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COMSILiUL ECONOMIC SI SOCIAL 
INTRA.RE

AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru modiflcarea §i completarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.133/2000 privind invatamantul 

universitar §i postuniversitar cu taxa, peste locurile finan^ate de la bugetul de 

stat, cu modificarile §i completarile ulterioare (plx283/22.06.2021)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare si flinctionare, Consiliul Economic si Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea §i completarea Ordonanlei de 

urgenid a Guvernului nr.133/2000 privind invatamantul universitar §i postuniversitar cu taxa, 

peste locurile fmantate de la bugetul de stat, cu modificarile fi completarile ulterioare 

(plx283/22.06.2021)

CONSILIUL ECONOMIC §I SOCIAL

in temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in sedinta 

din data de 6.07.2021, desfasurata online, conform prevederilor Hotararii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizeaza NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ cu urmatoarea

motivare:

• acest proiect legislativ propune ca taxele de scolarizare sa poata fi indexate cu inflatia, pe 

parcursul studiilor, fapt ce, in mod evident, nu este in favoarea beneficiarilor actului de 

educatie;
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• costul riscului devalorizarii monetare nu trebuie asumat de student, cata vreme fiecare parte 

s-a angajat la prestatii certe la momentul incheierii contractului. De asemenea, m cazul

• prestatiilor cuvenite studentului (precum bursa) nu exista o politica de indexare in favoarea 

studentului. Similar, nu exista o astfel de politica nici din partea statului catre universitati 

pentru prestatii datorate studentului (precum subventia pentru camine si cantine). Astfel, 

dintre toate felurile de relatii in discutie, singurul aflat pe o pozitie inferioara ar fi studentul;

• universitatea incheie contracte cu pret fix cu diferiti operator!, deci riscul devalorizarii 

monetare il suporta operatorii, nu universitatea. Daca acesta este transferat studentului, fara 

a fi transferat universitatii de catre operator!, ne afiam, de fapt, in situatia in care 

universitatea profita de devalorizarea monetara, generand exces. In acest sens, recent, intr- 

un caz similar, Universitatea din Bucuresti a pierdut in instanta un proces tocmai pentru ca a 

indexat taxele cu inflatia pe parcursul unui ciclu de studii;

• majoritatea prevederilor propunerii legislative sunt deja cuprinse si abordate in Legea 

educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Presedinte, 
Bogdan SIMION
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