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pentru completarea art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

 

Articol unic. ‒ Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează:  

 

1. La articolul 112, se modifică alineatul (6) având următorul 

cuprins: 

„(6) Schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se poate face pentru orice 

tip de activitate, în primii trei ani calendaristici de la întreruperea 

activităţii educaţionale, de către autorităţile administraţiei publice locale 

numai cu avizul conform al ministrului educaţiei naţionale. Procedura 
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elaborării avizului conform şi condiţiile necesare acordării acestuia se 

aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.” 

 

2. La articolul 112, după alineatul (61) se introduce alineatul 

(62), care va avea următorul cuprins: 

„(62) Schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se poate face pentru orice 

tip de activitate, după primii trei ani calendaristici de la întreruperea 

activităţii educaţionale, de către autorităţile administraţiei publice locale, 

fară avizul conform al ministrului educaţiei naţionale.” 

 

3. La articolul 112, după alineatul (62) se introduce alineatul 

(63), care va avea următorul cuprins: 

„(63) În cazul în care, după schimbarea iniţială a destinaţiei 

bazei materiale, activitatea educaţională se poate relua, existând 

solicitări în acest sens din partea comunităţii locale sau a inspectoratului 

şcolar judeţean, fiind îndeplinite criteriile specifice pentru deschiderea 

unei unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, autorităţile 

administraţiei publice locale sunt obligate să reamenajeze şi să readucă 

imobilul la standardele necesare desfăşurării activităţii educaţionale, sau 

să asigure un alt spaţiu în acest sens, conform legislaţiei specifice şi 

prevederilor administrative care reglementează aceste aspecte.” 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 

Deputaților în forma inițială, în condițiile art. 75 alin. (2) teza a III-a 

din Constituția României, republicată. 
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