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      SINTEZA 

           lucrărilor Comisiei din ziua de 2 februarie 2000 

 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a luat în 

dezbatere proiectul de Lege privind egalitatea şanselor la accesul în 

învăţământul superior. 

Raportorii numiţi de Comisie pentru acest proiect de lege (deputaţii 

Petre Moldovan, Mihai Vitcu, Nusfet Şaganai, Virgil Petrescu şi Anton 

Ionescu) au prezentat un preraport prin care se solicită respingerea 

proiectului de lege ca fiind neoportun, din următoarele motive: 

- proiectul de lege a fost depus de iniţiatori la Senat la data de 10 

decembrie 1997, cu mult înainte de adoptarea şi promulgarea 

Legii învăţământului nr.84/1995, modificată prin Legea 

nr.151/1999; 

- proiectul de lege, care de altfel vizează un scop lăudabil – 

instituirea unui mecanism care să faciliteze din punct de vedere 

material frecventarea învăţământului superior de către studenţii 

proveniţi din familii cu venituri modeste – a devenit în prezent 

caduc, întrucât între timp atât Legea învăţământului, cât şi alte 

acte normative (O.U.G. nr.105/25 august 1998) reglementează 
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domeniul pe care l-au abordat iniţiatorii acestui 

proiect legislativ. 

- Astfel, Legea învăţământului, la art.172, prevede că studenţilor 

li se pot acorda burse de performanţă, de merit, de studii şi 

burse de ajutor social, această din urmă categorie constituind şi 

obiectul proiectului de lege analizat. Tot Legea învăţământului 

stipulează că studenţii pot beneficia de contracte de şcolarizare 

încheiate cu persoane fizice sau juridice, făcând fără obiect art.2 

al proiectului de lege. Mai mult, O.U.G. nr.105 din  27 august 

1998 privind acordarea de credite bancare pentru studenţii din 

învăţământul superior de stat, publicată în Monitorul Oficial 

nr.31/28 august 1998, soluţionează exact problema care face 

obiectul art.9 al propunerii legislative. 

- În avizul Consiliului Legislativ privind această propunere 

legislativă se fac numeroase observaţii şi obiecţii de fond. 

În consecinţă, raportorii consideră că proiectul de lege nu este 

oportun şi necesar, existând chiar pericolul ca unele prevederi ale acestuia 

să genereze confuzie în aplicarea Legii învăţământului şi a altor acte 

normative. 

În urma dezbaterilor, adesea contradictorii, Comisia a hotărât ca 

proiectul de lege să fie revizuit de către iniţiatori, împreună cu Ministerul 

Educaţiei Naţionale, urmând să fie reînscris pe ordinea de zi. Noul 

preraport  urmează să fie întocmit de domnii deputaţi Napoleon 

Antonescu şi Anton Ionescu. 

În partea a doua a şedinţei, Diverse, Comisia a luat act de 

propunerea d-lui deputat Virgil Petrescu de a se dezbate şi aproba unele 

completări şi modificări la art.5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului 

nr.62/1999, aflată pe ordinea de zi a Camerei. Comisia a stabilit ca 

intervenţia scrisă a d-lui deputat să fie înaintată, potrivit art.65 şi art.90 
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din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroului Permanent şi 

apoi să fie dezbătută în Comisie, la sesizarea acestuia. 

În finalul şedinţei, Comisia a luat în dezbatere unele probleme 

curente privind bunul mers al activităţii acesteia. 

Din numărul total al membrilor Comisiei (29) a absentat motivat 

dl. deputat Petre Moldovan – fără apartenenţă la un grup parlamentar 

(USD-PSDR). 

 

 

   PREŞEDINTE 
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