
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 

Articol unic – După Secţiunea 17 din Legea Educaţiei 
Naţionale nr. 1/2011 se introduce o nouă secţiune, secţiunea 18, cu 
următorul cuprins: 

 
„Secţiunea 18: Învăţământul pentru românii din afara 

graniţelor 
 
Art. 611. – (1) Ministerul Afacerilor Externe, prin 

Departamentul politici pentru relaţia cu românii de pretutindeni, în 
colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, poate organiza, în 
condiţiile prezentei legi, unităţi de învăţământ pe lângă ambasadele sau 
consulatele României. 

(2) Unităţile de învăţământ stabilite pe lângă ambasadele şi 
consulatele României au personalitate juridică şi se organizează cu 
predare în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională/limba 
oficială a statului respectiv. 

(3) Învăţământul organizat pe lângă ambasadele sau consulatele 
României se adresează copiilor care, potrivit prezentei legi, au împlinit 
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vârsta legală pentru a fi înscrişi în învăţământul primar şi a căror părinţi 
sau tutori legali fac dovada rezidenţei/şederii în străinătate. 

(4) Structura organizatorică şi cifrele anuale de şcolarizare 
pentru învăţământul organizat pe lângă ambasadele şi consulatele 
României se propun Ministerului Educaţiei Naţionale de către Ministerul 
Afacerilor Externe. 

(5) Planurile cadru de învăţământ şi programele şcolare se 
elaborează de către Ministerul Educaţiei Naţionale în colaborare cu 
Ministerul Afacerilor Externe şi sunt aprobate prin ordin al ministrului 
educaţiei naţionale. 

(6) Ministerul Afacerilor Externe coordonează şi controlează 
unităţile de învăţământ organizate pe lângă ambasadele sau consulatele 
României împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale, prin conducerea 
misiunilor diplomatice ale României. 

(7) Personalul didactic din unităţile de învăţământ organizate pe 
lângă ambasadele sau consulatele României se constituie din personalul 
didactic selecţionat şi repartizat conform metodologiei elaborate de 
Ministerul Educaţiei Naţionale. 

(8) Evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite de elevii 
care urmează învăţământul primar în unităţile de învăţământ organizate 
pe lângă ambasadele şi consulatele României se realizează conform 
metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

(9) Finanţarea învăţământului organizat pe lângă ambasadele şi 
consulatele României este asigurată de către Ministerul Afacerilor 
Externe, prin Departamentul politici pentru relaţia cu românii de 
pretutindeni, din fondurile alocate din bugetul de stat pentru programele 
şi proiectele privind sprijinirea românilor de pretutindeni.” 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 
Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată. 
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