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Parlamentul României adoptă prezenta lege.
ART. I
Articolul 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind
învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate
de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465
din 25 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 25 iulie 2001, se modifică
şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Statutul de student cu taxă se păstrează în condiţiile stabilite
de senatul universitar. Cuantumul taxei pentru fiecare an de studiu se anunţă cu cel
puţin 15 zile înainte de începerea anului universitar.
(2) Instituţiile de învăţământ superior evaluează la începutul fiecărui an
universitar locurile finanţate de la bugetul de stat rămase disponibile, pentru a
fi ocupate de studenţii înscrişi cu taxă, în condiţiile prezentei ordonanţe de
urgenţă.
(3) Locurile finanţate de la bugetul de stat rămân disponibile în măsura în care
studenţii care le ocupă, cu excepţia cazurilor sociale, nu îndeplinesc criteriile
şi standardele de performanţă stabilite de senatul universitar, prevăzute într-un
contract individual de finanţare a studiilor universitare, încheiat, respectiv
prelungit, anual, între instituţia de învăţământ superior şi student.
(4) Criteriile şi standardele de performanţă au în vedere numărul de credite,
media generală sau ponderată la finele anului anterior, precum şi alte criterii
stabilite de senatul universitar. Fac excepţie studenţii care îndeplinesc condiţiile
pentru a primi burse sociale.
(5) Studenţii care au pierdut locurile finanţate de la bugetul de stat pot
continua studiile cu taxă.
(6) Ocuparea locurilor rămase disponibile se face în baza clasificării
studenţilor cu taxă, în raport cu gradul de îndeplinire a criteriilor şi standardelor
de performanţă, stipulate în contractul individual de finanţare a studiilor
universitare.
(7) În cazul transferului unui student care ocupă un loc finanţat de la bugetul
de stat, acesta va deţine acelaşi statut dacă îndeplineşte criteriile şi standardele
de performanţă specifice universităţii la care se transferă. Ambele instituţii vor
comunica ministerului de profil schimbarea intervenită, pentru a se opera transferul
resurselor financiare corespunzătoare.
(8) În organizarea formaţiunilor de studiu nu se face distincţie între cele două
categorii de studenţi."
ART. II
Prezenta lege intră în vigoare începând cu anul I din anul universitar 20052006.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor
art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
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