
 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL nr. 1210-15 
al şedinţei Comisiei interdepartamentale  

pentru protecţía secretului de stat  
din 16 ianuarie 2010  

 
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        
Mihai Vieru, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe. 
 
 
Au participat la şedinţă:                                      

dl Vitalie Marinuţa, ministru al apărării; 
dl Alexandru Popescu, şef al Direcţiei generale în Serviciul de Informaţii şi 

Securitate. 
 
ORDINEA DE ZI: 

           
         1. Aprobarea Planului de lucru al Comisiei pe anul 2010. 

V. Bodiu. 
 
 
         2. Audierea membrilor Comisiei în contextul executării punctului 2 al     
Procesului-verbal nr. 1210-425 al şedinţei Comisiei interdepartamentale pentru protecţia 
secretului de stat din 12 decembrie 2009.   
          membrii  Comisiei. 
 
           
        3. Examinarea propunerilor privind desecretizarea unor acte normative ale 
Guvernului şi  altor documente cu parafa respectivă.   
           V. Bodiu. 
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        S-a decis: 

1. Se aprobă Planul de activitate al Comisiei interdepartamentale pentru protecţia 
secretului de stat pe anul 2010.  

   
2. Ministerele şi alte organe ale autorităţilor publice vor întreprinde măsuri 

suplimentare 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. 

Informaţia la acest capitol va fi prezentată în Comisia interdepartamentală pentru 
protecţia secretului de stat, către 1 februarie 2010. 

 
3. Cancelaria de Stat, în termen de 10 zile, va examina procedura de transmitere 

transfrontalieră a dosarelor personale ale militarilor şi a altor categorii de persoane din 
cadrul organelor securităţii naţionale, solicitînd opinia Centrului Naţional pentru 
Protecţia Datelor cu Caracter Personal la acest capitol.   

 
4. Serviciul de Informaţii şi Securitate, în comun cu autorităţile interesate, va 

definitiva şi va prezenta Comisiei:  
către 30 ianuarie 2010, proiectul Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secret 

de stat; 
către 25 februarie 2010, proiectul Regulamentului cu privire la asigurarea 

regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice. 
 
        5. Cancelaria de Stat va solicita de la autorităţile guvernamentale examinarea în 
regim operativ a proiectelor Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secret de stat şi a 
Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi 
al altor persoane juridice, expediate spre avizare de către Serviciul de Informaţii şi 
Securitate.  
 
        6. În rezultatul examinării legalităţii aprobării cu parafa „SECRET” a unor hotărîri 
ale  Guvernului (nr.105-4 din 6 februarie 2008, nr. 261-9 din 7 martie 2008, nr. 801-15 
din 2 iulie 2008, nr.807-16 din 2 iulie 2008, nr. 1008-26 din 29 august 2008, nr. 1030-
27 din 5 septembrie 2008, nr.1087-28 din 25 septembrie 2008 şi nr. 1153-32 din 13 
octombrie 2008) „ Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”,  Comisia a constat că 
prevederile hotărîrilor în cauză nu se referă 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.     
        În acest context se propune Guvernului ca hotărîrile în cauză să fie desecretizate. 
Drept temei pentru aceasta serveşte art.18, aliniatul (3), al Legii nr. 245 din 27 
noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, care prevede deseecretizarea în cazul cînd 
secretizarea a fost neîntemeiată. 
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       7. În scopul evitării unor interpretări contradictorii pe marginea prevederilor 
Hotărîrilor Guvernului nr. 1087-28 din 25 septembrie 2008 şi nr. 1153-32 din 13 
octombrie 2008, Ministerul Finanţelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, vor prezenta în Cancelaria de Stat 
informaţii suplimentare cu privire la realizarea acestor hotărîri şi gestionarea mijloacelor 
financiare alocate. Hotărîrile menţionate vor fi prezentate spre desecretizare ulterior.  
  

8. Direcţia Probleme speciale a Cancelariei de Stat va prezenta în şedinţa 
Guvernului din 18 ianuarie 2010 proiectul Deciziei protocolare privind desecretizarea 
hotărîrilor menţionate şi a materialelor aferente acestora. 

 
9. Organele abilitate, conform competenţelor, se vor autosesiza şi, după caz, se vor 

expune asupra legalităţii emiterii acestor hotîrîri. 
 
10. Cancelaria de Stat (Secţia tehnologii informaţionale, dna M.Isaicul), va crea 

pagina oficială a Comisiei interdepartamentale pentru protecţia secretului de stat,  unde 
vor fi expuse publicului larg deciziile Comisiei.   

 
11. Se ia act de informaţia parvenită din Parlamentul Republicii Moldova cu 

referinţă la distribuirea de către Serviciul de Stat de Curieri Speciali a corespondenţei în 
adresa unor autorităţi publice şi instituţii. 

Cancelaria de Stat va expedia în adresa Parlamentului Republicii Moldova un 
demers, prin care va solicita desecretizarea scrisorii SC-29 nr. 18-s din 4 noiembrie 
2009. 

  
12. 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 


