
LEGEA nr. 206/2013 

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

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

Articol unic 

 

1. La articolul 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (6) se 

introduce un nou alineat, alineatul (6
1
), cu următorul cuprins: 

„(6
1
) Termenul pentru emiterea avizului conform este de 30 de zile. După expirarea termenului, se 

aplică procedura aprobării tacite.” 

-****- 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. 

(1) din Constituţia României, republicată. 

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA 
p. PREŞEDINTELE SENATULUI, 

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU 

_________________ 

*)Legea nr. 206/2013 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403/4.VII.2013 

  

Notă: În forma anterioară, textul art. 112 prevedea: 

Art. 112 (1) Unităţile de învăţământ de stat pot deţine în administrare bunuri proprietate publică, cele de 

învăţământ particular au drept fundament proprietatea privată, iar cele de învăţământ confesional aparţin, 

în funcţie de entitatea care le-a înfiinţat, uneia dintre cele două forme de proprietate. 

(2)Terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, şcolilor primare, 

gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul acestora, înfiinţate de stat, fac 

parte din domeniul public local şi sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale 

bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora şi sunt administrate de către consiliile de administraţie, 

conform legislaţiei în vigoare. 

(3)Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ special de stat şi 

centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională fac parte din domeniul public judeţean, respectiv al 

municipiului Bucureşti, şi sunt în administrarea consiliului judeţean, respectiv a consiliilor locale ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, prin consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ respective. Celelalte componente ale bazei materiale a unităţilor 

de învăţământ special de stat, ale cluburilor sportive şcolare, ale palatelor şi cluburilor copiilor şi elevilor, 

precum şi ale centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională sunt de drept proprietatea acestora şi 

sunt administrate de către consiliile de administraţie ale acestora. 

(4)Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea inspectoratele şcolare judeţene, casele 

corpului didactic, centrul naţional de excelenţă, centrele recreative şi de divertisment, Palatul Naţional al 

Copiilor, palatele şi cluburile elevilor, cluburile sportive şcolare, precum şi alte unităţi din subordinea 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ale căror cheltuieli curente şi de capital se 

finanţează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului şi sunt administrate de Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin inspectoratele şcolare judeţene şi prin consiliile de 

administraţie ale acestor unităţi. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea 

unităţilor şi instituţiilor respective şi sunt administrate de acestea. 

(5)Nu fac parte din domeniul public local, judeţean, respectiv al statului terenurile şi clădirile 

prevăzute la alin. (2)-(4), deţinute în baza unor contracte de închiriere, concesionare sau comodat, 

proprietarii acestora fiind alte persoane fizice sau juridice. 

(6) Schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat se poate face de către autorităţile administraţiei publice locale, numai cu avizul conform al ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, în caz contrar, actele de schimbare a destinaţiei bazei 

materiale sunt nule de drept, iar fapta constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii penale. 
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