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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, 
ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT

COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE 
PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 

Nr.4C-11/75/2020 Nr. 4C-15/64/2020 
 

București, 02.04.2020 
 

PLx. 77/2020 
 

Către 
 

BIROUL PERMANENT  

al CAMEREI DEPUTAȚILOR  

 

   
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2019 pentru completarea art.201 

din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, transmis cu adresa PLx.77/2020 din 02 martie 

2020. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare.  

  

 

PREŞEDINTE 
Prof. univ.dr. ing. Sorin-Mihai CÎMPEANU 

PREŞEDINTE 
Ion MOCIOLCĂ 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR

 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, 
ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT

COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE 
PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

Nr. 4C-11/75/2020 Nr. 4c-15/64/2020 
 

 
RAPORT COMUN  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
 a Guvernului nr.84/2019 pentru completarea art.201 din 

 Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 
(PLx. 77/2020) 

 
1. În conformitate cu prevederile art. 95 și 114 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat,Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și Comisia 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate spre dezbaterea pe 
fond, în procedură de urgență,cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.84/2019 pentru completarea art.201 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011, trimis cu adresa nr. PL x. 77 din 02 martie 2020. 

 
Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 1026/20.12.2019, a avizat favorabil 

proiectul de ordonanță de urgență.  
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, 

conform avizului cu nr.4c-6/111/11 martie 2019,a  avizat favorabil acest proiect de lege. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, conform avizului cu nr. 4c-6/111/11 

martie 2019, a  avizat negativ acest proiect de lege. 
 
Senatul a adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 

potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României republicata, în ședința din 26 februarie  
2020. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.201 din Legea 

educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul 
exceptării studenţilor Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, înmatriculaţi 
la programe de studiu pentru nevoile Serviciului Român de Informaţii şi ale altor 
autorităţi publice cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale de la obligativitatea 
înregistrării în Registrul matricol unic al universităţilor din România. 

 
2. Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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3.Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) și (3) din Constituţia României, republicată, 
şi ale art. 91 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

 
4.În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate. 
 
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a dezbătut proiectul de lege 

în ședințele din data de 10 și 26 martie 2020 (ședință din 26 martie a fost online). 
La lucrările Comisiei au fost prezenți 23 deputați, din totalul de 25 membri ai 

Comisiei.  
În baza prevederilor art. 55 și 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, la dezbaterea proiectului de lege a participat ca invitat doamna Ioana Lazăr - 
secretar general în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.   

În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a propus, 
cu 15 voturi pentru adoptare și 4 abțineri (domnii deputați Szabo Odon și Dragoș Gabriel 
Zisopol au fost prezenți dar nu au și-au exprimat votul), adoptarea proiectului de lege cu 
amendamentele admise din Anexa ce face parte din raportul preliminar. 

 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă a dezbătut proiectul de lege 

în ședința on-line din data de 2 aprilie 2020. 
La lucrările Comisiei, deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 
În vederea dezbaterii proiectului de lege membrii Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă națională, au avut la dispoziție punctul de vedere scris, transmis 
electronic de către domnul Gabriel Iordache din partea Serviciului Român de Informații.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
națională, adoptarea au hotărât, cu unanimitate de voturi adoptarea proiectului de lege 
cu amendamentele admise cuprinse în Anexa proiectului de lege cu amendamentele 
admise din Anexa ce face parte din prezentul raport. 

 
5. În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât adoptarea 

proiectului de lege cu amendamentele admise cuprinse în Anexa care face parte integrată 
din prezentul raport comun. 

 
PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr. ing. Sorin-Mihai CÎMPEANU  
 
 

PREȘEDINTE 
Ion MOCIOALCĂ 

SECRETAR 
Viorel STAN 

 

SECRETAR 
Dumitru LUPESCU 

Șef birou Ioana Florina Mînzu 
Consilier parlamentar Monica Tudor

Consilier parlamentar Cătălin Chiper  
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Anexa  
AMENDAMENTE ADMISE  

 
Nr. 
crt. 

 
Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.84/2019   
 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
 

--- 

Titlul Legii: Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.84/2019 pentru completarea art.201 din 
Legea educației naționale nr.1/2011 

 
Text nemodificat  

 

2.  
 

--- 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.84/2019 pentru 
completarea art.201 din Legea educației 
naționale nr.1/2011, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 1050 din 
30 decembrie 2019.  

Articol unic. – Se aprobă Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.84/2019 
pentru completarea art.201 din Legea 
educației naționale nr.1/2011, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1050 din 30 
decembrie 2019, cu următoarele 
modificări și completări:

Respectarea normelor 
de tehnică legislativă 

3. Titlul Ordonanței: Ordonanță de urgență a 
Guvernului nr.84/2019 pentru completarea 
art.201 din Legea educației naționale 
nr.1/2011 

 
Text nemodificat  

 
Text nemodificat 

 

4. Art. I. - După alineatul (11) al articolului 
201 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, se introduce un nou alineat, 
alineatul (12), cu următorul cuprins 
 
 
 
"(12) Fac excepție de la obligativitatea 
înregistrării în RMUR, prevăzut la alin. (1): 
a) studenții Academiei Naționale de 

 
 
 
 
 

Text nemodificat 

- La articolul I, după alineatul (11) 
al articolului 201 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, se 
introduc patru noi alineate, alin. 
(12) - (15), cu următorul cuprins: 
 
”(12) Fac excepție de la 
obligativitatea înregistrării în 
RMUR:

Se vizează respectarea 
HG 1050/2002 în ceea 
ce privește listele 
centralizate cu 
personalului SRI. De 
asemenea, se asigură 
protejarea identității  
unor ofițeri operativi, 
precum și a viitorilor 
ofițeri de informații de 
informații externe, 
având în vedere că la 
ANIMV pot fi 
pregătiți și studenți 
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Informații «Mihai Viteazul» înmatriculați la 
programe de licență, master și 
postuniversitare pentru nevoile Serviciului 
Român de Informații și pentru alte autorități 
publice cu atribuții în domeniul securității 
naționale; 
 
 
 
 
b) cetățenii străini pregătiți în cadrul 
Academiei Naționale de Informații «Mihai 
Viteazul» pe bază de protocoale încheiate în 
acest scop între Serviciul Român de 
Informații și organe similare de informații 
ale statelor de care aparțin aceștia, în 
condițiile legii." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 a) studenții Academiei Naționale de 
Informații «Mihai Viteazul» 
înmatriculați la programe de licență, 
precum și personalul Serviciului 
Român de Informații și al celorlalte 
autorități publice cu atribuții în 
domeniul securității naționale 
înmatriculat la programe de master 
profesional și studii postuniversitare; 
 
b) cetățenii străini pregătiți în cadrul 
Academiei Naționale de Informații 
«Mihai Viteazul» pe bază de 
protocoale încheiate în acest scop 
între Serviciul Român de Informații 
și organe similare de informații ale 
statelor de care aparțin aceștia, în 
condițiile legii. 
 
(13) Înregistrarea persoanelor 
prevăzute la alin.(12) se face într-
un Registru matricol special, 
denumit în continuare RMS, care 
este o bază de date electronică, 
gestionată la nivelul Serviciului 
Român de Informații, în 
conformitate cu legislația privind 
protecția informațiilor clasificate. 
 
(14) Accesarea datelor din RMS se 
poate face, cu respectarea 
principiului nevoii de a cunoaște, 
doar de persoane care dețin 
autorizație sau certificat de acces 
la informații clasificate cu nivel de 
secretizare corespunzător.

selectați de celelalte 
instituții din 
SNAOPSN. Totodată, 
prin această exceptare, 
sunt asigurate 
condițiile respectării 
obligațiilor 
internaționale asumate 
de România și/ sau 
SRI in documentele 
bilaterale de 
cooperare, inclusiv în 
ceea ce privește 
pregătirea ofițerilor de 
informații din statele 
respective. 
Propunerile de 
completare sunt de 
natură a conduce la 
crearea unui 
mecanism de evidență 
a studenților similar 
RMUR, aplicabil 
celorlalte instituții de 
învățământ superior, 
dar care să asigure 
secretizarea datelor 
conținute. De 
asemenea, prin noile 
prevederi se asigură 
partajarea clară, în 
sensul protejării 
exclusiv a identității 
studenților și 
personalului SRI, 
precum și al celorlalte 
instituții din 
SNAOPSN, nu și a 
celorlalte categorii de 
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(15) Prevederile alin.(2) și (5) se 
aplică în mod corespunzător.” 

Autor: Deputați PNL Sorin Dan 
Moldovan + Cristina Trăilă

persoane școlarizate 
de ANIMV. 

5. Art. II. - În termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de 
urgență, Ministerul Educației și Cercetării va 
modifica Ordinul ministrului educației 
naționale nr. 3714/2018 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare, funcționare și 
operaționalizare a Registrului matricol unic 
al universităților din România, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
 
 

Text nemodificat  
 

 
 
 

Text nemodificat  
 

 

 
 
 

 


