
BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

Întrebare 

Adresată: Domnului lect. univ. dr. Cătălin Predoiu, Ministrul Justiției 

     Doamnei prof. Cristina Monica Anisie, Ministrul Educației și Cercetării 

Domnului Eduardt Cozminschi, Președintele Autorității Naționale pentru Protecția         

Consumatorilor 

       Domnului Chiriţoiu Ct. Bogdan - Marius, Președintele Consiliului Concurenței 

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării: Indexarea unui preț/ a unui tarif cu rata inflației 

 

Stimate Domnule Ministru, 

Stimată Doamnă Ministru, 

Stimate Domnule Președinte, 

De câțiva ani, mai multe universități de stat din România indexează anual taxele             

universitare ale studenților înmatriculați cu rata anuală a inflației. Indexarea se realizează în             

mod unilateral de către universitate, prin impunerea unei clauze suplimentare în fișa de             

înscriere în an, calificată de universitate drept supliment la contractul de studii, prin care              

studentul acceptă indexarea anuală a taxei cu rata inflației. Clauza contractuală este una de              

adeziune, studentul neavând dreptul să negocieze, refuzul acceptării clauzei corespunzând cu           

exmatricularea acestuia. Deși contractul de școlarizare este unul nenumit și comutativ, această            

clauză transformă contractul în unul aleatoriu, în care obligația de plată a taxei de către               

student devine una neștiută și nedeterminată la momentul încheierii contractului. Stabilirea           

valorii totale pe care trebuie să o plătească studentul va depinde de un eveniment viitor și                

nesigur, de un alea, adică de cum va evolua valoarea monetară în raport cu valoarea bunurilor                

și serviciilor într-un anumit an. Mai mult, legislația românească prevede indexarea prețului/            

tarifului cu rata inflației doar (1) în materia taxelor și impozitelor locale și (2) ca o sancțiune                 
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aplicată debitorului aflat de drept în întârzierea obligației de plată. Constatăm că studentul nu              

se află în niciuna dintre aceste situații. 

 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din              

Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă indexarea anuală a taxelor universitare cu rata inflației, pentru studenții deja            

înmatriculați, reprezintă o clauză abuzivă în contractul de școlarizare? 

2. Dacă indexarea anuală a taxelor universitare cu rata inflației, pentru studenții deja            

înmatriculați, se încadrează în limitele autonomiei universitare? 

3. Dacă indexarea anuală a taxelor universitare cu rata inflației, pentru studenții deja            

înmatriculați, este o măsură echitabilă și justă în raport cu scopul serviciului public de              

învățământ universitar? 

4. Dacă Guvernul României sprijină împovărarea studenților cu taxe universitare         

nedeterminabile și neștiute la data dobândirii calității de student? 

5. Dacă apreciați că indexarea anuală a taxelor universitare cu rata inflației, pentru            

studenții deja înmatriculați, este o clauză în contract mult prea oneroasă pentru            

studenți? 

 

 

 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 

Ioan Dîrzu 
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