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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.82 din Legea educației naționale nr.1/2011
(Plx.43/2018)
1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx.43 din 19 martie 2018, Comisia
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.82 din
Legea educației naționale nr.1/2011.
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele
minorităților naționale, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, avizul favorabil al Consiliului Legislativ
nr. 196/12.03.2018 și avizul favorabil al Consiliului Economic și Social nr. 899/27.02.2018, Punctul de vedere favorabil al Ministerului
Educației Naționale nr. 8772/10.04.2018.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, în sensul instituirii obligativității acordării, de către consiliile locale, a burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor
social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar, cât și o valoare minimă a acestora, stabilită anual prin
hotărâre a Guvernului.
2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73
din Constituţia României, republicată.

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 17 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat
ca invitați: domnul Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale; doamna Monica Andreea Marinescu - consilier,
Ministerul Finanțelor Publice; Ioana Băltărețu și Ștefan Alexandru Stancu - Consiliul Național al Elevilor.
3. 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.
4. În urma dezbaterii, în şedinţa din 17 aprilie 2018, Comisia a propus, cu 12 voturi pentru și 5 voturi împotrivă, adoptarea propunerii
legislative cu amendamentele admise din Anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

PREŞEDINTE
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ

SECRETAR
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Consilier parlamentar
Ioana Florina Mînzu
Ioan Voica
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Anexă
AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.
1.

Text
Legea 1/2011 cu m și c ult
---

2.
---

3.
Art. 82 - (1) Elevii de la cursurile cu
frecvență
din
învățământul
preuniversitar de stat pot beneficia
de burse de performanță, de burse de
merit, de burse de studiu și de burse
de ajutor social.
4.

---

Text
propunere legislativă
Titlul Legii:
Lege pentru modificarea și
completarea art.82 din Legea educației naționale
nr.1/2011
Articol unic. - Articolul 82 al Legii 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
și va avea următorul cuprins:

Alineatul (1) al articolului 82 se modifică și va avea
următorul cuprins:
”(1) Elevii de la cursurile cu frecvență din
învățământul preuniversitar de stat beneficiază lunar
de burse de performanță, de burse de merit, de burse
de studiu și de burse de ajutor social.”

Text propus de Comisie
(autor amendament)
Text nemodificat

Motivare

Articol unic. - Articolul 82 al Legii
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

1. Text nemodificat

După alineatul (1) se introduc două noi alineate, 2. După alineatul (1) se introduc
alin. (11) și alin. (12), cu următorul cuprins:
două noi alineate, alin. (11) și (12),
cu următorul cuprins:
”(11) Cuantumul minim al bursei de performanță, al
bursei de merit, al bursei de studiu și al bursei de
Text nemodificat
ajutor social se stabilește anual prin hotărâre a
Guvernului.
(12) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de
Text nemodificat
performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.”

3

Respectarea
normelor de
tehnică
legislativă

Respectarea
normelor de
tehnică
legislativă

