PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 04 iunie 2015
Nr.4C-9/85
RAPORT
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 modificările și completările ulterioare, 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.
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.
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 importanţei
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 17 deputaţi, din totalul de 25 de membri ai Comisiei.
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4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, la
dezbaterea propunerii legislative au participat ca invitați: doamna Gabriela Szabo - ministru, doamna Carmen Tocală - secretar de stat,
domnul Cristian Cosmin - secretar de stat, domnul Cătălin Buzgău - subsecretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului;
domnul Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice; domnul deputat Adrian Miroslav
Merka - inițiator.
5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 11 martie 2015.
În urma dezbaterii, în şedinţele din 12 mai, 26 mai și 03 iunie 2015, Comisia, cu 9 voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi 1 abţinere, a
hotărât să propună Plenului adoptarea propunerii legislative cu amendamentele admise din Anexă.

PREŞEDINTE

SECRETAR

Adrian Nicolae DIACONU

Victor CRISTEA

Consilier parlamentar
Ioana Florina Mînzu
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ANEXĂ
AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.
1.

Legea nr. 69/2000,
cu modif. şi compl. ult.
---

2.

---

3.

Text
Text propus de Comisie
Motivare
propunere legislativă
(autorul amendamentului)
Titlul Legii: Lege pentru completarea şi Titlul Legii: Lege pentru modificarea Respectarea
modificarea Legii nr. 69 din 2000 a art. 5 din Legea educaţiei fizice şi normelor de
educaţiei fizice şi sportului
sportului nr. 69/2000
tehnică
legislativă
Articol unic. – Legea nr. 69 din 2000 a Art. I. – Articolul 5 din Legea
educaţiei fizice şi sportului, publicată în educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, Respectarea
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. publicată în Monitorul Oficial al normelor de
200 din 9 mai. 2000, se modifică după României, Partea I, nr. 200 din 9 mai tehnică
2000, cu modificările şi completările legislativă
cum urmează:
ulterioare, se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Articolului 5 se modifică şi va avea
următorul conţinut:
Art. 5 - (1) Text nemodificat.
Art. 5 – (1) Educaţia fizică şcolară este
disciplină 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. 5 – Educația fizică școlară
este
disciplină
obligatorie,
prevăzută
în
planurile
de
învățământ cu un număr de ore
diferențiat,
conform
curriculumului stabilit de comun
acord între Ministerul Tineretului
si
Sportului
și
Ministerul
(2) Educaţia fizică în învăţământul ”(2) În învăţământul preuniversitar,
Educației Naționale.
preuniversitar este cuprinsă, în trunchiul disciplina Educaţie fizică este cuprinsă
comun al planurilor de învăţământ, astfel: în trunchiul comun al planurilor de
învăţământ astfel:
- nivelul ante-preşcolar (4 luni - 3 ani) şi - la educația timpurie (0-6 ani),
nivelul preşcolar (3-6/7 ani) - zilnic câte o formată din nivelul ante-preşcolar (4
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Pentru
corelare
legislația
vigoare

cu
în

activitate psihomotrică pentru fiecare luni - 3 ani) şi învățământul preşcolar
grupă (mică, mijlocie, mare-pregătitoare (3 - 6/7 ani), zilnic câte o activitate
psihomotrică pentru fiecare grupă
pentru şcoală).
(mică, mijlocie, mare);
- în învăţământul primar (clasele
pregătitoare - IV) şi învăţământul
secundar (gimnaziu şi liceu) - 3 ore,
săptămânal, pentru fiecare clasă după cum
urmează: 2 ore obligatorii la toate
nivelurile de învăţământ trecute în
planurile cadru de învăţământ la trunchiul
comun şi o oră pe fiecare nivel de
învăţământ
trecută
la
curriculum
diferenţiat, care se va desfăşura sub
diferite forme, în funcţie de specificul
fiecărei unităţii şcolare.

- în învăţământul primar, învăţământul
secundar inferior sau gimnazial și
învățământul liceal, câte 3 ore pe
săptămână pentru fiecare clasă, după
cum urmează: 2 ore obligatorii la toate
nivelurile de învăţământ trecute în
planurile cadru de învăţământ la
trunchiul comun şi o oră pe fiecare
nivel de învăţământ trecută la
curriculum diferenţiat, care se va
desfăşura sub diferite forme, în funcţie
de specificul fiecărei unităţi şcolare;

- la opţional în funcţie de disponibilităţile opţional,
în
funcţie
de
financiare ale şcolilor împreună cu disponibilităţile financiare ale unităților
comunitatea locală se poate face o oră de şcolare, împreună cu comunitatea
pregătire a echipelor sportive şcolare.
locală, se poate organiza o oră de
pregătire a echipelor sportive şcolare.”
(3) Educaţia fizică în învăţământul
superior universitar este disciplina
prevăzută în planurile de învăţământ, peste
numărul de ore alocat pe profiluri, în
limita a 4-6 credite transferabile,
identificabile în diploma de licenţă.
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(3) Se elimină.
Autor: Comisia

Pentru
respectarea
autonomiei
universitare și
a programelor
specifice.

Art. II - Legea educaţiei fizice şi
sportului nr.69/2000, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, precum și cu cea adusă
prin prezenta lege, se va republica în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, dându-se textelor o nouă
numerotare.
Autor: Comisia

4.

---

---
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Având
în
vedere
numeroasele
modificări și
completări ale
actului
normativ de
bază
este
necesară
o
republicare a
acestuia.

