
Expunere de motive

Romania poate fi o tara cu adevarat verde, curata si nepoluata, doar daca 

este o Romaniei Educata. Cetatenii pot avea grija de mediul din jur si pot face 

alegeri corecte doar in cunostinta de cauza. Unul din instrumentele care pot 

constientiza impactul activitatilor individuale asupra mediului inconjurator si 

care este foarte putin cunoscut, este calculatorul amprentei ecologice prin care 

fiecare dintre noi poate identifica “costul de mediu” al fiecarei alegeri pe care o 

facem, de la modul de deplasare si alegere a hranei si pana la modul in care ne 

incalzim locuintele.
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In Romania se impune actualizarea programei scolare, astfel incat elevii 

sa fie educati pentru viata, ceea ce contine in mod obligatoriu si educatia 

ecologica, educatia pentru mediu.

Educatia in scoala din Romania trebuie sa cuprinda si discipline de 

educatie pentru mediu, atat la nivelul invatamantului primar, cat si gimnazial. 

Planurile-cadru pot fi modificate doar in urma unor studii realizate de specialistii 

din domeniu, care sa fie inglobate intr-o strategie privind educatia pentru mediu. 

Aceasta strategie trebuie sa arate care sunt beneficiile unei noi materii, ce 

trebuie sa invete elevii, cum pot fi formate cadrele didactice si ce competente 

trebuie sa aiba fiecare elev la fmalizarea acestor cursuri.

Educatia pentru mediu este un proces de educatie pe tot parcursul vietii, 

dar cu cat educatia incepe mai repede, cu atat este mai eficienta si de durata. 

Invatamantul primar este locul potrivit pentru a introduce educatia de mediu, 

intrucat la aceasta varsta copiii percep mediul mai mult instinctiv, natural, 

urmand ca in celelalte cicluri scolare sa compartimenteze informatiile pe teme, 

sa identifice probleme si solutii. Generatiile actuale trebuie formate ca prieteni ai 

naturii.



Conform Eurostat, in acest moment, Romania se afla pe locul 26 in 

JJniunea Europeana la nivelul reciclarii deseurilor. Doar 11,1% din totalul de 

de§euri sunt reciclate. Media europeana a ratei deseurilor reciclate era in 2018 

de 47,2%, in Germania, de exemplu, rata era de 67,3%, iar in Ungaria, Slovacia, 

Polonia si Bulgaria - peste 30%.

Este doar unul dintre exemplele de probleme de mediu pe care Romania le 

are, tara noastra avand deschise numeroase dosare de infringement pe probleme 

de rnediu. Evitarea platii de catre tara noastra a unor amenzi usturatoare pentru 

neindeplinirea tintelor europene de protejare a mediului inconjurator nu se poate 

face fara o educatie pentru mediu corespunzatoare, fara ca oamenii sa inteleaga 

consecintele problemelor de mediu, cum ar fi poluarea din marile orase, in 

primul rand pentru sanatatea lor.

Conformarea cetatenilor nu se poate face doar prin aplicarea unor legi 

dure, cu amenzi mari, taxe suplimentare sau controale drastice, ci in primul rand 

prin educatie. Avem nevoie de cursuri in care elevii sa invete despre bunele 

practici si efectele actiunilor lor asupra mediului. Au nevoie sa fie implicati in 

activitati ecologice, nu doar in cadrul unor programe educationale optionale sau 

nationale de tipul "Scoala Altfel", ci pe tot parcursul anului.

Din alta perspectiva, aceasta completare legislativa este in concordanta cu 

implementarea Pactului Verde European (Green Deal), adoptat de Comisia 

Europeana, care prevede un set de politici ce au ca scop transformarea Europe! 

in primul continent neutru din lume, din punct de vedere climatic, pana in 2050. 

Totodata, prin aceasta completare legislativa, avem in vedere si obiective de 

dezvoltare durabila, prevazute si in ’’Agenda 2030” a Organizatiei Natiunilor 

Unite, mai ales ca schimbarile climatice si degradarea mediului sunt o 

amenintare, pe care o putem preveni prin educatie.
/V ____

In lumina Pactului Verde European si a Agendei 2030 a ONU, ramane 

generatiei noastre misiunea defmitorie de a pregati un cadm de sprijin generatiei 

de maine, prin educatie. Strategia nationala de dezvoltare a ecoturismului in



Romania (2018-2027) are obiectiv strategic educatia ecologica si constientizarea 

publica a valorilor naturale si recomanda implicarea institutiilor de invatamant 

in acest proces. Educarea comportamentului spre responsabilitate si participare 

in activitati de protejare a naturii, a ariilor protejate si a destinatiilor ecoturistice 

va conduce la conservarea naturii.

Prin aceste modificari legislative, dam posibilitatea Ministerului 

Educatiei, in colaborare cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor de a elabora 

0 strategie, in vederea transpunerii acesteia in programa scolara, astfel incat sa 

putem raspunde din timp provocarilor zilei de maine, atat la nivel national cat si 

global. Tranzitia pe care o vom experimenta in anii ce urmeaza impune 

pregatirea unei generatii de ambasadori ai schimbarii, responsabili si prietenosi 

cu mediul inconjurator, care vor impartasi cunostinte despre schimbarile 

climatice si protejarea mediului.

Provocarile legate de mediu necesita un raspuns urgent si ambitios, pentru 

ca viitorul se cladeste cu o generatie pregatita pentru provocarile actuale legate 

de clima si mediu. Investitiile in infrastructure verde, in programe de mediu si 

de management sustenabil al resurselor naturale ale Romaniei nu pot fi sustinute 

eficient in lipsa educatiei corespunzatoare a populatiei.

Este evident faptul ca masura propusa nu genereaza un impact bugetar 

semnificativ. Mai mult decat atat, intr-un orizont de timp de 4-5 ani, anticipam 

ca efectul bugetar va fi chiar favorabil, daca luam in calcul toate efectele sociale 

si economice pozitive generate de aceasta masura.

Fa(a de cele de mai sus, inaintam prezenta propunere legislative spre 

dezbatere §i adoptare.

Initiator
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lonut-Sorin BANCIU 

Deputat PNL



Lege pentru modificarea si completarea art. 65, alin. (6") si articolul 68 alin e) 

din Legea educa^iei nadonale nr. 1/2011 din Legea educa^iei naponale nr. 

1/2011

Nr. Nume, Prenume Semnatura Grup
Parlamentarcrt.
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