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AVIZ 
asupra 

 Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar cu taxă, peste locurile finanţate 
de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare. 

     În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu Propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2000 
privind învăţământul universitar şi postuniversitar cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul 
de stat, cu modificările şi completările ulterioare, cu adresa Plx 283, înregistrată cu nr. 4c-
13/641 din data de 6 septembrie 2021. 

    Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (8) pct. 1 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră. 

   Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar cu taxă, peste 
locurile finanţate de la bugetul de stat. Potrivit expunerii de motive, intervenţia legislativă 
urmăreşte, pe de o parte, să ofere o garanţie pentru studenţii din România că taxele lor de 
şcolarizare nu vor suferi modificări pe perioada studiilor, în sensul creşterii cuantumului 
acestora, şi, pe de altă parte, să asigure un termen rezonabil de informare a candidaţilor, înainte 
de începerea admiterii, cu privire la cuantumul taxei şi numărului de locuri oferite "cu taxăˮ în 
instituţiile de învăţământ superior de stat, prin creşterea acestui termen de la 15 zile la 3 luni 

    Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut inițiativa legislativă în şedinţa din 7 octombrie 
2021. 

    Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive, 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ și avizul negativ al Consiliului Economic și Social. 

     În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii 
legislative. 

     Propunerea legislativă  face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
                 PREŞEDINTE,                                          SECRETAR, 
                Mihai Alexandru Badea                                        Ladanyi Laszlo-Zsolt 
 
 
 
 
Expert parlamentar, 
Andrada Armencea 
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