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Citre

Biroul Permanent al camerei Deputafilor

in conformitate cu prevederile art. 74 din Constitu[ia RomAniei,

republicata, vi inaintim aliturat, pentru a fi supusa dezbaterii 9i

adoptdrii Legea educaliei nationale nr. 112011, cu modificdrile 9i

completirile ulterioare, spre a fi supusd dezbaterii gi aprobdrii

Parlamentului Rom6niei, in proceduri de urgen!6'

lnifiatori:

Anexim aliturat tabelul cu semnatarii inifiativei legislative:



Tabel cu semnatarii

propunere legislativi pentru modificarea gi completarea Legii educatiei

nalionale nr. L/2011, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

Nr.crt Numele gi prenumele Semnitura
I

1 Andrei Sava - DePutat PSD lP
\
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Expunere de motive

prin modificirile ce vor fi aduse Legii educagiei nalionale nr. VZALL, republicatb in

Monitorul Oficial nr. 18 din data de 10 ianuarie 2011, cu modific6rile 9i complet6rile

ulterioare, se urmfiregte cregterea burselor pentru studenti la nivelul salariului

minim net Pe economie.

Un student poate beneficia de burs5, in funclie de criteriile stabilite de universitatea

sau facultatea la care este inscris, pe baza rezultatelor academice sau a situatiei

sociale ori medicale. Indiferent dac6 este vorba despre burse de excelent5, de

merit, de studiu sau burse sociale, orice venit suplimentar pentru un tdnir student

este irnpoftant, pentru c5 gcolarizarea atrage cu ea o serie de cheltuieli

substanliale, de la cazare, hran5 gi pdnS la materialele de studiu necesare. Cei mai

mulli dintre studenli nu beneficiazt de venituri proprii, depinz6nd de banii primiti de

la ptringi sau de bursele acordate de universit;ti. Aceste burse au ca scop

sprij inirea gi incurajarea studenlilor in oblinerea unor rezultate academice cAt mai

bune, dar recompensa in bani este, de cele mai multe ori, una simbolici. Totalul

bursei de studii sau de merit pe care o primegte studentul, la momentul de fatb

variaz5 intre 150 si 300 de lei, lunar, in condili i le in care un loc in c6min costE in

jurul a 150 de lei, iar pentru o chirie tinerii ajung sb dea peste 100 de euro pe lun6.

Mai mult, locurile in cbminele studenlegti sunt limitate 9i sunt depSgite cu mult de

cerere.

M6rirea valorii actuale a burselor vine, deci, ca o necesitate subliniati gi de sondajul

realizat de Alianla NalionalS a Organizatorilor studenlegti din Rom6nia, potrivit

caruia g00/o dintre studenli consideri c6 bursa nu le acopera sau acopera par$ial

cheltuieli le minime pentru mas5 9i cazare'

Nemullumirile fa!6 de valoarea burselor universitare manifestate prin diferite

proteste ale studenlilor a condus la unele majoriri in anumite unitit i de

inv6l5m6nt. Cu toate acestea, din cauza neajunsurilor materiale, multi dintre tineri

aleg si se angajezeinc5 din timpul anilor de studiu, iar de cele mai multe ori acest

lucru se vede in rezultatele mai slabe pe care le oblin la inv5l6tur5. ins5, problema

cea mai mare apare atunci cdnd studenlii decid st renunle la studii pentru ci nu

reugesc sb fac5 falt pe ambele planuri (gcoal6 gi carier5). Aceast6 ralitate neplScut6

este fidel redatd de statisticile europene care arati faptul cb Rom6nia se numEr6

printre l5rile cu cele mai reduse rate de absolvenli de studii superioare din U.E.

Este vorba de o rat6 de 20,4a/o,la o lintfi propus6 de UE de 4oo/o
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Parlamentul Rominiei

Camera Deputafilor
LEGE

Senat

Pentru modificarea
Legii educafiei nalionale nr. 1 12011, republicate in Monitorul
Oiicial nr. 18 din data de 1O ianuarie 2O11, cu modificirile gi

comPleti rile ulterioare

Parlamentul Romdniei adopti prezenta lege:

Legea educaliei nalionale nr. l,12011, republicatiin Monitorul Oficial nr. 18 din

data de 1O ianuarie 2O11, cu modificirili gi completirile ulterioare se modifici

gi se completeazi duPi Gum urmeazi:

Articolul223,, alineatul (1o) se modificl gi va avea urmitorul continut:

(ro) studenlii beneficiazd de burse de performanla sau de merit, pentru stimularea

excelenlei, precum 9i de burse sociale, pentru suslinerea financiar6 a studentilor cu

venituri reduse. Cuantumul minim al burselor se propune anual de citre CNFIS, t inAnd

cont ca acesta s6 nu fie mai mic dec6t salariul de bazi minim net pe tari garantat.

prezenta lege a fost adoptati de Camera Deputatilor in gedinta djn
cu respectarea prevederilor art. 76, alin. (2) din Constitutia

Rom6niei.

Pregedintele Camerei Deputatilor
Valeriu $tefan Zgonea

Prezenta lege a fost adoptatH de Senat in gedinga 9in .... '
respectlrea prevederilor art. 76, alin. (2) din Constitulia Rom6niei

Pregedintele Senatu lui
George Crin Laurentiu Antonescu


