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RAPORT COMUN 
 
 
 
 
 

Cu adresa nr. Pl-x 71 din 11 februarie 2009, Biroul Permanent conform art. 95 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, pentru examinare şi avizare 
în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport cu propunerea legislativă pentru acordarea de credite preferenţiale pentru 
studenţi. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ şi 
avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi precum şi punctul de vedere al 
Guvernului. 

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare sprijinirea tuturor 
categoriilor de studenţi în accesarea de credite bancare preferenţiale pentru studii. 

Aceste credite urmează a fi folosite pentru achitarea costului şcolarizării, 
respectiv taxe de studii, cheltuieli de întreţinere, cumpărare de material didactic. 
Studenţii care ar putea beneficia de acest tip de credite trebuie să aibă sub 35 de ani, să 
dovedească prin acte justificative calitatea de student şi să aibă acordul instituţiei de 
învăţământ unde sunt înmatriculaţi. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 
din Constituţia României, republicată. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din data de 4 
februarie 2009. 

În conformitate cu prevederile art. 61şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  şi Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au examinat propunerea legislativă, în şedinţe 
separate. 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat activitatea în 
data de 25 februarie 2009. 
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În urma dezbaterilor Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi, respingerea propunerii legislative, din următoarele motive: 

- pe timpul dezbaterilor, a rezultat faptul că membrii Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport susţin ideea acordării de credite bancare studenţilor, 
dar scopul promovării prezentei propuneri legislative se atinge prin înfiinţarea Agenţiei 
de Credite pentru Studenţi, care se află deja în stadiu avansat de legiferare; 

- adoptarea prezentei propuneri legislative ar conduce la legiferări paralele ale 
aceluiaşi subiect, fapt ce poate genera confuzie şi chiar dificultăţi în aplicare; 

- există în derulare unele programe chiar pe tema creditelor pentru studenţi. 
La lucrările Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au fost prezenţi 

23 deputaţi, din totalul de 31 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat ca invitaţi: doamna Oana 
Badea, secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, doamna 
Roxana Petrescu, consilier în cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi doamna Aurelia 
Tudor, consilier superior în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat activitatea în data de      
1 aprilie 2009. 

În urma dezbaterilor Comisia, cu majoritate de voturi, propune respingerea 
acestui act normativ deoarece prin promovarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2009 
privind înfiinţarea Agenţiei de Credite pentru Studenţii de Învăţământ Superior de Stat şi 
Particular Acreditate, iniţiativa legislativă nu mai are obiect de reglementare. 

La lucrările comisiei au participat 26 deputaţi, din totalul de 30 membri ai 
comisiei. 

In urma finalizării discuţiilor asupra propunerii legislative pentru acordarea de 
credite preferenţiale pentru studenţi, comisiile propun, cu majoritate de voturi, 
întocmirea unui raport de respingere avându-se în vedere considerentele invocate mai 
sus.  
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Consilier parlamentar 
Mariana Bărdiţă 
Expert parlamentar 
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