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referitor la proiectul de Ordonanţă de urgenţă ă Guvernului privind 

aprobarea programelor guvernamentale „Studeiitlnvest” şi „FamilyStart” 

precum şi pentru modificarea alineatului (1) al articolului 128 din Legea 

nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

»•

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

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioafe, şi art. 
11 lit. a) din Regulamentul de-organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 
sesizat cu privire ]a avizarea proiectului de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind, 
aprobarea programelor guvernamentale „ Studentinvest " şi „ FamilyStart ”, precum şi pentru 

modificarea alineatului (1) al articolului 128 din Legea nr. 2.72/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului.
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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 29.06.2022, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 
nr.86/17.05.2022, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

următoarea motivare:

• studenţii nu au fost consultaţi în procesul de elaborare a proiectului de act normativ, 
deşi sunt beneficiarii principali ai acestuia;

• Guvernul a stabilitj prin Programul de Guvernare, creşterea cuantumului burselor şi 
creşterea subvenţiei cămine-cantinci Ambele angajamente sunt, Ia momentul de faţă, 
neîndeplinite. Pe de altă parte, între cheltuielile precizate ca fiind eligibile îh
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programul de împrumuturi, care nu apare în nieiun formă în Programul de Guvernare, 
se regăsesc tocmai acele cheltuieli pe care Guvernul trebuia să le acopere prin 

creşterea burselor, respectiv a subvenţiei cămine-cantine. Aşadar, în loc să le acorde 

studenţilor ce le-a promis. Guvernul îi sprijină oferindu-le şansa unui împrumut pe 

care ulterior să îl ramburseze]

• împrumuturile de studii par a fî mecanismul Guvernului de a acoperi acest gol de 

finanţare a universităţilor, prin contribuţia privată â studenţilor şi a familiilor lor într- 
unul dintre cele mai inechitabile sistwne de învăţământ superior din Europa, ceea,ce 

nu poate decât să agraveze aceste circumstanţe;

• în Germania, Polonia, Slovenia, Scoţia (licenţă). Norvegia, Cehia, Slovacia, Austria 

(Pâdagogische Hochschulen şi universităţi, excluzând Fachhochschulen), Danemarca, 
Estonia, Grecia (licenţă). Croaţia, Cipru (licenţă). Malta, Finlanda, Suedia, Turcia, 
Muntenegru, învăţământul superior este gratuit. Pe de altă parte, în 8 ţări din UE 

exista un sistem de împrumuturi activ, cu peste 5% dintre studenţi beneficiari, însă în 

cvasimajoritatea acestor cazuri învăţământul superior este gratuit. Singurul caz în carc 

contextul finanţării este similar României este cel al Ţărilor de Jos, care ia 

aproximativ 4 ani după introducerea împrumuturilor de studii, în 2022 au renunţat la 

acestea, având m vedere efectul nociv pentru studenţi;

• îh cele ce urmează sunt prezentate o serie de efecte ale împrumuturilor , de studii, 
colectate din articole ştiinţifice de OECD:
- împrumuturile de studii sunt negativ corelate cu bunăstarea financiară a tânărului pe 

parcursul întregii sale vieţi;
- în SUA, împrumuturile de studii sunt corelate negativ cu capacitatea de economisire 

şi capacitatea de a se împrumuta mai târ^u în viaţă şi pozitiv cu problemele 

financiare şi expunerea la aceste probleme;
- împrumuturile de studii au efect negativ asupra pregătirii pentru pensionare, aţâţ din 

perspectiva amânării vârstei, cât şi din perspectiva economiilor;
- împrumuturile de studii amână dobândirea unei locuinţe şi pot amâna formarea unei 
familii.

Preşedinte,
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