
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, în 

sensul ca procesul de recunoaştere şi echivalare a dipomelor 

obţinute în străinătate să nu mai impună vreun cost financiar 

pentru solicitant 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Articol unic. – 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 va avea 

următorul cuprins: 
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1. La litera q) a alineatului (2) al articolului 94, se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 

,,q) stabileşte modalităţile de recunoaştere şi de echivalare a 

studiilor, a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor ştiinţifice eliberate în 

străinătate, pe baza unor norme interne, fără a percepe vreo sumă de 

bani pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de vizarea şi de 

recunoaşterea actelor de studii;” 

 

2. La litera f) a alineatului (2) al articolului 216, se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 

,,f) organizează recunoaşterea şi echivalarea diplomelor şi 

certificatelor conform normelor interne şi în conformitate cu normele 

europene; elaborează metodologia prin care se pot recunoaşte automat 

diplomele şi certificatele obţinute în universităţi din statele membre ale 

Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia 

Elveţiană, precum şi în universităţi de prestigiu din alte state, pe baza 

unei liste aprobate şi reactualizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului; organizează recunoaşterea automată a funcţiilor 

didactice universitare şi a calităţii de conducător de doctorat, conform 

unei metodologii proprii; pentru recunoaşterea şi echivalarea diplomelor 

şi certificatelor şi pentru vizarea actelor de studii nu se pot percepe sume 

de bani, sub nici o formă.” 
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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. 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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