
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTATILOR 

 
COMISIA PENTRU ÎNVATAMÂNT, 
STIINTA, TINERET SI SPORT 
Bucuresti: 6 septembrie 2000 
Nr.210/XVIII/9 
 

 

   RAPORT 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr.30/2000 pentru modificarea si 
completarea art.166 din Legea învatamântului nr.84/1995 
 
 
În urma examinarii proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.30/2000 pentru modificarea 
si completarea art.166 din Legea învatamântului nr.84/1995, în 
sedinta din 6 septembrie 2000, propunem ca acesta sa fie supus spre 
dezbatere si adoptare cu urmatoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

Textul initial Text adoptat de comisie Motivare 

1. Art.I – Articolul 166 din 
Legea învatamântului 
nr.84/1995 republicata, în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.606 
din 10 decembrie 1999, se 
modifica si se 
completeaza, astfel: 

Text fara modificari  

2. 1.Alineatul (4) se modifica 
si va avea urmatorul 
cuprins: 
“(4) Baza materiala a 
institutiilor de învatamânt 

Text fara modificari  
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superior de stat este de 
drept proprietatea 
acestora. 
 

3. 2.Dupa alineatul (4) se 
introduc patru alineate noi, 
41 - 44 , cu urmatorul 
cuprins: 
“(41) Terenurile si cladirile 
în care îsi desfasoara 
activitatea unitatile de 
învatamânt preuniversitar: 
gradinite, scoli generale 
(primare si gimnaziale), 
licee, grupuri scolare, 
seminarii teologice, scoli 
profesionale si scoli 
postliceale, fac parte din 
domeniul public al 
comunelor, oraselor, 
municipiilor si sectoarelor 
Municipiului Bucuresti, 
pe raza caror îsi 
desfasoara activitatea. 

2.Dupa alineatul (4) se 
introduc patru alineate noi, 
41 - 44 , cu urmatorul 
cuprins: 
“(41) Terenurile si cladirile 
în care îsi desfasoara 
activitatea unitatile de 
învatamânt preuniversitar 
de stat - gradinite, scoli 
generale (primare si 
gimnaziale), licee, grupuri 
scolare, seminarii 
teologice, scoli 
profesionale si scoli 
postliceale - fac parte din 
domeniul public al 
comunelor, oraselor, 
municipiilor, pe raza caror 
îsi desfasoara activitatea. 

 
 
 
 
Precizare 
necesara 
conform 
legii 
nr.84/199
5 cu 
modificar
ile si 
completar
ile 
ulterioare 

4. (42) Baza materiala a 
unitatilor de învatamânt 
special si a celorlalte unitati 
de învatamânt din 
subordinea Ministerului 
Educatiei Nationale ale 
caror cheltuieli de 
întretinere, functionare si 
dezvoltare se finanteaza de 
la bugetul de stat, face 
parte din domeniul public 
al statului si se afla în 
administrarea 
inspectoratelor scolare 
judetene si al Municipiului 
Bucuresti.  

(42) Baza materiala a 
unitatilor de învatamânt 
special si a celorlalte unitati 
de învatamânt 
preuniversitar din 
subordinea Ministerului 
Educatiei Nationale ale 
caror cheltuieli de 
întretinere, functionare si 
dezvoltare se finanteaza de 
la bugetul de stat, precum 
si a unitatilor de 
învatamânt care sunt 
reabilitate prin 
programe finantate din 
granturi si din 
împrumuturi externe, 
face parte din domeniul 
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public al statului si se afla 
în administrarea 
inspectoratelor scolare 
judetene si al Municipiului 
Bucuresti, ori dupa caz, a 
Ministerului Educatiei 
Nationale.  
 

5. (43) Constructiile destinate 
învatamântului realizate din 
fondurile alocate de la 
bugetele locale, vor face 
parte din domeniul public 
al unitatii administrative 
care a alocat fondurile. 

(43) Constructiile destinate 
învatamântului realizate din 
fondurile alocate de la 
bugetele locale  fac parte 
din domeniul public al 
unitatii administrative care 
a alocat fondurile. 
 

 

6. (44) Schimbarea destinatiei 
bazei materiale a institutiilor 
si unitatilor de învatamânt 
preuniversitar, se poate 
realiza numai cu avizul 
ministrului educatiei 
nationale. 

(44) Activitatile existente în 
unitatile de învatamânt 
preuniversitar de stat, unitati 
mentionate la alin.41, ramân 
neschimbate. Modificarea 
acestor activitati se poate face 
numai la cererea unitatii si cu 
acordul inspectoratului scolar. 
Schimbarea destinatiei sau 
înstrainarea bazei materiale a 
institutiilor si unitatilor de 
învatamânt preuniversitar se 
poate realiza numai cu avizul 
ministrului educatiei nationale. 
Bunurile, inclusiv terenurile 
disponibile temporar, pot fi 
închiriate pe baza de contract, 
la propunerea unitatilor de 
învatamânt si cu acordul 
inspectoratului scolar. 
Veniturile obtinute se 
utilizeaza integral la nivelul 
unitatilor respective. 

Completa
re 
necesara 
pentru 
adminis 
trarea 
unitatilor 
de învata 
mânt la 
nivel 
local. 

7. Text nou Art.166 (6) din 
Legea învatamântului 
nr.84/1995 modificata si 
completata, publicata în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 

Text nou Art.166 (6) din 
Legea învatamântului 
nr.84/1995 modificata si 
completata, publicata în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 
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României, Partea I, 
nr.370 din 3 august 
1999: 
 
 
 
 
 
(6) Închirierea bunurilor, 
inclusiv a terenurilor, 
disponibile temporar, aflate 
în patrimoniul institutiilor 
de învatamânt superior de 
stat sau în administrarea 
acestora, se poate face pe 
baza de contract încheiat 
în conformitate cu 
prevederile legale, cu 
revizuire anuala. Bunurile, 
inclusiv terenurile, aflate 
în administrarea 
unitatilor de învatamânt 
preuniversitar de stat, 
disponibile temporar, 
pot fi închiriate pe baza 
de contract încheiat în 
conformitate cu 
prevederile legale, cu 
revizuire anuala a 
acestuia, numai în 
conformitate cu 
metodologia stabilita de 
Ministerul Educatiei 
Nationale. Închirierea 
bunurilor, inclusiv a 
terenurilor, în conditiile 
prevazute la alineatele 
precedente, se face cu 
prioritate pentru activitati 
de învatamânt. 

României, Partea I, 
nr.370 din 3 august 
1999: 
 
 
 
 
 
(6) Închirierea bunurilor, 
inclusiv a terenurilor, 
disponibile temporar, aflate 
în patrimoniul institutiilor 
de învatamânt superior de 
stat sau în administrarea 
acestora, se poate face pe 
baza de contract încheiat 
în conformitate cu 
prevederile legale, cu 
revizuire anuala.  
Închirierea acestor bunuri, 
inclusiv a terenurilor, se 
face cu prioritate pentru 
activitati de învatamânt. 
 

 
 
 
 
 
 
Textul 
ramâne 
fara 
modifica 
ri pentru 
institutii 
le de 
învata 
mânt 
superior 
de stat. 

8. Art.II – Lista cuprinzând 
unele bunuri care alcatuiesc 

Text fara modificari.  
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domeniul public al statului 
si al unitatilor administrativ-
teritoriale, anexa la Legea 
nr.213/1998 privind 
proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia, 
publicata în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr.448 din 12 noiembrie 
1998, se completeaza la 
punctul I si III conform 
prevederilor art.I 
 
 
 
PRESEDINTE           SECRETAR 

 
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu    Prof.univ.dr.ing.Ecaterina Andronescu 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar 
   Simion Cioata 
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