
 
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTATILOR 

 
COMISIA PENTRU ÎNVATAMÂNT, 
STIINTA, TINERET SI SPORT 
Bucuresti: 25 octombrie 2000   
Nr. 515/XVIII/9 
 

RAPORT 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr.133/2000 privind învatamântul 
universitar si postuniversitar de stat cu taxa 
 
În urma examinarii proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.133/2000 privind 
învatamântul universitar si postuniversitar de stat cu taxa, în sedinta 
din 17 octombrie 2000, propunem ca acesta sa fie supus spre dezbatere si 
adoptare cu urmatoarele amendamente: 

 
Nr. 
Crt. 

Articolul 
(textul initial) 

Text adoptat de Comisie Motivare 

1. Articol unic: Se aproba 
Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr.133/2000 
privind învatamântul 
universitar si 
postuniverstar de stat cu 
taxa.  

Articol unic: Se aproba 
Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr.133/2000 
privind învatamântul 
universitar si postuniverstar 
de stat cu taxa, publicata în 
Monitorul Oficial, partea I, 
nr.465  din  25 septembrie 
2000, cu urmatoarele 
amendamente: 

 

2. Titlul: Ordonanta de 
urgenta privind 
învatamântul universitar si 
postuniversitar de stat cu 
taxa  

Titlul legii: Lege pentru 
aprobarea Ordonantei de 
urgenta privind învatamântul 
universitar si postuniversitar 
de stat cu taxa, peste locurile 
finantate de la bugetul de 
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stat. 
3. Art.1. Institutiile de 

învatamânt superior aflate 
în coordonarea 
Ministerului Educatiei 
Nationale sunt autorizate 
sa admita peste numarul 
de locuri finantate de la 
bugetul de stat un numar 
de studenti si cursanti care 
accepta sa suporte 
cheltuielile de scolarizare 
din resurse proprii.  

Art.1. Institutiile de 
învatamânt superior de stat 
sunt autorizate sa admita, 
peste locurile finantate de la 
bugetul de stat, un numar de 
studenti si cursanti care 
accepta sa suporte 
cheltuielile de scolarizare din 
resurse proprii.  

Pentru 
simplificarea 
textului. 

4. Art.2. Numarul de locuri 
de studiu cu taxa se 
stabileste de catre senatul 
fiecarei institutii de 
învatamânt superior, în 
functie de capacitatea 
bazei materiale de studiu, 
cu respectarea 
standardelor nationale 
pentru evaluare si 
acreditare academica. 

Art.2. Numarul de locuri de 
studiu cu taxa se stabileste de 
catre Senatul fiecarei 
institutii de învatamânt 
superior de stat, în conditiile 
respectarii standardelor de 
calitate specifice autorizarii 
sau acreditarii. Acest 
numar de locuri nu poate 
depasi, pentru fiecare 
specializare,  25 % din 
totalul locurilor fara taxa. 
În cazuri justificate, la 
cererea Senatului 
universitar, Ministerul 
Educatiei Nationale poate 
aproba majorarea acestui 
numar de locuri. 

Standardele de 
calitate nu 
contin numai 
referiri la baza 
materiala. 
 
 
 
Limitarea 
numarului de 
locuri pe 
specialitati, fara 
a se elimina 
cazurile de 
exceptie. 

5. Art.3.  Cuantumul taxei 
anuale de studiu se 
stabileste de catre senatul 
fiecarei institutii de 
învatamânt superior în 
functie de costurile 
specifice scolarizarii si se 
anunta candidatilor înainte 
de începerea admiterii.  

Art.3.  Cuantumul taxei 
prevazute la art.2 se 
stabileste de catre senatul 
fiecarei institutii de 
învatamânt superior, în 
functie de costurile specifice 
scolarizarii. Cuantumul 
taxei si numarul de locuri 
se anunta candidatilor cu cel 
putin 15 zile înainte de 
începerea admiterii.  

Numarul de 
locuri trebuie 
anuntat din 
timp, ca si 
cuantumul taxei. 

6. Art.4. Studentii admisi pe Art.4. Studentii acceptati Pot fi si alte 
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locurile de studiu cu taxa 
se stabilesc din rândul 
candidatilor la admitere 
situati sub media ultimului 
reusit pe locurile finantate 
de la bugetul de stat, în 
ordinea descrescatoare a 
punctajelor obtinute si pe 
baza solicitarii liber 
exprimate în termen de 5 
(cinci) zile de la afisarea 
rezultatelor. 

pentru locurile de studiu cu 
taxa se stabilesc din rândul 
candidatilor la admitere 
situati sub ultimul admis pe 
locurile finantate de la 
bugetul de stat, în ordinea 
descrescatoare a clasificarii 
lor, facute pe baza 
criteriilor de admitere, si la 
solicitarea scrisa a 
candidatilor, în termen de 
cinci zile de la afisarea 
rezultatelor. 

criterii de 
admitere decât 
mediile unor 
note. 

7. Art.5. (1) Pentru studentii 
admisi începând cu anul 
universitar 2001-2002 
ocuparea locurilor 
finantate de la bugetul de 
stat se face dupa fiecare an 
de studiu, pe baza 
rezultelor obtinute în anul 
universitar anterior, la care 
participa toti studentii din 
acelasi an si acelasi 
program universitar, 
indiferent daca sunt 
scolarizati cu taxe sau fara 
taxe. 
 
 
 
 
 
 
(2) Metodologia privind 
stabilirea criteriilor pentru 
ocuparea locurilor 
finantate de la bugetul de 
stat se aproba prin ordin al 
ministrului educatiei 
nationale, cu consultarea 
senatelor universitare în 
termen de 30 de zile de la 

Art.5 (1) Statutul de student 
cu taxa se pastreaza, de 
regula, pe întreaga durata de 
scolarizare. Cuantumul 
taxei pentru fiecare an de 
studiu se anunta cu cel 
putin 15 zile înainte de  
începerea anului 
universitar. 
(2) Institutiile de 
învatamânt superior de stat 
vor face, la începutul 
fiecarui an universitar, 
evaluarea locurilor ramase 
disponibile, finantate de la 
bugetul de stat, pentru a fi 
ocupate de studentii înscrisi 
cu taxa, în ordinea 
descrescatoare a clasificarii 
lor si în limita  numarului 
de locuri vacantate. 
 
(3) Se elimina. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text lipsit de 
obiect. 
Precizarile au 
fost facute la 
alin.2 
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intrarea în vigoare a 
prezentei ordonante de 
urgenta. 

 
 
 
 
(3) În organizarea 
formatiunilor de studiu nu 
se face distinctie între cele 
doua categorii de studenti 
admisi. 

8. Art.6. Programele de 
masterat se pot desfasura 
si în regim de studii cu 
taxa. Numarul locurilor cu 
taxa si cuantumul acestei 
taxe se stabileste de catre 
senatele universitare, în 
functie de costurile 
specifice scolarizarii, în 
conditiile legii. 

Art.6. Text fara modificari  

9. Art.7 (1) Institutiile de 
învatamânt superior pot 
permite accesul elevilor 
performanti la studii 
universitare începând cu 
clasa a XI-a.. Acesti elevi 
pot urma unele cursuri în 
cadrul institutiilor de 
învatamânt superior si 
obtine credite transferabile 
care pot fi recunoscute 
dupa obtinerea diplomei 
de bacalaureat si admiterea 
într-o institutie de 
nînvatamântsuperior. 
Cursurile vor fi urmate în 
paralel cu studiile liceale. 
(2) Senatul fiecarei 
institutii de învatamânt 
superior va stabili 
conditiile care trebuiesc 
îndeplinite precum si 
modalitatile de acces ale 
elevilor performanti la 

Art.7 . Se elimina. Textul nu face 
obiectul legii de 
fata. 
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studiile universitare. 
10.   Art.7 Text nou (1) Pe 

întreaga durata de scolarizare 
studentii admisi cu taxa pot 
beneficia de burse finantate 
de la bugetul de stat. 
(2) Senatele universitare 
pot acorda din venituri 
proprii, la cerere, pe baza 
unor criterii specifice de 
performanta sau sociale, 
burse studentilor admisi cu 
taxa. 

 
 
 
 
 
Este posibila 
acordarea unor 
burse si din 
fonduri proprii, 
conform Legii 
învatamântului 
nr.84/1995, cu 
modificari. 

11. Art.8 Pe data intrarii în 
vigoare a prezentei 
ordonante de urgenta, 
Ordonanta Guvernului 
nr.54/1998 privind 
admiterea, cu taxa, în 
învatamântul superior de 
stat peste locurile finantate 
de la bugetul de stat, 
publicata în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr.308 din 18 
august 1998, se abroga. 

Art.8. Text fara modificari.  

 
 
Având în vedere continutul juridic si obiectul reglementarii, 

proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
      PRESEDINTE           SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu     Prof.univ.dr.ing.Ecaterina Andronescu 
 

 
 
 
 Expert parlamentar 
     Simion Cioata 
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