
 
 

PROCES-VERBAL nr. 1210 - 394 
al şedinţei Comisiei interdepartamentale  

pentru protecţia secretului de stat  
din 7 octombrie 2010  

 
A prezidat: dl Victor BODIU, ministru de stat, preşedintele Comisiei. 

La şedinţă au fost prezenţi membrii Comisiei, cu excepţia viceminiştrilor 
afacerilor externe şi integrării europene, justiţiei şi prim-viceguvernatorului  
unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.  

 
Şedinţa este deliberativă. 
Au participat la şedinţă:                                      

dl Roman Revenco,  director al direcţiei generale asigurare, Serviciul  Grăniceri; 
dl Veaceslav Dermenji, director adjunct al Serviciului de Protecţie şi Pază  de Stat. 

 
 Ordinea de zi: 
 
1. Examinarea propunerii dlui Marin Moloşag, viceguvernator al Băncii 

Naţionale a Moldovei, cu referinţă la modificarea pct.27 din Nomenclatorul 
informaţiilor atribuite la secret de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.411 
din 25 mai 2010. 

 
2. Examinarea propunerilor privind desecretizarea unor documente cu 

parafa respectivă de secretizare.   
Raportori: dnii V.Bodiu, O. Gîrbu. 
 
S-a decis: 
1. Se creează un grup de lucru din specialişti de ramură, din cadrul 

Cancelariei de Stat, Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, 
Procuraturii Generale, Serviciului de Informaţii şi Securitate, în scopul 
examinării mapelor speciale (inventarul 68-64), care va prezenta, în termen de 10 
zile, propuneri respective de desecretizare. 

2. Se acceptă propunerea dlui Marin Moloşag, viceguvernator al Băncii 
Naţionale a Moldovei. 

3. Banca Naţională a Moldovei, în mod operativ, va prezenta 
Cancelariei de Stat proiectul respectiv în scopul modificării pct.27 din 
Nomenclatorul informaţiilor atribuite la secret de stat, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.411 din 25 mai 2010. 
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4. În rezultatul examinării legalităţii secretizării unor documente 
parvenite de la  autorităţile administraţiei publice centrale, Comisia a constat că 
conţinutul documentelor examinate nu se atribuie la secretul de stat şi au fost 
secretizate neîntemeiat, cu încălcarea art. 12, al Legii nr. 106 din 17 mai 1994 
cu privire la secretul de stat.     

5. Se desecretizează, în condiţiile art.18 din Legea nr. 245-XVI din 27 
noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat documentele şi materialele aferente 
acestora, secretizate neîntemeiat, după cum urmează:  

nr.12-507s din 07.07.2009; nr.12-478s din 01.07.2009, cu excepţia 
cuantumului plăţii de chirie, la propunerea Ministerului Economiei;     
nr.12-393s din 26.05. 2009; nr.12-313s din 04.05.2009; nr.12-1311s din 
10.12.2007; nr.12-1215s din 15.11.2007; nr.12-291s din 07.03.2008; nr.12-44s 
din 18.01.2008; nr.12-154s din 12.02.2008; nr.12-35s din 17.01.2008;      
nr.12-17s din 15.01.2008;  nr.12-874s din 14.08.2007, nr.12-811s din 
25.07.2007, nr.12-648s din 11.06.2007, nr.12-474s din 23.05.2007. 

6. Direcţia probleme speciale va plasa materialele desecretizate pe 
pagina oficială electronică a Comisiei interdepartamentale pentru protecţia 
secretului de stat. 

 

 
Ministru de stat,  
preşedinte al Comisiei interdepartamentale                        Victor BODIU 
pentru protecţia secretului de stat 
 
 
 
 
Secretar al Comisiei                                                                Dumitru Cojuhari 


