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L E G E 
 
pentru modificarea art. 176 din Legea învăţământului nr.  84/1995 

 
 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
 
 
Articol unic. – Articolul 176 din Legea învăţământului  

nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  

nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 176. – (1) Elevii şi studenţii din învăţământul acreditat sau 

autorizat din România, precum şi cei cu domiciliul stabil în România 

care studiază în afara graniţelor ţării beneficiază de tarif redus cu 50% 

pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi 

pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, în tot timpul anului 

calendaristic. 
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(2) Elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu 

şi pentru care nu se asigură transport şcolar, li se decontează cheltuielile 

de transport din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 

prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de 

abonament, în limita a 50 km. 

(3) Pentru distanţe mai mari de 50 km se asigură decontarea 

sumei reprezentând contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru. 

(4) Elevii şi studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii, cu 

domiciliu stabil în România, beneficiază de gratuitate pentru categoriile 

de transport prevăzute la alin.(1). 

(5) Elevii şi studenţii beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru 

accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film şi la alte 

manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice. 

(6) Instituţiile de învăţământ superior au dreptul de a acorda, în 

afara cifrei de şcolarizare aprobate, cel puţin un loc pentru studii gratuite 

absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat primiţi din centrele de 

plasament, în condiţiile stabilite de senatul universitar.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 

şedinţa din 23 octombrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76  

alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
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