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referitor la propunerea legislativă privind actualizarea burselor 

acordate românilor de pretutindeni (b544/25.11.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative privind actualizarea burselor acordate 

românilor de pretutindeni (b544/25.11.2021).

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 14.12.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

propunerile de modificare prevăzute în anexă.

oPreşedinte,^ 
Bogdan SIMION^O^^r—-^
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Propuneri de modificare aferente

propunerii legislative privind actualizarea burselor acordate românilor de pretutindeni (b544/25»lL2021)

Nr. crt. Text iniţial Text propus Motivare

1. Alt. I alin. (6) Conform legislaţiei în vigoare, studenţii 
din instituţiile de învăţământ, superior 
din România pot beneficia de ţnai multe 
tipuri de burse, care pot avea cuantumuri 
diferite. Astfel, trebuie clarificat cu care 
tip de bursă va fi egală în cuantum bursa 
acordată studenţilor români de 
pretutindeni. Această bursă având ca 
obiectiv sprijinirea acestora să studieze 
în România, deci un caracter social, 
considerăm că ar trebui să fie egală în 
valoare cu bursa socială de care pot 
beneficia studenţii cetăţeni români de la 
ciclurilor de studii universitare de 
licenţă şi de masterat, respectiv cu bursa 
doctorală, pentru studenţii de la ciclul de 
studii universitare de doctorat.

Alt. I alin. (6)

Cuantumul burselor românilor de 
pretutindeni prevăzute la alin. (1) este 
egal cu valoarea burselor sociale 
acordate studenţilor români de la 
ciclurile de studii universitare de 
licenţă şi masterat, respectiv cu 
valoarea bursei pentru studii 
doctorale pentru studenţii de la ciclul 
de studii universitare de doctorat.

Cuantumul burselor românilor de 
pretutindeni prevăzute la alin. (1) este 
egal cu valoarea burselor acordate 
studenţilor români.

Având în vedere că bursele special 
acordate

2. Art. I alin. (7) Art. 1 alin. (7)
studenţilor 

pretutindeni au un caracter de sprijin
deromani

Bursele românilor de pretutindeni se Bursele românilor de pretutindeni se
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Nr. crt. Text iniţial Text propus Motivare

acordă pe toată durata anului 
calendaristic, inclusiv pe perioada 
vacanţei de vară.

acordă pe toată durata anului 
calendaristic, inclusiv pe perioada 
vacanţei de vară, iar beneficiarii 
acestora pot primi şi burse pentru 
performanţe academice, în aceleaşi 
condiţii cu studenţii cetăţeni români.

social, fiind asimilate burselor sociale de 
care pot beneficia studenţii români, 
pentru a asigura egalitatea de şanse în 
raport cu studenţii cetăţeni români, 

.trebuie reglementată clar şi posibilitatea 
studenţilor români de pretutindeni cu 
rezultate academice foarte bune de a

I
primi, concomitent, şi burse pentru

I
performanţele lor (de merit, de 
performanţă etc.), în aceleaşi condiţii cu 
studenţii cetăţeni români.




