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Nr.4C-11/886
RAPORT
asupra propunerii legislative propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat, cu modificările
și completările ulterioare
(Plx. 283/2021)
1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 283 din 01 septembrie 2021, Comisia
pentru învățământ a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat, cu modificările și
completările ulterioare.
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 cu amendamente al Comisiei pentru
tineret și sport, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.564/14.07.2021 și avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social cu
nr.5116/06.07.2021.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2000 privind învățământul
universitar și postuniversitar de stat cu taxă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 144/2011, cu modificările ulterioare, peste locurile finanțate
de la bugetul de stat. Potrivit expunerii de motive, intervenția legislativă urmărește să ofere garanție studenților din România că taxele de
școlarizare nu vor suferi modificări pe perioada studiilor, în sensul creșterii cuantumului acestora, și să asigure un termen rezonabil de informare
a candidaților, înainte de începerea admiterii, cu privire la cuantumul taxei și numărului de locuri oferite "cu taxă” în instituțiile de învățământ
superior de stat, prin creșterea acestui termen de la 15 zile la 3 luni.
2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73
din Constituția României, republicată.
La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 20 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei.
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În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat ca
invitați: doamna Ștefania Maria Manea - secretar de stat și doamna Daniela Burghilă - director general în cadrul Ministerului Educației; domnul
Horia Onița - președinte, Alianța Națională a Studenților din România.
3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaților,
republicat, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.
4. În urma dezbaterii, în ședința din data de 13 octombrie 2021, Comisia, cu 13 voturi pentru respingere, 5 voturi împotrivă și 2 abțineri,
a propus respingerea propunerii legislative din următoarele considerente:
- prevederile legale în vigoare sunt mai cuprinzătoare, având în vedere că, art. 142 alin. (3) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, prevede: ”Condițiile de admitere, inclusiv cifrele de școlarizare trebuie făcute publice în fiecare an, de
către universitate, cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea concursului de admitere”;
- în ceea ce privește stabilirea cuantumului taxelor, universitățile au autonomie universitară, garantată prin Constituție. Contractul
încheiat între student și universitate nu se modifică în cursul anului universitar, dar se pot face, anual, acte adiționale la contract, dacă sunt de
acord cele două părți;
- conform art. 3, cuantumul taxei se stabilește de senatul fiecărei instituții de învățământ superior în funcție de costurile specifice
școlarizării, iar studenți și cursanți care acceptă să achite cheltuielile de școlarizare (art. 1). Astfel, în momentul semnării contractului,
cuantumul taxei este deja aprobat, iar studenții sunt informați cu privire la valoarea acesteia;
- conform prevederilor art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de
stat cu taxă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 144/2011, cu modificările ulterioare, numărul de locuri de studiu cu taxă în instituțiile de
învățământ superior de stat se propune anual de senatul universitar al fiecărei instituții, în funcție de capacitatea de școlarizare stabilită
conform standardelor naționale pentru evaluare și acreditare academică, și se aprobă de Ministerul Educației. Pe cale de consecință, există
un număr exact de locuri, nu un minim/maxim, aprobat de Ministerul Educației, stabilit înainte de începerea admiterii/anului universitar;
- majoritatea prevederilor propunerii legislative sunt deja cuprinse și abordate în Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
- propunerea de a indexa taxele de școlarizare cu inflația, pe parcursul studiilor nu este în favoarea beneficiarilor actului de educație. În
cazul prestațiilor cuvenite studentului (precum bursa) nu există o politică de indexare în favoarea studentului.
PREȘEDINTE
Natalia-Elena INTOTERO

SECRETAR
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ
Șef birou Ioana Florina Mînzu

2

