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Parlamentul Romaniei

Senat

Comisia pentru inva^mant, 
tineret si sport

Nr. XXVIII/148/11.05.2021

RAPORT

asupra Legii pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 

ca urmare a Cererii de reexaminare formulata de Presedintele Romaniei
CL183/2018)

in conformitate cu prevederile art70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru mvatamant, tineret si sport, prin 
adresa nr. L183/2018, a fost sesizata, spre reexaminare, cu Legea pentru completarea 
Legii educatiei nationale nr. 1/2011, ca urmare a solicitarii Presedintelui Romaniei.

Legea are ca obiect de reglementare modificarea §i completarea Legii educapei 
nationale nr.1/2011, precum §i a Legii educapei fizice §i sportului nr.69/2000, avand in 
vedere promovarea unei strategii concrete pentru dezvoltarea sportului de masa §i pentru a 
atrage tinerii spre mi§care, prin cre^terea numarului de ore de sport la toate nivelurile de 
invajamant din Romania, fapt care ar contribui la cre§terea bazei de selec^ie pentru sportul 
de performanjia.

La dezbaterea legii a participat, in conformitate cu prevederile art. 63 din 
Regulamentul Senatului, republicat, din partea Guvernului: doamna loana Lazar secretar 
general in cadrul Ministerului Educafiei.

In sedinta din 11 mai 2021, membrii Comisiei pentru invatamant, tineret si sport au 
hotarat, cu majoritate de voturi, admiterea cererii de reexaminare si adoptarea unui 
raport de respingere a Legii pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
deoarece in cererea de reexaminare a Presedintelui Romaniei se precizeaza ca sintagma „nu 
pot fi predate de cadre didactice de specialitate" este lacunara, intrucat nu se precizeaza 
care sunt cauzele pentru care aceste ore de educatie fizica nu pot fi predate de catre cadrele 
didactice de specialitate.

De aceea, apare ca necesara stabilirea expresa a situatiilor care pot determina 
imposibilitatea predarii orelor de educatie fizica de catre personalul didactic de specialitate, 
aceasta cu atat mai mult cu cat legea poate avea impllcatil asupra calitatii orelor de educatie 
fizica, prin prisma experientei cadrului didactic, cat si asupra numarului de posturi, a 
mcadrarii si titularizarii profesorilor de educatie fizica. Practic, implementarea acestor 
prevederi ar putea conduce la reducerea numarului de posturi didactice la disciplina
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educatie fizica, predate de profesori de specialitate. De asemenea, se impune si realizarea 
unei evaluari de impact asupra aplicarii prevederilor legii, atat in ceea ce priveste corpul 
profesoral, cat si referitor la asigurarea calitatii actului educational si sigurantei elevilor la 
nivelul invatamantului primar.

Comisia pentru mvatamant, tineret si sport supune spre dezbatere §i adoptare, 
plenului Senatului, raportul de respingere a legii trimise la promulgare.

In raport cu obiectul de reglementare, legea face parte din categoria legilor 
organice §i urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile art.76 alin.fl) din 
Constitufie.

Potrivit art.75 din ConstituJ:ia Romaniei, republicata, §i art. 92 alin.(8) pet. 2 din 
Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este Camera decizionala.

Pre§edinte, Secretar,

Senator Ambrozie-Irineu DARAUSenator Monica-Cristina ANISIE
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