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Către, Birou! permanent al Senatului SOCIALCONSILIUL ECONOMI'
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

SENAT

Domnului Secretar General Ciprian BUCUR

Stimate domnule Secretar General,

Referitor la adresa dumneavoastră nr. XXXV 5201/26.11.2021, înregistrată la Consiliul 

Economic şi Social cu nr. 7383/26.11.2021, vă transmitem, alăturat, avizul Consiliului 

Economic şi Social referitor la propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea 

Legii educaţiei naţionale nr J/2011 (b497/l 9J0.2021).

Cu deosebită consideraţie.

Preşedinte, 
Bogdan SIMIO C
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AVIZ

referitor la propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea 

Legii educaţiei naţionale nr,l/2011 (b497/19,10.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru completarea şi modificarea Legii 

educaţiei naţionale nrJ/2011 (b497/î9.10.2021).

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 2.11.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

propunerile de modificare prevăzute în anexă.

Preşedinte, 

Bogdan SIMIQ
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Anexă

Propuneri de modificare aferente
propunerii legislative pentru completarea şi modificarea Legii educaţiei naţionale nrA/2011 (b497/19.10.2021)

Text iniţial Text propusNr, crt Motivare

3. Articolul 42, alineat (8) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

3. Articolul 42, alineat (8) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

Este necesar să se specifice ordinea în care 
sunt puse la dispoziţia CSS-urilor, liceelor cu 
profil sportiv bazele sportive aparţinând 
unităţilor de învăţământ preuniversitar 
public, deoarece, experienţa ne-a arătat că 
aceste baze sunt închiriate cu prioritate 
cluburilor sportive private, deoarece acestea 
aduc un beneficiu material unităţii de 
învăţământ. De foarte multe ori, CSS-urile 
au fost în imposibilitatea de a desfăşura 
activitate sportivă din lipsa de spaţiu de 
antrenament sau au primit permisiunea să 
desfăşoare antrenamente după ora 22.00, 
ceea ce a dus la scăderea numărului de elevi 
sportivi.

1.
Pentru buna desfăşurare a activităţii, 
cluburile sportive şcolare, liceele cu profil 
sportiv, clasele vocaţionale beneficiază de 
hlzQ sportive proprii şi de acces gratuit în 
bâzele sportive care aparţin celorlalte unităţi 
de învăţământ preuniversitar publice precum 
şi a celor aparţinând administraţiilor publice 
locale, cu acordul conducerilor acestora.

Pentru buna desfăşurare a activităţii, 
cluburile sportive şcolare, liceele cu profil 
sportiv, clasele vocaţionale beneficiază de 
baze sportive proprii şi de acces gratuit şi 
prioritar în bazele sportive care aparţin 
celorlalte unităţi de învăţământ 
preuniversitar publice precum şi a celor 
aparţinând administraţiilor publice locale, cu 
acordul conducerii acestora.

5. Articolul 43, alineat (3) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

5. Articolul 43, alineat (3) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

Având în vedere că o parte dintre cluburile 
sportive universitare au trecut în subordinea 
universităţilor în anul 2020, şi că o parte 
dintre sportivii de performanţă care activează 
în aceste cluburi au statutul de student în 
instituţii de învăţământ superior din 
România, ţinând cont şi că deja există

2.
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, Ministerul Tineretului şi Sportului 
şi celelalte ministere interesate, Comitetul 
Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile

Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, Ministerul Tineretului şi Sportului 
şi celelalte ministere interesate, Comitetul 
Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile



Text iniţial Text propusNr. crt. Motivare

sportive naţionale, academiile sportive, 
cluburile sportive, cluburile sportive 
universitare, asociaţiile sportive, companiile 
prijvate, autorităţile locale, precum şi 
instituţiile de cultură pot sprijini financiar şi 
material activităţile de performanţă în 
domeniul artelor, respectiv al sportului.

prevederi în acest sens în Regulamentul- 
cadru de organizare şi funcţionare a 
cluburilor sportive universitare din 
subordinea instituţiilor de învăţământ 
superior de stat aprobat prin Ordinul 
Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3126 
din 29 ianuarie 2020, pentru armonizarea 
cadrului legislativ, considerăm că e necesar 
ca proiectul de lege să prevadă explicit că şi 
universităţile pot sprijini financiar şi material 
performanţa în domeniul artelor şi al 
sportului.

sportive naţionale, academiile sportive, 
cluburile sportive, cluburile sportive 
universitare, asociaţiile sportive, companiile 
private, autorităţile locale, precum şi 
instituţiile de cultură şi instituţiile de 
învăţământ superior (în cazul cluburilor 
sportive şi studenţilor proprii) pot sprijini 
financiar şi material activităţile de 
performanţă în domeniul artelor, respectiv al 
sportului.




