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R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea alineatului (5) al articolului 2 din Legea nr.376/2004 privind bursele 

private  
 

1. În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PL.x 
258/22.06.2005, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a fost sesizată spre dezbatere cu proiectul de Lege pentru 
modificarea alineatului (5) al articolului 2 din Legea nr.376/2004 privind bursele private. La analiza proiectului de lege comisia a 
avut în vedere avizele primite de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia juridică de disciplină şi imunităţi, Consiliul 
Legislativ, precum şi punctul de vedere al Guvernului României. 
Prevederile actuale ale acestui alineat îngrădesc posibilitatea celor care acordă bursele private de a evalua, selecţiona şi recruta 
beneficiarul încă din perioada studiilor. Noua propunere contribuie la realizarea unei alternanţe şcoală-muncă, alternanţă ce poate 
asigura competitivitatea absolventului pe piaţa forţei de muncă, pe termen scurt,. respectiv reducerea ratei şomajului în rândul 
tinerilor absolvenţi pe termen mediu şi lung.  
 

2. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
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3. La lucrări au fost prezenţi 19 din totalul de 28 membri ai Comisiei. Raportul Comisiei a fost adoptat în şedinţa din 
6.09.2005, cu 16 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă.  
 4. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 16 iunie 2005. 

5. Potrivit art.75, alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.86 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu 
următoarele amendamente: 

I. AMENDAMENTE ADMISE 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(Legea nr.376/2004) 

Text Senat Text adoptat de Comisie Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0 1 2 3 4 
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Lege pentru modificarea 
alineatului (5) al articolului 2 
din Legea nr.376/2004 privind 
bursele private 
 

 
Articol unic. – Alineatul (5) al 
articolului 2 din Legea 
nr.376/2004 privind bursele 
private, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.899 din 4 octombrie 2004, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 

Lege pentru abrogarea 
alineatului (5) al articolului 2 
din Legea nr.376/2004 
privind bursele private 
 
 
Articol unic. – Alineatul (5) al 
articolului 2 din Legea 
nr.376/2004 privind bursele 
private, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.899 din 4 octombrie 2004 se 
abrogă. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Înlăturarea 
interdicţiei 
privind angajarea 
beneficiarului de 
bursă pe perioada 
studiilor 
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II. AMENDAMENTE RESPINSE 

 
 În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 

 
 
 
 

“Art.2. – (5) Pe perioada acordării 
bursei private se interzice ca 
beneficiarul să lucreze pentru cel 
ce acordă bursa sau pentru altă 
persoană juridică ori fizică 
desemnată de acesta.  
 
 
 
 
 

La articolul 2, alineatul (5) va 
avea următorul cuprins: 
„(5) Pe perioada acordării 
bursei private, beneficiarul 
poate lucra pentru cel ce acordă 
bursa sau pentru o altă persoană 
juridică ori fizică desemnată de 
acesta, în baza unui contract 
individual de muncă cu timp 
parţial, pe durată determinată 
sau nedeterminată, cu 
respectarea prevederilor 
Codului muncii, astfel încât să 
nu fie perturbat procesul de 
învăţământ”. 
 

  
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(adoptat de Senat) 

Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare 

0 1 2 3 
1. „Art.2. - (5) Pe perioada acordării 

bursei private, beneficiarul poate 
lucra pentru cel ce acordă bursa 
sau pentru o altă persoană juridică 
ori fizică desemnată de acesta, în 

„Pe perioada acordării bursei private, 
beneficiarul poate lucra pentru cel ce 
acordă bursa sau pentru o altă persoană 
juridică ori fizică desemnată de acesta, în 
baza unui contract pentru un număr 

a) Autorul amendamentului 
susţine textul propus în 
redactarea formulată de 
Guvernul României. 

b) Prin abrogarea textului iniţial 
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                 PREŞEDINTE                                                                                                              SECRETAR 
 
        Lia Olguţa VASILESCU                                                                                                      Mihai Radan 
 
                                                                                                                                                                                                                                
 
                                                                                                                                                         Consilieri: 
                                                                                                                                                    Simion Cioată 
                                                                                                                                                        Ioan Ianoş                          

baza unui contract individual de 
muncă cu timp parţial, pe durată 
determinată sau nedeterminată, cu 
respectarea prevederilor Codului 
muncii, astfel încât să nu fie 
perturbat procesul de învăţământ”. 

 

redus de ore de muncă săptămânal, astfel 
încât să nu fie perturbat procesul de 
învăţământ. În acest caz, angajatorul 
trebuie să acorde salariu pentru munca 
efectuată, în condiţiile legii”. 
 
Autor: deputat Anghel Stanciu 

din lege se ridică interdicţiile 
existente în prezent. 

2. „Art.2. - (5) Pe perioada acordării 
bursei private, beneficiarul poate 
lucra pentru cel ce acordă bursa 
sau pentru o altă persoană juridică 
ori fizică desemnată de acesta, în 
baza unui contract individual de 
muncă cu timp parţial, pe durată 
determinată sau nedeterminată, cu 
respectarea prevederilor Codului 
muncii, astfel încât să nu fie 
perturbat procesul de învăţământ”. 

 

„Art.2. - (5) Pe perioada acordării bursei 
private, beneficiarul poate lucra pentru 
cel ce acordă bursa sau pentru o altă 
persoană juridică ori fizică, în baza unui 
contract individual de muncă cu timp 
parţial, pe durată determinată sau 
nedeterminată, cu respectarea 
prevederilor Codului muncii, astfel încât 
să nu fie perturbat procesul de 
învăţământ”. 
 
Autor: deputat Lia Olguţa Vasilescu 

a) Se înlătură posibilitatea 
intervenţiei discreţionare a 
angajatorului. 

b) Prin abrogarea textului 
iniţial din lege se ridică 
interdicţiile existente în 
prezent. 


