
PROCES-VBRBAL nr. 1210 - 61
al qedin{ei Comisiei interdepartamentale

pentru protec{ia secretului de stat
din 13 februarie 2010

A prezidat: dl Victor BODIU, ministru de stat, pregedintele Comisiei.
La gedinfd au fost prezenli membrii Comisiei in componenla nominalS potrivit

prevederilor Hotdririi Guvernului nr. 770 din 26 noiembrie 2009, cu exceplia
dlor Susarenco Gheorghe gi Vieru Mihai.

$edinfa este deliberativS.

Au participat la qedin!6:

dl Marinula Vitalie

dl Efrim Oleg

dl Popescu Alexandru

ministru al apdrdrti;

viceministru al justifiei;

gef al Direcliei generale in Serviciul de

Informalii qi Securitate.

1. Examinarea propunerilor privind desecretizarea unor documente cu parafa
respectivd de secreti zare.

Raportori-dnii V. Bodiu, O. Girbu, Ig. Serbinov, O. Calmic, A. Popov.

S-a decis:

1. Se desecretizeazl, in condiliile art.18 alin. (2) li alin. (3) din Legea nr.245-
X\/I din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, conform competenlei,
documentele qi materialele aferente acestora, secretizate neintemeiat, dupd cum
urmeazd":

a) nr. l2-39s din 23 ianuarie 2009; nr. I2-05s din 74 ianuarie 2009; nr. 12-130s
din 23 februarie 2009; nr. l2-1377s din 24 decembrie 2007; nr. l2-470s din 16 august
2008; nr.  12-98sdin31 ianuarie2008; nr.  12-291sdin lgmart ie 2007;nr.t2-295sdin
23 aprilie2009;nr.12- 474s din 19 iulie 2009;nr. l2-416s din 8 iunie 2009.

b) conform scrisorii Procuraturii Generale nr.02sl6 din 8 februarie 2010
(corespondenfa cu Guvernul in numdr de 32 indicafii, scrisori, procese-verbale etc).

c) conform scrisorii Ministerului Economiei nr. 7s din 03 02 2010 (nr. l2-454s
din 8 mai 2008; nr. 12- 459s din24 iunie 2008; nr. 12-800s din 18 septembrie 2008;
nr. l2-595s din 10 august 2009;nr. 12-641s din 7 septembrie200g;nr. l2-599s din 11
august 2009;nr. 12.619s din 26 august2009).

2. A se adresa cdtre Preqedintele Republicii Moldova qi Pregedintele
Parlamentului cu propunerea de a include in componenla Comisiei interdepartamentale
pentru protecfia secretului de stat cite un reprezentant din cadrul instituliilor respective.
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Concomitent, va fi expediat demersul respectiv cdtre Pregedintele lbrii privind
desecretizarea unor materiale parvenite in adresa Guvemului, care nu se atribuie la
secret de stat.

3. Cdtre urmdtoarea gedinld a Comisiei, Cancelaria de Stat (Direclia probleme
speciale in comun cu Direclia juridicd) va prezerfta o informalie referitor la
Nomenclatorul informaliilor atribuite la secretul de stat din cadrul Preqedinliei,
Parlamentului gi Guvernului.

4. in scopul examindrii profunde de cdtre membrii Comisiei a materialelor
prezentate pentru desecretizare, Direclia Probleme speciale va intreprinde mdsurile
necesare in vederea expedierii documentelor in cauzd" cu 5 zile inainte de qedinla
Comisiei.

5. Materialele desecretizate vor fi plasate neintirziat pe pagina
electronicd oficialS a Comisiei interdepartamentale pentru proteclia secretului de stat.

6. in urma examindrii, legalitdfii aprobdrii cu parafa,,SECRET" a Hotdririi
Guvernului nr. 1358-24 din 6 decembrie 2007 ooCu privire la aprobarea structuriloro
efectivului de personal gi indemnizafiilor de func{ie in valutl striini ale
institufiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare", s-a constatat
cd prevederile hotdririi in cauzd nu se incadreazd in informaliile atribuite la secretul de
stat.

in conformitate cu prevederile art.18 alin. (3) al Legii nr.245-XYI din 27
noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, Comisia propune Guvernului ca hotdrirea
in cauzd qi materialele aferente acesteia sd fie desecretizate in modul stabilit.

7. Organele abilitate (Procuratura Generald, Serviciul de Informalii gi Securitate,
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice qi Corupliei etc), conform
competenfelor, se vor autosesiza gi, dupd ca4 se vor expune asupra legalitdlii emiterii
hotdririlor Guvernului examinate in qedinlele Comisiei din 8 gi 13 februarie 2010,
precum qi asupra gestiondrii mijloacelor financiare alocate.

8. Se iaact de informaliaprezentatd de cdtre dl V. Barbdneagrd, viceministru al
finan{elor, despre gestionarea mijloacelor financiare alocate prin Hotdririle de Guvern
(nr. 698-14 din 12 iunie 2008, nr.917-21 din 29 iulie 2008, nr. 935-23 din 4 august
2008, nr.970-24 din 11, august 2008, nr. 1116-29 din 2 octombrie 2008, nr. tl26-31
din 7 octombrie 2008, nr.1209-35 din 28 octombrie 2008 qi nr. 1244-36 din 7
noiembrie 2008) ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare",

9. Cdtre gedinla urmitoare a Guvernului, Ministerul Finanlelor va prezenta o
informalie ampld referitor la rectificarea bugetului de stat in baza hotdririlor sus-
menlionate.



10. Direclia Probleme speciale a
Guvernului proiectul Deciziei protocolare
examinate in qedin{ele Comisiei din 8 qi
acestora.

Cancelariei de Stat va prezenta in gedinla
privind desecretizarea hotdririlor Guvemului
13 februarie 2010 si a materialelor aferente

Ministru de stat,
preqedinte al Com
pentru protecfia

Secretar al

mentale Victor BODIU

Dumitru Cojuhari
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