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referitor la propunerea legislativa pentru completarea art.112 din 

Legea educatiei nationale nr.1/2011 (plxl29/22.03.2021)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si fnnctionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare, Consiliul Economic si Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru completarea art.112 din Legea educapei 

nationale nr. 1/2011 (plxl29/22.03.2021).
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In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in sedinta 

din data de 7.04.2021, desfasurata online, conform prevederilor Hotararii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizeaza NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu urmatoarea 

motivare:

• este contraproductiv, mai ales din punct de vedere fmanciar, ca o entitate sa investeasca o 

suma de bani, uneori destul de importanta, pentru renovarea unei cladiri a carei destinatie fmala 

nu este sigura. Astfel, consiliul local ar putea fi pus in situatia sa constate, la un an dupa ce a 

depus un efort fmanciar si logistic pentru reamenajarea unei cladiri, ca tot efortul a fost in zadar 

intrucat trebuie risipite noi resurse pentru readucerea imobilului la standardele necesare pentru 

activitatea educationala. Aceste resurse materiale ar fi fost mai eficient investite in construirea 

sau amenajarea unei cladiri care sa fie din start destinata unui anume scop;
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• expunerea de motive a proiectului de act normativ este insuficient argumentata, in sprijinul 
acesteia neexistand vreo justificare obiectiva;

• filtrul ministerului de resort este foarte important, o astfel de decizie neputand fi lasata 

exclusiv in seama unor persoane din afara procesului educational;

• propunerea legislativa nu precizeaza exact destinatia pe care ar urma sa o primeasca 

institutiile si unitatile de invatamant preuniversitar de stat, intelegandu-se ca aceasta ar tine de 

competenta autoritatilor publice locale, in functie de specificul fiecarei situatii in parte. In plus, - 

modificarea propusa nu tine cont de istoricul investitiilor respective.

Presedinte, 

Bogdan SIMION -
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