
LEGE nr. 57 din 22 martie 2012 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000privind formarea profesională a 
adulţilor

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic

Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează:
1.La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2
(1) Adulţii au drepturi egale de acces la formare profesională, fără discriminări pe criterii de vârstă, sex, rasă,
origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă. Programele deformare profesională se pot realiza atât în limba 
română, cât şi în limbile minorităţilor naţionale sau într-o limbă de circulaţie internaţională."
2.La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Programele de formare profesională a adulţilor prevăzute la alin. (3) se pot realiza, la solicitarea scrisă a 
beneficiarilor, şi în limbile minorităţilor naţionale sau într-o limbă de circulaţie internaţională, cu respectarea 
libertăţii de opţiune a tuturor persoanelor adulte interesate de un anumit program."
3.La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
"(31) Furnizorii de formare profesională care organizează programe în limbile minorităţilor naţionale sau într-o 
limbă de circulaţie internaţională vor întocmi programul de formare atât în limba română, cât şi în limba minorităţii 
naţionale sau în limba de circulaţie internaţională pentru care solicită autorizarea."
4.La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) În vederea autorizării unui program de formare în limba minorităţii naţionale sau într-o limbă de circulaţie 
internaţională, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare 
profesională cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire şi cunosc, 
după caz, limba minorităţii naţionale respective sau o limbă de circulaţie internaţională pentru care a fost autorizat 
programul."
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) 
din Constituţia României, republicată.
-****-
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