
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale  
nr. 1/2011 

 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 
Articolul I – Articolul 11 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, se 
modifică şi completează după cum urmează: 

(1) Guvernul sprijină învăţământul în limba română în ţările în 
care trăiesc români, cu respectarea legislaţiei statului respectiv. 

(2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în colaborare cu 
Ministerul Afacerilor Externe, prin Institutul pentru învăţământul 
românesc în străinătate, poate stabili organizarea de unităţi de 
învăţământ preuniversitar cu predare în limba română pe lângă oficiile 
diplomatice şi instituţiile culturale ale României în străinătate. 

(3) Învăţământul organizat în străinătate se adresează 
persoanelor fizice care au împlinit vârsta legală pentru a fi înscrişi în 
învăţământul preuniversitar şi care fac dovada domiciliului sau 
rezidenţei în străinătate. 

(4) Lista unităţilor de învăţământ care se organizează şi 
funcţionează în străinătate, structura organizatorică şi cifrele anuale de 
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şcolarizare se stabilesc de Ministerul Educaţiei Naţionale împreună cu 
Ministerul Afacerilor Externe prin Ordin comun. 

(5) În învăţământul organizat în străinătate se utilizează 
planurile-cadru de învăţământ şi programele şcolare pentru 
Curriculumul naţional aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice sau planurile şi programele de învăţământ similare ori 
alternative învăţământului de stat, aprobate de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice. 

(6) Cursurile absolvite în unităţile de învăţământ organizate în 
străinătate sunt considerate echivalente cu cele efectuate în România 
într-o instituţie de învăţământ de stat şi sunt recunoscute prin diplomă 
eliberată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Evaluarea şi 
certificarea competenţelor dobândite de elevii care urmează cursurile 
învăţământului organizat în străinătate se realizează conform 
metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 

(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) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în colaborare cu 
Ministerul Afacerilor Externe, prin Institutul pentru învăţământul 
românesc în străinătate, poate susţine lectorate în universităţi din 
străinătate, precum şi cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească 
în unităţi de învăţământ preuniversitar aparţinând altor state.” 

 
Articolul II – Dispoziţii finale 
(1) Institutul pentru învăţământul românesc în străinătate se 

înfiinţează ca organ de specialitate cu personalitate juridică în 
subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Organizarea şi 
funcţionarea Institutului pentru învăţământul românesc în străinătate se 
stabileşte prin hotărâre de guvern în termen de 60 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi. Din momentul adoptării hotărârii de guvern, 
Hotararea nr. 34 din 21 ianuarie 1999 privind înfiinţarea Institutului 
Limbii Romane se abrogă. 

(2) Institutul pentru învăţământul românesc în străinătate se 
substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din toate actele 
normative, protocoalele, memorandurile şi altele asemenea în care 
Institutul Limbii Române este parte.” 
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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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