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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2009 privind stabilirea cuantumului minim 
al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre 
ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană 

 (PL.x. 518/2010) 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PLx. 518 din 9 noiembrie 
2010, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, proiectul de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, 
a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi 
din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizele primite de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia 
pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, avizul Consiliului Legislativ, precum şi 
Punctul de vedere al Guvernului. 
 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2009 privind stabilirea 
cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu 
sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia 
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Elveţiană, în sensul ca valoarea taxelor să fie stabilită de către senatele universităţilor, fapt ce ar face ca învăţământul superior 
românesc să fie mai atractiv pentru cetăţenii străini.  
 
 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor 
art. 73 din Constituţia României, republicată. 
 
 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 29 membri ai Comisiei.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de lege a 
participat ca invitat: domnul Tudor Prisecaru – secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.  
 
 5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 22 septembrie 2010. 
 
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 16 aprilie 2013, Comisia a propus, cu 19 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă, respingerea 
proiectului de lege din următoarele considerente: 
 - modificarea cuantumului taxelor, generând implicaţii asupra sumelor alocate din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale 
pentru acordarea de burse, are influenţe asupra bugetului de stat. Totodată, influenţele financiare pot apărea şi asupra celorlalte 
destinaţii pe care le au sumele încasate din taxele de şcolarizare;  
 - nu sunt respectate prevederile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, conform căruia „în cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative a căror 
aplicare atrage micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, iniţiatorii au obligaţia să prevadă şi 
mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de venituri sau creşterea cheltuielilor”.  
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