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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 21 octombrie 2015 
Nr.4C-9/224 
 
 

RAPORT ÎNLOCUITOR 
asupra propunerii legislative pentru completarea şi modificarea Legii nr.69 din 2000 a educaţiei fizice şi sportului 

(Plx. 257/2015) 
 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 257 din 16 martie 2015, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru completarea 
şi modificarea Legii nr.69 din 2000 a educaţiei fizice şi sportului. 

În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de miercuri, 30 septembrie 2015, în temeiul art. 70  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, s-a hotărât retrimiterea propunerii legislative pentru completarea şi modificarea Legii nr.69 din 
2000 a educaţiei fizice şi sportului la Comisia sesizată în fond, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizele primite de la Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia 
pentru muncă și protecție socială și avizul Consiliului Legislativ.  
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea articolului 5 al Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Scopul propunerii legislative este acela de a asigura o creştere a 
ponderii disciplinei educaţie fizică în cadrul trunchiului comun al planurilor de învăţământ, la toate nivelele de şcolarizare.     

 
 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 un număr de 14 deputaţi, din totalul de 26 de membri ai Comisiei.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative 
au participat ca invitați: domnul Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat, domnul Tudor Prisecaru - secretar de stat, domnul 
Alin Păunescu – inspector general și doamna Tania Irimia – director general în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice. 
            
           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. 
 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 11 martie 2015. 
 
 
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 20 octombrie 2015, Comisia a hotărât, cu 5 voturi pentru adoptare, 2 voturi împotrivă și 7 
abțineri, să propună Plenului respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 
 -   Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că planurile cadru sunt elaborate 
de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Conform legii, numărul de ore de curs pentru fiecare disciplină este, de 
asemenea, stabilit de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin ordin de ministru. Pe cale de consecință, Legea educaţiei 
fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate suprareglementa stabilirea planurilor cadru și a 
numărului de ore; 
 - alocarea unui număr suplimentar de ore pentru disciplina educație fizică prin curriculumul diferențiat se aplică doar la 
liceele cu program sportiv, prin curriculumul la decizia școlii; 
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 - creșterea numărului de ore de educație fizică ar conduce la creșterea numărului de norme pentru profesori de educație 
fizică și ar necesita suplimentarea bugetului alocat Ministerului Educației;  

- inițiatorii propunerii legislative nu au realizat o evaluare preliminară și un studiu de impact și nici nu au prevăzut sursele 
de finanțare necesare aplicării acesteia; 
           - propunerea legislativă nu respectă normele de tehnică legislativă în ceea ce privește redactarea textului și corelarea cu 
legislația în vigoare. Totodată, în elaborarea unui act normativ trebuie să se respecte ierarhia, categoria și normele de competență 
stabilite de lege.   
 
 
 
 
 
       PREŞEDINTE                                           SECRETAR 
                            Adrian Nicolae DIACONU                                                                        Victor CRISTEA 
 
 
 
 
 
                                Consilier parlamentar  
                                                                                                   Ioana Florina Mînzu  
 
 
 
 
 
 


