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RAPORT  

asupra propunerii legislative privind completarea art. 119 din Legea 1/2011 a educației naționale 
(Plx. 124/2020) 

 
1. În baza prevederilor art. 94 și 114 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 124 din 01 aprilie 2020, 

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, propunerea legislativă privind 
completarea art. 119 din Legea 1/2011 a educației naționale. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitate de șanse între femei și bărbați avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 
320/06.04.2020.  

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 119 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, în sensul interzicerii majorării tuturor taxelor universitare pe perioada stării de urgență și încă 12 luni după aceasta. 
De asemenea, se propune să fie interzisă indexarea oricăror taxe universitare cu rata inflației pe perioada stării de urgență și încă 12 luni după 
finalizarea acesteia. 

 
 2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituția României, republicată. 
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La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 22 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.  
 În baza prevederilor art. 54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca 
invitat doamna Ioana Lazăr - secretar general în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.  
 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.91 alin.(8) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 
  

4.  În urma dezbaterii, în ședința din 28 aprilie 2020, Comisia a propus, cu 14 voturi pentru respingere și 8 voturi împotriva respingerii, 
respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 
 - ”autonomia universitară este garantată” în baza art. 32 alin. (6) din Constituția României, republicată.  Astfel, prin aplicarea măsurilor 
propuse în cuprinsul inițiativei legislative s-ar crea premisele unor vicii de neconstituționalitate în raport cu prevederile din Constituția 
României, republicată, referitoare la autonomia universitară; 
 - conform art. 3 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ”principiile care guvernează 
învățământul preuniversitar și superior, precum și învățarea pe tot parcursul vieții din România sunt:  […]  k) principiul autonomiei 
universitare; […]”. De asemenea art. 118 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 prevede că ”sistemul național de învățământ superior se bazează pe 
următoarele principii: a) principiul autonomiei universitare; […]”. Totodată, la art. 119 alin (3) și (4) din Legea nr. 1/2011 se stabilește că 
”instituțiile de învățământ superior au autonomie în stabilirea cuantumului taxelor și au obligația să le comunice tuturor celor interesați, 
inclusiv pe site-ul universității.” și ”în temeiul principiului autonomiei universitare, instituțiile de învățământ superior de stat au dreptul să 
stabilească și să încaseze sumele reprezentând contravaloarea serviciilor de școlarizare pentru persoanele înmatriculate la studii și care au 
beneficiat anterior gratuit de școlarizare în cadrul unui alt program de studii universitare în cadrul aceluiași ciclu de studii universitare 
finanțate de la bugetul de stat.”  
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