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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84 din 24/07/1995  

(Pl.x. 370/2009) 
 

 
 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Pl..x 370/ 21 septembrie 
2009, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84 din 24/07/1995. 
   
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul Consiliului 
Legislativ şi avizul Consiliului Economic şi Social. 
 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea articolului 127 din Legea învăţământului nr. 84/1995, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii unui număr de cinci ore de educaţie fizică pe 
săptămână, în învăţământul primar. 
 
 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit 
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 
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 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 31 membri ai Comisiei.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii 
legislative a participat ca invitat: doamna Oana Adriana Badea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării. 
 
 5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92  alin.(8) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
  
 
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 29 septembrie 2009, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
respingerea propunerii legislative din următoarele motive: 
 - norma care se doreşte instituită prin această propunere legislativă se reglementează la nivelul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării, organul abilitat să aprobe planul cadru de învăţământ şi numărul de ore aferent fiecărei discipline; 
 - din numărul de 20 ore pe săptămână prevăzute pentru învăţământul primar, nu se pot aloca 5 ore pe săptămână pentru 
educaţie fizică, deoarece ar trebui excluse alte discipline şcolare prevăzute în planurile cadru de învăţământ. 
 
   
 
       PREŞEDINTE                                       SECRETAR 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU                         Mihai RADAN 
 
 
             
                 Expert  
                Ioana Florina Mînzu  
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