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RAPORT 
asupra propunerii legislative privind stimularea elevilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare naţionale  

(Pl.x. 315/2009) 
 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Pl.x 315/ 17 iunie 2009, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, propunerea legislativă privind 
stimularea elevilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare naţionale. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul Consiliului Legislativ şi Punctul de vedere al Guvernului. 
 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unui stimulent financiar acordat elevilor care la olimpiadele 
şcolare naţionale organizate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării au obţinut premiile I, II sau III. 
 
 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 
 
 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 31 membri ai Comisiei.  
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 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative 
au participat ca invitaţi: doamna Oana Adriana Badea – secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi 
doamna Tatiana Tudor – consilier superior în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.   
 
 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. 
 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 10 iunie 2009. 
 
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 25 august 2009, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, respingerea 
propunerii legislative din următoarele motive: 
 - obiectul propunerii legislative este deja reglementat prin articolul 59 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 445/1997 privind stabilirea Criteriilor generale de 
acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat, cursuri de zi. 
Astfel, nu se justifică adoptarea unui alt act normativ cu acelaşi conţinut; 
 - nu sunt precizate sursele de finanţare, încălcându-se dispoziţiile art. 138 alin. (5) din Constituţia României, republicată, şi 
ale art. 15 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice; 
 - implică un efort bugetar pe care, la acest moment, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării nu îl poate susţine; 
 - valoare stimulentului de 75% din salariul minim brut pe ţară, garantat în plată, oferit celor care au obţinut premiul I la 
olimpiadele naţionale reprezintă aproximativ 450 lei, stimulent superior celui primit de elevii olimpici internaţionali, anume 280 
lei, ceea ce ar crea o inechitate.  
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