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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind prevenția și depistarea precoce a diabetului 

(PLx. 250/2020) 
 
 
 

 În baza prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
adresa nr. PLx. 250 din 06 mai 2020, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a 
primit, spre avizare, proiectul de Lege privind prevenția și depistarea precoce a diabetului. 

Proiectul de lege a fost dezbătut în Comisie în ședința din 12 mai 2020. 
Comisia, cu 22 voturi pentru și 1 vot împotrivă, a hotărât să emită aviz favorabil 

asupra proiectului de lege menționat cu amendamentele admise din Anexa.  
 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 
 

 

 

                  PREȘEDINTE                     SECRETAR 
     Prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai CÎMPEANU                Viorel STAN 
 
 
 
 

 
                                                                                                     Șef birou Ioana Mînzu 

                                                                                           Consilier parlamentar Monica Tudor 
 

 

 

 

tudor.monica
Original



            Anexa 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat

Text propus de Comisie 
(autor amendamente) 

Motivare 

1. Art. 31 – (1) Autoritățile administrației 
publice locale asigură dotări specifice care 
să permită elevilor practicarea sportului în 
timpul liber, în pauze sau pe perioada 
vacanțelor școlare ori a zilelor în fiecare 
unitate de învățământ din subordinea lor. 
(2) Pe perioada vacanțelor și a zilelor libere 
unitățile de învățământ sunt obligate să 
asigure accesul liber la terenurile de sport și 
la dotările specifice pentru practicarea 
sportului, aflate în spații deschise, și pentru 
elevii care nu sunt înscriși la respectiva 
unitate de învățământ anunțând din timp 
autoritatea publică cu privire la programul 
de acces la terenurile de sport și la dotările 
specifice. 
(3) Autoritatea administrației publice locale, 
anunțată potrivit alin. (2), asigură 
organizarea unui sistem de pază a spațiilor și 
a dotărilor pentru practicarea sportului la 
care elevii au acces, în timpul liber, pe 
perioada vacanțelor și a zilelor libere sau, 
după caz, asigură unităților de învățământ 
resursele financiare pentru a putea ele să 
organizeze serviciul de pază. 

 
 
 
 
 

Se elimină. 
Autor: Deputat PNL Sorin 

Mihai Cîmpeanu + 
Comisia  

 
 
 
Dispozițiile sunt 
într-o formă 
asemănătoare în art. 
3-6 din Legea nr. 
69/2000 a educației 
fizice și sportului, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare. 

2.  Art. 33 – (1) Ministerul Educației și 
Cercetării elaborează și aprobă curricule 
școlare specifice prin care elevii să fie 
informați și educați cu privire la necesitatea 
adoptării unui stil de viață sănătos și 
responsabil, înlocuiește sistemul de notare la 
orele de educație fizică și sport cu sistemul 
“admis” sau “respins” și, cu avizul 
Ministerului Sănătății, elaborează și 
implementează la nivelul unităților de 
învățământ curricule specific pentru orele de 
educație fizică și sport adaptate  nevoilor 
elevilor cu deficiențe fizice și psihice. În 
ciclul gimnazial în cuprinsul programului 
școlar sunt prevăzute cel puțin 2 ore de 
educație fizică și sport săptămâal. 

 
 
 
 

Se elimină. 
Autor: Deputat PNL Sorin 

Mihai Cîmpeanu + 
Comisia 

Prevederile art. 33 
alin. (1) contravin 
prevederilor art. 5 
din Legea educației 
naționale nr. 1/2011, 
cu modificările și 
completările 
ulterioare, astfel: „în 
domeniul educației 
și al formării 
profesionale prin 
sistemul național de 
învățământ, 
dispozițiile prezentei 
legi prevalează 
asupra oricăror 
prevederi din alte 
acte normative. în 
caz de conflict între 
acestea se aplică 
dispozițiile prezentei 
legi”. 

 


