
Parlamentul Romaniei

Lege nr. 224 din 11/07/2005
pentru modificarea art. 5 din OUG nr. 133/2000 privind

invatamantul universitar si postuniversitar de stat cu taxa,
peste locurile finantate de la bugetul de stat

Publicat in Monitorul Oficial nr. 630 din 19/07/2005

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Articolul 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 133/2000 privind invatamantul universitar si
postuniversitar de stat cu taxa, peste locurile finantate de la bugetul de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 465 din 25 septembrie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 441/2001, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 411 din 25 iulie 2001, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Statutul de student cu taxa se pastreaza in conditiile stabilite de senatul universitar. Cuantumul taxei pentru
fiecare an de studiu se anunta cu cel putin 15 zile inainte de inceperea anului universitar.

(2) Institutiile de invatamant superior evalueaza la inceputul fiecarui an universitar locurile finantate de la bugetul de stat
ramase disponibile, pentru a fi ocupate de studentii inscrisi cu taxa, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

(3) Locurile finantate de la bugetul de stat raman disponibile in masura in care studentii care le ocupa, cu exceptia
cazurilor sociale, nu indeplinesc criteriile si standardele de performanta stabilite de senatul universitar, prevazute intr-un
contract individual de finantare a studiilor universitare, incheiat, respectiv prelungit, anual, intre institutia de invatamant
superior si student.

(4) Criteriile si standardele de performanta au in vedere numarul de credite, media generala sau ponderata la finele
anului anterior, precum si alte criterii stabilite de senatul universitar. Fac exceptie studentii care indeplinesc conditiile
pentru a primi burse sociale.

(5) Studentii care au pierdut locurile finantate de la bugetul de stat pot continua studiile cu taxa.
(6) Ocuparea locurilor ramase disponibile se face in baza clasificarii studentilor cu taxa, in raport cu gradul de indeplinire

a criteriilor si standardelor de performanta, stipulate in contractul individual de finantare a studiilor universitare.
(7) In cazul transferului unui student care ocupa un loc finantat de la bugetul de stat, acesta va detine acelasi statut

daca indeplineste criteriile si standardele de performanta specifice universitatii la care se transfera. Ambele institutii vor
comunica ministerului de profil schimbarea intervenita, pentru a se opera transferul resurselor financiare corespunzatoare.

(8) In organizarea formatiunilor de studiu nu se face distinctie intre cele doua categorii de studenti."
Art. II. - Prezenta lege intra in vigoare incepand cu anul I din anul universitar 2005-2006.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din
Constitutia Romaniei, republicata.
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