului reprezentativ al p ărin Ńilor, emite un regulament de ordine interioar ă, 
cu precizarea condi Ńiilor de acces în şcoal ă al profesorilor, elevilor şi al 
vizitatorilor, regulament care este pus şi la dispozi Ńia Direc Ńiei Generale de 
Poli Ńie a Municipiului Bucure şti sau a inspectoratului de poli Ńie jude Ńean şi a 
Direc Ńiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucure şti ori a inspectoratului de 
jandarmi jude Ńean."
    4. La articolul 4, alineatul (1) se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) Consiliile jude Ńene, Consiliul General al Municipiului Bucure şti 
şi consiliile locale aloc ă, în limita bugetelor aprobate, resurse financiare 
necesare pentru realizarea împrejmuirilor, securiza rea cl ădirilor unit ăŃilor de 
înv ăŃământ, pentru iluminat şi pentru alte m ăsuri prin care cre şte siguran Ńa 
unit ăŃilor şcolare, la solicitarea consiliului de administra Ńie al unit ăŃilor 
şcolare, cu sprijinul de specialitate acordat de pol i Ńie, conform prevederilor Legii 
nr. 333/2003  privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protec Ńia 
persoanelor, cu modific ările şi complet ările ulterioare."
    5. La articolul 5, dup ă alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineat ul 
(2), cu urm ătorul cuprins:
    "(2) Semnele distinctive prev ăzute la alin. (1) vor fi comunicate Direc Ńiei 
Generale de Poli Ńie a Municipiului Bucure şti sau inspectoratului de poli Ńie jude Ńean 
şi Direc Ńiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucure şti ori inspectoratului de 
jandarmi jude Ńean."
    6. Articolul 6 se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins:
    "Art. 6. - Prefec Ńii, împreun ă cu reprezentan Ńi ai inspectoratului şcolar, ai 
Direc Ńiei Generale de Poli Ńie a Municipiului Bucure şti ori ai inspectoratului de 
poli Ńie jude Ńean, ai Direc Ńiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucure şti sau ai 
inspectoratului de jandarmi jude Ńean şi ai autorit ăŃii administra Ńiei publice 
locale, analizeaz ă trimestrial modul în care este asigurat ă protec Ńia unit ăŃilor de 
înv ăŃământ, elaborând şi derulând programe sau proiecte de prevenire a vio len Ńei în 
mediul şcolar."
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    Aceast ă lege a fost adoptat ă de Parlamentul României, cu respectarea 
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitu Ńia României, republicat ă.

               PRE ŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAłILOR
                   ROBERTA ALMA ANASTASE

                   PRE ŞEDINTELE SENATULUI
                     MIRCEA-DAN GEOAN Ă

    Bucure şti, 2 martie 2010.
    Nr. 29.
                         _________
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