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      PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

  CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Nr. 831 / 3.XII.1998  
Nr. 51 / 26.I.1999        
         RAPORT 
asupra propunerii legislative a deputaţilor Anghel Stanciu (P.R.M.), Ion – Andrei Gherasim (P.N.Ţ.C.D.), 
Ioan Roman (P.N.Ţ.C.D.), Traian Dobre (P.D.S.R.),  Alexandru Brezniceanu (P.D.), Mihai – Sorin Stănescu 
(P.N.L.), Ovidiu – Virgil Drăgănescu (P.N.L.), Robert Raduly (U.D.M.R.), Nicolae Vasilescu (P.R.M.), 
Mihai Drecin (P.U.N.R.) şi Geamăn Adrian Tudor Moroianu (independent), înregistrată cu nr. 308 / 
07.X.1998 şi a proiectului de lege înaintat de Guvern, înregistrat cu nr. 3 / 11.I.1999, privind Legea 
educaţiei fizice şi sportului. 
 În urma examinării propunerii legislative şi a proiectului de lege privind Legea educaţiei fizice şi 
sportului în şedinţele din 19 mai, 2 iunie, 16 iunie, 16 iulie, 17 iulie şi 19 iulie 1999, propunem ca proiectul 
de lege să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu amendamentele cuprinse în Raport – Anexa nr. 1. În cursul 
dezbaterii în comisie au fost reţinute şi amendamente care nu au fost acceptate – Anexa nr. 2. 
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Nr. 
crt 

Textul propunerii  
legislative a unui grup de 

deputaţi (nr. 308 / 
07.X.1998) 

Textul proiectului de lege 
înaintat de Guvern (nr.3 / 

11.I.1999) 

Textul adoptat de Comisie Motivare 

1 TITLUL LEGII: 
 Legea educaţiei fizice şi sportului 

Legea educaţiei fizice şi sportului Legea educaţiei fizice şi sportului  
2 TITLUL I 

PRINCIPII ŞI DISPOZIŢII 
GENERALE 

TITLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE 

 

TITLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE 

 
 

3 Art.1 
(1) Prezenta Lege reglementează 

organizarea şi funcţionarea 
sistemului naţional de educaţie 
fizică şi sport în România. 

(2) În sensul prezentei Legi, educaţia 
fizică şi sportul înseamnă toate formele 
de activitate fizică menite, printr-o 
participare organizată sau independentă, 
să exprime sau să amelioreze condiţia 
fizică şi confortul spiritual, să 
stabilească relaţii sociale şi să conducă 
la obţinerea de rezultate în competiţii de 
orice nivel. 

Art.1 Prezenta Lege reglementează 
organizarea şi funcţionarea sistemului 
naţional de educaţie fizică şi sport în 
România. 
 
În sensul prezentei Legi, prin educaţie 
fizică şi sport se înţeleg toate formele de 
activitate fizică menite, printr-o 
participare organizată sau independentă, 
să exprime sau să amelioreze condiţia 
fizică şi  confortul spiritual, să 
stabilească relaţii sociale civilizate şi să 
conducă la obţinerea de rezultate în 
competiţii de orice nivel. 
 
 
  Termenii folosiţi în prezenta lege au 

Art.1 
(1) Prezenta lege reglementează 

organizarea şi funcţionarea 
sistemului naţional de educaţie 
fizică şi sport în România. 

(2) În sensul prezentei legi, prin 
educaţie fizică şi sport se înţeleg 
toate formele de activitate fizică 
menite, printr-o participare 
organizată sau independentă, să 
exprime sau să amelioreze 
condiţia fizică şi  confortul 
spiritual, să stabilească relaţii 
sociale civilizate şi să conducă la 
obţinerea de rezultate în 
competiţii de orice nivel.  

(3) Termenii folosiţi în textul legii au 

 
 
Idem varianta Guvernului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru acurateţea textului, cu  
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semnificaţia stabilită în anexă, care face 
parte integrantă din prezenta lege. 

semnificaţia stabilită în anexă, care face 
parte integrantă din prezenta lege. 

cu reorganizarea textului pe 
alineate. 

4 Art.2 
(1) Educaţia fizică şi sportul sunt 
activităţi de interes naţional tutelate şi 
sprijinite de Stat. 

Art.2 
(1) Educaţia fizică şi sportul sunt 
activităţi de interes naţional sprijinite de 
Stat. 

Art.2 
(1) Educaţia fizică şi sportul sunt 
activităţi de interes naţional sprijinite de 
stat. 

Idem varianta Guvernului. 
 
Pentru evidenţierea 
importanţei domeniului 
educaţiei fizice şi 
sportului pentru toţi 
cetăţenii în ceea ce 
priveşte: formarea 
personalităţii şi integrarea 
socială, menţinerea unui 
standard ridicat al 
sănătăţii, capacităţii de 
muncă şi apărare. 

5 (2) Statul recunoaşte şi stimulează 
acţiunile organizatorice şi de promovare 
ale educaţiei fizice şi sportului 
desfăşurate de autorităţile administraţiei 
publice şi organismele 
neguvernamentale în învăţământ, 
armată, sănătate, unităţi economice, 
precum şi în alte sectoare ale vieţii 
sociale. 
 

(2) Statul recunoaşte şi stimulează 
acţiunile organizatorice şi de promovare 
ale educaţiei fizice şi sportului 
desfăşurate de autorităţile administraţiei 
publice şi organismele 
neguvernamentale în învăţământ, 
armată, sănătate, unităţi economice, 
precum şi în alte sectoare ale vieţii 
sociale. 
 

(2) Statul recunoaşte şi stimulează 
acţiunile organizatorice şi de promovare 
ale educaţiei fizice şi sportului 
desfăşurate de autorităţile administraţiei 
publice şi, după caz, de organismele 
neguvernamentale de profil, în 
învăţământ, în structuri ale apărării 
naţionale, ordinii publice, siguranţei 
naţionale, în sănătate, în societăţi 
comerciale, precum şi în alte sectoare 
ale vieţii sociale, potrivit 
reglementărilor legale. 

Pentru acurateţea redactării, 
prin includerea tuturor 
structurilor. 
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6 (3) Educaţia fizică şi sportul cuprind 
următoarele activităţi: educaţia fizică, 
sportul pentru toţi, sportul de 
performanţă, exerciţiile fizice practicate 
cu scop de întreţinere, profilactic sau 
terapeutic. 

(3) Educaţia fizică şi sportul cuprind 
următoarele activităţi: educaţia fizică, 
sportul pentru toţi, sportul de 
performanţă, exerciţiile fizice practicate 
cu scop de întreţinere, profilactic sau 
terapeutic. 

(3) Educaţia fizică şi sportul cuprind 
următoarele activităţi: educaţia fizică, 
sportul pentru toţi, sportul de 
performanţă, execiţiile fizice practicate 
cu scop de întreţinere, profilactic sau 
terapeutic. 

Idem varianta grupului de 
deputaţi şi varianta 
Guvernului. 

7 (4) Statul garantează ca exercitarea 
funcţiilor sectorului public şi ale 
sectorului particular în domeniile 
educaţiei fizice şi sportului să se 
conducă după principiile colaborării 
responsabile între toţi factorii interesaţi.

(4) Statul garantează ca exercitarea 
funcţiilor sectorului public şi ale 
sectorului particular în domeniile 
educaţiei fizice şi sportului să se 
conducă după principiile colaborării 
responsabile între toţi factorii interesaţi. 

(4) Statul garantează exercitarea 
funcţiilor sectorului public şi ale 
sectorului particular în domeniile 
educaţiei fizice şi sportului, în 
conformitate cu principiile colaborării 
responsabile între toţi factorii interesaţi. 

Idem varianta grupului de 
deputaţi şi varianta 
Guvernului. 
 
Pentru reglementarea 
cadrului juridic în sensul  
realizarării unui raport optim 
între caracterul liber şi 
voluntar al practicării 
educaţiei fizice şi sportului, 
şi funcţiile sectorului public. 
Partea finală a alineatului 
face referire la introducerea 
principiului colaborării  care 
să se substituie  subordonării 
pe verticală.  

8 (5) Practicarea sportului fără nici o 
discriminare este un drept al persoanei 
garantat de Stat. Exercitarea acestui 
drept este liberă şi voluntară şi se 
realizează independent sau în cadrul 
structurilor sportive asociative. 

(5) Practicarea sportului fără nici o 
discriminare este un drept al persoanei 
garantat de Stat. Exercitarea acestui 
drept este liberă şi voluntară şi se 
realizează independent sau în cadrul 
structurilor sportive asociative. 

(5) Practicarea educaţiei fizice şi 
sportului este un drept al persoanei, fără 
nici o discriminare, garantat de stat. 
Exercitarea acestui drept este liberă şi 
voluntară şi se realizează independent 
sau în cadrul structurilor sportive 

Idem varianta grupului de 
deputaţi şi varianta 
Guvernului. 
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 asociative. 
9 (6) Statul recunoaşte şi garantează 

persoanei fizice şi juridice dreptul la 
liberă asociere în scopul constituirii 
structurilor sportive. 

(6) Statul recunoaşte şi garantează 
persoanei fizice şi juridice dreptul la 
libera asociere în scopul constituirii 
structurilor sportive. 

(6) Statul recunoaşte şi garantează 
persoanei fizice şi juridice dreptul la 
libera asociere în scopul constituirii 
structurilor sportive. 

Idem varianta grupului de 
deputaţi şi varianta 
Guvernului. 
 

10 Art.3 
(1) Autorităţile administraţiei publice, 
instituţiile educative şi sportive, 
organismele neguvernamentale trebuie 
să încurajeze sportul pentru toţi şi 
sportul de performanţă şi să acorde o 
atenţie specială creări condiţiilor de 
practicare a acestora în cadrul 
comunităţilor locale. 

Art.3 
(1) Autorităţile administraţiei publice, 
instituţiile educative şi sportive, 
organismele neguvernamentale de profil 
au obligaţia să încurajeze sportul pentru 
toţi şi sportul de performanţă şi să 
acorde o atenţie specială creării 
condiţiilor de practicare a acestora în 
cadrul comunităţilor locale. 
 

Art.3 
(1) Autorităţile administraţiei publice, 
unităţile şi instituţiile de învăţământ, 
instituţiile sportive, precum şi 
organismele neguvernamentale de profil 
au obligaţia să sprijine sportul pentru 
toţi şi sportul de performanţă şi să 
asigure condiţiile de practicare a 
educaţiei fizice şi sportului în 
comunităţile locale. 

 

11 (2)  Condiţii deosebite trebuie să fie 
oferite tinerilor, inclusiv copiilor de 
vârstă preşcolară şi persoanelor în 
vârstă, pentru a înlesni deplina lor 
integrare socială prin practicarea 
exerciţiului fizic. 

(2) Autorităţile publice şi instituţiile 
prevăzute la alin. (1) au obligaţia să 
ofere condiţii deosebite tinerilor, 
inclusiv copiilor de vârsta preşcolară şi 
persoanelor în vârstă, pentru a înlesni 
deplina lor integrare socială prin 
practicarea exerciţiului fizic. 

(2) Autorităţile publice şi instituţiile 
prevăzute la alin. (1) au obligaţia să 
asigure cu prioritate copiilor de vârstă 
preşcolară, tinerilor şi persoanelor în 
vârstă, condiţii pentru practicarea 
exerciţiului fizic în vederea integrării 
sociale. 

 

12 (3) Este de competenţa organelor 
administraţiei publice, sprijinirea 
practicării sportului de către persoane 
handicapate fizic, senzorial, psihic şi 
mixt în scopul dezvoltării personalităţii 
lor şi integrării în societate, precum şi 

i ijl l ă

(3) Autorităţile administraţiei publice au 
obligaţia să asigure condiţii pentru 
practicarea sportului de către persoane 
cu handicap fizic, senzorial, psihic şi 
mixt în scopul dezvoltării personalităţii 
lor şi integrării în societate, precum şi 

ijl l ă i ă

(3) Autorităţile administraţiei publice au 
obligaţia să asigure condiţii pentru 
practicarea educaţiei fizice şi sportului 
de către persoane cu handicap fizic, 
senzorial, psihic şi mixt, în scopul 
dezvoltării personalităţii lor şi integrării 

Pentru acurateţea textului. 
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asigurarea mijloacelor necesare care să 
permită sportivilor handicapaţi 
participarea la competiţii naţionale şi 
internaţionale destinate lor. 

mijloacelor necesare care să permită 
sportivilor handicapaţi participarea la 
competiţii naţionale şi internaţionale 
destinate lor. 

în societate, precum şi mijloacele care să 
permită sportivilor cu handicap 
participarea la competiţii naţionale şi 
internaţionale destinate lor. 

13 TITLUL II 
ORGANIZAREA EDUCAŢIEI 

FIZICE ŞI SPORTULUI 
CAPITOLUL I 

EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI SPORTUL 
ŞCOLAR ŞI UNIVERSITAR 

TITLUL II 
ORGANIZAREA EDUCAŢIEI FIZICE 

ŞI SPORTULUI 
CAPITOLUL I 

EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI SPORTUL 
ŞCOLAR ŞI UNIVERSITAR 

TITLUL II 
ORGANIZAREA EDUCAŢIEI FIZICE 

ŞI SPORTULUI 
CAPITOLUL I 

EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI SPORTUL 
ŞCOLAR ŞI UNIVERSITAR 

 

14 - - Art.4 Ministerul Educaţiei Naţionale 
organizează activitatea de educaţie fizică 
şi practicarea sportului în învăţământul 
preuniversitar şi universitar. 

Idem varianta Guvernului. 
Prin renumerotare, 
corespunzător sunt art.4 al 
grupului de deputaţi şi art.4 
al Guvernului. 
Pentru recunoaşterea rolului 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale în educaţia fizică. 

15 Art.4  Educaţia fizică şcolară este 
disciplina obligatorie, prevăzută în 
planurile de învăţământ cu un număr de 
ore diferenţiat, conform curriculumului 
stabilit de comun acord între Ministerul 
Tineretului şi Sportului şi Ministerul 
Educaţiei Naţionale. 

 Art.4 Educaţia fizică este disciplină 
obligatorie, prevăzută în programele de 
învăţământ, cu un număr de lecţii 
diferenţiat astfel: 
(1) patru lecţii pe săptămână în 
învăţământul preşcolar; 
(2) trei lecţii pe săptămână în 
învăţământul primar; 
(3) trei lecţii pe săptămână în 
învăţământul gimnazial şi liceal; 

Art.5 Educaţia fizică şcolară este 
disciplina obligatorie, prevăzută în 
planurile de învăţământ cu un număr de 
ore diferenţiat, conform curriculumului 
stabilit de comun acord între Ministerul 
Tineretului şi Sportului şi Ministerul 
Educaţiei Naţionale. 

 

Idem varianta grupului de 
deputaţi. 
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(4) două lecţii pe săptămână în 
învăţământul profesional, 
complementar şi postliceal; 
(5) două lecţii pe săptămână în 
învăţământul universitar, pentru doi 
ani de studii consecutiv; 
(6) două lecţii pe săptămână în 
învăţământul special. 

16 Art.5 Este în competenţa Ministerului 
Educaţiei Naţionale sau, după caz, a 
unităţii de învăţământ, să organizeze 
şi să sprijine educaţia fizică şi 
practicarea sportului în învăţământul 
preuniversitar şi universitar. 

Art.5 Ministerul Educaţiei Naţionale 
organizează activitatea de educaţie fizică 
şi practicarea sportului în învăţământul 
preuniversitar şi universitar. 
 

Se elimină. Reglementat la art.4 al 
Comisiei  

17 - - Art. 6  
(1) Text nou:  
   Activitatea sportivă din unităţile şi 
instituţiile de învăţământ se 
organizează în cadrul asociaţiilor 
sportive şcolare şi universitare. 

Pentru definirea cadrului de 
desfăşurare al activităţilor 
sportive în cadrul unităţilor 
de învăţământ. 
 
 
 

18   (2) Text nou: 
   Asociaţiile sportive şcolare şi 
universitare sunt structuri sportive 
înfiinţate în condiţiile prezentei legi, a 
căror activitate este coordonată de 
către Federaţia Sportului Şcolar şi 
Universitar. 

Pentru definirea rolului 
Federaţiei Sportului Şcolar 
şi Universitar în raport cu 
asociaţiile sportive şcolare şi 
universitare. 
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19 Art.6 
(1) Practicarea sportului în unităţile de 
învăţământ se va stabili prin 
regulamente şi se face sub formă de:
 a) Competiţii pe ramuri de sport 
desfăşurate în unităţile de învăţământ 
preuniversitare şi universitare, 
organizate de către asociaţiile sportive 
şcolare şi universitare. 
b) Competiţii locale şi naţionale ale 
reprezentativelor unităţilor de 
învăţământ preuniversitare şi 
universitare. 
  
 

Art.6 
(1) Practicarea sportului în unităţile de 
învăţământ se va stabili prin 
regulamente elaborate în condiţiile legii 
şi se face sub formă de: 
a)  Competiţii pe ramuri de sport 
desfăşurate în unităţile de învăţământ 
preuniversitare şi universitare, 
organizate de către asociaţiile sportive 
şcolare şi universitare: 
b) Competiţii locale şi naţionale ale 
reprezentativelor unităţilor de 
învăţământ preuniversitare şi 
universitare. 
  
 

(3)   Federaţia Sportului Şcolar şi 
Universitar, înfiinţată în condiţiile 
legii, are următoarele atribuţii:  
a) promovarea valenţelor educative 

ale sportului;  
b) iniţierea şi organizarea de 

programe şi acţiuni de atragere a 
elevilor şi studenţilor la 
practicarea sportului; 

c) coordonarea competiţiilor 
sportive desfăşurate în unităţile şi 
instituţiile de învăţământ, 
organizate de către asociaţiile 
sportive şcolare şi universitare;   

d) sprijinirea sau organizarea, după 
caz, a competiţiilor locale, zonale 
şi naţionale ale reprezentativelor 
unităţilor şi instituţiilor de 
învăţământ;  

e) deţinerea competenţei exclusive 
pentru reprezentarea ţării la 
competiţiile oficiale organizate 
sub egida federaţiilor 
internaţionale ale sportului şcolar 
şi sportului universitar. 

 

Se precizează atribuţiile 
Federaţiei Sportului Şcolar 
şi Universitar, înfiinţarea 
acesteia find reglementată 
potrivit Legii 
învăţământului. 
 
În cadrul acestui articol sunt 
incluse şi precizări similare 
celor din art.6, alin. (1) din 
variantele grupului de 
deputaţi şi Guvernului. 

20 - - (4) Text nou: 
   Organizarea şi funcţionarea 
F d ţi i S t l i Ş l i
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Federaţiei Sportului Şcolar şi 
Universitar se stabilesc prin hotărâre 
de guvern. 

21 - -  (5) Text nou: 
    Finanţarea Federaţiei Sportului 
Şcolar şi Universitar se face prin 
alocaţii de la bugetul de stat, pe bază 
de programe, precum şi prin venituri 
extrabugetare. Pentru susţinerea 
programelor de reprezentare la 
competiţiile internaţionale oficiale 
desfăşurate sub egida federaţiilor 
internaţionale ale sportului şcolar şi 
sportului universitar, Federaţia 
Sportului Şcolar şi Universitar poate 
beneficia cu prioritate de alocaţii 
guvernamentale.  

Pentru precizarea 
modalităţilor de finanţare ale 
Federaţiei Sportului Şcolar 
şi Universitar. 

22 (2) Pentru elevii cu aptitudini, în 
condiţiile legii, se pot organiza licee cu 
program sportiv. 

(2) Pentru elevii cu aptitudini sportive, 
în condiţiile legii, se pot organiza licee 
cu program sportiv. 

Se elimină. S-a reglementat anterior la 
art.6, alin. (7) al Comisiei. 

23 (3) Participarea la sistemul 
competiţional pentru elevii şi studenţii 
din unităţile de învăţământ se face 
exclusiv pe baza legitimaţiei şcolare. 
 

(3) Participarea la sistemul 
competiţional pentru elevii şi studenţii 
din unităţile de învăţământ se face 
exclusiv pe baza legitimaţiei şcolare. 
 

(6) Participarea la sistemul 
competiţional pentru elevii şi studenţii 
din unităţile şi instituţiile de învăţământ 
se face exclusiv pe baza legitimaţiei 
şcolare / de student  şi a avizului 
medical la zi. 

 

24 - - (7) Pentru elevii cu aptitudini sportive, 
se pot organiza, în condiţiile legii, clase, 
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şcoli şi licee cu program sportiv, 
precum şi cluburi sportive şcolare. 

25 (4)   Toate unităţile de învăţământ, 
publice sau particulare, au obligaţia să 
dispună sau să aibă acces la instalaţii 
sportive, în condiţii care se vor stabili 
prin regulament, pentru a permite 
desfăşurarea lecţiilor de educaţie fizică 
şi practicarea sportului cu elevii şi 
studenţii. 

(4) Toate unităţile de învăţământ, 
publice sau particulare, au obligaţia să 
dispună sau să aibă acces la instalaţii 
sportive, pentru a permite desfăşurarea 
lecţiilor de educaţie fizică şi practicarea 
sportului cu elevii şi studenţii. 

(8) Toate unităţile de învăţământ, de stat 
sau particulare, existente sau nou 
înfiinţate, au obligaţia să dispună sau să 
aibă acces la bazele şi instalaţiile 
sportive, pentru a permite desfăşurarea 
lecţiilor de educaţie fizică şi practicarea 
sportului cu elevii şi studenţii. 

 

26 - (5)  Înfiinţarea unor noi unităţi de 
învăţământ se aprobă numai sub rezerva 
îndeplinirii condiţiilor de desfăşurare a 
educaţiei fizice şi de practicare a 
sportului de către preşcolarii, elevii sau 
studenţii înscrişi. 

Se elimină.  

27 (5)   Instalaţiile sportive proprii vor 
putea fi puse la dispoziţia comunităţii 
locale, cu respectarea desfăşurării 
normale a programelor şi activităţilor 
de învăţământ. 
 

(6)   Bazele sportive proprii vor putea fi 
puse la dispoziţia comunităţii locale, cu 
respectarea desfăşurării normale a 
programelor şi activităţilor de 
învăţământ. 

(9) Bazele şi instalaţiile sportive proprii 
pot fi puse, gratuit sau cu plată, la 
dipoziţia comunităţilor locale, 
persoanelor fizice sau juridice 
interesate, cu obligaţia respectării 
desfăşurării normale a programelor şi 
activităţilor de învăţământ, precum şi 
celor ale cluburilor sportive şcolare şi 
cluburilor sportive universitare.  

 

28 (6)    Sportul de performanţă pentru 
elevi şi studenţi se organizează de 
regulă în cadrul cluburilor sportive 

(7)    Sportul de performanţă pentru 
elevi şi studenţi se organizează de regulă 
în cadrul cluburilor sportive şcolare şi 

(10) Sportul de performanţă pentru elevi 
şi studenţi se organizează, de regulă, în 
cadrul cluburilor sportive şcolare şi 

Idem varianta grupului de 
deputaţi şi varianta 
Guvernului. 
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şcolare şi universitare. Elevii şi 
studenţii pot practica sportul de 
performanţă şi în alte cluburi sportive. 

universitare. Elevii şi studenţii pot 
practica sportul de performanţă şi în alte 
cluburi sportive. 

universitare. Elevii şi studenţii pot 
practica sportul de performanţă şi în alte 
cluburi sportive. 

29 CAPITOLUL II 
EDUCAŢIA FIZICĂ MILITARĂ, 
PROFESIONALĂ ŞI SPORTUL 

PENTRU TOŢI 

CAPITOLUL II 
EDUCAŢIA FIZICĂ MILITARĂ, 
PROFESIONALĂ ŞI SPORTUL 

PENTRU TOŢI. 

CAPITOLUL II 
EDUCAŢIA FIZICĂ MILITARĂ ŞI 

PROFESIONALĂ  

Pentru tratarea într-un 
capitol distinct a educaţiei 
fizice militare şi 
profesionale, respectiv a 
sportului pentru toţi (Cap.III, 
art. 10-11), din raţiuni de 
armonizare a legislaţiei 
româneşti cu legislaţia 
comunitară.   

30 Art.7 Educaţia fizică militară se 
organizează diferenţiat pe specialităţi, 
fiind reglementată prin legile de 
organizare ale instituţiilor de profil. Pe 
timpul prestării serviciului militar se 
vor organiza şi susţine corespunzător 
regulamentelor instituţiilor de profil, 
activităţi sportive şi de pregătire fizică. 

Art.7 Educaţia fizică militară este 
disciplină obligatorie a procesului de 
instrucţie şi învăţământ, care se 
organizează şi se desfăşoară pe toată 
durata perioadei de instrucţie sau 
învăţământ respective, conform 
ordinelor, regulamentelor şi 
instrucţiunilor emise de  instituţiile de 
profil. 

Art.7 Educaţia fizică militară este 
disciplină obligatorie, prevăzută în 
planul de instrucţie şi învăţământ. Ea 
se desfăşoară sistematic şi continuu, pe 
întreaga perioadă a săptămânii, a 
procesului de instrucţie şi învăţământ, 
în limita a cel puţin 3 ore săptămânal, 
fiind condusă de cadre militare sau 
civile de specialitate. 

Pentru definirea educaţiei 
fizice militare şi 
reglementarea numărului 
minim de ore săptămânale 
alocate acesteia. 

31 Art.8 Educaţia fizică profesională se 
organizează în domeniile de activitate 
care implică diferite forme de practicare 
a exerciţiilor fizice cu scopul dezvoltării 
şi menţinerii unei bune condiţii fizice. 
Educaţia fizică profesională este 
reglementată prin acte normative 

Art.8 Educaţia fizică profesională se 
organizează în domeniile de activitate 
care implică diferite forme de practicare 
a execiţiilor fizice cu scopul dezvoltării 
şi menţinerii unei bune condiţii fizice. 
Educaţia fizică profesională este 


