
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

LEGE 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor 

financiar In vederea atimulării achizi(ionării de calculatoare. 

Articolul unic: Legea nit 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor fnanciar în vederea 
stimulării achiziNonării de calculatoare, publicată în Monitorul Ofcial nit 566 din 28 iunie 2004, 
Partea I, cu modifcările şi completările ulterioare se modifcă şi completează după cum urmează: 

a. Sc înlocuieşte termenul calculator" cu sintagma „calculator, tabletă sau alt dispozitiv similar 
care permite învă{area la distanjă in titlu, toate articolele şi alienatele. 

b. Se modifcă Articolul 1 şi va avea următoml cuprins: 
Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea unor măsuri pentru stimularea achizilionării de 
calculatoare, tablete sau ale dispozitive similare care permit învălarea la distanlă, prin acordarea unor 
ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale. 

c. Sc modifcă Articolul 2 şi va avea urrnătorul cuprins: 

(I)Benefrciare ale prevederilor prezentei legi stint familiile cu elevi şi/sau studenli ai învălământului de 
stat sau particular acreditat, In vărstă de pănă la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute 
lunare cel mult egale cu valoarea lndicatiwlui Social de Referinlă pa membru de familie. 
Alineatul (2) se aborgă. 

d. La Articolul 3 se adaugă alineatele (3) şi (4) astfel: 
(3) Se pot achiziliona doar dispozitive care permit conectarea la internet wireless sau prin OSM. 
(4) Ajutorul financiar acordat în ban prezentei legi poate f folosit şi pentru achizi(ionarea unui 
abonamem de conectare la Internet a dispozitivului achizilionat în baza prezentei legi pentru o perioadă 
de maximum 121uni. 

e. Sc modifcă Articolul 8, alin (7) şi (8) astfel: 

(7) Persoanele beneficiare ale prevederilor prezentei legi, care sunt cuprinse In lista prevăzută la aim . (41 
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şi j5) şi cărora Ii Sc acordă ajutor financiar conform aim . (6), vor primi de Is unitălile de învălământ 

şi/sau instituliile de învălământ Ia can stint înscrise un document care va face dovada că sunt beneficiari 
ai acestui ajutor şi care va fi folosit în saopul prezentei legi. 
(8) intr-un termen stabilit prin hotărăre a Guvernului, de la primirea documentului prevăzut Ia alin. (7), 
beneficiarii vor face dovada achizi(ionării calculatorului şi eventual a abonamentului pentru conectarea 
sa la intanet, in condi(iile prezentei legi, în caz contrar urnănd a-şi picric eligibilitatea pentru anul în 
curs. 

L La Articolu110 Sc introduc alineatele 1' 1 şi 1'2 astfel: 
(I'l) În termen de maximum 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitord Oficial al 
României, Partea 1, Guvernul va modifica normele metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 
269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financier îo vederea stimulării achiziponării de 
calculatoare in vederea implementării modificărilor stabilite de prezenta lege. 
(1'2) Normele metodologice nu vor putea limits tipul de dispozitiv sau de abonament ce poate 6 
achizilionat în baza prezentei legi, atâta timp cât acesta rasp..ctă următoarele condiNi: 
a. gate un calculator, tabletă sau alt dispozitiv similar, care permite învălarea la distanlă prin 
mijloace electronice, 
b. se poate conecta la intemet wireless sau prin GSM. 

Pariamentul României adoptă prezeuta lege. 

Preşediutele Camerei Deputajilor, . Preşedintele Seuatului 
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