
ROMANU

AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea 

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

financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare

Analizand propunerea legislativa pentru modificarea si 
completarea Legii nr.269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui 
ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare
(b226/07.05.2020), transmisa de Secretarul General al Senatului cu 

adresa nr.XXXV/2071/12,05.2020 si inregistrata la Consiliul Legislativ 

cunr.D491 din 12.05,2020

CONSILIUL LEGISLATIV

Intemeiul art.2 alin.l lita) din Legeanr.73/1993, republicata si art.46(2) 

din Regulamentul de organizare si ftinctionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observatii si propuneri:
1. Propunerea legislativa are ca obiect modificarea si completarea 

Legii nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea 

stimularii achizitionarii de calculatoare, cu modific^ile si completarile 

ulterioare, in contextul creat de pandemia de COVID-19, interventiile 

legislative vizand adaptarea la conditiile actuale, atat din punct de 

vedere al evolutiei mijloacelor tehnologice de care elevii pot beneficia, 
cat si al realitatilor sociale din prezent, in care un numar semnificativ 

dintre copiii Romaniei traiesc la limita saraciei.
Propunerea legislativa face parte din categoria legilor ordinare, 

prima Camera sesizata fiind Senatul, in conformitate cu dispozitiile 

art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata,
2. La titlu, pentru o exprimare specifica stilului normativ, este 

necesara inlocuirea sintagmei „Legii nr.269 din 16 iunie 2004“ cu 

expresia „Legii nr.269/2004“, observatie valabila si pentru partea 

introductiva a articolului unic.



3. Semnalam ca formula introductiva (“Parlamentul Rom^iei 

adopta prezenta lege:”) trebuie plasata, m conforijijt^te cu normele de 

tehnica legislative, intre titlu §i partea dispozitiva a actului normativ, nu 

in finalul acestuia.
4. La partea introductiva a articolului unic, pentru un spor de 

rigoare normative, sintagma „publicate in Monitorul Oficial nr.566 din 

28 iunie 2004, Partea 1“ trebuie inlocuite cu sintagma „publicate in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.566 din 28 iunie 2004“.
Semnaiem ca, potrivit normelor de tehnica legislative, parfile 

dispozitive din cadrul articolului unic trebuie marcate cu cifre arabe.
5. Menfionem ce, potrivit regulilor de tehnice legislative, 

dispozifia care face obiectul actualei lit.a. trebuie plasate in finalul 
actului normativ.

Totodata, ca urmare a insu^irii observafiei de la pct.9 infra, norma 

va deveni pct.5, debutand astfel:
„5, In tot cuprinsul Legii nr.269/2004, cu modificerile §i 

completarileulterioare, ... ”.
La aceaste solufie legislative, semnaiem ce, nu in toate cazurile, 

contextul permite inlocuirea vizate (avem in vedere, mai cu seame, art.4 

§i art.8 alin.(7) §i (8)). De aceea, este necesare revederea sa.
6. La actualele lit.b.-e., pentru rigoare normative, este necesar ca 

partile dispozitive sa fie redactate, astfel:
„L Articolul 1 se modifice §i va avea urmetorul cuprins:”;
„2. Articolul 2 se modifice §i va avea urmetorul cuprins:”;
In continuare, se va reda exclusiv textul propus pentru primul 

alineat, fare ca acesta se fie marcat, iar dispozifia potrivit cereia 

“Alineatul (2) se abroge“ va fi eliminate, deoarece s-a dispus 

modificarea articolului 2 in integralitatea sa, nu doar a alineatului (1);
„3. Dupe alineatul (2) al articolului 3 se introduc doue noi alineate, 

alin.(3) ?i (4), cu urmetorul cuprins:”;
„4. Alineatele (7) si (8) ale articolului 8 se modifica si vor avea 

urmetorul cuprins:”.
7. La actuala lit.d., referitor la textul propus pentru art.3 alin.(3), 

propunem revederea sintagmei „doar dispozitive care permit conectarea 

la internet wireless sau prin GSM”, deoarece termenul „wireless” 

limiteaze tipul de conectivitate la internet ce poate fi folosite de 

respectivele dispozitive, cum ar fi cea prin cablu sau fibre optice. 
Reiterem prezenta observafie §i pentru textul propus, la actuala 
pentru artlO alin(l^).
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Totodata, intrucat, potrivit art.37 alin,(3) din Legea nr.24/2000, 
republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, „Exprimarea 

prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai prin 

explicitare in text, laprima folosire"', propunem ca abrevierea „GSM” 

sa fie scrisa desfa§urat, iar pentru ca aceasta mai este folosita ulterior, 
in cadrul textului propunerii legislative, propunem adaugarea in fmalul 

textului a sintagmei „denumit in continuare GSM”.
8. La actuala referitor la textul propus pentru art.8

alin.(8), pentru corelare cu solutia legislative preconizata in cadrul 

actualei lit.a,, este necesara inlocuirea sintagmei „dovada achizitionarii 
calculatorului“ cu sintagma „dovada achizifionarii calculatorului, 
tabletei sau a altui dispozitiv similar care permite invafarea la 

distanta“.
9. La actuala lit.f., semnalam ca solutiile legislative propuse 

pentru art.10 alin.(l^) §i (1^) au caracter tranzitoriu, astfel incat nu se 

pot integra in actul normativ de baza, recte Legea nr.269/2004, Pe cale 

de consecinta, acestea vor constitui obiectul unui articol de sine statator, 
art.II, urmand ca actualul articol unic sa fie marcat ca artl.

Propunem urmatorul text pentru art.II:
„Art.lL - (1) In termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a 

prezentei legi, Guvernul va modifica, prin hotarare, Normele 

metodologice pentru aplicarea Legii nr.269/2004 privind acordarea 

unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, 
aprobate prin Hotararea Guvemului nr, 1294/2004, cu modificarile §1 

completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile prezentei legi.
(2) Prin hotararea Guvemului adoptata potrivit dispozitiilor 

alin.(l), nu se va putea limita tipul de dispozitiv sau de abonament ce 

poate fi achizitionat in baza Legii nr.269/2004, cu modificarile si 
completarile ulterioare, daca acesta indepline^te urmatoarele condilii:

a)
b)

PRE

dr. Dragos

Bucure^ti
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 566/28 iun. 2004

\Lege privind acordarea unui ajutor financier in vederea stimulSHi achJziiionSrii de calcuiatqare

!pr'omulgata'^n?viD.Tn~r?>t61/2004?S:^^i-^j^:-]|M7bb;h^
Decret pentru promulgarea Legii privind acordarea unui ajutor 
financiar tn vederea stimuldrii achizi^iondrii de calculatoare

L. nr. 269/2004i

zrmodi'ficari prin‘j:>0.u;G.^r7ti04/20Q4 o^|M; 0rnr?-1097/24 h6vj'2004 ^ -.^1 modifica an. 8 alin. (8)

Ordonan^S de urgent^ pentru modificarea alin. (8) al art. 8 din 
Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar Tn 
vederea stimulSrii achizitiondrii de calculatoare

aprobatd prin L. nr. 22/2005 M. Of. nr. 191/7 mar. 2005

3;niddificari priri ;>'l:: nr>22/20^,/ 5-HM.^6f7nr/Vi91/7 mar. 2005: 1 aproba O.V.G.nr. 104/2004

Lege privind aprobarea Ordonan^el de urgen^d a Guvemului 
nr. 104/2004 pentru modificarea alin. (8) al art. 8 din Legea nr.
269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar Tn vederea 
stimulSrii achizi^ionSrii de calcuiatoare

4^5dificgriWingSo:u:G.^hr^28/2005vv:^|^-6f: nr.-330/19apr. ~2Q0 modifica art. 7 alin. (6). art. 8 aiin. (5);

■ ' ■ Ordonan^a de urgenTS pentru modificarea §i completarea Legii • introduce alin. (7) la art. 7, alin. (2) la art. 
nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar Tn vederea jq 
stimuiarii achizi^ionarii de calculatoare

aprobata cu modificari prin L. nr. 187/2005 M. Of. nr. 532/23 iun. 2005

simddifiGarrpriri.::.^ Of. nr: 532/23 iun.-2005^
‘Lege privind aprobarea Ordonanjei de urgenja a Guvemului 
nr. 28/2005 pentru modificarea $i completarea Legii nr. 
269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar Tn vederea 
stimuiarii achizitionarii de calculatoare

j aproba cu modificari O. U. G. nr. 28/2005 fi 
modifica art. 8 alin. (5) fi art. 10 alin. (2)
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