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A V I Z  
asupra 

Propunerii legislative pentru completarea şi modificarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 
spre avizare cu Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, trimisă cu adresa nr. Plx. 48 din 21 martie 2022, înregistrată la Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/211 din 22 martie 2022. 

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, în conformitate cu  dispoziţiile art.75 
alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (8) pct.2 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.42 şi 
43 din Legea nr.1/2011, pentru armonizarea acesteia cu Legea nr.69/2000, în ceea ce priveşte 
desfăşurarea procesului instructiv şi educativ al antrenamentului sportiv. Se doreşte actualizarea 
cadrului legislativ în vederea introducerii în lege a instituţiilor publice sau private ce au rol în 
domeniul sportului de performanţă (federaţii sportive, academii sportive, cluburi sportive, 
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român). Astfel, în conformitate cu standardele europene se impune 
separarea Federaţiei Sportului Universitar de cel Școlar.  

În ședința desfășurată în sistem mixt din data de 5 aprilie 2022, potrivit art.62 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliul Economic si Social, transmis 
prin adresa cu nr.7478 din 2 noiembrie 2021, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis 
prin adresa cu nr.930 din 19 noiembrie 2021 şi punctul de vedere negativ al Guvernului. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

În raport de obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
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