
CONSILIUL ECONOMIC Şl SOCIAL
Str, Dimitrie D. Gerota nr. 7-9, sector 2, Bucureşti, cod poştal; 020027

Fax: 021.316.31.31CES Telefoane: 021.310.23.56, 021.316.31.34 
021.310.23.57, 021.316.31.33

E-mail: ces@ces.ro
y ROMANIAV

wrm ^ Cod fiscal: 10464660 www.ces.ro

Membru fondator al Asociaţiei Internaţionale a Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare (AICESIS) 
Membru al Uniunii Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare Francofone (UCESIF)

/ al Parlamentului şi al Guvernului în domeniile de specialitate 
a^|te^n| l^^a n^^ţar^^r^jz: ire şi funcţionare.” (Art. 141 din Constituţia României revizuită)

..... CONSILIUL ECONOMIC Şl SOCIAL
INTRARE
lEŞIR- 

Ziua...

i cferitor îa propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea

Bp
RC .............

JÂc\m^Q.L. 2Q...fg£^AVIZ
1

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare

(plxl54/4.04.2022)

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 fimeţionare. Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare (plxl54/4.04.2022).
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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 12.04.2022, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

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

modificare prevîzute în anexă şi cu următoarele observaţii:

♦ art. 82 alin. (11) propus a fi introsus există deja în Legea nr. 1/2011, având următorul 

conţinut: "Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat 

beneficiază lunar de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de 

burse de ajutor social’’;

• conform prevederilor art. 101 alin. (2) din qaceeaşi lege, "statul asigură finanţarea de 

bază pentru toţi antepreşcolarii, preşcolarii şi pentru toţi elevii din învăţământul primar, 

gimnazial, profesional şi liceal de stat, particular sau confesional acreditat, pentru elevii 

din învăţământul postliceal de stat, precum şi, după caz, pentru beneficiarii cursurilor de
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pregătire pentru examenul naţional de bacalaureat”. Acest articol este în discordanţă cu 

propunerea din iniţiativa legislativă, aceea de a se acorda burse de merit şi burse de 

performanţă pentru elevii din unităţile şcolare particulare autorizate/ acreditate;

• prin Hotărârea Guvernului nr. 1.094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al 

burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din 

învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021-2022, 

s-a stabilit un cuantum al burselor care vor fi acordate elevilor. Astfel, pentru anul şcolar 

2021-2022 se acordă 500 de lei pentru bursa de performanţă, 200 lei pentru bursa de 

merit, sumele fiind asigurate de la bugetul de stat. In acest context, este necesar să fie 

precizat, cel puţin estimativ, impactul financiar asupra bugetului de stat al acestei 

propuneri.

Preşedinte, 
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Anexă

Propunere de modificare aferentă 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare (plxl54/4.04,2022)

Nr. Text iniţial Text propus Motivarecrt.
La art. 82, după alineatul (r) se introduce un 
alineat nou, alineatul (l), cu următorul 
conţinut:

1. Propunerea legislativă trebuie modificată 
astfel încât să nu creeze neconcordanţe 
între articolele Legii Educaţiei Naţionale 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin modificarea art. 82 într-un 
mod diferit de art. 101

Art. 82
(l) Elevii de la cursurile cu frecvent din 
învăţământul preuniversitar, inclusiv cei din unităţile 
şcolare particulare autorizate/acreditate, beneficiază 
lunar de burse de performanţă şi de burse de merit, 
(f) Cuantumul minim al bursei de performanţă, al 
bursei de merit, al bursei de studiu şi al bursei de 
ajutor social se stabileşte anual prin hotărâre a 
Guvernului.
(1^) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa 
de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de 
studiu. (1^) Elevii de la cursurile cu frecvenţă din 

învăţământul particular acreditat beneficiază 
lunar de burse de performanţă şi burse de 
merit.


