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L E G E

pentru completarea art. 224 din Legea educației naționale nr. 1/2011

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
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3

Art. I. — La articolul 224 din Legea educației naționale

nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările

ulterioare, după alineatul (5) se introduc două noi alineate,

alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:

„(6) Cuantumul minim al burselor românilor de pretutindeni

prevăzute la alin. (1) este egal cu valoarea burselor sociale

acordate studenților români de la ciclurile de studii universitare

de licență și masterat, respectiv cu valoarea bursei pentru studii

doctorale pentru studenții de la ciclul de studii universitare de

doctorat.

(7) Bursele românilor de pretutindeni se acordă pe toată

durata anului calendaristic, inclusiv pe perioada vacanței de

vară, iar beneficiarii acestora pot primi și burse pentru

performanțe academice, în aceleași condiții cu studenții cetățeni

români.”

Art. II. — Prezenta lege intră în vigoare începând cu

anul universitar 2023—2024.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

VASILE-DANIEL SUCIU

PREȘEDINTELE SENATULUI

FLORIN-VASILE CÎȚU

București, 2 iunie 2022.

Nr. 167.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 224 

din Legea educației naționale nr. 1/2011

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru completarea art. 224 din Legea

educației naționale nr. 1/2011 și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul

Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 2 iunie 2022.

Nr. 853.
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