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        RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind egalitatea şanselor la 
accesul în învăţământul superior 
 
În urma examinării proiectului de Lege privind egalitatea 

şanselor la accesul în învăţământul superior, în şedinţa din 28 martie 
2000, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu 
următoarele amendamente: 
Nr. 
crt. 

Textul iniţial Text adoptat de 
comisie 

Motivare 

1. Titlul legii: 
Lege privind egalitatea 
şanselor la accesul în 
învăţământul superior. 

Titlul legii: 
Lege privind egalitatea 
şanselor de a urma 
studiile în 
învăţământul superior 
prin acordarea 
burselor sociale de 
studiu. 

Titlul este 
pus în acord 
cu conţinutul 
legii. 

2. Art.1. Instituţiile de 
învăţământ superior de 
stat pot constitui resurse 
financiare destinate 
exclusiv acordării 
burselor sociale de studiu 
pentru întreaga durată de 
şcolarizare. 

Art.1. (1) Instituţia de 
învăţământ superior de 
stat poate constitui un 
fond, din resurse 
financiare 
extrabugetare, destinat 
acordării burselor 
sociale de studiu pentru 
întreaga durată de 
şcolarizare. 
(2) Bursele sociale de 
studiu se pot acorda şi 
pe perioada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru ca 
ajutorul să 
acopere şi 
aceste 
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vacanţelor. perioade. 

3. Art.2 Resursele 
financiare prevăzute la 
art.1 se constituie din: 
a) alocaţii de la bugetul 

de stat din fondul 
pentru burse 
studenţeşti; 

b) sponsorizări ale 
persoanelor juridice; 

c) cota-parte din 
veniturile proprii, 
stabilită de senatul 
universitar; 

d) donaţii. 

Art.2. Resursele 
financiare din care se 
constituie fondul 
prevăzut la art.1 sunt: 
a) sponsorizări de la 

persoan juridice şi 
fizice; 

b) venituri proprii ale 
instituţiei; 

c) donaţii; 
d) alte surse 

extrabugetare 
legale. 

 

Pentru a nu 
se folosi 
fondul 
normal de 
burse;  
pentru a se 
folosi şi alte 
surse. 

4. Art.3 Instituţiile de 
învăţământ superior, care 
acordă burse sociale de 
studiu pentru întreaga 
durată de şcolarizare, 
beneficiază de o alocaţie 
bugetară suplimentară 
stabilită prin norme ale 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale.  

Art.3 – Se elimină. Punerea în 
acord cu 
sursele 
prevăzute la 
art.2. 

5. Art.4 Cu cel puţin două 
luni înaintea concursului 
de admitere, instituţiile 
de învăţământ superior 
vor publica numărul 
burselor sociale de 
studiu, pentru fiecare 
profil şi specializare, 
stabilite de senatul 
universitar. 

Art.3 Cu cel puţin două 
luni înaintea admiterii, 
instituţiile de 
învăţământ superior vor 
anunţa, după caz, 
numărul burselor 
sociale de studiu, pentru 
profilurile şi 
specializările, stabilite 
de senatul universitar. 

Precizări 
necesare 
pentru o mai 
bună 
nuanţare a 
textului. 

6. Art.5 (1) Pot beneficia de 
bursă socială de studiu, 
pentru întreaga durată de 
şcolarizare, absolvenţii 
de liceu cu diplome de 
bacalaureat care au fost 
declaraţi admişi în 
urma concursului de 
admitere şi care provin 

Art.4 (1) Pot beneficia 
de bursă socială de 
studiu, pentru întreaga 
durată de şcolarizare, 
studenţii înscrişi în 
anul I care provin din 
familii cu un venit 
lunar pe membru de 
familie sub salariul 

Pentru 
stabilirea 
unor criterii 
obiective în 
acordarea 
burselor 
sociale. 
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din mediile sociale având 
venitul lunar pe membru 
de familie sub salariul 
minim brut pe economie. 
 
 
 
 
 
(2) Actele doveditoare 
ale veniturilor sunt cele 
solicitate la acordarea 
burselor. 

minim brut pe 
economie. 
(2) Bursa socială de 
studiu nu se poate 
cumula cu bursa de 
ajutor social acordată 
semestrial conform 
normelor Ministerului 
Educaţiei Naţionale.  
(3) Actele doveditoare 
ale veniturilor sunt cele 
solicitate la acordarea 
celorlalte categorii de 
burse. 
(4) La stabilirea 
veniturilor pe membru 
de familie se iau în 
considerare şi 
veniturile studentului. 
Se exceptează 
veniturile provenite 
din alte burse acordate 
membrilor de familie. 

7. Art.6 Criteriile de 
acordare a burselor 
sociale de studiu pentru 
întreaga durată de 
şcolarizare, precum şi 
cuantumul acestora sunt 
stabilite prin regulament 
aprobat de senatul 
universitar. 

Art.6 – Devine Art.5. 
Text fără modificări. 
 

 

8. Art.7 Menţinerea bursei 
sociale de studiu este 
condiţionată de 
îndeplinirea standardului 
impus de senatul 
universitar pentru 
promovarea anilor de 
studiu pentru întreaga 
durată de şcolarizare şi 
de menţinere a condiţiei 
sociale prevăzute la art.5 
alin.(1). 

Art.6 Menţinerea bursei 
sociale de studiu este 
condiţionată de 
îndeplinirea 
standardului impus de 
senatul universitar, 
pentru întreaga durată 
de şcolarizare,  şi de 
menţinerea condiţiei 
sociale prevăzute la 
art.4. 
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9. Art.8 Persoanele juridice 

pot acorda, pe bază de 
contract cu studentul care 
îndeplineşte condiţiile 
menţionate la art.5 
alin.(1), bursă socială de 
studiu pentru întreaga 
durată de şcolarizare, cu 
obligaţia efectuării de 
către absolvent a unui 
stagiu minim prevăzut 
prin contract. 

Art.8 – Se elimină. Reglementar
ea se 
regăseşte  la 
art.172 (2) 
din Legea 
învăţământul
ui 
nr.84/1995. 

10. Art.9(1) Băncile pot 
acorda, pe bază de 
contract, credite pentru 
studenţii care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la 
art.5 alin.1. 
(2) Creditul prevăzut la 
alin.(1) este garantat cu 
bunuri imobile ale 
părinţilor sau 
susţinătorilor legali şi se 
rambursează în 
maximum 15 ani de la 
absolvirea facultăţii. 

Art.9 – Se elimină Materia este 
reglementată 
prin legea 
nr.193/1999 
pentru 
aprobarea 
Ordonanţei 
Guvernului 
nr.105 din 
1998 privind 
acordarea de 
credite 
bancare 
pentru 
studenţii din 
învăţământul 
de stat. 

11. Art.10 În termen de 60 
de zile de la data 
publicării prezentei legi 
în Monitorul Oficial al 
României, senatele 
universitare vor elabora 
regulamente proprii de 
acordare a burselor 
sociale de studiu pentru 
întreaga durată de 
şcolarizare. 

Art.7 În termen de 60 
de zile de la data 
publicării prezentei legi 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I,  
senatele universitare vor 
elabora regulamente 
proprii de acordare a 
burselor sociale de 
studiu pentru întreaga 
durată de şcolarizare. 

 

       PREŞEDINTE              SECRETAR 
     Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu            Prof.univ.dr.ing.Ecaterina Andronescu 
 
Expert parlamentar 
 Simion Cioată 


