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BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAȚILOR 
 
 
 

Vă înaintăm alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
completarea art.224 din Legea educației naționale nr.1/2011, trimis Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci, Comisiei pentru învățământ și Comisiei pentru comunitățile de 
români din afara granițelor țării, spre dezbatere în fond, prin adresa nr. PLx.110 din 14 
martie 2022, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 

           PREȘEDINTE                   PREȘEDINTE                   PREȘEDINTE 
 
         Bogdan – Iulian                    Natalia – Elena                    Gigel – Sorinel  
              HUȚUCĂ                            INTOTERO                          ȘTIRBU 
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RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului de Lege pentru completarea art.224  
din Legea educației naționale nr.1/2011  

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci, Comisia pentru învățământ și Comisia pentru comunitățile de 
români din afara granițelor țării, au fost sesizate, prin adresa nr. PLx.110 din 14 
martie 2022, spre dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege pentru completarea art.224 
din Legea educației naționale nr.1/2011. 

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată și ale 
art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera  Deputaților este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 7 martie 2022. 
    La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 
Consiliului Economic și Social nr. 8319/14.12.2021, Consiliului Legislativ nr. 
1029/27.12.2021, Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, 
Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități și punctul de vedere negativ al 
Guvernului României nr. 1971/14.03.2022. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
completarea legislației pentru acordarea burselor românilor de pretutindeni, în 
sensul acordării acestora în aceleași condiții precum cele acordate studenților 
români cu cetățenie și domiciliul în România, pe toată perioada anului calendaristic, 
inclusiv pe perioada vacanțelor de vară. 

Parlamentul  României 
Camera Deputaților 



3 

 

În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci, cei ai Comisiei pentru învățământ și cei ai Comisiei 
pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, au examinat proiectul de lege 
în ședințe separate.   

Comisia pentru învățământ a dezbătut proiectul de Lege în ședința din data 
de 29 martie 2022. La lucrările Comisiei au fost prezenți 21 deputați, din totalul de 25 
membri ai Comisiei.  

Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a examinat 
proiectul de Lege în ședința desfășurată cu prezență fizică și online din data de 29 
martie 2022. Au fost prezenți la lucrări 12 deputați din numărul total de 12 membri ai 
Comisiei.  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a examinat proiectul de lege în ședința 
din 12 aprilie 2022. La lucrările comisiei, deputații și-au înregistrat prezența conform 
listei de prezență. 
   La dezbaterile acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitați, 
domnul Zoltan Kallos și domnul Ionel Florian Lixandru, secretari de stat în cadrul 
Ministerului Educației, domnul Gheorghe Florin Cârciu, secretar de stat la 
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, doamna Cornelia Popa din partea 
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și domnul Horia Oniță, președintele 
Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România.  

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrările comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 
plenului Camerei Deputaților un raport comun de adoptare a proiectului de Lege 
pentru completarea art.224 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu un 
amendament admis prezentat în Anexă. 
 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
             REȘEDINTE                   PREȘEDINTE                   PREȘEDINTE 
         Bogdan – Iulian                    Natalia – Elena                    Gigel – Sorinel  
              HUȚUCĂ                            INTOTERO                          ȘTIRBU 
 
            SECRETAR                       SECRETAR                         SECRETAR      
        Iulius – Marian                   Luminița - Rodica               Florin – Alexandru  
               FIRCZAK                           BARCARI                               ALEXE 
                                                                     
       
    Șef serviciu                                             Șef birou  
Giorgiana Ene                                                     Ioana Florina Mînzu 
 
     Consilier                                                        Consilier parlamentar                                        Consilier parlamentar                               
Simina Alexandra Mocanu                                        Adrian Iacob                                              David - Șutac Ana – Irena  
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Anexă 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
   În urma examinării, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următorul amendament: 
 

Nr. 
crt. 

Text  
Lege nr.1/2011  

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 
(autor amendamente) 

Motivare 

1.  
--- 

Titlul Legii: Lege pentru completarea art.224 din 
Legea educației naționale nr.1/2011 

Text nemodificat  

2.  
 

--- 

Art. I. - La articolul 224 din Legea educației 
naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 
2011, cu modificările și completările ulterioare, 
după alineatul (5) se introduc două noi alineate, 
alin.(6) și (7), cu următorul cuprins: 

 
 

Text nemodificat 

 

3. Art. 224. - (1) Statul român poate acorda anual burse pentru sprijinirea 
românilor de pretutindeni, care doresc să studieze în cadrul unităților și 
instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pe baza 
metodologiilor aprobate, prin ordin comun al ministrului educației naționale, 
ministrului pentru românii de pretutindeni și ministrului afacerilor externe. 
(2) Statul român poate acorda, anual, burse pentru cetățenii străini care doresc 
să studieze în cadrul unităților și instituțiilor de învățământ superior de stat din 
România, astfel: 
a)în baza unor acorduri bilaterale; 
b)în baza ofertei unilaterale a statului român; 
c)la propunerea altor ministere prin hotărâre a Guvernului. 
(3) Numărul de burse prevăzute la alin. (1) și alin. (2) se aprobă, anual, prin 
hotărâre a Guvernului privind cifrele de școlarizare. 
(4) Condițiile de școlarizare a românilor de pretutindeni și a cetățenilor străini, 
inclusiv, condițiile de finanțare, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 
(5) Instituțiile de învățământ superior pot acorda burse românilor de 
pretutindeni și cetățenilor străini, în conformitate cu metodologiile proprii. 
(OUG 48/2018 ) 

 
--- 

 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
„(6) Cuantumul minim al burselor românilor de 
pretutindeni prevăzute la alin.(1) este egal cu 
valoarea burselor sociale acordate studenților 
români de la ciclurile de studii universitare de 
licență și masterat, respectiv cu valoarea bursei 
pentru studii doctorale pentru studenții de la ciclul 
de studii universitare de doctorat. 
(7) Bursele românilor de pretutindeni se acordă pe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 

 



5 

 

toată durata anului calendaristic, inclusiv pe 
perioada vacanței de vară, iar beneficiarii acestora 
pot primi și burse pentru performanțe academice, 
în aceleași condiții cu studenții cetățeni români.”

4.  
--- 

Art. II - Prezenta lege intră în vigoare începând 
cu anul universitar 2022- 2023. 

Art. II - Prezenta lege intră în 
vigoare începând cu anul 
universitar 2023- 2024. 
Autor: Deputat PSD Natalia-Elena 

Intotero  

Pentru ca 
suma necesară 
acordării 
burselor să 
poată fi 
introdusă în 
bugetul de 
anul viitor

 


