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AVIZ 

asupra propunerii legislative privind susţinerea copiilor şi tinerilor români cu 

performanţe remarcabile 

 
 
 
  Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a transmis, cu adresa 

nr. 59 din 17 aprilie 2000, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale, în vederea avizării, propunerea legislativă 

privind susţinerea copiilor şi tinerilor români cu performanţe remarcabile. 

  În şedinţa din 14 iunie 2000, Comisia a analizat propunerea 

legislativă şi a hotărât, cu majoritate de voturi, să îi acorde aviz favorabil, cu 

următoarele amendamente: 
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  Amendamente admise: 
 
Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.     “Art. 14 – Tinerii care 

au obţinut rezultate 
profesionale cu 
recunoaştere internă şi 
internaţională care, după 
absolvirea studiilor, în ţară 
sau străinătate, lucrează în 
România, beneficiază, 
pentru primii zece ani de 
activitate, pe lângă salariul 
de încadrare, de o 
indemnizaţie egală cu 
salariul mediu pe 
economie cu condiţia să 
profeseze în domeniul în 
care s-au înregistrat 
performanţele şi să 
menţină rezultatele 
profesionale la cote 
remarcabile. 
    Sumele cuvenite vor fi 
suportate de instituţiile 
angajatoare”. 

    Domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
reformularea art. 14, după 
cum urmează: 
    “Tinerii care au obţinut 
rezultate profesionale cu 
recunoaştere internă şi 
internaţională care, după 
absolvirea studiilor, în ţară 
sau străinătate, lucrează în 
România cel puţin şape 
ani beneficiază, pentru 
primii cinci ani de 
activitate, pe lângă salariul 
de încadrare, de o 
indemnizaţie egală cu 
salariul mediu pe 
economie cu condiţia să 
profeseze în domeniul în 
care s-au înregistrat 
performanţele şi să 
menţină rezultatele 
profesionale la cote 
remarcabile. 
    Sumele cuvenite vor fi 
suportate, în proporţie 
egală, de la bugetul de 
stat şi de către angajator.  
Nerespectarea duratei de 
şapte ani prevăzută 
atrage obligaţia 
beneficiarului 
indemnizaţiei de a 
restitui sumele primite”. 
    Amendamentul a fost 
aprobat cu 5 voturi pentru, 
1 vot contra şi 2 abţineri. 
 

    Este necesar ca 
acordarea de recompense 
unor tineri pentru rezultate 
profesionale de excepţie să 
fie însoţită de obligaţii din 
partea celor recompensaţi. 
Perioada pe durata căreia 
se acordă recompensele 
trebuie stabilită într-o 
optică mai realistă ţinând 
seama de situaţia 
economică a ţării. 
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  Amendamente respinse: 
 
Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.     “Art. 14 – Tinerii care 

au obţinut rezultate 
profesionale cu 
recunoaştere internă şi 
internaţională care, după 
absolvirea studiilor, în ţară 
sau străinătate, lucrează în 
România, beneficiază, 
pentru primii zece ani de 
activitate, pe lângă salariul 
de încadrare, de o 
indemnizaţie egală cu 
salariul mediu pe 
economie cu condiţia să 
profeseze în domeniul în 
care s-au înregistrat 
performanţele şi să 
menţină rezultatele 
profesionale la cote 
remarcabile. 
    Sumele cuvenite vor fi 
suportate de instituţiile 
angajatoare”. 
 

    Domnul deputat Tănase 
Tăvală a propus eliminarea 
acestui articol. 
    Amendamentul de 
eliminare n-a întrunit 
numărul necesar de voturi 
pentru a fi adoptat. În 
favoarea lui au fost 
exprimate 4 voturi, iar 
împotrivă adoptării tot  
4 voturi. 

    Acordarea unei 
indemnizaţii suplimentare 
egală cu salariul mediu pe 
economie pe o durată de 
10 ani este prea mult 
ţinând seama de slabele 
performanţe ale economiei 
româneşti. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Marţian Dan 
 

 

 

 

 


