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Doamnei deputat, 

   Natalia-Elena INTOTERO, 
Preşedintele Comisiei pentru învățământ 
 
Doamnei deputat, 

   Simona BUCURA-OPRESCU, 
Preşedintele Comisiei pentru administrație publică  
și amenajarea teritoriului 
 

   
AVIZ 

asupra  Propunerii legislative pentru completarea art.112 din Legea educației 
naționale nr.1/2011  
 
 

În  conformitate  cu  prevederile  art.94 din  Regulamentul Camerei   
Deputaţilor,  Biroul   Permanent   a  trimis  Comisiei  pentru  drepturile omului,   
culte şi problemele  minorităţilor  naţionale, cu adresa nr.Pl-x 129/2021  din  19 
aprilie 2021, spre dezbatere şi avizare,  Propunerea legislativă pentru 
completarea art.112 din Legea educației naționale nr.1/2011,  înregistrată cu  
nr.4c-6/391 din 20 aprilie 2021. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
În   şedinţa   din   5 mai  2021, organizată în sistem mixt (fizic și 

on-line), membrii comisiei au examinat inițiativa legislativă în conformitate cu 
prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi în  urma  
dezbaterilor  au  hotărât,  cu majoritate de  voturi, să  îi acorde aviz favorabil, 
cu un amendament respins, prezentat în Anexa care face parte integrantă din 
prezentul aviz.   

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Deputat 
Iusein IBRAM 

 
 
Întocmit: consilier  parlamentar  Elena Zorilă 

elena.zorila
Conf cu originalul



ANEXĂ 
Pl-x 129/2021 

Amendament respins 

 

 
 

Nr. 
crt. 

 
 
 

Forma inițială 

 
 

Amendamentul propus 
(Autorul amendamentului) 

Motivare 
1. Argumente 
ptr.susținerea 
amendamentului 
2. Argumente ptr. 
respingerea 
amendamentului 

     ”2. La articolul 112, după 
alineatul (61), se introduce 
alineatul (62), care va avea 
următorul cuprins: 
    (62) Schimbarea destinației 
bazei materiale a instituțiilor 
și unităților de  învățământ 
preuniversitar de stat se poate 
face pentru orice tip de 
activitate, după primii trei 
ani calendaristici de la 
întreruperea activității 
educaționale, de către 
autoritățile administrației 
publice locale, fără avizul 
conform al ministrului 
educației naționale”. 
  

    ”2. La articolul 112, după 
alineatul (61), se introduce 
alineatul (62), care va avea 
următorul cuprins: 
    (62) Schimbarea destinației 
bazei materiale a instituțiilor și 
unităților de  învățământ 
preuniversitar de stat se poate 
face pentru activități ce servesc 
interesului general al întregii 
comunități locale, precum cele 
ale bibliotecilor, centrelor 
comunitare, administrației 
locale, centrelor de zi, 
dispensarelor ori a altor 
instituții din domeniul 
sănătății, educației, culturii 
sau siguranței locale, după 
primii trei ani calendaristici de la 
întreruperea activității 
educaționale, de către autoritățile 
administrației publice locale, 
fără avizul conform al 
ministrului educației naționale. 
Orice altă modificare de 
destinație se poate face numai 
cu avizul conform al 
ministrului educației 
naționale”. 
 
Autor: 
Deputat Dragoș Cătălin Teniță 
Grupul parlamentar USR-PLUS 

    1. Limitarea 
posibilității de alocare a 
unor spații utile pentru 
interesul general al 
comunității locale în 
scopuri private sau care 
pot fi discutabile din 
punct de vedere al 
oportunității. 
    2. Amendamentul este 
prea limitativ. 

 


