
GUVERNUL ROMÂNIEI 

PRIMUL - MINISTRU

Domnule preşedinte,

în conformitate cu prevederile art.lIO alin.(I) din Constituţie, 
Guvernul României formulează următorul

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativă privind protecţia informaţiilor 

clasificate, iniţiată de un grup de deputaţi şi senatori.

Principalele reglementări
A

1. In prezent, protecţia informaţiilor clasificate este reglementată de 

Legea nr.23/I971 privind apărarea secretului de stat în România, act 

normativ apreciat a nu mai corespunde situaţiei actuale, cu atât mai mult 

cu cât, în prezent, există şi date secrete care aparţin patrimoniului privat şi 

care, de asemenea, necesită a fi protejate.

L

2. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare constituirea 

sistemului naţional de apărare a secretului de stat şi a secretului de



serviciu, în scopul protecţiei informaţiilor nedestinate publicităţii 

împotriva sabotajelor şi distrugerilor provocate, precum şi a acţiunilor de 

spionaj, compromitere sau acces neautorizat la acestea.

3. Proiectul de lege este structurat în şase capitole şi se adresează, în 

principal, autorităţilor publice şi altor instituţii ale statului care, prin 

natura activităţii lor, elaborează, păstrează ori lucrează cu informaţii 

secrete, precum şi persoanelor fizice cărora Je-au fost încredinţate 

informaţii clasificate, în sarcina cărora şe stabileşte obligaţia de a asigura 

protecţia acestora şi de a respecta prevederile programelor de prevenire a 

scurgerii de informaţii clasificate.

4. Propunerea legislativă prevede că răspunderile nemijlocite pentru 

^nformaţiile clasificate le poartă deţinătorii acestora. Instituţiile ce deţin 

^ astfel de informaţii vor purta răspunderea elaborării şi aplicării măsurilor 

procedurale de securitate fizică şi de securitate a personalului cu acces la 

acest tip de informaţii.
In cuprinsul propunerii sunt prevăzute şi dispoziţii exprese prin 

care se interzice clasificarea informaţiilor în scopul eludării legilor sau 

acoperirii unor nereguli.

5. Potrivit acestei iniţiative legislative parlamentare, urmează să fie 

înfiinţat Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, care 

va funcţiona în subordinea directă a Guvernului. Noul organism, 
împreună cu Oficiul de supraveghere a secretelor de stat din cadrul 

Serviciului Român de Informaţii şi Autoritatea Naţională de Securitate 

Cjin Ministerul Afacerilor Externe, vor implementa standardele naţionale 

de protecţie a informaţiilor secrete.

6. Personalul anume desemnat pentru a exercita atribuţii privind 

protecţia informaţiilor secrete urmează să fie integrat într-un sistem 

permanent de instruire, verificare şi avizare, sub autoritatea Oficiului 

Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat.

II. Observaţii şi propuneri

1. La art.2, apreciem că este necesară o formulare mai clară şi mai 

completă a scopului legii, prin includerea în acest text a prevederilor art.5.



2. La art.4, pentru ca textele subsecvente alineatului să nu fie 

marcate la fel ca acesta, este necesară înlocuirea cifrelor arabe, care 

marchează textele ce stabilesc obiectivele principale ale protecţiei 

informaţiei, prin litere mici ale alfabetului.

3. Propunem reformularea art.6, după cum urmează:
„Art.6.(l) Standardele naţionale de securitate a informaţiilor 

clasificate se stabilesc de Serviciul Român de Informaţii în colaborare cu 

celelalte instituţii în domeniul siguranţei naţionale şi sunt obligatorii.
(2) Standardele naţionale referitoare la informaţiile clasificate 

Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord/Uniunea Europeană sunt în 

conformitate cu criteriile şi recomandările Organizaţiei Tratatului 

Atlanticului de Nord / Uniunii Europene, au acordul Autorităţii Naţionale 

de Securitate şi sunt obligatorii.”

4. La art.7 alin.(3), propunem modificarea textului, astfel:
„ (3) Procedurile de verificare sunt obligatorii pentru toate 

persoanele care au acces Ia informaţii clasificate naţionale şi Organizaţia 

Tratatului Atlanticului de Nord/Uniunea Europeană şi sunt în 

conformitate cu nivelurile de clasificare stabilite de prezenta lege.”

5. La art.9, propunem ca partea introductivă să fie înlocuită cu 

sintagma „Protecţia informaţiilor clasificate vizează:”. La lit.c), pentru 

unitate de exprimare, propunem ca sintagma „securitatea fizică” să fie 

înlocuită cu „protecţia fizică”, folosită şi definită de art.15 lit.i).

6. în ceea ce priveşte alineatele (2) şi (3) ale art.10, pentru 

conciziunea textului, se propune comasarea acestora în următoarea 

redactare:
„(2) Fiecare autorizaţie se verifică ori de câte ori apar indicii că 

menţinerea acesteia nu mai este compatibilă cu interesele de securitate 

sau nu este conformă standardelor aplicabile funcţiei pe care respectivele 

persoane o ocupă.”

7. Avizul de securitate, despre care se vorbeşte la artl3 alin.(l) şi 
(2), este necesar să fie definit la art.15.



8. Propunem introducerea unui nou punct la art,15 lit.e), cu 

următorul conţinut:
- confidenţiale sunt informaţiile sectoriale din lucrări centralizate 

clasificate „secrete”.
De asemenea, acest nou nivel de securitate se va introduce pe tot 

parcursul legii, acolo unde este cazul.

9. La art.l5 lit.g), în locul gerunziului „reglementând” propunem 

folosirea prezentului „care reglementează”, specific limbajului normativ.

10. La art.l5 lite), h) şi art.20 alin.(2), pentru a se evita 

explicaţiile redate între paranteze care, potrivit art.35 alin.(3) din Legea 

nr,24/2000, nu sunt permise într-un act normativ, sugerăm încadrarea 

textului respectiv între virgule.

11. La art,15 având în vedere că „fişele de post” menţionate 

în cuprinsul parantezei nu simt „normative”, propunem înlocuirea 

expresiei „asemenea normative” prin „asemenea documente”.

12. La art.15 Iit.k), propunem modificarea textului:
„ (k) „certificatele de securitate” sunt documentele care atestă 

dreptul persoanei deţinătoare de a avea acces ori de a lucra cu informaţii 

secrete de stat.”

13. Considerăm necesară înlocuirea, la art.l8 alin.(2), a trimiterii la 

„art.15 alin.(6)” cu „art.15 lit.e)”.

14. La art.l9 politia „a,6”, este necesară folosirea denumirii 

corecte şi anume „Ministerul Finanţelor Publice”, iar la poziţia „a.l7”, 
pentru mai multă rigoare normativă propunem înlocuirea cuvântului 

„respectiv” prin expresia ”Secretarul General...”.

15. La art.22 alin,(5), pentru a se conferi normei caracterul 

imperativ necesar, propunem înlocuirea expresiei „Nu este permisă”, prin 

expresia „Se interzice...”.

16. La art.22 alin.(12), pentru mai multă rigoare normativă, 
propunem înlocuirea expresiei „autorităţile guvernamentale competente”



prin expresia „autorităţile publice competente”, întrucât autorităţile 

publice avute în vedere (prevăzute la art.l9) exced sfera 

„guvernamentalului”.

17. Propunem modificarea alin.(2) al art.33, după cum urmează:
„ (2) Elaborează, în colaborare cu autorităţile publice, standardele 

naţionale pentru informaţii secrete de stat şi obiectivele de implementare 

a acestora.”

18. La art.33 a]in.(4) propunem înlocuirea expresiei „societăţi 

comerciale de stat”, cu expresia „societăţi comerciale cu capital de stat”, 
iar la alin.(7) al aceluiaşi articol, înlocuirea expresiei „problemele ridicate 

de ...” prin expresia „problemele privind ...”.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Având în vedere cele prezentate. Guvernul susţine promovarea 

acestei propuneri legislative, sub condiţia însuşirii amendamentelor 

formulate.

Cu stimă,
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Domnului deputat Vaier DORNEANU

Preşedintele Camerei Deputaţilor
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