
 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

pentru completarea art. 201 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare 

 

Având în vedere statutul  Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” de 

instituţie publică de învăţământ superior militar şi obligaţiile induse de acest statut în 

sensul eliberării de acte de studii pentru absolvenţii programelor de studii universitare şi 

postuniversitare pe care Academia le organizează, 

ţinând seama de necesitatea de a răspunde nevoilor instituţiilor din cadrul 

sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională pentru care Academia asigură 

pregătire, necesității de a asigura confidenţialitatea şi conspirativitatea datelor personale 

referitoare la identitatea studenţilor şi absolvenţilor programelor de studii universitare sau 

postuniversitare profesionale, care se subsumează categoriilor de informaţii de securitate 

naţională, considerent de natură să impună exceptarea de la transmiterea în Registrul 

Matricol Unic al universităţilor din România sau în alte baze de date publice a acestor tipuri 

de date,  

luând în considerare urgenţa nevoii de eliberare a actelor de studii pentru a 

respecta dreptul absolvenţilor săi de a urma cicluri de pregătire universitară superioară, în 

baza formularelor tipizate pentru emiterea actelor de studii ce se achiziţionează cu avizul 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 

având în vedere că emiterea acestor acte de studii condiţionează înscrierea 

absolvenţilor Academiei la programe de studii din ciclul studiilor universitare de master sau 

doctorat, 

ţinând seama de faptul că neadoptarea, în regim de urgenţă, a unor măsuri de 

reglementare şi nerezolvarea acestei probleme stringente la nivelul legislaţiei privind 

funcţionarea învăţământului superior militar de informaţii ar conduce la imposibilitatea 

emiterii de acte de studii pentru programele universitare şi postuniversitare profesionale 

organizate de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, 

întrucât toate aceste elemente vizează interesul instituţiilor din sistemul de apărare, 

ordine publică şi securitate naţională pentru care sunt pregătiţi ofiţerii de informaţii şi, în 

contextul arătat, reglementarea nu poate fi amânată fără riscul unor blocaje sau 

disfuncţionalităţi instituţionale, 

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 

Articol unic - La articolul 201 din 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, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12) cu 

următorul cuprins: 



 

 

"(12) Fac excepţie de la obligativitatea înregistrării în RMUR, prevăzut la alin. (1): 

a) studenţii Academiei Naţionale de Informaţii "Mihai Viteazul" înmatriculaţi la 

programe de licenţă, master şi postuniversitare pentru nevoile Serviciului Român de 

Informaţii şi pentru alte autorităţi publice cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale; 

b) cetăţenii străini pregătiţi în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii "Mihai 

Viteazul" pe bază de protocoale încheiate în acest scop între Serviciul Român de 

Informaţii şi organe similare de informaţii ale statelor de care aparţin aceştia, în condiţiile 

legii." 

 

 

PRIM-MINISTRU, 

 

LUDOVIC ORBAN 

 

 Contrasemnează: 

  

 Ministrul Educaţiei şi Cercetării, 
 

CRISTINA MONICA ANISIE 
  

 Directorul 
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