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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială          Nr. 323/15.10.1997 
 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/1997 privind  

acordarea unor drepturi sociale suplimentare elevilor şi studenţilor  
din învăţământul de stat,  cursuri de zi, în anul 1997 

 
 
 În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/1997 privind acordarea unor drepturi sociale 
suplimentare elevilor şi studenţilor din învăţământul de stat, cursuri de zi, în anul 1997, în şedinţa din       7 octombrie 1997, propunem ca acesta să fie 
supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 
  
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Motivare 

 
1. 

 
Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr. 10 din 4 august 1997 privind 
acordarea unor drepturi sociale suplimentare 
elevilor şi studenţilor din învăţământul de 
stat, cursuri de zi, în anul 1997, adoptată în 
temeiul art.1 li. j din Legea nr. 134/1997 
pentru abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe şi publicatăîn Monitorul Oficial, 
Partea I, nr. 185 din 5 august 1997. 

 
Se propune completarea textului la final cu sintagma “cu 
următoarele modificări:”. 

 
Având în vedere modificarea 
unor texte ale Ordonanţei 
propuse în Raport. 
 

 
2. 

 
Art.2. (1) Drepturile sociale suplimentare se 
acordă elevilor şi studenţilor în următoarele 
cuantumuri individuale:  
-  600.000 lei pentru elevii din clasele I - IV; 

 
Se propune înscrierea ca pct.1, în Legea de aprobare, a unui 
text cu următorul cuprins: 
“1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“Art.2. - (1) Drepturile sociale suplimentare se acordă 

 
Întrucât pentru această categorie 
de elevi s-a propus modificarea 
condiţiilor legate de media 
obţinută (8,50) s-a avut în vedere 
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-  800.000 lei pentru elevii din clasele V - 
VIII; 
-  900.000 lei pentru elevii din clasele IX - 
XII (XIII); 
- 1.000.000 lei pentru studenţi. 
(2) Drepturile sociale suplimentare, în 
cuantumurile prevăzute la alin. (1), se 
acordă prin unităţile şi instituţiile de 
învăţământ, în funcţie de posibilităţi, şi pot 
consta din: 
a) acordarea unor obiecte de îmbrăcăminte şi 
încălţăminte; 
b) acordarea de rechizite şcolare; 
c) acordarea unor alimente neperisabile; 
d) acordarea unei mese pe zi cu hrană caldă. 
 

elevilor şi studenţilor în următoarele cuantumuri 
individuale:  
-  600.000 lei pentru elevii din clasele I - IV; 
-  800.000 lei pentru elevii din clasele V - VIII; 
-  până la 900.000 lei pentru elevii din clasele IX - XII 
(XIII); 
- 1.000.000 lei pentru studenţi. 
(2) Drepturile sociale suplimentare, în cuantumurile 
prevăzute la alin. (1), se acordă prin unităţile şi instituţiile 
de învăţământ, şi pot consta din: 
a) acordarea unor obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte; 
b) acordarea de rechizite şcolare; 
c) acordarea unor alimente neperisabile; 
d) acordarea unei mese pe zi cu hrană caldă.”  
 
Autori: d-nii deputaţi Dumitru Buzatu şi Marian Sârbu 
 
 

caracterul limitat al fondurilor 
alocate cu această destinaţie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eliminarea sintagmei “în funcţie 
de posibilităţi” s-a propus 
Întrucât formularea introduce o 
notă de subiectivism şi echivoc. 

 
3. 

 
ANEXĂ 

Categoriile de beneficiari, criteriile 
generale de acordare şi decontare a 

drepturilor sociale suplimentare 
 

2. Beneficiază de drepturi sociale 
suplimentare: 
- elevii din învăţământul primar şi gimnazial 
care frecventează cursurile de zi, conform 
regulamentelor şcolare; 
- elevii din învăţământul liceal, cursuri de zi, 
care au obţinut în anul şcolar anterior cel 
puţin media generală 9,00 şi media anuală la 
purtare 10; 
- studenţii de la învăţământul de stat, cursuri 
de zi. 

 
Se propune înscrierea ca pct.2 în Legea de aprobare a unui 
text cu următorul cuprins: 
“2. Punctul 2 liniuţa a 3-a din Anexă se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“ - elevii din învăţământul liceal, cursuri de zi, care au 
obţinut în anul şcolar anterior cel puţin media generală 8,50 
şi media anuală la purtare 10;”. 
 
Autori: d-nii deputaţi Dumitru Buzatu şi George Şerban 
 

 
 
 
S-a considerat că sfera elevilor 
merituoşi care trebuie stimulaţi 
şi ajutaţi să-şi continue studiile 
trebuie lărgită cel puţin până la 
această limită (respectiv 
obţinerea mediei generale 8,50. 

 
4. 

 
3. Criteriile specifice de acordare a 

 
Se propune înscrierea ca pct. 3 a unui text cu următorul 

 
Întrucât în lege sunt stabilite 
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drepturilor sociale suplimentare se stabilesc 
în consiliile de administraţie ale 
inspectoratelor şcolare şi în senatele 
universitare, în limita fondurilor repartizate 
cu această destinaţie. 
 

cuprins: 
“3. Punctul 3 din ANEXĂ se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
“3. Acordarea drepturilor sociale suplimentare se stabilesc 
în consiliile de administraţie ale inspectoratelor şcolare şi 
în senatele universitare, în limita fondurilor repartizate cu 
această destinaţie.” 
 
Autori: dl deputat Marian Sârbu 

criteriile de acordare a acestor 
drepturi. 

 
5. 
 

 
4. Termenul de depunere a actelor 
doveditoare este de până la 1 octombrie 
1997 pentru elevi şi 15 octombrie 1997 
pentru studenţi. 
 

 
Se propune înscrierea ca pct. 4 a unui text cu următorul 
cuprins: 
“4. Punctul 4 din ANEXĂ se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
“4. Termenul de depunere a actelor doveditoare este de 
până la 1 noiembrie 1997 pentru elevi şi 15 octombrie 1997 
pentru studenţi.” 
 
Autor: dl deputat Marian Sârbu 

 
Pentru a da posibilitatea acelor 
elevi care devin beneficiari prin 
modificarea pct.2 din ANEXĂ. 
să solicite drepturile sociale 
suplimentare. 

 
6. 

 
6. Acordarea drepturilor sociale 
suplimentare nu influenţează dreptul la 
burse. 
    Drepturile prevăzute în prezenta 
ordonanţă se pot acorda o singură dată sau în 
mai multe tranşe, după caz, fără a se depăşi 
cuantumul stabilit la art.2 pentru fiecare 
categorie de beneficiari. 
 

 
Se propune înscrierea ca pct. 5 a unui text cu următorul 
cuprins: 
“5. Punctul 6 din ANEXĂ se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
“6. Acordarea drepturilor sociale suplimentare nu 
influenţează dreptul la burse. 
    Drepturile prevăzute în prezenta ordonanţă se pot acorda 
integral sau în mai multe tranşe, după caz, fără a se depăşi 
cuantumul stabilit la art.2 pentru fiecare categorie de 
beneficiari.” 
 
Autor: dl deputat Marian Sârbu 

 
 
 
Pentru o mai corectă formulare. 

 
 
     PREŞEDINTE,           SECRETAR, 
  VALENTIN ADRIAN ILIESCU             TEODOR STANCA 
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Expert, 
Elena MESAROŞ 


