
Expunerea de motive a legii privind acordarea de burse pentru elevii premianți și 
olimpici 
 
Propunerea legislativă privind Fondul pentru Viitorul României (FVR) are în vedere 
stimularea elevilor de elită și acordarea unui sprijin material pentru ca aceștia să își poată 
desfășura în condiții normale studiile. Bursele FVR vor încuraja, de asemenea, 
competiția școlară și vor crea respect social pentru elevii care învață bine, supuși de 
multe ori disprețului în societatea românească post-decembristă în care valorile au fost 
răsturnate, meritocrația anulată, iar anti-modelele promovate și recompensate. 
Statul român are datoria să investească în viitorul reprezentat de copii, dar alocațiile 
nediferențiate, chiar dacă necesare, nu reușesc să facă acest lucru atât din cauza 
sumelor mici, cât și din cauză că nu există criterii de acordare. Bursele FVR merg, 
dimpotrivă, în zona de elită a elevilor, la premianți și la cei care se califică pentru 
olimpiadele naționale și internaționale, stimulând astfel meritocrația de care România are 
atâta nevoie într-o perioadă în care valorile sunt ignorate, iar prostul gust și șmecheria 
sunt așezate pe piedestal. 
Taxa de responsabilitate socială prin care vor fi colectați banii necesari burselor FVR 
constituie, la rândul ei, un demers necesar pentru că marile corporații își scot banii din 
țară prin diferite mijloace, nu întotdeauna legale, niciodată morale, iar societatea 
românească nu se alege cu nimic. Profitul companiilor mari trebuie să se întoarcă și în 
beneficiul țării, nu doar să dispară peste hotare, iar bursele FVR reprezintă o mică 
contribuție a celor care beneficiază de pe urma României prin care să își aducă obolul și 
la binele acestei țări de pe care se profită atât de ușor, dar de viitorul căreia nu-i pasă 
nimănui.  
Prezentul proiect de lege are ca scop și încurajarea evoluției demografice, grav afectate 
de perioadele de criză succesivă și de decădere economică a României din ultimii 25 de 
ani. Creșterea copiilor nu mai trebuie să fie o povară pentru familiile de români, ci o 
bucurie și o responsabilitate a întregii societăți dacă dorim ca națiunea română să aibă 
un viitor, și tocmai de aceea sprijinirea elevilor merituoși cu burse reprezintă soluția prin 
care statul român poate contribui la încurajarea familiilor și la creșterea generațiilor 
viitoare pe care România să se poată baza. 
Având în vedere argumentele mai sus exprimate, considerăm oportună adoptarea 
prezentei propuneri legislative. 
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