PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
BUCUREŞTI: 4 iunie 1999
Nr.296/XVIII/9

PROCES-VERBAL
al şedinţei Comisiei din ziua de 2 iunie 1999
La lucrări din totalul numărului membrilor Comisiei (29) au participat 14, 7
fiind prezenţi la medierea Legii învăţământului, respectiv: Stanciu Anghel, Secară
Gheorghe, Asztalos Ferenc, Andronescu Ecaterina, Brezniceanu Alexandru, Hilote
Eugen Gheorghe şi Petrescu Virgil. Au absentat motivat 3 deputaţi: Elek Barna Grupul Parlamentar UDMR, Mariana Valeria Stoica – Grupul Parlamentar PD –
USD şi Ionescu Anton – Grupul Parlamentar PNL.
La lucrările Comisiei participă ca invitaţi:
Ministerul Educaţiei Naţionale
- Liliana Preoteasa – director general
- Adrian Stoica – şef serviciu
Ministerul Tineretului şi Sportului
- Dobrescu Ion – secretar de stat
- Hoffman Arthur – director general
- Pierre Hilerin – Inst.de cercetări
- Popescu Alina - jurist
- Popescu Gabriel – F.R.Fotbal
- Albu Marian – F.R.Fotbal
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- Adrian Dragnea – A.N.E.F.S.
- Filip Constantin – M.E.N.
- Răuţu Constantin – M.Ap.N.
- Ioan Drăgan – Inst.Naţional de Medicină Sportivă
- Carol Corbu – Clubul Steaua
Lucrările Comisiei au fost conduse de către dl. deputat Ionescu Alexandru secretar al Comisiei, în baza mandatului dat de către Biroul Comisiei întrunit în
data de 1 iunie 1999, la propunerea preşedintelui Comisiei, datorită faptului că atât
preşedintele Comisiei, cât şi ambii vicepreşedinţi ai acesteia au participat în
acelaşi interval de timp la lucrarile Comisiei de mediere la Legea învăţământului.
Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.61/1999 privind modul de suportare a cheltuielilor pentru organizarea
şi desfăşurarea în anul 1999 a examenelor din învăţământul
preuniversitar.
2. Proiectul de Lege a educaţiei fizice şi sportului. (continuarea
dezbaterilor).
1.Comisia a început dezbaterea pe marginea proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/1999 privind modul de
suportare a cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea în anul 1999 a
examenelor din învăţământul preuniversitar.
Dl. deputat Alexandru Ionescu roagă reprezentanţii Ministerului Educaţiei
Naţionale să prezinte punctul de vedere al ministerului.
D-na director general Liliana Preoteasa arată că este absolut stringentă
pentru Ministerul Educaţiei Naţionale această ordonanţă, pentru că nu există alte
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fonduri pentru cheltuieli de bacalaureat şi pentru transportul elevilor la centre
pentru examenul de capacitate.
Dl. Adrian Stoica precizează că situaţia din acest an este diferită, toate
cheltuielile au trecut pe seama bugetelor locale; prin această ordonanţă se salvează
două examene naţionale prevăzute în lege prin alocarea unor fonduri din surse
extrabugetare şi bugetare ale ministerului (credit extern), care nu poate acţiona şi
asupra salariilor cadrelor didactice.
Dl. deputat Gheorghe Tarna consideră că textul ordonanţei este foarte prost
întocmit şi propune un text nou care se aprobă cu unanimitate de voturi.
Cu unele modificări rezultate în urma dezbaterilor, proiectul de lege pentru
aprobarea Ordonanţei a fost votat cu majoritate de voturi, urmând să fie înaintat
pentru dezbatere în plenul Camerei. Textul modificat se regăseşte în raportul
asupra legii. La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Alexandru Ionescu,
Mihai Vitcu, Gheorghe Tarna, Petre Moldovan, Sorin Stănescu, Nicolae
Vasilescu, Ionel Marineci, Gheorghe Andrei.
2.În continuare Comisia a procedat la reluarea dezbaterilor pe marginea
proiectului de Lege a educaţiei fizice şi sportului (Titlul II “Organizarea educaţiei
fizice şi sportului”). S-au adoptat în întregime, cu majoritate de voturi, articolele
4-6, corespunzînd Capitolului I “Educaţia fizică şi sportul şcolar şi universitar”. Sa decis apoi separarea în două capitole distincte a vechiului capitol “Educaţia
fizică militară, profesională şi sportul pentru toţi”, adoptându-se în dezbateri, cu
majoritate de voturi, articolele 7-9, corespunzând Capitolului II “Educaţia fizică
militară şi profesională” şi articolele 10-11, corespunzând Capitolului III “Sportul
pentru toţi”.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Alexandru Ionescu, Sorin
Stănescu, Nicolae Vasilescu, Romulus Raicu, Constantin Cotrutz, Petre
Moldovan, Nusfet Şaganai, Petru Bejinariu Gheorghe Tarna, Aureliu Săndulescu,
Ionel Marineci.
În urma dezbaterilor Comisia a adoptat următoarele texte:
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TITLUL II
ORGANIZAREA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI
CAPITOLUL I
EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI SPORTUL ŞCOLAR ŞI UNIVERSITAR
Art. 4
Educaţia fizică şcolară este disciplina obligatorie, prevăzută în planurile de
învăţământ cu un număr de ore diferenţiat, conform curriculumului stabilit de
comun acord între Ministerul Tineretului şi Sportului şi Ministerul Educaţiei
Naţionale.
Art. 5
Ministerul Educaţiei Naţionale organizează activitatea de educaţie fizică şi
practicarea sportului în învăţământul preuniversitar şi universitar.
Art. 6
(1) Activitatea sportivă din unităţile şi instituţiile de învăţământ se organizează în
cadrul asociaţiilor sportive şcolare şi universitare.
(2) Asociaţiile sportive şcolare şi universitare sunt structuri sportive înfiinţate în
condiţiile prezentei legi, a căror activitate este coordonată de către Federaţia
Sportului Şcolar şi Universitar.
(3) Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar, înfiinţată în condiţiile legii, are
următoarele atribuţii:
a) promovarea valenţelor educative ale sportului;
b) iniţierea şi organizarea de programe şi acţiuni de atragere a elevilor şi
studenţilor la practicarea sportului;
c) coordonarea competiţiilor sportive desfăşurate în unităţile şi instituţiile de
învăţământ, organizate de către asociaţiile sportive şcolare şi universitare;
d) sprijinirea sau organizarea, după caz, a competiţiilor locale, zonale şi naţionale
ale reprezentativelor unităţilor şi instituţiilor de învăţământ;
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e) deţinerea competenţei exclusive pentru reprezentarea ţării la competiţiile
oficiale organizate sub egida federaţiilor internaţionale ale sportului şcolar şi
sportului universitar.
(4) Organizarea şi funcţionarea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar se
stabilesc prin hotărâre de guvern.
(5) Finanţarea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar se face prin alocaţii de la
bugetul de stat, pe bază de programe, precum şi prin venituri extrabugetare. Pentru
susţinerea programelor de reprezentare la competiţiile internaţionale oficiale
desfaşurate sub egida federaţiilor internaţionale ale sportului şcolar şi sportului
universitar, Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar poate beneficia cu proritate
de alocaţii guvernamentale.
(6) Participarea la sistemul competiţional pentru elevii şi studenţii din unităţile şi
instituţiile de învăţământ se face exclusiv pe baza legitimaţiei şcolare / de student
şi a avizului medical la zi.
(7) Pentru elevii cu aptitudini sportive, se pot organiza, în condiţiile legii, clase,
şcoli şi licee cu program sportiv, precum şi cluburi sportive şcolare.
(8) Toate unităţile de învăţământ, de stat sau particulare, existente sau nou
înfiinţate, au obligaţia să dispună sau să aibă acces la instalaţii sportive, pentru a
permite desfăşurarea lecţiilor de educaţie fizică şi practicarea sportului cu elevii şi
studenţii.
(9) Bazele sportive proprii vor putea fi puse, gratuit sau cu plată, la dipoziţia
comunităţilor locale, persoanelor fizice sau juridice interesate, cu obligaţia
respectării desfăşurării normale a programelor şi activităţilor de învăţământ,
precum şi celor ale cluburilor sportive şcolare şi cluburilor sportive universitare.
(10) Sportul de performanţă pentru elevi şi studenţi se organizează, de regulă, în
cadrul cluburilor sportive şcolare şi universitare. Elevii şi studenţii pot practica
sportul de performanţă şi în alte cluburi sportive.
CAPITOLUL II
EDUCAŢIE FIZICĂ MILITARĂ ŞI PROFESIONALĂ
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Art. 7
Educaţia fizică militară este disciplină obligatorie, prevăzută în planul de
instrucţie şi învăţământ. Ea se desfăşoară sistematic şi continuu, pe întreaga
perioadă a săptămânii, a procesului de instrucţie şi învăţământ, în limita a cel puţin
3 ore săptămânal, fiind condusă de cadre militare sau civile de specialitate.
Art.8
Educaţia fizică profesională se organizează în domeniile de activitate care
implică diferite forme de practicare a execiţiilor fizice cu scopul dezvoltării şi
menţinerii unei bune condiţii fizice. Educaţia fizică profesională este reglementată
prin acte normative elaborate pentru domeniile interesate.
Art.9
Exerciţiile fizice practicate cu scop profilactic sau terapeutic se structurează
diferenţiat pe domenii, în funcţie de alte obiective urmărite, în afara celor specifice
educaţiei fizice şi sportului. Ele pot fi de întreţinere, ori pentru tratamentul unor
maladii sau corective.
CAPITOLUL III
SPORTUL PENTRU TOŢI
Art. 10
(1) Sportul pentru toţi reprezintă un complex de activităţi bazate pe practicarea
liberă a exerciţiului fizic într-un mediu curat şi sigur, individual sau în grup,
organizat sau independent.
(2) Sportul pentru toţi este sprijinit de către stat, de organizaţii neguvernamentale
şi structuri ale administraţiei locale în vederea menţinerii sănătăţii, a recreării şi
socializării cetăţenilor.
(3) Pentru coordonarea aplicării programului naţional “Sportul pentru toţi”, se
constituie Comitetul Activităţilor Fizice Sportive pentru Sănătate, Educaţie şi
Recreere, organism consultativ pe lângă Secretariatul General al Guvernului, a
cărui organizare, funcţionare şi componenţă se stabilesc prin hotărâre de
guvern.
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Art. 11
(1) Mijloacele financiare necesare susţinerii subprogramelor derulate de Federaţia
Sportivă Naţională “Sportul pentru Toţi” se asigură de la bugetul de stat, sub
formă de subvenţie acordată suplimentar Ministerului Tineretului şi Sportului.
(2) Subprogramele propuse de celelalte instituţii care sunt aprobate anual de către
Comitetul Activităţilor Fizice Sportive pentru Sănătate, Educaţie şi Recreere
vor fi finanţate din subvenţiile de la bugetele locale, din fonduri primite de la
organismele internaţionale, din sponsorizări, donaţii şi legate şi din fonduri ale
bugetului de stat care urmează a fi prevăzute cu această destinaţie la capitolul
“Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret”.

PREŞEDINTE

SECRETAR

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu

Prof.univ.dr.Alexandru Ionescu
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