
 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL nr. 1210-425 
al şedinţei Comisiei interdepartamentale  

pentru protecţía secretului de stat  
din 12 decembrie 2009  

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

La şedinţă au fost prezenţi membrii Comisiei în componenţa nominală potrivit 
prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 770 din 26 noiembrie 2009, cu excepţia dlui        
Andrei Popov, viceministru al afacerilor externe şi integrării europene. 
 
Au participat la şedinţă:                                      

dl Vitalie Marinuţa, ministru al apărării; 
dna Natalia Gherman, viceministru al afacerilor externe şi integrării europene; 
dl Alexandru Popescu, şef al Direcţiei generale în Serviciul de Informaţii şi 

Securitate. 
 
  ORDINEA DE ZI: 

 
1.Confirmarea componenţei nominale a Comisiei interdepartamentale pentru 

protecţia secretului de stat, în contextul prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 770 din  
26 noiembrie 2009. 

V. Bodiu. 
 
          2. Întreprinderea masurilor respective de către autorităţile publice în vederea 
desecretizării informaţiilor secretizate în mod neîntemeiat (art. 18, (3) al Legii nr. 245-
XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat.   
          V.Bodiu.  
         
          3. Înaintarea propunerilor pentru includerea în Planul de activitate a Comisiei 
interdepartamentale pentru protecţia secretului de stat pe anul 2010.   
          Membrii Comisiei.  
           
           4. Crearea grupului de lucru pentru elaborarea Nomenclatorului informaţiilor 
atribuite la secretul de stat. 
           V. Bodiu, membrii Comisiei. 
           
           5. Crearea grupului de lucru pentru ajustarea cadrului legislativ şi normativ în 
domeniul protecţiei secretului de stat. 
           V. Bodiu, membrii Comisiei. 
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             S-a decis: 

1. Se confirmă componenţa nominală a Comisiei interdepartamentale pentru 
protecţia secretului de stat în contextul prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 770 din 26 
noiembrie 2009., conform anexei. 

Persoanele nominalizate urmează a fi desemnate prin ordinul conducătorului 
autorităţii publice respective.  

Obligaţiile persoanelor în cauză privind activitatea în cadrul Comisiei vor fi 
reflectate în fisele de post ale acestora. 

În scopul soluţionării operative a problemelor curente, în cadrul autorităţilor 
interesate va fi desemnată o persoană, din personalul responsabil de regimul secret, 
pentru legătura permanentă cu secretariatul Comisiei.   

2. Ministerele şi alte organe ale autorităţilor publice vor întreprinde măsurile ce se 
impun în vederea desecretizării informaţiilor secretizate în mod neîntemeiat, în 
contextul prevederilor art. 18 (3) al Legii nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire 
la secretul de stat. 

În acest scop, fiecare conducător prin ordinul său va institui o comisie din 
specialişti în domeniu care vor stabili: 

legalitatea secretizării informaţiilor respective; 
corespunderea termenelor de secretizare a informaţiilor; 
oportunitatea păstrării informaţiei cu parafa respectivă de secretizare; 
Informaţia la acest capitol va fi prezentată în Comisia interdepartamentală pentru 

protecţia secretului de stat în modul stabilit. 
3. Membrii Comisiei, în termen pînă la 22 decembrie 2009, vor prezenta în 

secretariatul Comisiei propuneri pentru includerea în Planul de activitate a Comisiei pe 
anul 2010. 

4. Serviciul de Informaţii şi Securitate, în comun cu autorităţile interesate, în 
termen de 14 zile, va definitiva şi va prezenta Comisiei: 

proiectul Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul 
autorităţilor publice şi al altor persoane juridice; 

proiectul Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secret de stat. 
5. Ministerul Justiţiei (dl Gh. Susarenco), în termen de 30 zile, în comun cu 

organele interesate (Ministerul Finanţelor, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi 
Comunicaţiilor, Procuratura Generală, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Centrul 
pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Banca Naţională a Moldovei, 
UTA Găgăuzia), va institui un grup de lucru, care va supune unei expertize actele 
legislative şi normative cu referinţă la protecţia secretului de stat şi va prezenta Comisiei 
propunerile respective vizînd perfecţionarea şi aducerea acestora în concordanţă cu 
cerinţele actuale.  

6. Secretarul Comisiei va generaliza  indicaţiile şi propunerile parvenite în cadrul 
şedinţei şi va prezenta Procesul-verbal pentru semnare în modul stabilit. 

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


