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 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PL.x. 418 din 1 
septembrie 2010, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, 
proiectul de Lege pentru acordarea recompenselor financiare elevilor premianţi la olimpiadele şcolare 
internaţionale. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizele primite de la Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi, Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, avizul Consiliului Legislativ, precum şi Punctul 
de vedere al Guvernului. 
 
 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare instituirea acordării de recompense financiare elevilor care la 
olimpiadele şcolare internaţionale se situează pe unul dintre primele trei locuri, indiferent de disciplina de învăţământ 
la care acestea au fost organizate. Recompensa financiară urmează să se acorde pentru o perioadă de 12 luni, 
începând cu luna imediat următoare realizării performanţei şcolare. 
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 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 25 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 Kiraly Andrei Gheorghe - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului; domnul deputat Ovidiu Victor Ganţ – iniţiator.  
 
 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 28 iunie 2010. 
 
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 28 septembrie 2010, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi, adoptarea proiectului de Lege, cu amendamentele din Anexă.  
   
   
 
       PREŞEDINTE                                       SECRETAR 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU                         Mihai RADAN 
 
 
 
            
              Expert  
                                                                              Ioana Florina Mînzu   
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                 ANEXĂ 
I. Amendamente admise 

 
Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie   

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor 
0 1 2 3 
 

1. 
Titlul Legii: Lege pentru acordarea 
recompenselor financiare elevilor premianţi la 
olimpiadele şcolare internaţionale  

Titlul Legii: Lege pentru acordarea burselor de 
merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la 
olimpiadele şcolare internaţionale 

Autor: Comisia 

Se consideră potrivit 
ca pentru elevi 
recompensele 
financiare să fie 
acordate sub formă 
de bursă.  

 
2. 

Art. 1 - Prezenta lege instituie acordarea 
recompenselor financiare elevilor care la 
olimpiadele şcolare internaţionale se situează pe 
unul dintre primele trei locuri, indiferent de 
disciplina de învăţământ la care acestea au fost 
organizate. 

Art. 1 - Prezenta lege instituie acordarea burselor 
de merit olimpic internaţional elevilor care la 
olimpiadele şcolare internaţionale se situează pe 
unul dintre primele trei locuri, indiferent de 
disciplina de învăţământ la care acestea au fost 
organizate. 

Autor: Comisia 

Pentru unitate 
terminologică. 

 
3. 

Art. 2 - Recompensa financiară care face 
obiectul prezentei legi se acordă pentru o 
perioadă de 12 luni, începând cu luna imediat 
următoare realizării performanţei şcolare 
prevăzute la art. 1. 

Art. 2 – Bursa de merit olimpic internaţional 
care face obiectul prezentei legi se acordă pentru o 
perioadă de 12 luni, începând cu luna imediat 
următoare realizării performanţei şcolare 
prevăzute la art. 1. 

Autor: Comisia 

Pentru unitate 
terminologică. 

 
 

4. 

Art. 3  - Cuantumul lunar al recompensei 
financiare acordate este unul diferenţiat, în 
funcţie de nivelul performanţei şcolare realizate, 
după cum urmează: 
a) pentru locul I, cuantumul lunar al 
recompensei financiare reprezintă echivalentul 

Art. 3 - Cuantumul lunar al burselor de merit 
olimpic internaţional acordate este diferenţiat, în 
funcţie de nivelul performanţei şcolare realizate, 
după cum urmează: 
a) pentru locul I, cuantumul lunar al bursei de 
merit olimpic internaţional reprezintă 

Pentru unitate 
terminologică. 
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salariului minim garantat pe economie la data 
acordării acesteia; 
b) pentru locul al II-lea, cuantumul lunar al 
recompensei financiare reprezintă echivalentul 
a 75% din salariul minim garantat pe economie 
la data acordării acesteia; 
c) pentru locul al III-lea, cuantumul lunar al 
recompensei financiare reprezintă echivalentul 
a 50% din salariul minim garantat pe economie 
la data acordării acesteia. 

echivalentul salariului minim garantat pe 
economie la data acordării acesteia; 
b) pentru locul al II-lea, cuantumul lunar al bursei 
de merit olimpic internaţional reprezintă 
echivalentul a 75% din salariul minim garantat pe 
economie la data acordării acesteia; 
c) pentru locul al III-lea, cuantumul lunar al 
bursei de merit olimpic internaţional reprezintă 
echivalentul a 50% din salariul minim garantat pe 
economie la data acordării acesteia. 

Autor: Comisia 
 

5. 
Art. 4 – Sumele necesare acordării recompensei 
financiare vor fi prevăzute, anual, în bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului şi sunt acordate de la bugetul de stat. 

Art. 4 – Sumele necesare acordării bursei de 
merit olimpic internaţional sunt prevăzute, 
anual, în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului şi sunt acordate 
de la bugetul de stat. 

Autor: Comisia 

Pentru unitate 
terminologică.  
Respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

6. Art. 5 – Prezenta lege intră în vigoare la data de 
1 ianuarie 2011. 

Text nemodificat.  

 
7. 

Art. 6 – În termen de 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului va emite 
norme metodologice de aplicare, aprobate prin 
ordin al ministrului. 

Art. 6 – În termen de 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului emite norme 
metodologice de aplicare, aprobate prin ordin al 
ministrului. 

Autor: Comisia 

Respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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