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RAPORT 
 

asupra propunerii legislative privind acordarea burselor de Solidaritate 
,,Egalitatea Sanselor,, 

 
1. În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei 

Deputatilor, cu adresa nr.528 din 3 februarie 2003 – Cabinet Secretar General – 
Comisia pentru învatamânt, stiinta, tineret si sport a primit, spre dezbatere si 
avizare, propunerea legislativa privind acordarea burselor de Solidaritate 
,,Egalitatea Sanselor,,.  

2. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare acordarea de burse 
pentru tineri dotati care nu au resursele financiare necesare pentru a se pregati. 
Reglementarea ar avea ca rezultat îmbunatatirea conditiilor de studiu pentru 
elevii si studentii care nu dispun de posibilitati materiale suficiente pentru a 
obtine rezultate remarcabile, astfel încât sa existe o reala valorificare a 
disponibilitatilor lor intelectuale . 

3. Prin obiectul sau de reglementare propunerea legislativa face parte din 
categoria legilor ordinare. 

4. La lucrarile Comisiei au fost prezenti 22 deputati din totalul de 25. 
Propunerea legislativa a fost respinsa , întrunind 15 voturi pentru respingere si o 
abtinere. 

5. În urma examinarii propunerii legislative, Comisia a hotarât, cu 
unanimitate de voturi, ca aceasta nu poate fi acceptata si propune Plenului 
respingerea pentru urmatoarele motive: 

- nu tine seama de faptul ca în actualul sistem de învatamânt din România, 
acordarea de burse de studiu pentru elevi si studenti este clar reglementata atât 
prin Legea învatamântului nr.84/1995, republicata, (art.172), cât si prin actele 
normative conexe: H.G.nr.853/25.X.1995, cu modificarile si completarile 
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ulterioare, H.G. nr.1020/11.X.2001, H.G.nr.1070/25.X.2001 si 
H.G.nr.34/16.01.2003; 

- numeroase consilii locale nu sunt în masura, datorita precaritatii 
veniturilor bugetelor locale, sa asigure plata unor astfel de burse; 

- propunerea legislativa nu este însotita de fisa financiara care ar trebui sa 
evalueze amploarea impactului financiar a acestui nou sistem de burse ; 

- proiectul de lege  contine o serie de formulari imprecise sau ambigue, 
semnalate în avizul Consiliului Legislativ. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 

prevederilor art.72 din Constitutia României. 
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