
Politica publică propusă de clasă 

Soluția propusă de noi este prima din cele trei soluții analizate deoarece are cele 

mai multe avantaje si un singur dezavantaj care nu este atât de mare încât să 

conteze .Prin aceasta soluție se rezolvă toate problemele spre diferență de celelalte 

două care nu puteau sa ajute decât cu privire la animalele maidaneze sau să 

diminueze riscul de accidente rutiere însă această soluție poate rezolva și problema 

atacurilor ale animalelor ținând cont că vei fi apărat de o persoană care va ști cum 

să procedeze sau va putea chema ajutor medical. Dacă această soluție ar fi folosită 

si aderată sub formă de politică publică toți cetățenii ar putea beneficia de acest 

fapt și toată lumea ar fi și s-ar simți mai în siguranță ca niciodată fapt fiind că 

indiferent de ce problemă ai întâlni o sa ai ajutor la îndemână din partea unui om 

pregătit pentru astfel de situații. În majoritatea cazurilor camerele de supraveghere 

pot lua rol de martor , acestea înregistrează tot ce se întâmplă astfel toate disputele 

se vor putea rezolva ușor și fără complicații. 

În plus, cu ajutorul camerelor putem să combatem și restul problemelor societății 

cum ar fi lupta împotriva drogurilor sau ar putea ajuta la prinderea infractorilor. 

 

Declarație de constituționalitate 

Politica publică propusă de clasa noastră: 

• Respectă principiul egalității în drepturi a cetățenilor (Titlul II, Capitolul 1, 

art. 16); 

• Respectă principiul neretroactivității (se aplică doar pentru situații ce apar în 

viitor, după adoptare) (Titlul II, Capitolul 1, art. 15); 

• Respectă drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul 2); 

• Respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților (Titlul II, 

Capitolul 3, art. 57); 

• Respectă prevederile privind impozitele și taxele (Titlul II, Capitolul 3, art. 

56); 

• Respectă prevederile privind proprietatea (Titlul IV, art. 136);  

• Respectă prevederile privind economia (Titlul IV, art. 135); 

• Respectă prevederile privind tratatele internaționale, inclusiv normele 

Uniunii Europene în domeniu (Titlul II, Capitolul 2, art. 20).  

Argumente: Toate aceste principii sunt respectate prin politica publică propusă de 

noi deoarece aceasta nu aduce vreo tulburare/deranjare/nesiguranță ba chiar prin 

aplicarea ei se asigură protecția tuturor cetățeniilor in spatiul public nemaifiind 

nevoiți să se teamă de o posibilă primejdie ,caracterul acestora și încrederea lor în 



sine se va întări si vor putea să învețe să se apere singuri sau să apere o persoană ce 

are nevoie de ajutor.. 

 

 

        


