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Parlamentul României

Senat

Comisia pentru învăţământ, 
tineret şi sport 

Nr. XXVIII/232/21.09.2021

Comisia pentru administraţie 
publică

Nr.XXX/155/21.09.2021

RAPORT COMUN

asupra Propunerii legislative pentru completarea artll2 din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011 

(L290/2021)

în conformitate cu prevederile art70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare. Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport şi 
Comisia pentru administraţie publică, prin adresa nr. L290/2021, au fost sesizate de 
către Biroul permanent al Senatului în vederea dezbaterii şi elaborării raportului comun 
asupra Propunerii legislative pentru completarea art.112 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011, adoptat tacit de Camera Deputaţilor.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 
112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul asigurării cadrului legal ca în situaţia în care după trei ani calendaristici de la 
închiderea unei şcoli, perioadă în care nu s-a desfăşurat niciun fel de activitate educaţională, 
destinaţia bazei materiale respectivei unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, să se 
poată schimba fără avizul conform al ministrului educaţiei, numai în baza unei hotărâri de 
consiliu local din unitatea administrativ-teritorială în cauză, urmând ca, în cazul în care vor 
exista din nou elevi pentru reluarea activităţii educaţionale, tot consiliul local să fie obligat 
să reamenajeze respectivul imobil în acest scop.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă şi a avizat favorabil cu 
observaţii şi propuneri.

Consiliul Economic şi Social a analizat propunerea legislativă şi a avizat nefavorabil 
cu observaţii şi propuneri.

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţa de capital a transmis aviz
negativ.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi a transmis
aviz favorabil.

Guvernul, prin punctul său de vedere nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative.
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La dezbaterea propunerii legislative a participat, în conformitate cu prevederile art. 
63 din Regulamentul Senatului, republicat, din partea Guvernului: domnul Zoltan Kallos - 
secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei.

în cadrul dezbaterilor, s-au formulat amendamente care, supuse votului, au fost 
admise şi respinse şi se regăseşte în Anexa ce face parte integrantă din prezentul raport.

Analizând propunerea legislativă, membri celor două comisii au hotărât cu 
majoritate de voturi, să adopte raport comun de admitere, cu amendamente admise şi
respinse.

Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport şi Comisia pentru administraţie publică 
supun spre dezbatere şi adoptare plenului Senatului raportul comun de admitere cu 
amendamente admise şi respinse şi propunerea legislativă.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice şi urmează a'fi adoptată în conformitate cu prevederile art.76 
alin.(l) din Constituţie.

Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi art. 92 alin.(8) pct.2 din 
Regulamentul Senatului, republicat. Senatul este Camera decizională.

Preşedinte,

SenauJfMonica-Cristina ANISIE

Preşedinte, Secretar,

ASenator Kâroly Zsol/CSASZ. Senator Măricel Popa

W
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ANEXĂ la Raportul comun Nr. XXVIll/232/2021 
Nr. XXX/155/2021

AMENDAMENTE ADMISE
Propunere legislativă pentru completarea art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

(L290/2021)

Nr. Amendamente MotivareForma adoptată de Camera DeputaţilorCrt.
Amendament de tehnică legislativăLEGE pentru modificarea şi completarea art. 

112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
LEGE pentru completarea art. 112 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/20111.

Autor amendament: senator PSD 
Fulgeanu-Moagher Laura

1. La articolul 112, alineatul (6) se modifică şi 
va avea următorul cuprins:

„(6) Schimbarea destinaţiei bazei materiale şi a 
terenului folosit de instituţiile şi unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat se poate face 
pentru orice tip de activitate, în primii trei ani 
calendaristici de la întreruperea activităţii 
educaţionale, 
administraţiei publice locale numai cu avizul 
conform al ministrului educaţiei. Procedura 
elaborării avizului conform şi condiţiile 
necesare acordării acestuia se aprobă prin 
ordin al ministrului educaţiei."

a} Este necesar ca legea să 
reglementeze în integralitate, 
având în vedere faptul că, în 
general, în ceea ce priveşte 
imobilele din dotarea 
instituţiilor şi unităţilor de 
Învăţământ acestea sunt 
compuse atât din clădire cât 
şi din terenul aferent, având 
acelaşi număr cadastral şi 
înscriere în cartea funciară.

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, 
administraţiei publice locale numai cu avizul 
conform al ministrului educaţiei naţionale. 
Procedura elaborării avizului conform şi 
condiţiile necesare acordării acestuia se 
aprobă prin ordin al ministrului educaţiei 
naţionale."

2.

autorităţiledeautorităţile cătrede către

Autor amendament: senator PSD 
Fulgeanu-Moagher Laura

denumiriibl Corectarea
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Ministerului Educaţiei

Autor amendament: membrii
Comisiei

Autor amendament: doamna
senatoare Fulgeanu-Moagher Laura;

Amendament modificat şi însuşit de 
membrii Comisiei.

2. La articolul 112, după alineatul (6^) se 
introduc două noi alineate, alin. (6^] şi (6^), 
cu următorul cuprins:

"(62) Schimbarea destinaţiei bazei materiale şi 
a terenului folosit de instituţiile şi unităţile 
de învăţământ preuniversitar de stat se poate 
face după primii trei ani calendaristici de la 
întreruperea activităţii educaţionale, de către 
autorităţile administraţiei publice locale, fără 
avizul conform al ministrului educaţiei."

"(6^) în cazul în care, după schimbarea iniţială a 
destinaţiei bazei materiale şi a terenului, 
activitatea educaţională se poate relua, existând 
solicitări în acest sens din partea comunităţii 
locale sau a inspectoratului şcolar 
judeţean/inspectoratului şcolar al 
Municipiului Bucureşti 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."

2. La articolul 112, după alineatul (6i) 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, 
administraţiei publice locale, fără avizul 
conform al ministrului educaţiei naţionale."

3.

Trecerea unui bun din domeniul 
public al unei unităţi administrativ- 
teritoriale în domeniul privat al 
acesteia se face prin hotărâre a 
consiliului judeţean, respectiv a 
Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti ori a consiliului local al 
comunei, al oraşului sau al 
municipiului, după caz, dacă prin 
lege nu se dispune altfel.

autorităţilede către
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3. La articolul 112, după alineatul [6^] se 
introduce alineatul [63), 
următorul cuprins:

3. Se elimină. Autor amendament: senator PSD 
Fulgeanu-Moagher Laura

4.
care va avea

Amendament de tehnică legislativă.
"(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 şl 

administrativeprevederilor 
reglementează aceste aspecte."

care
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AMENDAMENTE RESPINSE
Propunere legislativă pentru completarea art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

________________________________(L290/2021)________________________________
Forma adoptată de Camera DeputaţilorNr. Amendamente MotivareCrt

2. La articolul 112, după alineatul se introduc 
două noi alineate, alin. (6^) şi (6^), cu următorul 
cuprins:

"(62) Schimbarea destinaţiei bazei materiale şi a 
terenului folosit de instituţiile şi unităţile 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, fără avizul conform al ministrului 
educaţiei naţionale.”

Autor amendament: senator 
PSD Laura Fulgeanu- 
Moagher

2. La articolul 112, după alineatul (6^) 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, 
administraţiei publice locale, (ără avizul 
conform al ministrului educaţiei naţionale."

1.

Amendamentul a fost 
reformulat de membrii 
Comisiei în cadrul
dezbaterilor.

autorităţilede către

2. La articolul 112, după alineatul (6^) 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 activităţi cultural- 
educative, activităţi de formare profesională sau 
activităţi sociale şi pentru dezvoltarea comunităţii, 
după primii trei ani calendaristici de la întreruperea 
activităţii educaţionale, de către autorităţile 
administraţiei publice locale, Iară avizul conform al 
ministrului educaţiei naţionale.”

Autor amendament: senator 
USR Plus, Irineu Ambrozie 
DARĂU

2. La articolul 112, după alineatul (6^) 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, 
administraţiei publice locale, fără avizul 
conform al ministrului educaţiei naţionale."

2.

autorităţilede către
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