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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 05 iunie 2019 
Nr.4c-11/135 
 

RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale  

(Plx. 232/2019) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 232 din 06 mai 2019, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate și familie, avizul favorabil al Comisiei 

juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ nr. 352/02.05.2019, avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social nr. 2059/24.04.2019 și Punctul de 
vedere negativ al Ministerului Educației Naționale nr. 9030F/10.05.2019. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.71 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, în sensul introducerii unui nou alineat (31), potrivit căruia, pentru disciplinele din domeniul sportului, rezultatele 
evaluării să fie exprimate prin calificativele „foarte bineˮ, „bineˮ, „suficientˮ și „insuficientˮ, pentru toate formele de învăţământ şi nivel de 
studiu, excepţie făcând liceele și universitățile cu profil sportiv. În acest mod, se consideră că va creşte participarea la orele de educaţie fizică 
şi sport a elevilor şi studenţilor din România, în special a tinerilor cu obezitate infantilă, care nu vor fi intimidaţi de evaluarea prin notare cu 
numere întregi de la 1 la 10. 
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       2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituţia României, republicată. 
 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 19 deputaţi, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
 În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca 
invitat domnul Petru Andea, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale.   
 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 
  

4.  În urma dezbaterii, în şedinţa din 04 iunie 2019, Comisia a propus, cu 18 voturi pentru respingere și o abținere, respingerea 
propunerii legislative din următoarele considerente: 

- conform prevederilor art. 71 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, „rezultatele 
evaluării se exprimă, după caz, prin calificative, în învăţământul primar, respectiv prin note de la 1 la 10, în învăţământul secundar şi în 
învăţământul terţiar nonuniversitar, sau prin punctaje, în mod similar testelor internaţionale.” Folosirea combinată a celor două sisteme de 
notare nu este posibilă și nu ar permite evaluarea corectă a performanței școlare a elevilor și abordarea unitară a evaluării în cazul tuturor 
disciplinelor de studiu din trunchiul comun al planurilor de învățământ; 

- în baza autonomiei universitare, garantată prin art. 32 alin. (6) din  Constituția României, republicată și prevăzută de art. 123 din 
Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, gestionarea evaluării pe parcurs a studenților, inclusiv 
alegerea modalității de notare a acestora, intră în competențele instituțiilor de învățământ superior, și nu în atribuțiile Ministerului Educației 
Naționale; 

- la nivelul învățământului superior, disciplinele din domeniul sportului nu se regăsesc doar în cadrul instituțiilor de învățământ 
superior „de profil”, ci și în planul de învățământ al programelor de studii universitare/al specializărilor din diferitele domenii de studiu. 
Impunerea a două sisteme de notare pentru disciplinele din același domeniu, în funcție de profilul instituției de învățământ superior, 
determină încălcarea principiului echității, creând astfel discriminare între diferite instituții de învățământ superior și studenții acestora. 
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