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RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2009 pentru modificarea art.8 din
Legea nr.157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din
sectorul public
(PLx. 571/2009)
1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PL.x 571 din 4
noiembrie 2009, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, proiectul
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2009 pentru modificarea art.8 din Legea nr.157/2004
privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public.
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizele primite de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci,
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi şi avizul Consiliului Legislativ.
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea articolului 8 din Legea nr. 457/2004 privind
instituirea bursei speciale „Guvernul României” pentru formarea managerilor în sectorul public, cu modificările
ulterioare, stabilind ca partener de implementare în derularea operaţiunilor aferente bursei speciale, Centrul Naţional

pentru Burse de Studii în Străinătate, care este instituţie publică, cu personalitate juridică şi organ de specialitate în
subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată.
3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 31 membri ai Comisiei.
4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de
Lege au participat ca invitaţi: domnul Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat şi doamna Ioana Mihăilă – director în
cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 3 noiembrie 2009.
În urma dezbaterii, în şedinţa din 16 februarie 2010, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,
adoptarea proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat.

PREŞEDINTE
Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU

SECRETAR
Mihai RADAN

Expert
Ioana Florina Mînzu

2

