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Întrebare 

Adresată:  Doamnei  prof. Monica Cristina Anisie, Ministrul Educației și Cercetării  

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării:  Majorarea taxelor universitare pe durata stării de urgență 

 

Stimată Doamnă Ministru, 

Pe durata stării de urgență, mai multe instituții de învățământ universitar au majorat             

taxele studenților cu până la 200% din valoarea acestora de dinaintea stării de urgență . 1

De asemenea, universități precum Universitatea din București (UB) și Universitatea de           

Vest din Timișoara (UVT) au majorat și taxele studenților actuali cu rata inflației, aceasta              

reprezentând de fapt o sancțiune aplicată debitorului aflat de drept în întârziere. Or, studenții              

nu sunt debitori aflați în întârziere și, mai mult, prețul școlarizării este unul determinat la data                

încheierii contractului de școlarizare, valabil pe întreaga durată a ciclului. 

Majorarea intempestivă și nejustificată a taxelor universitare va conduce la creșterea           

abandonului școlar în mediul universitar, deoarece sunt foarte mulți studenți săraci care nu pot              

suporta noile majorări în contextul unei crize economice generate de Coronavirus. 

Mai mult, majorările taxelor universitare sunt disproporționate în raport cu serviciile           

pe care le furnizează unele universități de stat precum UB (care în ultimii doi ani a fost                 

amendată de DSP și DSVSA cu peste 100.000 lei). 

Autonomia financiară a universităților nu dă dreptul acestora să speculeze situațiile de            

criză precum pandemia de Coronavirus și să majoreze nejustificat taxele universitare,           

profitând de lipsa prezenței studenților și de suspendarea temporară a exercițiului dreptului la             

acces liber la justiție (prin suspendarea tuturor cauzelor neurgente pe durata stării de urgență).              

În acest sens, este datoria Ministrului Educație și Cercetării, ca titular al dreptului de tragere la                

1 Preluat de pe    
https://www.stiripesurse.ro/vesti-proaste-pentru-viitorii-studenti-la-universitatea-bucuresti-taxe-mai-mari-cu-
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răspundere publică a universităților, să-și exercite autoritatea asupra rectorilor și să oprească            

astfel de derapaje de la echitate și solidaritate umană. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din              

Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Care sunt universitățile de stat care au majorat taxele universitare, respectiv au indexat             

taxele studenților actuali cu rata inflației pe durata stării de urgență? 

2. Cu cât s-au majorat/ indexat taxele universitare la universitățile de la pct. 1? 

3. Vă rog să-mi transmiteți copii ale hotărârilor senatelor universitare prin care s-au            

majorat/ indexat taxele universitare pe durata stării de urgență. 

4. Dacă apreciați că autonomia universitară este una absolută și că permite stabilirea            

unilaterală de către universități a taxelor universitare, indiferent de circumstanțele          

economice, sociale sau politice? 

5. Dacă MEC este preocupat de managementul universitar defectuos de la unele           

universități de stat precum UB, în contextul în care acestea majorează taxele            

universitare, dar calitatea serviciilor este net inferioară? Ce măsuri va luat MEC? 

6. Dacă ministrul Educației și Cercetării își va exercita autoritatea asupra rectorilor care            

au majorat abuziv, pe durata stării de urgență, taxele universitare? 

7. Dacă MEC apreciază că există un risc de abandon școlar generat de majorarea/             

indexarea taxelor universitare pe durata stării de urgență? 

8. Dacă MEC consideră că universitățile de la pct. 1 sunt subfinanțate de la bugetul de               

stat? Dacă nu, de ce universitățile respective argumentează majorarea taxelor prin lipsa            

finanțării de la bugetul de stat? 

 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 

Ioan Dîrzu 
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