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RAPORT COMUN  
asupra propunerii legislative pentru completarea și modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 

(Plx. 48/2022) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 48 din 21 martie 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 comun, Comisiile sesizate în fond au analizat avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte 

și problemele minorităților naționale, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ nr. 930/19.11.2021 și avizul favorabil cu propuneri al Consiliului Economic și Social nr. 7478/02.11.2021, Punctul de 
vedere al Ministerului Educației nr. 1536M/CM/26.11.2021, Punctul de vedere negativ al Guvernului nr. 2914/29.03.2022. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea art. 42 și 43 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru armonizarea acesteia cu Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și 
completările ulterioare, în ceea ce privește desfășurarea procesului instructiv și educativ al antrenamentului sportiv. Se dorește actualizarea 
cadrului legislativ în vederea introducerii în lege a instituțiilor publice sau private ce au rol în domeniul sportului de performanță, anume 
federații sportive, academii sportive, cluburi sportive, Comitetul Olimpic și Sportiv Român. De asemenea, se propune separarea Federației 
Sportului Universitar de cel Școlar. 
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       2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituția României, republicată. 
 

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 propunerea 
legislativă în ședințe separate și în ședință comună. 
 Comisia pentru învățământ a dezbătut separat propunerea legislativă în ședințele din data de 29 martie și 5 aprilie 2022. 

Comisia pentru învățământ și Comisia pentru tineret și sport au dezbătut propunerea legislativă în ședința comună din data de 12 
aprilie 2022. 

La lucrări au fost prezenți din partea Comisiei pentru învățământ 19 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei. 
Membrii Comisiei pentru tineret și sport au fost prezenți la lucrări conform listei de prezență. 
În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat ca 

invitați: domnul Zoltan Kallos - secretar de stat și domnul Florian Lixandru - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației; domnul Demeter 
Andras - secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii; domnul senator Matei Constantin Bogdan - inițiator.  

 
5. În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, cu 20 de voturi pentru și 5 abțineri, membrii celor două Comisii au 

hotărât să supună plenului Camerei Deputaților un raport comun de adoptare cu amendamentele admise din Anexa ce face parte din 
prezentul raport comun.  

 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

 
 

PREȘEDINTE 
Oana-Silvia ȚOIU 

SECRETAR 
Filip HAVÂRNEANU 

 

SECRETAR 
Ovidiu Sergiu BÎLCEA 
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 Anexa  
AMENDAMENTE ADMISE  

 
Nr. 
crt. 

Text  
Lege nr.1/2011 cu m si c ult 

Text  
propunere legislativă

Text propus de Comisii 
(autor amendamente)

Motivare 

1.  
--- 

Titlul Legii: Lege pentru completarea și 
modificarea Legii educației naționale 
nr.1/2011 

Titlul Legii: Lege pentru 
modificarea și completarea Legii 
educației naționale nr.1/2011

Respectarea normelor 
de tehnică legislativă  

2.  
--- 

Legea educației naționale nr. 1/2011, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se completează 
după cum urmează: 

Articol unic  -  Legea educației 
naționale nr. 1/2011, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 
2011, cu modificările și 
completările ulterioare, se 
modifică și se completează după 
cum urmează:

Respectarea normelor 
de tehnică legislativă 

3. Art. 42. - (1) Învățământul de artă și învățământul sportiv se 
organizează pentru elevii cu aptitudini în aceste domenii. 
(2) Unitățile în care se organizează învățământul de artă și 
învățământul sportiv de stat se stabilesc de către autoritățile 
administrației publice locale cu avizul conform al 
inspectoratelor școlare, potrivit legii. 
(3) În învățământul de artă și în învățământul 
sportiv: 
a) școlarizarea se realizează, de regulă, 
începând cu învățământul gimnazial; 
b) elevii pot fi înscriși numai pe baza testării aptitudinilor 
specifice; 
c) planurile-cadru de învățământ sunt adaptate specificului 
acestui învățământ; 
d) studiul disciplinelor de specialitate se realizează pe clase, 
pe grupe sau individual, potrivit criteriilor stabilite de 
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului; 
e) programele școlare pentru învățământul liceal de artă și 
pentru învățământul liceal sportiv respectă obiectivele 
educaționale stabilite pentru profilul respectiv.  
 
 

1. Articolul 42, alineatul (3), litera a), se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
 
 
 
(3) În învățământul de artă și în învățământul 
sportiv: 
a) școlarizarea se realizează începând cu 
învățământul primar; 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Articolul 42, alineat (4), se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

1. La articolul 42, alineatul (3) 
litera a) și alineatul (4) se 
modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
”a) școlarizarea se poate realiza 
începând cu învățământul primar; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respectarea normelor 
de tehnică legislativă 
 
 
 
Formularea  din 
inițiativă induce ideea 
de obligativitate, ori 
trebuie menținută 
posibilitatea ca, atât în 
domeniul artistic, cât 
și în domeniul sportiv, 
școlarizarea să se 
poată realiza începând 
cu învățământul 
gimnazial. 
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(4) Pentru activitatea sportivă și artistică de 
performanță, la propunerea autorităților 
administrației publice locale, a inspectoratelor 
școlare, a Ministerului Culturii și 
Patrimoniului Național și/sau a instituțiilor 
publice de cultură împreună cu Ministerul 
Educației, Cercetării, Tineretului și 
Sportului se pot organiza cluburi școlare și 
unități de învățământ preuniversitar de stat cu 
program sportiv sau de artă, integrat ori 
suplimentar. 
 

(4) Pentru activitatea artistică de performanță, 
la propunerea autorităților administrației 
publice locale, a inspectoratelor școlare, a 
Ministerului Culturii și/sau a instituțiilor 
publice de cultură împreună cu Ministerul 
Educației Naționale se pot organiza cluburi 
școlare și unități de învățământ preuniversitar 
de stat cu program de artă, integrat ori 
suplimentar. 
 
 

 

(4) Pentru activitatea artistică de 
performanță, la propunerea 
autorităților administrației publice 
locale, a inspectoratelor școlare, a 
Ministerului Culturii și/sau a 
instituțiilor publice de cultură, 
Ministerul Educației poate 
înființa unități de învățământ 
preuniversitar de stat/ clase cu 
program de artă, integrat ori 
suplimentar.” 

Autori: Deputat PSD Intotero 
Natalia-Elena, deputați UDMR 

Gál Károly și Szabó Ödön 

 
Cf art. 22 Legea 
1/2011. Pentru a se 
include autoritatea 
responsabilă cu 
aprobarea înființării.  
 

4.  
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(4.1) Pentru activitatea sportivă de 
performanță, la propunerea autorităților 
administrației publice locale, a 
inspectoratelor școlare, a Ministerului 
Tineretului și Sportului, Comitetului 
Olimpic și Sportiv Român, Federațiilor 
Sportive Naționale, academiilor sportive, 
cluburilor sportive, cluburilor sportive 
universitare, asociațiilor sportive împreună 
cu Ministerul Educației Naționale se pot 
înființa cluburi școlare și unități de 
învățământ preuniversitar de stat, clase 
vocaționale cu program sportiv integrat ori 
suplimentar. 
 
 

2. La articolul 42, după alineatul 
(4) se introduce un nou alineat, 
alin. (41) cu următorul cuprins: 
”(41) Pentru activitatea sportivă de 
performanță, la propunerea 
autorităților administrației publice 
locale, a inspectoratelor școlare, a 
Ministerului Sportului, a 
Comitetului Olimpic și Sportiv 
Român, a Comitetului Național 
Paralimpic, a federațiilor sportive 
naționale, a cluburilor sportive 
școlare, a cluburilor sportive 
universitare, a cluburilor sportive, 
a asociațiilor sportive, Ministerul 
Educației poate înființa unități de 
învățământ preuniversitar de 
stat/ clase cu program sportiv, 
integrat ori suplimentar.” 

Respectarea normelor 
de tehnică legislativă 
 
 
 
 
Cf art. 22 Legea 
1/2011. Pentru a se 
include autoritatea 
responsabilă cu 
aprobarea înființării.  
Nu există sintagma 
”academii sportive” 
în L 69/2000 
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(5) Învățământul de artă și învățământul sportiv integrat se 
organizează în școlile și liceele cu program de artă, respectiv 
sportiv, precum și în clase cu program de artă sau sportiv, 
organizate în celelalte unități de învățământ primar, gimnazial 
și liceal. 
(6) Organizarea învățământului de artă și a învățământului 
sportiv se face prin regulamente aprobate de ministrul 
educației, cercetării, tineretului și sportului. 
 (7) Unitățile de învățământ cu program sportiv suplimentar, 
denumite cluburi sportive școlare, se constituie ca unități de 
învățământ de nivel liceal, independente sau afiliate pe lângă 
alte unități de învățământ de același nivel. 

--- 
 
 

 

Autori: Deputat PSD Intotero 
Natalia-Elena, deputați UDMR 

Gál Károly și Szabó Ödön 
 

5.  
 
Art. 42. - (8) Pentru buna desfășurare a 
activității, cluburile sportive școlare 
beneficiază de baze sportive proprii și de acces 
în bazele sportive care aparțin celorlalte unități 
de învățământ, cu acordul conducerilor acestor 
unități de învățământ. 
 
 
(9) Elevii au acces liber în cluburile sportive, în palatele și 
cluburile copiilor. 
(10) Pentru buna desfășurare a activităților artistice, unitățile 
de învățământ gimnazial și liceal beneficiază de săli de 
repetiție și spectacol proprii sau de acces la sălile unităților de 
învățământ de același nivel, cu acordul conducerii acestora. 
(11) Cluburile sportive școlare pot să fie 
finanțate și de autoritățile administrației 
publice locale. 
(12) Toți elevii cuprinși în grupele de performanță sunt înscriși 
într-un Registru național al performanțelor sportive, în baza 
reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului educației, 
cercetării, tineretului și sportului. 

3. Articolul 42, alineat (8), se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
(8) Pentru buna desfășurare a activității, 
cluburile sportive școlare, liceele cu profil 
sportiv, clasele vocaționale beneficiază de 
baze sportive proprii și de acces gratuit în 
bazele sportive care aparțin celorlalte unități de 
învățământ preuniversitar publice precum și 
a celor aparținând administrațiilor publice 
locale, cu acordul conducerilor acestor.  
 
 
 
 
 
(11) Cluburile sportive școlare și universitare, 
liceele cu profil sportiv, clasele vocaționale 
pot să fie finanțate și de autoritățile 
administrației publice locale. 

 

 
 
 

 
Pct. 3 - Se elimină. 

Autori: Deputat PSD Intotero 
Natalia-Elena, deputați UDMR 

Gál Károly și Szabó Ödön 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Se încalcă prevederile 
legale în vigoare ce 
reglementează 
domeniul public și 
privat al statului și 
autonomia publică 
locală. Textul nu este 
în acord cu art. 112 
din Legea 1/2011. 
  
 
 
Propunerea  nu ține 
cont de legislația 
actuală, cu privire la 
posibilitatea finanțării 
activității sportive de 
către autoritățile 
publice locale, care nu 
exclude structurile 
sportive de drept 
public, școlare și 
universitare. 
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6. Art. 43. - (1) Pentru sprijinirea activității sportive și artistice 
de performanță, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului 
și Sportului organizează tabere sportive sau de creație 
artistică, concursuri sportive sau artistice, campionate școlare, 
precum și festivaluri și acordă burse și alte forme de sprijin 
material. 
(2) Pentru activitățile sportive, în structura 
Ministerului Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului funcționează 
Federația Sportului Școlar și Universitar. 
 

--- 

4. Articolul 43, alineat (2), se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 
 
(2) Pentru activitățile sportive școlare din 
sistemul preuniversitar în structura 
Ministerului Educației Naționale 
funcționează Federația Sportului Școlar. 
 
 
 
 
(2.1) Pentru activitățile sportive 
universitare din sistemul universitar în 
structura Ministerului Educației Naționale 
funcționează Federația Sportului 
Universitar. 

 
 
 
 

Pct. 4 - Se elimină. 
Autori: Deputat PSD Intotero 

Natalia-Elena, deputați UDMR 
Gál Károly și Szabó Ödön 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Educația fizică 
școlară și universitară 
și sportul școlar și 
universitar sunt 
componente  în cadrul 
Sistemului național de 
educație fizică și sport 
cu conexiuni 
multiple, în 
permanentă relație de 
interdependență, atât 
în ceea ce privește 
activitățile 
competiționale, cât și 
cele de susținere și 
menținere, de 
realizare a  
interacțiunilor și  
finalităților. 
Dezvoltarea sportului 
școlar și universitar 
necesită o abordare 
strategică, precum și o 
sincronizare perfectă 
între dezvoltarea 
bazei (sportul școlar) 
și susținerea, 
exploatarea și 
îmbunătățirea a ceea 
ce este deja 
implementat la nivel 
universitar. 
Acte normative care 
utilizează sintagma 
FSSU: Legea nr. 
310/2021 privind 
prevenirea și 
combaterea dopajului 
în sport (prevede de 5 
ori Federația 
Sportului Școlar și 
Universitar), HG 
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1239/1996; HG 
369/2021; HG 
1447/2007; patru 
OME. Se va crea 
confuzie în ordinele 
ministrului,  fiind 
specializate pe o 
ramură sau alta și nu 
se va ști la care 
federație se referă 

7.  
 
 
Art. 43. - (3) Ministerul Culturii și 
Patrimoniului Național și celelalte ministere 
interesate, Comitetul Olimpic și Sportiv 
Român, federațiile sportive naționale, 
autoritățile locale, precum și instituțiile de 
cultură pot sprijini financiar și material 
activitățile de performanță în domeniul artelor, 
respectiv al sportului. 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Articolul 43, alineat (3), se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 
(3) Ministerul Culturii și Patrimoniului 
Național, Ministerul Tineretului și Sportului 
și celelalte ministere interesate, Comitetul 
Olimpic și Sportiv Român, federațiile sportive 
naționale, academiile sportive, cluburile 
sportive, cluburile sportive universitare, 
asociațiile sportive, companiile private, 
autoritățile locale, precum și instituțiile de 
cultură pot sprijini financiar și material 
activitățile de performanță în domeniul artelor, 
respectiv al sportului. 
 
 
 
 
(3.1) Companiile private care încheie 
contract de parteneriat cu unitățile de 
învățământ care desfășoară învățământ 
vocațional integrat și suplimentar, potrivit 
reglementărilor legale din domeniul educației 
naționale, beneficiază de facilități la plata 
impozitelor, taxelor și contribuțiilor 
datorate bugetului de stat, bugetului 

3. La articolul 43, alineatul (3) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
”(3) Ministerul Culturii și celelalte 
ministere interesate, Comitetul 
Olimpic și Sportiv Român, 
Comitetul Național Paralimpic, 
federațiile sportive naționale, 
autoritățile locale, precum și 
instituțiile de cultură pot sprijini 
financiar și material activitățile de 
performanță în domeniul artelor, 
respectiv al sportului.” 

Autori: Deputat PSD Intotero 
Natalia-Elena, deputați UDMR 

Gál Károly și Szabó Ödön 
 
 

Alin. (3.1) Se elimină. 
Autori: Deputat PSD Intotero 

Natalia-Elena, deputați UDMR 
Gál Károly și Szabó Ödön 

 

 
 
 
Formularea este 
confuză și 
nestructurată în 
funcție de 
competențele fiecărei 
instituții/organizație 
/structură sportivă, de 
drept public sau privat 
și de interacțiunile 
părților componente 
ale sistemului 
național de educație 
fizică și sport din 
România. Nu există o 
analiză a costurilor 
suplimentare și a 
impactului bugetar. 
 
 
 
Alineatul propus face 
obiectul  modificării/ 
completării Codului 
Fiscal. 
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(4) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 
colaborează cu instituții, cu organizații și cu alte persoane 
juridice, respectiv cu persoane fizice pentru asigurarea 
resurselor financiare și materiale necesare desfășurării, în 
bune condiții, a învățământului de artă și învățământului 
sportiv integrat și suplimentar, precum și a competițiilor 
artistice și sportive de nivel regional și național. 

asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor 
speciale sau bugetelor locale, potrivit 
prevederilor legale. 
 
 

--- 
8.   

 
 
 
 

--- 

 
 
 
 

--- 

4. După articolul 2541 se 
introduce un nou articol, art. 
2542, cu următorul cuprins: 
”Art. 2542 - Conform principiilor 
prevăzute la art. 3 lit. i) și s), pentru 
ocuparea posturilor 
didactice/catedrelor vacante/ 
rezervate care necesită atestate și 
avize suplimentare, începând cu 
etapa de completare de normă 
didactică de predare, solicitanții, 
inclusiv cadrele didactice titulare, 
trebuie să prezinte în perioadele de 
înscriere și de verificare a 
dosarelor/validare a fișelor de 
înscriere la aceste etape avizele/ 
documentele justificative 
necesare, după cum urmează: 
a) avizele eliberate de cultele 
recunoscute oficial de stat, pentru 
ocuparea catedrelor 
vacante/rezervate la disciplina 
Religie, în care se precizează etapa 
de mobilitate pentru care au fost 
eliberate;  
b) avizul Inspectoratului General 
al Poliției Române/Autorității 
Rutiere Române, pentru ocuparea 
catedrelor de pregătire/instruire 

 
 
 
 
 
Preluare art. 4 alin. (2) 
din Ordinul 
5578/2021 -
Metodologia cadru 
privind mobilitatea 
personalului didactic 
de predare din 
învățământul 
preuniversitar 
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practică din domeniul 
"Transporturi/Conducerea 
autovehiculelor"; 
c) avizul cultului sau avizul special 
al cultului recunoscut oficial de 
stat, în baza Protocolului semnat 
cu Ministerul Educației, pentru 
ocuparea tuturor posturilor 
didactice/catedrelor 
vacante/rezervate din cadrul 
seminariilor/liceelor vocaționale 
teologice și a posturilor 
didactice/catedrelor constituite din 
discipline teologice de specialitate, 
în care se precizează etapa de 
mobilitate pentru care au fost 
eliberate; 
d) avizul Ministerului Apărării 
Naționale, avizul Ministerului 
Afacerilor Interne sau avizul 
Ministerului Justiției, pentru 
ocuparea posturilor 
didactice/catedrelor 
vacante/rezervate de la liceele 
militare, din unitățile de 
învățământ preuniversitar din 
sistemul de apărare, de informații, 
de ordine publică și de securitate 
națională și din unitățile de 
învățământ subordonate 
Ministerului Justiției, în care se 
precizează etapa de mobilitate 
pentru care au fost eliberate; 
e) acordul directorului liceului 
pedagogic eliberat în baza 
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criteriilor stabilite de consiliul de 
administrație al unității de 
învățământ, avizat de inspectorul 
școlar care coordonează activitatea 
liceelor pedagogice pentru 
ocuparea posturilor 
didactice/catedrelor 
vacante/rezervate de la 
clasele/grupele din profilul 
pedagogic, de la liceele cu profil 
pedagogic, calificările educator-
puericultor, educatoare sau 
învățător, constituite din 
disciplinele care se regăsesc în 
Regulamentul-cadru pentru 
organizarea și funcționarea 
învățământului pedagogic în 
sistemul de învățământ 
preuniversitar, aprobat prin ordin 
al ministrului educației, în care se 
precizează etapa de mobilitate 
pentru care a fost eliberat; 
f) începând cu etapa de pretransfer, 
avizul operatorului economic 
pentru ocuparea catedrelor 
vacante/rezervate de discipline 
tehnologice sau de pregătire-
instruire practică de la 
clasele/grupele din învățământul 
dual.” 
     Autori: Deputat PSD Intotero 
Natalia-Elena, deputați UDMR 
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