
 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 25 februarie 2002 
 Nr.29/15 
 

RAPORT 
asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea finanţării învăţământului superior 
 

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.174/2001 privind unele 
măsuri pentru îmbunătăţirea finanţării învăţământului superior, în şedinţa din 20 februarie 2002 , Comisia, cu 13 voturi pentru şi 
9 voturi împotrivă, propune ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

Textul iniţial Textul adoptat de Comisie Motivare 

1 Articol unic:  
Se aprobă Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.174/2001 privind unele 
măsuri pentru îmbunătăţirea finanţării 
învăţământului superior 
 

Articol unic: 
Se aprobă Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.174/2001 privind unele măsuri 
pentru îmbunătăţirea finanţării învăţământului 
superior, cu următoarele amendamente: 
 
 
 
 
 

 



 

 

2 

2 

 
2 Titlul Ordonanţei: 

Ordonanţă de Urgenţă privind unele 
măsuri pentru îmbunătăţirea 
finanţării învăţământului superior 

Titlul Ordonanţei: 
Ordonanţă de Urgenţă privind unele măsuri 
pentru îmbunătăţirea finanţării investiţiilor, 
reparaţiilor şi condiţiilor de cazare a 
studenţilor în cămine. 

Punerea în acord a titlului cu textul 
Ordonanţei de Urgenţă. 

3  Comisia propune să se introducă următorul 
text ca art.1 :  
,,Art.1 - Studenţii care frecventează 
cursurile de zi la instituţiile de învăţământ 
de stat şi particular, beneficiază de cazare în 
căminele studenţeşti, în limita locurilor 
existente.,, 

 

4  
 

Comisia propune să se introducă următorul 
text ca art.2 :  
,,Art.2 Până la data de 15 septembrie a 
fiecărui an, instituţiile de învăţământ de stat 
şi particular, comunică Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării numărul locurilor de  
cazare necesare pentru studenţi şi numărul 
de locuri de care dispun.,, 

 

5 Art.1  
Instituţiile de învăţământ superior 
particular au obligaţia să verse la 
bugetul de stat o taxă în cuantum de 
10% din veniturile realizate din 
încasarea taxelor de şcolarizare, 
admitere, înmatriculări, repetarea 
examenelor şi a altor forme de 
verificare, precum şi a celorlalte 
taxe percepute în procesul de 

Se renumerotează, art.1 devine art.3 
 
Text fără modificări. 
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învăţământ de la studenţi. 
6 Art.2 

 Instituţiile de învăţământ superior 
de stat, pentru numărul de studenţi 
şcolarizaţi peste cifra de şcolarizare 
aprobată de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, au obligaţia să verse la 
bugetul de stat o taxă în cuantum de 
40% din veniturile prevăzute la 
art.1. 

Se abrogă. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textul se regăseşte, cu modificări,  în 
art.4. 

7 Art.3  
Instituţiile de învăţământ superior 
particular, pentru numărul de 
studenţi şcolarizaţi peste cifra de 
şcolarizare, propusă de Consiliul 
Naţional de Evaluare Academică şi 
Acreditare şi aprobată de Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării, au obligaţia 
să verse la bugetul de stat o taxă în 
cuantum de 40% din veniturile 
prevăzute la art.1 

Se abrogă Textul se regăseşte, cu modificări,  în 
art.4. 

8  Comisia propune să se introducă următorul 
text ca art.4 : 
,,Art.4 - Instituţiile de învăţământ superior 
de stat şi particular funcţionează pe baza 
cifrelor de şcolarizare stabilite în 
conformitate cu legea. 
Depăşirea cifrelor de şcolarizare stabilite se 
sancţionează prin virare la bugetul 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, într-un 
cont special, a unei taxe în cuantum de 40% 

 
 
Text nou, provenit cu modificări, de la 
art.2 şi art.3. 
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din veniturile provenite de la studenţii 
şcolarizaţi peste cifra de şcolarizare 
aprobată,, 

9 Art.4  
Sumele prevăzute la art.1, art.2 şi 
art.3 se utilizează pentru susţinerea 
investiţiilor, activităţilor de 
întreţinere şi reparare a căminelor 
studenţeşti. 

Se renumerotează, art 4 devine art.5 
Art.5 Sumele prevăzute la art. 3 şi art.4, 
vărsate  în contul Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării,  se utilizează pentru căminele 
studenţeşti în susţinerea investiţiilor, 
reparaţiilor şi pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de cazare a studenţilor. 

 
Precizări necesare privind utilizarea 
fondului special. 

10 Art.5  
 Instituţiile de învăţământ superior  
au obligaţia să calculeze semestrial 
taxele prevăzute la art.1, art.2 şi la 
art.3 şi să le vireze la bugetul de 
stat până la data de 25 ale lunii 
următoare expirării semestrului. 

Se renumerotează, art.5 devine art.6 
Art.6 Instituţiile de învăţământ superior  au 
obligaţia să calculeze semestrial taxele 
prevăzute la art.3 şi la art.4 şi să le vireze la 
bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
până la data de 25 ale lunii următoare expirării 
semestrului. 

 

11 Art.6(1)  
Pentru neachitarea în termen a 
taxelor prevăzute la art.1, art.2 şi 
la art.3, instituţiile de învăţământ 
superior datorează majorări de 
întârziere în cuantumul prevăzut de 
lege pentru creanţele bugetare. 
(2) Majorările de întârziere 
prevăzute la alin.(1) se fac venit la 
bugetul de stat şi se folosesc cu 
aceeaşi destinaţie. 

Se renumerotează, art.6 devine art. 7 
Art.7(1) Pentru neachitarea în termen a taxelor 
prevăzute la art.3 şi la art.4, instituţiile de 
învăţământ superior datorează majorări de 
întârziere în cuantumul prevăzut de lege pentru 
creanţele bugetare. 
 
Art.7(2) Majorările de întârziere prevăzute la 
alin.(1) se fac venit la bugetul Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării şi se folosesc cu 
destinaţia prevăzută la art.5. 

 

12 Art.7  
 Metodologia de aplicare a 
măsurilor stabilite prin prezenta 

Se renumerotează, art.7 devine art.8, cu 
următorul cuprins: 
,,Art.8 - Normele metodologice de aplicare a 
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ordonanţă de urgenţă se elaborează 
de către Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării şi Ministerul Finanţelor 
Publice şi se aprobă prin ordin 
comun al celor două ministere în 
termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 

prezentei ordonanţe se elaborează de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul 
Finanţelor Publice, se aprobă prin ordin 
comun al celor două ministere şi se publică  
în Monitorul Oficial al României, partea I, 
în termen de 30 de zile de la publicarea legii 
de aprobare a ordonanţei.,, 

 
 
 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul face parte din categoria legilor ordinare. 
 
Amendamentele respinse se regăsesc în anexă. 
 
 

 
    Preşedinte,               Secretar, 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu        Prof.univ.dr.ing.Petru Andrea  
          
 
 
 
 

                          Consilier,  
Simion Cioată 
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                                  ANEXA 
 

AMENDAMENTE RESPINSE  
asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea finanţării învăţământului superior 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul respins 
(Autorul) 

 

Motivare 

1 Art.1  
Instituţiile de învăţământ superior 
particulare au obligaţia să verse la bugetul 
de stat o taxă în cuantum de 10% din 
veniturile realizate din încasarea taxelor de 
şcolarizare, admitere, înmatriculări, 
repetarea examenelor şi a altor forme de 
verificare, precum şi a celorlalte taxe 
percepute în procesul de învăţământ de la 
studenţi. 

Art.1 - Propunem eliminarea articolului, 
întrucât este neconstituţional. 
(Deputaţi: Mihai Baciu, Emil Boc) 
 

A se vedea avizul de 
neconstituţionalitate al 
Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 

2 Art.2 
 Instituţiile de învăţământ superior de stat, 
pentru numărul de studenţi şcolarizaţi peste 
cifra de şcolarizare aprobată de Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării, au obligaţia să verse 
la bugetul de stat o taxă în cuantum de 40% 
din veniturile prevăzute la art.1. 
 

Art.2 Instituţiile de învăţământ superior de stat, 
pentru numărul de studenţi şcolarizaţi peste 
cifra de şcolarizare aprobată de Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării, au obligaţia să achite o 
taxă cuantum de 40 % din veniturile realizate 
din încasarea taxelor de şcolarizare, 
admiteri, înmatriculări, repetarea 
examenelor şi a altor forme de verificare, 
precum şi a celorlalte taxe percepute în 
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procesul de învăţământ de la studenţi. 
(Deputaţi: Mihai Baciu, Emil Boc). 

3  Art.2 - Se completează şi va avea următorul 
cuprins: 
Instituţiile de învăţământ superior de stat, 
pentru numărul de studenţi şcolarizaţi peste 
cifra de şcolarizare aprobată de Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării, în cazul în care se 
încalcă criteriile şi standardele pe baza 
cărora s-a obţinut autorizaţia provizorie sau 
acreditarea, au obligaţia să verse la bugetul de 
stat o taxă în cuantum de 40% din veniturile 
prevăzute la art.1. 
(Deputat: Asztalos Ferenc) 

 

4  Art.2(2)  Anual, în perioada 15-25 
septembrie, instituţiile de învăţământ superior 
de stat şi particular din fiecare centru 
universitar, cu asistenţa Ministerului 
Educaţiei şi  Cercetării, încheie un protocol 
prin care se stabilesc numărul de locuri de 
cazare necesare, numărul de locuri de cazare 
funcţionale care pot fi oferite studenţilor, 
precum şi condiţiile de plată ale cazării. 
(Deputaţi: Anghel Stanciu, Iulian Mincu, 
Paul Magheru, Costel Marian Ionescu). 

Stabilirea, prin protocol, a 
disponibilului de locuri în 
cămine. 

5  Art. 3 (1) Instituţiile de învăţământ superior 
particular au obligaţia să plătească o taxă în 
cuantum de 10% din sumele realizate din 
încasarea taxelor de şcolarizare, în raport cu 
numărul de locuri de cazare repartizate, 
potrivit protocolului anual încheiat. 

Precizarea contribuţiei 
diferenţiate a taxelor în raport 
cu facilităţile asigurate. 
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(2) Instituţiile de învăţământ superior de stat 
au obligaţia să plătească taxa prevăzută la 
alin.(1) pentru studenţii şcolarizaţi cu taxă. 
(3) Instituţiile de învăţământ superior 
particular care au locuri proprii de cazare 
pentru studenţi sau au în construcţie cămine 
studenţeşti, sunt scutite de la plata taxei 
prevăzută la alin.(1). 
(Deputaţi: Anghel Stanciu, Iulian Mincu, 
Paul Magheru, Costel Marian Ionescu). 

6 Art.3 - Instituţiile de învăţământ superior 
particular, pentru numărul de studenţi 
şcolarizaţi peste cifra de şcolarizare, 
propusă de Consiliul Naţional de 
Evaluare Academică şi Acreditare şi 
aprobată de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, au obligaţia să verse la bugetul 
de stat o taxă în cuantum de 40 % din 
veniturile prevăzute la art.1. 

Art.3 - Instituţiile de învăţământ superior 
particular, pentru numărul de studenţi 
şcolarizaţi peste cifra de şcolarizare aprobată de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, au obligaţia 
să  achite o taxă în cuantum de 40 % din 
veniturile realizate din încasarea taxelor de 
şcolarizare, admiteri, înmatriculări, 
repetarea examenelor şi a altor forme de 
verificare, precum şi a celorlalte taxe 
percepute în procesul de învăţământ de la 
studenţi.   
(Deputaţi: Mihai Baciu, Emil Boc). 

 

7  Art.3 - Instituţiile de învăţământ superior 
particular, pentru numărul de studenţi 
şcolarizaţi peste cifra de şcolarizare, propusă de 
Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi 
Acreditare şi aprobată de Ministerul Educaţiei 
şi Cercetării,  în cazul în care se încalcă 
criteriile şi standardele pe baza cărora s-au 
obţinut autorizaţia provizorie sau 
acreditarea, au obligaţia să verse la bugetul de 
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stat o taxă în cuantum de 40 % din veniturile 
prevăzute la art.1. 
(Deputat: Asztalos Ferenc) 

8 Art.4 - Sumele prevăzute la art.1, art.2 şi 
art.3 se utilizează pentru susţinerea 
investiţiilor, activităţilor de întreţinere şi 
reparare a căminelor studenţeşti. 

Art.4 - Sumele prevăzute la art.3 şi art.4 se 
constituie venit la bugetul instituţiilor de 
învăţământ superior respective şi se utilizează 
numai pentru susţinerea investiţiilor, 
activităţilor de întreţinere şi reparare a 
căminelor studenţeşti. 
(Deputaţi: Mihai Baciu, Emil Boc). 

 

9  Art.5 (1) Sumele încasate potrivit art.3 alin. 
(1) şi alin.(2) vor fi virate semestrial într-un 
fond special constituit la Ministerul Educaţiei 
şi Cercetării, care va fi gestionat în baza unor 
protocoale încheiate de reprezentantul 
ministerului şi instituţiile de învăţământ 
superior care contribuie la realizarea acestui 
fond. 
(2) Sumele virate la fondul special prevăzut la 
alin.(1) se utilizează  pentru îmbunătăţirea 
finanţării investiţiilor, reparaţiilor şi 
condiţiilor de cazare a studenţilor în cămine. 
(Deputaţi: Anghel Stanciu, Iulian Mincu, 
Paul Magheru, Costel Marian Ionescu). 

Modul de constituire a 
fondului special şi destinaţia 
sumelor. 

10 Art.5 - Instituţiile de învăţământ superior  
au obligaţia să calculeze semestrial taxele 
prevăzute la art.1, art.2 şi la art.3 şi să le 
vireze la bugetul de stat până la data de 25 
ale lunii următoare expirării semestrului. 

Art.5 - Instituţiile de învăţământ superior  au 
obligaţia să calculeze semestrial taxa 
prevăzută la art.3 şi art.4 şi să utilizeze 
sumele rezultate doar pentru scopurile 
prevăzute în prezenta lege.  
(Deputaţi: Mihai Baciu, Emil Boc). 
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11 Art.6(1) Pentru neachitarea în termen a 
taxelor prevăzute la art.1, art.2 şi la art.3, 
instituţiile de învăţământ superior datorează 
majorări de întârziere în cuantumul prevăzut 
de lege pentru creanţele bugetare. 
(2) Majorările de întârziere prevăzute la 
alin.(1) se fac venit la bugetul de stat şi se 
folosesc cu aceeaşi destinaţie. 

Art.6 - Sumele încasate în temeiul art.3 şi 
art.4 se fac venit la bugetul de stat dacă nu 
sunt calculate şi utilizate în conformitate 
cu scopurile prevăzute în prezenta lege. 
(Deputaţi: Mihai Baciu, Emil Boc). 

 

12  Art.7 Pe baza protocoalelor încheiate în 
condiţiile art.3 instituţiile de învăţământ 
superior pot construi în copropietate cămine 
studenţeşti noi, beneficiind fiecare de o cotă 
parte, proporţional cu sumele proprii 
investite. 
(Deputaţi: Anghel Stanciu, Iulian Mincu, 
Paul Magheru, Costel Marian Ionescu). 

Modalităţi de investiţii pentru 
creşterea numărului de locuri 
de cazare a studenţilor. 

 
 
  

 
 


