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LEGE Nr. 93 
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
 nr. 84/2019 pentru completarea art. 201 din Legea  
educatiei nationale nr. 1/2011 
  
  
   Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 
  
   Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84 din 27 decembrie 2019 pentru 
completarea art. 201 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 1050 din 30 decembrie 2019, cu urmatoarele modificari si completari: 
   1. La articolul I, alineatul (1

2
) al articolului 201 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, 
se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
   "(1

2
) Fac exceptie de la obligativitatea inregistrarii in RMUR: 

   a) studentii Academiei Nationale de Informatii «Mihai Viteazul» inmatriculati la programe de licenta, precum 
si personalul Serviciului Roman de Informatii si al celorlalte autoritati publice cu atributii in domeniul securitatii 
nationale inmatriculat la programe de master profesional si studii postuniversitare; 
   b) cetatenii straini pregatiti in cadrul Academiei Nationale de Informatii «Mihai Viteazul» pe baza de 
protocoale incheiate in acest scop intre Serviciul Roman de Informatii si organe similare de informatii ale 
statelor de care apartin acestia, in conditiile legii." 
   2. La articolul I, dupa alineatul (1

2
) al articolului 201 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, 
se introduc trei noi alineate, alineatele (1

3
)-(1

5
), cu urmatorul cuprins: 

   "(1
3
) Inregistrarea persoanelor prevazute la alin. (1

2
) se face intr-un Registru matricol special, denumit in 

continuare RMS, care este o baza de date electronica, gestionata la nivelul Serviciului Roman de Informatii, in 
conformitate cu legislatia privind protectia informatiilor clasificate. 
   (1

4
) Accesarea datelor din RMS se poate face, cu respectarea principiului nevoii de a cunoaste, doar de 

persoane care detin autorizatie sau certificat de acces la informatii clasificate cu nivel de secretizare 
corespunzator. 
   (1

5
) Prevederile alin. (2) si (5) se aplica in mod corespunzator." 

  
   Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. 
(2) din Constitutia Romaniei, republicata. 
  
  
    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,                  PRESEDINTELE SENATULUI 
          LAURENTIU-DAN LEOREANU                             ANCA DANA DRAGU 
  
  
   Bucuresti, 19 aprilie 2021. 
   Nr. 93. 
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