
PROCES-VERBAL nr. 1210 - 45 
al şedinţei Comisiei interdepartamentale  

pentru protecţia secretului de stat  
din 8 februarie 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 dlor Cheptănaru Iurie, Susarenco Gheorghe, Calmîc Octavian. 

Şedinţa este deliberativă. 
Au participat la şedinţă:         

dl Marinuţa Vitalie ministru al apărării; 
dl Popescu Alexandru 
 

şef al Direcţiei generale în Serviciul de 
Informaţii şi Securitate. 

Invitaţi la examinarea punctului  1 al ordinii de zi: 
dl Isac Vasile director al Serviciului de Stat de Arhivă, 

preşedinte al Comisiei pentru studierea şi 
aprecierea  regimului comunist totalitar din 
Republica Moldova 

dl Taşcă Mihail secretar al Comisiei pentru studierea  şi 
aprecierea regimului comunist totalitar din 
Republica Moldova 

 
1. Examinarea demersului Dlui MIHAI GHIMPU, Preşedinte interimar al 

Republicii Moldova, privind desecretizarea fondurilor de arhivă ale Serviciului de 
Stat de Arhivă (Nr. 01/1- 15 din 04 februarie 2010).   

Raportori – dl V.Bodiu, dl Gîrbu, dl Isac.   
 
2. Examinarea proiectului hotărîrii de Guvern „Privind aprobarea 

Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secretul de stat”. 
Raportori – dl A. Popescu, membrii Comisiei. 
 
3. Examinarea propunerilor privind desecretizarea unor acte normative ale 

Guvernului şi altor documente cu parafa respectivă de secretizare.   
Raportori - V. Bodiu, membrii Comisiei. 
 
S-a decis: 
La întrebarea nr.1 din ordinea de zi: 
1. Se desecretizează, în condiţiile art. 13 alin. (1) şi art.18 alin. (1) lit. a) şi 

alin. (4) din Legea nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de 
stat, documentele fostului partid comunist al Moldovei din perioada 1975-1984, 
aflate la păstrare în Serviciul de Stat de Arhivă şi în subdiviziunile structurale ale 
acestuia, conform demersului nr. 2s din 04 februarie 2010.   



  
 2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul 

Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Serviciul de Stat de Arhivă 
vor întreprinde măsuri suplimentare în vederea desecretizării informaţiilor potrivit 
prevederilor art. 13 alin. (1) şi art. 18 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 245-XVI din 27 
noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat. 

 
3. Se creează un grup de lucru format din specialişti de ramură din cadrul 

Cancelariei de Stat, Ministerului Apărării, Ministerului Justiţiei, Ministerului 
Afacerilor Interne, Procuraturii Generale, Serviciului de Informaţii şi Securitate, 
Serviciului Grăniceri, care, în termen de 30 zile, va examina arhiva fostului partid 
comunist al Moldovei din perioada anilor 1975-1984 (inventarul 68-64, mape 
speciale) şi documentele din perioada 1984-1991, depozitate în subdiviziunile 
Serviciului de Stat de Arhivă, prezentînd Comisiei interdepartamentale pentru 
protecţia secretului de stat documentele respective care urmează a fi desecretizate 
în modul stabilit.   

  
4. Serviciul de Informaţii şi Securitate, la solicitarea dlui Gheorghe 

Cojocaru, preşedintele Comisiei pentru studierea şi aprecierea regimului comunist 
totalitar din Republica Moldova, va întreprinde măsurile respective prevăzute în 
art. 26 al Legii  nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, în 
vederea verificării cetăţenilor în legătură cu atribuirea dreptului de acces la secretul 
de stat.   

 
La întrebarea nr. 2 din ordinea de zi: 
 
1. Se acceptă proiectul Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secretul 

de stat cu propunerile înaintate de către Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene, Serviciul Grăniceri, Banca Naţională. 

Serviciul de Informaţii şi Securitate va definitiva proiectul în cauză, în 
contextul propunerilor menţionate şi îl va prezenta Guvernului spre examinare şi 
aprobare în modul stabilit. 

 
2. Se aprobă formatul paginii electronice oficiale a Comisiei 

interdepartamentale pentru protecţia secretului de stat. Secţia tehnologii 
informaţionale a Cancelariei de Stat (dna M. Isaicul) va efectua, în termen de 3 
zile,  modificările respective, drept urmare a propunerilor parvenite şi va plasa 
informaţiile de la şedinţele precedente şi de la cea din 8 februarie 2010. 

Direcţia probleme speciale va fi responsabilă de actualizarea informaţiilor 
ce se conţin pe pagina web.     

 
3. La propunerea Băncii Naţionale a Moldovei: 
Nu se susţine acordarea accesului Î.C.I.S.  „DELOITTE & TOUCHE” la 

informaţia atribuită la secretul de stat, conform demersului din partea BNM.  
 



La întrebarea nr. 3 din ordinea de zi. 
 
1. În urma examinării legalităţii aprobării cu parafa „SECRET” a unor 

hotărîri ale  Guvernului (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. 1126-31 din 7 octombrie 2008, nr.1209-35 din 28 
octombrie 2008 şi nr. 1244-36 din 7 noiembrie 2008) „Cu privire la alocarea 
mijloacelor financiare”, s-a constatat că prevederile hotărîrilor în cauză nu se 
încadrează în informaţiile atribuite 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 şi materialele 
aferente acestora să fie desecretizate. Drept temei pentru aceasta serveşte art.18 
alin. (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. 

 
2. Ministerul Finanţelor va prezenta Guvernului, pînă la 13 februarie 2010, 

o informaţie amplă privind gestionarea mijloacelor financiare alocate în baza 
hotărîrilor menţionate.  

  
3. Direcţia Probleme speciale a Cancelariei de Stat va prezenta în şedinţa 

Guvernului proiectul Deciziei protocolare privind desecretizarea hotărîrilor 
menţionate şi a materialelor aferente acestora. 

 
4. Organele abilitate (Procuratura Generală, Serviciul de Informaţii şi 

Securitate, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei etc.),  
conform competenţelor, se vor autosesiza şi, după caz, se vor expune asupra 
legalităţii emiterii acestor hotărîri şi gestionării mijloacelor financiare alocate. 

 
5. Se desecretizează documentele şi materialele aferente acestora, 

prezentate de către Cancelaria de Stat (demersul nr. IE 02/1-1/ 141s din 11.06.2009 
al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene), Ministerul Apărării 
(demersul nr.11/03 din 29.01.2010) şi Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi 
Comunicaţiilor (demersul nr.01/055 din 28.01.2010), în conformitate cu 
prevederile art.18 al Legii nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul 
de stat, cu publicarea materialelor respective pe pagina oficială  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 
 


