HOTĂRÂRE
pentru aprobarea listei categoriilor de informaţii secrete de stat,
elaborate sau deținute de Ministerul Cercetării și Inovării

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art 22 din Legea nr. 182/2002
privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. Se aprobă Lista categoriilor de informaţii secrete de stat, elaborate sau deținute de
Ministerul Cercetării și Inovării, în domeniul său de activitate, precum și de către instituțiile și
unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează în subordinea,
coordonarea sau sub autoritatea acestuia, pe niveluri de secretizare şi termenele de clasificare
aferente acestora, prevăzută în anexa clasificată secret de serviciu, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Termenele de clasificare a informaţiilor secrete de stat, pe niveluri de secretizare,
prevăzute în lista menţionată la art. 1, se stabilesc potrivit art. 12 din Standardele naţionale de
protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 585/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3. Emitenţii de documente din categoriile de informaţii secrete de stat, prevăzuți la art.1,
trecute în alt nivel de secretizare, iau măsuri pentru trecerea noului marcaj de clasificare, inclusiv
pentru informarea deţinătorilor acestora.
Art. 4. Informaţiile clasificate în baza Hotarârii Guvernului nr. 0337/2003 privind aprobarea Listei
cuprinzând informațiile secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborată de Ministerul Educației
și Cercetării, pentru activitatea de cercetare, care nu se mai regăsesc în Lista menţionată la art.1
al prezentei hotărâri, se vor declasifica prin hotărâre a Guvernului, la solicitarea motivată a
emitentului, conform art. 24, alin. (4) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor
clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotarârea Guvernului nr.
0337/2003 privind aprobarea Listei cuprinzând informațiile secrete de stat, pe niveluri de
secretizare, elaborată de Ministerul Educației și Cercetării, pentru activitatea de cercetare,
nepublicată.
PRIM – MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

