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Lege

pentru modificarea şi completarea din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articolul I - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 82, după alineatul (6), se introduc trei noi alineate, alineatul (7), (8) şi 
(9), cu următorul cuprins:

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

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

(9) Consiliile locale/ Consiliul general al municipiului Bucureşti şi Consiliile judeţene stabilesc anual 
cuantumul şi numărul burselor până la data de 1 august, pentru anul şcolar în curs."

2. La articolul 223, după alineatul (10), se adaugă trei noi alineate, (10)S (lO)^ şi (10)^ şi 
vor avea următorul cuprins:

"(lOP Plata tuturor tipurilor de bursă se efectuează lunar, în avans, până pe data de 25 a lunii 
anterioare celei pen tru care se acordă. în prima lună a anului universitar, pentru respectiva lună, bursa 
de plăteşte până pe data de 14 a lunii.

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

(lOP Senatul universitar stabileşte anual cuantumul şi numărul burselor până la data de 1 septembrie, 
pentru anul şcolar în curs."

Articolul II - Prezenta lege intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2023.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale 
art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
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