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CAMERA DEPUTAJILOR SENATUL

LEGE
pentru completarea art.112 din Legea educafiei nafionale nr.1/2011

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege;

Articol unic: Legea educatiei nationale nr. 1/2011, republicata, cu modiRcarile si 
completarile ulterioare, se modiflca si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 112, se modifica alineatul (6), avand urmatorul cuprins:
„(6) Schimbarea destina^iei bazei materiale a institu|iilor §i xinita|ilor de inva^amant 

preuniversitar de stat se poate face pentru orice tip de activitate, in primii trei ani 
calendaristici de la intreruperea activitatii educationale, de catre autoritatile administratiei 
publice locale numai cu avizul conform al ministrului educatiei na|ionale. Procedura 
elaborarii avizului conform §i condi^iile necesare acordarii acestuia se aproba prin ordin al 
ministrului educa|iei nationale.”

2. La articolul 112, dupa alineatul (6^), se introduce alineatul (6^), care va avea 
urmatorul cuprins:

„(6^) Schimbarea destina^iei bazei materiale a instituliilor §i unita|ilor de inva|amant 
prexmiversitar de stat se poate face pentru orice tip de activitate, dupa primii trei ani 
calendaristici de la intreruperea activitatii educationale, de catre autoritatile administratiei 
publice locale, fara avizul conform al ministrului educatiei nationale.”

3. La articolul 112, dupa alineatul (6^), se introduce alineatul (6^), care va avea 
urmatorul cuprins:

„(6^) in cazul in care, dupa schimbarea initiala a destinatiei bazei materiale, activitatea 
educationala se poate relua, existand solicitari in acest sens din partea comunitatii locale sau a 
inspectoratului scolar judetean, fiind indeplinite criteriile specifice pentru deschiderea unei 
unitati de invatamant preuniversitar de stat, autoritatile administratiei publice locale sunt 
obligate sa reamenajeze si sa readuca imobilul la standardele necesare desfasurarii activitatii 
educationale, sau sa asigure un alt spatiu in acest sens, conform legislatiei specifice si 
prevederilor administrative care reglementeaza aceste aspecte.”

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor 
art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
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