
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,         
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT                                       
Bucureşti, 09 februarie 2009              
Nr.29/90               
 

RAPORT  
asupra propunerii legislative privind stimularea elevilor olimpici 

 (Pl. x  91/2008) 
 
 
 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în fond, cu propunerea legislativă privind stimularea elevilor 
olimpici, trimisă cu adresa nr. Pl.x 91 din 3 martie 2008. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul primit de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, avizul 
Consiliului Legislativ şi Punctul de vedere al Guvernului. 
 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru stimularea elevilor care la 
olimpiadele şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării s-au situat pe locurile I-III la fiecare 
disciplină.  
 
 2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, în baza prevederilor art.73 din Constituţia 
României, republicată.  



 2

 
3. La dezbaterea propunerii legislative au participat ca invitaţi, în baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat: doamna Oana Adriana Badea – secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării. 

 
 4. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 31 membri ai Comisiei. 
 
 5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92  alin. (9) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins această propunere legislativă în şedinţa din 27 februarie 2008. 
 
 6. În urma dezbaterii, în şedinţa din 04 februarie 2009, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, a propus 
respingerea propunerii legislative în vederea oferirii posibilităţii Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării de a regândi şi 
reorganiza sistemul de recompensare a elevilor care la olimpiadele şcolare naţionale s-au situat pe locurile I-III, avându-se în 
vedere extinderea sistemului de recompensare de la olimpiadele internaţionale şi la cele interne.  
 
 
 
 
                        PREŞEDINTE                                     SECRETAR 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU                                  Mihai RADAN 
 
 
 
 
 
                 Expert  
                       Ioana Florina Mînzu 
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                  Anexă 
 

I. Amendamente admise 
 
 

Nr. 
crt. 

Text Proiect de Lege Text propus de Comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivare 

1. Titlul Legii: Lege privind stimularea elevilor 
olimpici 

Titlul Legii: Lege privind stimularea 
elevilor care au primit distincţii la 
olimpiadele şcolare naţionale 

Respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

2. Art. 1 – Prin prezenta lege se introduce un 
stimulent acordat elevilor care la olimpiadele 
naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului s-au situat pe locurile 1 – 
3 la fiecare disciplină.  

Art. 1 – Prin prezenta lege se instituie un 
stimulent financiar acordat elevilor care la 
olimpiadele naţionale organizate de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
s-au situat pe locurile I, II şi III la fiecare 
disciplină. 

Respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

3. Art. 2 – (1) Nivelul lunar al stimulentului 
financiar este diferenţiat, după cum urmează: 
- locul I – un salariu minim brut pe ţară garantat în 
plată stabilit prin H.G. în vigoare 
- locul II – 75 % din salariul minim brut pe ţară 
garantat în plată stabilit prin H.G. în vigoare 
- locul III – 50% din salariul minim brut pe ţară 
garantat în plată stabilit prin H.G. în vigoare 
 
 
 
 
          (2) Nivelul lunar al stimulentului financiar 
prevăzut mai sus se acordă pe durata a 12 luni 

Art. 2 – (1) Nivelul lunar al stimulentului 
financiar prevăzut la articolul (1) este 
diferenţiat, după cum urmează: 
a) locul I – un salariu minim brut pe ţară 
garantat în plată stabilit prin hotărâre a 
Guvernului; 
b) locul II – 75 % din salariul minim brut pe 
ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a 
Guvernului; 
c) locul III – 50% din salariul minim brut pe 
ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a 
Guvernului. 
          (2) Nivelul lunar al stimulentului 
financiar prevăzut la alineatul (1) se acordă 

Respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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începând cu luna următoare obţinerii distincţiei 
olimpice.  

pe durata a 12 luni începând cu luna 
următoare obţinerii distincţiei olimpice 
naţionale. 

4. Art. 3 – Finanţarea cheltuielilor pentru plata 
stimulentului financiar prevăzut în prezenta se 
face de la bugetul de stat, prin unitatea de 
învăţământ la care studiază elevul respectiv.  

Art. 3 – Finanţarea cheltuielilor pentru plata 
stimulentului financiar prevăzut în prezenta 
se face de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării.  

Respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

5. Art. 4 – Prezenta lege intră în vigoare la 1 
ianuarie 2008. 

  

6. Art. 5 – Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului va emite norme metodologie pentru 
aplicarea prezentei legi în termen de 30 de zile de 
la publicarea în Monitorul Oficial.  

Art. 5 – Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului va emite norme metodologie 
pentru aplicarea prevederilor prezentei legi 
în termen de 30 de zile de la publicarea în 
Monitorul Oficial al României.  

Respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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