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1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 168 din 04 mai 2022, Comisia pentru 
învățământ și Comisia pentru tineret și sport au fost sesizate, în fond, cu propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii educației 
naționale nr.1/2011. 

 
Pentru întocmirea raportului preliminar, Comisia a analizat avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale, avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, avizul favorabil cu observații și propuneri al 
Consiliului Legislativ nr. 259/17.03.2022, avizele nefavorabile ale Consiliului Economic și Social nr. 1240/01.03. 2022 și nr. 2365/19.04.2022 
și Punctul de vedere negativ al Guvernului. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.74 alin.(2) - (5) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii în testările naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a a unor 
probe de evaluare a competențelor privind stilul de viață activ, a deprinderilor motrice dintr-o disciplină sportivă la alegere și, respectiv, a 
cunoștințelor de igienă personală, nutriție și fair-play, în funcție de anul de studii.   

 
       2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituția României, republicată. 
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3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 

 
4.  În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de Lege 

în ședințe separate. 
  

Comisia pentru învățământ a dezbătut propunerea legislativă în ședința din data de 24 mai 2022.   
La lucrările Comisiei au fost prezenți 19 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca 

invitat domnul Ionel - Florian  Lixandru - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației.  
În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, Comisia pentru învățământ a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, respingerea 

propunerii legislative din următoarele considerente: 
 - Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde prevederi referitoare la educație fizică și sport, 
nu și la competențe privind stilul de viața activ. Astfel, potrivit prevederilor art.68 alin.(1), există 8 domenii de competențe-cheie (conform 
Recomandării 2006/962/CE privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții) pe care se axează Curriculumul național pentru 
învățământul primar și gimnazial, iar competențele privind stilul de viață activ nu se numără printre acestea. La acest moment, curriculumul 
folosit de unitățile de învățământ preuniversitar nu permite implementarea concretă a probelor menționate în inițiativa legislativă; 
 - în ceea ce privește pct. 1 și pct. 2 din inițiativa legislativă, respectiv introducerea de noi competențe în vederea evaluării elevilor din 
ciclul primar, clasa a II-a, respectiv clasa a IV-a, nu există o disciplină de studiu Stilul de viață activ, la nivelul Planului-cadru în vigoare, aprobat 
prin OMEN nr. 3371/2013 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar și a Metodologiei privind  aplicarea 
planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar, care să permită evaluarea la nivel național; 

- dezvoltarea unui stil de viață activ nu implică o evaluare a unor eventuale cunoștințe teoretice, ci formarea unor deprinderi care sunt 
exersate în viața cotidiană și care se formează, cu precădere, în cadrul unor activități mai degrabă informale și nonformale, decât în cadrul unor 
activități cu un caracter formal. 

- referitor la pct. 3 și 4,  în absența existenței unei infrastructuri sportive corespunzătoare care să permită practicarea acestor discipline 
sportive la standarde optime este inoportună introducerea acestora. Referitor la introducerea unei „probe teoretice pentru evaluarea cunoștințelor 
de igienă personală, nutriție, fairplay”, la nivelul programelor școlare în vigoare nu sunt prezente suficiente elemente care să permită o evaluare 
a cunoștințelor de igienă personală și nutriție. De asemenea, nu pot fi evaluate printr-o probă teoretică cunoștințele de fairplay. Fairplay-ul 
reprezintă o atitudine care poate fi dobândită de către elevi, însă considerăm că o evaluare din perspectivă teoretică a acesteia nu se impune și 
nu poate fi realizată; 

- dezvoltarea unui stil de viață activ nu se realizează prin introducerea unor noi probe de evaluare la nivel național. Simpla introducere a 
unor noi probe de evaluare în examenele naționale nu aduce un real beneficiu pentru elevi, fiind importantă efectuarea unei analize complexe 
asupra probelor de evaluare și formularea, de către experții în științele educației, a unor propuneri de reformă a întregului sistem de evaluare, 
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care să vină în sprijinul elevilor. Măsurile de susținere a stilului de viață activ trebuie să aibă în vedere o dezvoltare a infrastructurii sportive 
școlare, precum și o diversificare și o creștere a numărului activităților sportive realizate, inclusiv în afara orelor dedicate/alocate prin 
curriculumul formal acestor activități. Astfel, felul prin care această inițiativă legislativă își propune să susțină promovarea unui stil de viață 
sănătos, activ, prin intermediul sistemului de învățământ, este unul dificil, nerealizabil, fără a avea un impact pozitiv. În acest sens, Ministerul 
Educației vizează revizuirea planurilor cadru, dar și o nouă lege a educației care să cuprindă concluziile proiectului „România Educată”; 

- prin introducerea unei probe practice a deprinderilor motrice dintr-o disciplină sportivă la evaluarea națională se vor susține trei, respectiv 
patru probe scrise (pentru cei care au și examen scris la limba maternă), două probe practice pe parcursul anului școlar și o probă orală, tot în 
timpul anului școlar. Deși pentru evaluările din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a se propune o evaluare interdisciplinară, la sfârșitul clasei a VIII-a 
interdisciplinaritatea se aplică doar pentru proba de matematică și științe. Elevii ajung să susțină un număr mult prea mare de probe de evaluare 
într-un singur an școlar, ceea ce va conduce la creșterea stresului și anxietății în rândul acestora. 

- este necesară promovarea folosirii mijloacelor de evaluare bazate pe testele internaționale înainte de introducerea unor evaluări naționale 
care să urmeze aceste principii, în așa fel încât elevii să se poată obișnui cu formatul acesteia;  

- sintagma „în timpul anului” poate conduce la interpretări eronate fiind necesar să se stabilească un calendar concret al probelor, pentru 
a evita situații în care acestea se suprapun cu alte evenimente din timpul anului școlar și, în același timp, pentru a permite organizarea acestora 
în mod unitar la nivel național. 
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