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RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru modificarea §i completarea 

Legii nr.269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor 

flnanciar in vederea stimularii achizifionarii de calculatoare

L378/2020

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, Comisia pentru mva^amant, 5tiinJ;a, 
tineret ^i sport, prin adresa nr. L378/2020, a fost sesizata de catre Biroul 
permanent al Senatului, in vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului asupra 

Propunerii legislative pentru modificarea §i completarea Legii nr.269 

din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea 

stimularii achiz^ionarii de calculatoare, in^iatori: Arsu Alin-Ionut - 
deputat USR; Botez Mihai-Catalin - deputat USR; Duru? Vlad-Emanuel - 
deputat USR; luri^n^i Cristina-Ionela - deputat USR; Lupescu Dumitru - 
deputat USR; Popescu Nicolae-Daniel - deputat USR; Radulescu Dan-Razvan - 
deputat USR; Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel - deputat USR.

Propunerea legislativa are ca obiect modificarea §i completarea Legii 
nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii 
achizifionarii de calculatoare, cu modificarile §i completarile ulterioare, in 

contextul creat de pandemia de COVID-19, intervenfiile legislative vizand 

adaptarea la condifiile actuale, atat din punct de vedere al evolufiei 
mijloacelor tehnologice de care elevii pot beneficia, cat 5i al realitafilor 

sociale din prezent, in care un numar semnificativ dintre copiii Romaniei 
traiesc la limita saraciei.

1



Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa a avizat 
favorabil cu observa^ii propuneri.

Consiliul Economic si Social a avizat favorabil propunerea
legislativa..

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i pia5;a de capital, 
Comisia pentru comunicaJ:ii §1 tehnologia informajiei §1 Comisia pentru 

drepturile omului, egalitate de §anse, culte ^i minoritaji au avizat favorabil 
propunerea legislativa.

La dezbaterea propunerii legislative a participat, in conformitate cu 

prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile 

ulterioare, din partea Guvernului: domnul Secretar de Stat Dragos-Lucian 

Radulescu.
In ^edin^a din 23.06.2020 membrii Comisiei pentru mva^:amant, 

5tiinJ:a, tineret §i sport au analizat propunerea legislativa si au hotarat, cu 

majoritate de voturi, sa adopte raport de respingere pentu evitarea dublei 
reglementari avand in vedere ca prevederi similare au fost adoptate de 

Comisie si de Plenul Senatului.
Comisia pentru invaj:amant, 5tiin^a, tineret ^i sport supune spre 

dezbatere ^i adoptare plenului Senatului raportui de respingere a 

propunerii legislative.
In raport cu obiectui de reglementare, propunerea legislativa face 

parte din categoria legilor ordinare ?! urmeaza a fi adoptata in conformitate 

cu prevederile art.76 alin.(2} din Constitu^ie.
Potrivit art.75 din Constitufia Romaniei, republicata, ^i art92 

alin.(7) pct.l din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile 

ulterioare, Senatul este prima Camera sesizata.

Pre^edinte- Secretar,

Senator Liliana Sbii/heaSenator Livii rian Pop
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