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referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (plxl55/4.04.2022)

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

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea din 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (pix155/4.04.2022).

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 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 prevăzute în anexă.

Preşedinte, 
Bogdan SIMIO.



Anexă

Propuneri de modificare aferente

propunerii legislative pentru pentru modificarea şi completarea din Legea educaţiei naţionale nr,l/2011

(plxl55/L0L2022)

Nn Text iniţial Text propus Motivarecrt.
Articolul 82 alineatul (7)1. Articolul 82 alineatul (7) Nu se ţine cont de faptul că, de exemplu, 

în luna august ar trebui plătită bursa 
pentru septembrie, iar, de la 1 
septembrie există posibilitatea ca elevul 
beneficiar să se transfere la o altă unitate 
de învăţământ, astfel încât unitatea de 
învăţământ nu poate fi obligată să îi 
plătească bursă pentru septembrie, 
nemaifiind elevul său.

Plata tuturor tipurilor de bursă şe efectuează 
lunar, în avans, până pe data de 25 a lunii 
anterioare celei pentru care se acordă.

Plata tuturor tipurilor de bursă se efectuează 
lunar, în avans, până pe data de 25 a lunii 
pentru care se acordă

Articolul 82 alineatul (8)2. Articolul 82 alineatul (8)

Pentru plata cu întârziere a burselor sunt şi 
rămân aplicabile dispoziţiile art. 3 alin. (2) şi 
(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011.

Pentru plata cu întârziere a burselor se
datorează dobânda legală penalizatoare 
calculată de la data scadenţei până la data 
plăţii efective, potrivit dispoziţiilor O.G. nr. 
13/2011

Articolul 223 alineatul (10/
Plata tuturor tipurilor de bursă se efectuează 
lunar, în avans, până pe data de 25 a lunii 
anterioare celei pentru care se acordă. în 
prima lună a anului universitar, pentru 
respectiva lună, bursa de plăteşte până pe 
data de 14 a lunii.

Articolul 223 alineatul (Î0)‘
Plata tuturor tipurilor de bursă se efectuează 
lunar, în avans, până pe data de 25 a lunii 
pentru care se acordă. Pentru prima lună a 
fiecărui semestru, bursele se pot plăti şi în 
cursul lunii următoare pentru care se 
acordă.

3. In sistemul universitar, la începutul 
fiecărui semestru, listele de bursieri se 
refac, iar studenţii trebuie să depună 
documente justificative pentru a 
beneficia de burse sociale. Tot acest 
proces durează câteva săptămâni 
(constituirea dosarelor de către studenţi.



depunerea acestora, analizarea de către 
universitate, stabilirea listelor finale cu 
bursieri, colectarea conturilor de la 
studenţi etc.), astfel că este imposibil ca 
în prima lună a semestrului bursele să se 
poată acorda în termenul stabilit iniţial 
de acest proiect legislativ.

Articolul 223 alineatul (10/ Articolul 223 alineatul (10/4.

Pentru plata cu întârziere a burselor sunt şi 
rămân aplicabile dispoziţiile art. 3 alin. (2) şi 
(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011.

Pentru plata cu întârziere a burselor se 
datorează dobânda legală penalizatoare 
calculată de la data scadenţei până la data 
plăţii efective, potrivit dispoziţiilor O.G. nr. 
13/2011.


