
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,                                                                 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT                                                                  
Bucureşti, 9 februarie 2006                                                                                                       
Nr.29/273 

 
 

Raport 
asupra propunerii legislative pentru acordarea unor burse de merit pentru stimularea performanţei în pregătirea liceală 

şi universitară, (Pl-x 652/2005) 
 

1. În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, modificat şi completat prin H.C.D. 
nr.34/2005, şi cu adresa Pl-x nr. 652/14.12.2005, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a fost sesizată spre dezbatere  
cu propunerea legislativă pentru acordarea unor burse de merit pentru stimularea performanţei în pregătirea liceală şi 
universitară. La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, avizul Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul Consiliului Legislativ, precum şi Punctul de vedere al guvernului. 

Se consideră necesară crearea cadrului legislativ pentru ca elevii şi studenţii performanţi să poată accede mai uşor la 
instituţiile de învăţământ superior de prestigiu european şi mondial, pentru a deveni cadre bine pregătite într-o Românie integrată 
în Uniunea Europeană.  

2. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
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3. La lucrări au fost prezenţi  21 deputaţi, din totalul de 27 membri ai Comisiei. La dezbaterea proiectului de lege a 
participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, d-na Paloma Petrescu, 
secretar de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

 
4. Propunerea legislativă pentru acordarea unor burse de merit pentru stimularea performanţei în pregătirea liceală şi 

universitară a fost respinsă de Senat în şedinţa din 8 decembrie 2005.  
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 
În urma dezbaterii, în şedinţa din  7 februarie 2006, Comisia, cu  un vot pentru, 17 voturi împotrivă şi trei abţineri propune 

Plenului respingerea propunerii legislative, din următoarele motive:  
 

- În prezent există cadru legislativ pentru acordarea de burse în învăţământul preuniversitar şi universitar. În acest sens, 
sunt prevederile din Legea nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din hotărârile de 
guvern nr.445/1997, 34/2003, 1488/2004, 769/2005. 
 
 
 

 
Preşedinte,                                                                                   Secretar, 

     Lia Olguţa Vasilescu                                                                       Mihai Radan 
 
 
             Consilier, 

                                 Ioan Ianoş 


