
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 
 

 
         Comisia pentru buget, finanțe 
         și bănci 

                        București, 25 iunie 2014 
       Nr. 4c- 2/321 

 

 Comisia pentru învățământ, știință, 
 tineret  și sport          
 Bucureşti, 16 iunie 2014 
 Nr. 4C- 9/134 

 
 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT  
AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 
privind constituirea Fondului Național  pentru Studii Externe, trimisă spre 
examinare Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 
 

 
  Comisia pentru buget, finanțe 
  și bănci 
  București, 25 iunie 2014 
  Nr. 4c- 2/321 

 

 Comisia pentru învățământ, știință,  
 tineret  și sport          
 Bucureşti, 16 iunie 2014 
 Nr. 4C- 9/134 

 
 

RAPORT COMUN 
 

asupra propunerii legislative privind constituirea Fondului Național 
 pentru Studii Externe 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor,  republicat,  Comisia pentru buget finanţe şi bănci și Comisia 
pentru  învățământ, știință,  tineret  și sport, au fost sesizate spre dezbatere în 
fond, cu propunerea legislativă privind constituirea Fondului Național  pentru 
Studii Externe, trimisă cu adresa nr. Plx. 275/2014. 

 
Conform prevederilor art. 75 alineatele (1) și (3) din Constituţia 

României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct. 1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 
propunerea legislativă, în şedinţa din 27 mai 2014. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.38/15.01.2014, a avizat 
negativ propunerea legislativă. 

Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați a 
avizat negativ propunerea legislativă. 

Prin obiectul său de reglementare, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare constituirea 

Fondului Naţional pentru Studii Externe, în vederea sprijinirii tinerilor care nu 
dispun de mijloace financiare necesare efectuării de mobilităţi de tip Erasmus. 
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Conform art.61 și art.63 din Regulamentul Camerei Deputaților,  
propunerea legislativă a fost dezbătută în ședințe separate, astfel: 

- În data de 24 iunie 2014 la Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
- În data de 11 iunie 2014 la Comisia pentru învățământ, știință,     

tineret  și sport. 
 

Din totalul de 34 de membri ai Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci au fost prezenţi la dezbateri 33 deputaţi,  iar la Comisia  pentru 
învățământ, știință,   tineret  și sport au participat 13 membri din totalul de 25 
deputați ai comisiei. 

 
În conformitate cu prevederile art.54 și 55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, ca invitat a participat,  la dezbaterile ce au avut loc la 
Comisia  pentru învățământ, știință,   tineret  și sport , domnul Andrei Gheorghe 
Kiraly- secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale. 

 
În urma dezbaterilor asupra propunerii legislative privind 

constituirea Fondului Național  pentru Studii Externe,  Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci și Comisia pentru pentru învățământ, știință, tineret  și sport, 
propun, cu majoritate de voturi a celor prezenți la dezbateri, respingerea 
propunerii legislative, din următoarele considerente: 

 
- iniţiatorii nu au indicat sursa de finanţare necesară implementării 

soluţiilor legislative propuse prin proiectul de act normativ, în conformitate cu 
prevederile art. 138 alin.(5) din Constituţia României, republicată, potrivit 
căruia: “Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”. Iniţiativa legislativă are implicaţii asupra bugetului de stat, fiind 
astfel aplicabile dispoziţiile art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prezentarea fişei 
financiare însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată; 

- nu s-a realizat studiul de impact, care, în conformitate cu prevederile 
art. 7 din Legea responsabilității fiscale nr. 69/2010, precum și prevederile art. 
33 din legea nr. 24/2000, republicată, este obligatoriu; 

- în prezent, în conformitate cu prevederile alin. (1) al art. 204 din 
Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 
studenții care provin din familii cu venituri reduse beneficiază de un sistem de 
împrumuturi bancare pentru efectuarea studiilor, garantate de stat, în condițiile 
legislației în vigoare, prin Agenția de credite și burse de studii. Totodată, 
conform alin. (10) al art. 205, Ministerul Educației Naționale poate acorda 
anual burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în 
străinătate,  prin concurs organizat la nivel național; 

- statul, prin instituțiile publice, în acest caz Ministerul finanțelor 
Publice, nu poate credita cetățenii, ci doar poate emite garanții, motiv pentru 
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care constituirea Fondului Naţional pentru Studii Externe în scopul creditării 
studenților nu constituie o soluție viabilă;  

- în ceea ce privește sumele acordate, acestea pot fi recuperate numai 
în situația în care plățile lunare se efectuează în termenul de 4 ani de la 
finalizarea programului, doar dacă tinerii respectivi se întorc în țară, deoarece, 
deși sumele sunt asimilate creanțelor fiscale, Agenția Națională de Administrare 
Fiscală nu are competență în afara granițelor țării;  

- creditarea propusă poate fi interpretată ca generând situații 
discriminatorii între persoanele care vor beneficia de resurse financiare pentru 
efectuarea de studii sau practică în afara țării și cele care doresc să studieze sau 
să efectueze practică în instituții din țară. 

 
 
 

   
 
 

PREŞEDINTE 
 

Gheorghe- Eugen NICOLĂESCU 

PREŞEDINTE 
 

Angel TÎLVĂR 
 
 
 

SECRETAR 
 

Mihai-Aurel DONŢU  

SECRETAR 
 

Victor CRISTEA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar 
                Ioana Florina Mînzu     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şef serviciu, Giorgiana Ene 
Consilier parlamentar, Luminița Ana          
Ghiorghiu  

 


