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1. În baza prevederilor art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx.463 din 11 noiembrie 2019, Comisia 
pentru învățământ a primit spre dezbatere, în fond, Legea pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, aflată în procedură de 
reexaminare, ca urmare a Cererii de reexaminare a Președintelui României. 

 
Legea are ca obiect de reglementare completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul  

introducerii unor noi dispoziții referitoare la organizarea orarelor de activități psihomotrice și respectiv, a celor de educație fizică și sport pentru 
elevii din învățământul antepreșcolar și primar. Astfel, prin noua reglementare se precizează că elevii din unitățile de educație timpurie 
antepreșcolară vor beneficia de două ore de astfel de activități pe săptămână, iar pentru învățământul primar, în situația în care orele de educație 
fizică nu pot fi predate de cadre didactice de specialitate, acestea să fie predate de către profesorii pentru învățământul primar. 

 
          2.  În funcție de obiectul și conținutul său, Legea face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din Constituția 
României, republicată. 

La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 20 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.  
  

În baza prevederilor art. 54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea Legii a participat ca invitat doamna 
Ștefania Marina Manea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației. 

tudor.monica
Original



2 
 

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. 
 

Inițial, în urma dezbaterii, în ședințele din 06, 13 și 20 martie 2018, Comisia pentru învățământ a propus respingerea propunerii 
legislative. 
 Legea a fost respinsă de către Camera Deputaților, în calitate de primă Cameră sesizată, în data de 28 martie 2018.  

În data de 23 septembrie 2019, Senatul, în calitate de Cameră Decizională, a adoptat Legea.  
Legea a fost transmisă spre promulgare pe 07 octombrie 2019.  
În data de 28 octombrie 2019, Președintele României a transmis Parlamentului solicitarea de reexaminare a Legii. 
 
În Cererea de reexaminare se precizează că deși propunerile sunt menite a sprijini participarea elevilor la activități fizice periodice, 

sintagma ”nu pot fi predate de cadre didactice de specialitate” este lacunară, întrucât nu se precizează care sunt cauzele pentru care aceste ore de 
educație fizică nu pot fi predate de către cadrele didactice de specialitate. 

De aceea, apare ca necesară stabilirea expresă a situațiilor care pot determina imposibilitatea predării orelor de educație fizică de către 
personalul didactic de specialitate, cu atât mai mult cu cât Legea poate avea implicații asupra calității orelor de educație fizică, prin prisma 
experienței cadrului didactic, cât și asupra numărului de posturi, a încadrării și titularizării profesorilor de educație fizică. Totodată, 
implementarea acestor prevederi ar putea conduce la reducerea numărului de posturi didactice la disciplina educație fizică, predate de profesori 
de specialitate. De asemenea, s-ar impune realizarea unei evaluări de impact asupra aplicării prevederilor Legii, atât în ceea ce privește 
asigurarea calității actului educațional, cât și referitor la corpul profesoral.  

Față de aceste argumente, se solicită reexaminarea Legii pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011. 
 

Comisia a analizat atât cuprinsul Cererii de reexaminare, cât și forma Legii transmisă de Senat spre promulgare, în calitate de Cameră 
decizională.  
 
 4. În urma dezbaterii, în ședințele din 10 martie 2019 și 16 martie 2021, Comisia a propus, cu 14 voturi pentru și 6 abțineri, aprobarea 
Cererii de reexaminare și respingerea Legii pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011. 
 
 
            PREȘEDINTE                                  SECRETAR 
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