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    Parlamentul României adopt  prezenta lege.

    ART. 1
    Siguran a în unit ile de înv mânt se realizeaz  sub coordonarea prefectului i este în
responsabilitatea autorit ilor administra iei publice locale, a inspectoratelor colare, a
inspectoratelor jude ene de poli ie i a unit ilor colare.
    ART. 2
    La nivelul fiec rui jude i al municipiului Bucure ti, în coordonarea prefectului, se
elaboreaz i se aprob  de c tre reprezentan ii inspectoratului colar, ai inspectoratului jude ean
de poli ie i ai autorit ii administra iei publice locale sistemul-cadru de asigurare a protec iei
unit ilor colare, a siguran ei elevilor i a personalului didactic.
    ART. 3
    În fiecare unitate colar , consiliul profesoral, cu consultarea consiliului reprezentativ al

rin ilor, emite un regulament de ordine interioar , cu precizarea condi iilor de acces în coal
al profesorilor, elevilor i al vizitatorilor.
    ART. 4
    (1) Consiliile jude ene, Consiliul General al Municipiului Bucure ti i consiliile locale aloc ,
în limita bugetelor aprobate, resurse financiare necesare pentru realizarea împrejmuirilor,
securizarea cl dirilor unit ilor de înv mânt, pentru iluminat i pentru alte m suri prin care
cre te siguran a unit ilor colare, la solicitarea consiliului de administra ie al unit ilor colare.
    (2) Cheltuielile privind cre terea siguran ei unit ilor colare nu pot fi puse pe seama
acestora.
    ART. 5
    Consiliile profesorale, cu acordul consiliului reprezentativ al p rin ilor i cu consultarea
reprezentan ilor elevilor, stabilesc pentru elevii unit ii de înv mânt respective cel pu in un
semn distinctiv, cum ar fi: ecuson, uniform , e arf  sau altele asemenea.
    ART. 6
    Prefec ii, împreun  cu inspectoratul colar, inspectoratul jude ean de poli ie i cu autoritatea
administra iei publice locale, analizeaz  trimestrial modul în care se asigur  protec ia unit ilor
de înv mânt.

    Aceast  lege a fost adoptat  de Parlamentul României, în condi iile art. 77 alin. (2), cu
respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din Constitu ia României, republicat .
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