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Parlamentul Romaniei

Senat

Comisia pentru inva^amant, 
tineret si sport

Nr. XXVIII/367/07.12.2021

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru modificarea §i completarea Ordonanjei de 
urgen^a a Guvernului nr.133/2000 privind inva^amantul universitar §i 

postuniversitar cu taxa, peste locurile finan^ate de la bugetul de stat, cu modificarile
$i completarile ulterioare 

(L493/2021)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru mvajamant, tineret §i sport, prin 
adresa nr. L493/2021, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului Tn vederea 
dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru modificarea §i 
completarea Ordonan^ei de urgen^a a Guvernului nr.133/2000 privind invafamantul 
universitar $i postuniversitar cu taxa, peste locurile finan^ate de la bugetul de stat, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, adoptata tacit de Camera Deputatilor.

Propunerea legislative are ca obiect de reglementare modificarea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr.133/2000 privind mvatamanturuniversitar si postuniversitar de 
stat cu taxa, peste locurile finantate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin Legea 
nr.441/2001, cu modificarile ulterioare.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislative §i a avizat favorabil cu 
observa^ii §i propuneri.

Consiliul Economic §i Social a analizat propunerea legislative §i a avizat nefavorabil 
cu observa^:ii ^i propuneri.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de ^anse, culte ^i minorite^i au transmis
aviz favorabil.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancard §i pia^e de capital a transmis aviz
negativ.

Guvernul, prin punctul sdu de vedere nu sustine adoptarea acestei propuneri
legislative.

La dezbaterea propunerii legislative a participat, m conformitate cu prevederile art. 
63 din Regulamentul Senatului, republicat, din partea Guvernului: domnul Zoltan Kallos - 
secretar de statin cadrul Ministerului Educa^iei.
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in §edin^;a din 07 decembrie 2021, membrii Comisiei au luat in dezbatere 
propunerea legislativa si au hotarat cu unanimitate de voturi, sa adopte raport de 
respingere pe considerentul ca majoritatea prevederilor propunerii legislative sunt deja 
cuprinse si abordate m Legea educatiei nationale nr. 1/2011 cu modificarile si completarile 
ulterioare, la Art. 142 alin. (3]: "Conditiile de admitere, inclusiv cifrele de Scolarizare trebuie 
facute publice m fiecare an, de catre universitate, cu cel putin 6 luni inainte de sustinerea 
concursului de admitere". In ceea ce priveste stabilirea cuantumului taxelor, universitatile 
au autonomie universitara, garantata prin Constitute. Contractul Tncheiat mtre student si 
universitate nu se modifica m cursul anului universitar, dar se pot face, anual, acte 
aditionale la contract, daca sunt de acord cele doua parti.

Comisia pentru mvai;amant, tineret ^i sport supune spre dezbatere §i adoptare 
plenului Senatului raportul de respingere al propunerii legislative.

in raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din categoria 
legilor organice §i urmeaza a fi adoptata Tn conformitate cu prevederile art.76 alin.(l) din 
Constitui;ie.

Potrivit art.75 din Constitu5:ia Romaniei, republicata, §i art. 92 alin.(8) pct.2 din 
Regulamentul Senatului, republican Senatul este Camera decizionala.

Pre§edinte, Secretar,

Senator Ambrozie-lrineu DARAUSenatorMonica-Cristina ANISIE
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