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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 13 şi 14  mai  2019 

 

La lucrările comisiei din zilele de13 și 14 mai 2019 sunt prezenți 17 

deputați din totalul de 20 membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine 

de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale (Plx.232/2019).  

 

La unicul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale (Plx.232/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.71 din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul introducerii unui nou alineat 

(31), potrivit căruia pentru disciplinele din domeniul sportului, rezultatele 

evaluării sunt exprimate prin calificative, „foarte bineˮ, „bineˮ, „suficientˮ, 

„insuficientˮ, pentru toate formele de învăţământ şi nivel de studiu, excepţie 

făcând şcolile de profil sportiv. Astfel, va creşte participarea la orele de 

educaţie fizică şi sport a elevilor şi studenţilor din România, în special a 

tinerilor cu obezitate infantilă, nefiind intimidaţi de evaluarea prin notare cu 

numere întregi de la 1 la 10. 

 Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, 

republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

În ziua de 14 mai 2019, Comisia pentru sănătate şi famile şi-a 

desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind distribuite 

membrilor comisiei materiale documentare asupra proiectelor aflate pe 

agenda de lucru a comisiei din săptămâna următoare. 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.Dr. Florin BUICU 
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