NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Sectiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea listei categoriilor de informaţii secrete de stat,
elaborate sau deținute de Ministerul Cercetării și Inovării
Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1.Descrierea situației actuale

În baza dispozițiilor art.22 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia
informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare
şi ale art. 6, art. 9 şi art. 86 alin (1) lit. e) din Standardele naţionale
de protecţie a informaţiilor clasificate din România, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, Ministerul Educaţiei şi Cercetării (denumirea
ministerului la data emiterii actului normativ) a elaborat Lista
cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de
secretizare, pentru activitatea de cercetare, aprobată prin
Hotarârea Guvernului nr. 0337/2003, nepublicată.
De la data adoptării actului normativ menționat mai sus (20 martie
2003) a trecut o perioadă relativ lungă de timp, în care s-au produs
schimbări
importante în organizarea administrației publice
centrale, inclusiv a Ministerului Educaţiei şi Cercetării dar și în ceea
ce privește activitatea de cercetare științifică, dezvoltare
tehnologică și inovare la nivel național.
Astfel, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017
pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice
centrale, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin
Legea nr. 129/2017, a fost înființat Ministerul Cercetării și Inovării
(MCI), ca autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare şi inovare,
prin preluarea activităţii şi structurilor specializate de la Ministerul
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi prin preluarea
activităţii şi structurilor specializate de la Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare.
Reorganizările care au avut loc în administrația publică centrală și
în sistemul național de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică
și inovare impun adoptarea unui nou act normativ care să
reglementeze activitatea de protecție a informațiilor clasificate
secrete de stat pe care le gestionează atât MCI cât și unitățile și
instituțiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea
sa.
De asemenea, adoptarea noului act normativ pentru aprobarea
listei categoriilor de informaţii secrete de stat specifice
activităților de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi
inovare este impusă de o serie de factori, precum:
- apariția unor informații noi cu relevanță pentru domeniul
securitate națională;
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2.Schimbări preconizate

- pierderea semnificației unor informații, incluse în Lista
cuprinzând informațiile secrete de stat, pe niveluri de secretizare,
elaborată de Ministerul Educației și Cercetării, pentru activitatea
de cercetare, aprobată prin Hotarârea Guvernului nr. 0337/2003,
sub aspectul consecințelor negative asupra securității naționale, în
cazul compromiterii lor;
- listele actuale cuprinzând informațiile clasificate secrete
de stat aprobate prin 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 se referă numai la informațiile
specifice cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovarării,
nu și la cele care vizează infrastructurile critice naționale aflate în
responsabilitatea MCI.
Aprobarea unei noi liste cuprinzând categoriile de informaţii
secrete de stat, pe niveluri de secretizare, pentru activitățile
specifice de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare
a fost recomandată și de specialiștii S.R.I. cu ocazia controalelor de
profil.
De asemenea, unitățile și instituțiile aflate în subordinea,
coordonarea sau sub autoritatea MCI ne-au solicitat inițierea
procedurii de aprobare a unei noi liste cuprinzând categoriile de
informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, pentru
activitățile specifice de cercetare ştiinţifică, dezvoltare
tehnologică şi inovare.
Adoptarea noului act normativ pentru aprobarea listei categoriilor
de informaţii secrete de stat, specifice activităților de cercetare
ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare asigură abordarea
unitară și cuprinzătoare a tuturor informaţiilor, datelor şi
documentelor secrete de stat aflate în responsabilitatea MCI.
În noua listă cuprinzând informațiile clasificate secrete de stat au
fost avute în vedere categoriile de informaţii stabilite prin art. 17
din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate,
cu modificările şi completările ulterioare.
Prin proiectul de act normativ se are în vedere actualizarea cadrului
legislativ, astfel:
a) aprobarea Listei categoriilor de informaţii secrete de stat,
pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de MCI,
de instituțiile și unitățile de cercetare științifică, dezvoltare
tehnologică și inovare care funcționează în subordinea,
coordonarea sau sub autoritatea sa, precum și termene de
menținere a clasificării acestora;
b) prin grija emitenților, pe documentele care conţin
informaţii care reprezintă sau care se referă la categoriile
de informaţii secrete de stat trecute în alt nivel de
secretizare se trec noile marcaje de clasificare.
c) 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
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cercetare, care nu se mai regăsesc în Lista propusă pentru
aprobare, se declasifică.
d) abrogarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii
secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborată de
Ministerul Educației și Cercetării, pentru activitatea de
cercetare, aprobată prin H.G. nr. 0337/2003.
Nu este cazul

3. Alte informatii

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impactul macro-economic
1^1.Impactul asupra mediului
concurențial și domeniul
ajutorului de stat
2. Impactul asupra mediului
de afaceri
2^1.Impactul
asupra
sarcinilor administrative
2^2.Impactul
asupra
intreprinderilor
mici
și
mijlocii
3. Impactul social
4. Impactul asupra mediului
5. Alte informaţii

Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu au fost identificate

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul
curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) - mii lei –
Proiectul de act normative nu are impact asupra bugetului general consolidat.
Indicatori

Anul
curent

1
1.Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus,
din care:
a) buget de stat, din acestea:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări
2.
Modificări
ale cheltuielilor
bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acestea:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii

2
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Următorii 4 ani
3

4

5

6

Media
pe 5
ani
7

b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4.Propuneri
pentru
acoperirea
creşterilor
cheltuielilor bugetare
5.Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare
6.Calcule detaliate privind fundamentarea
modificarilor veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7.Alte informații
Nu sunt.
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea
prevederilor proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate
sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în
vederea implementării noilor dispoziţii;
1^1. Compatibilitatea proiectului de act normativ
cu legislația în domeniul achizițiilor publice
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu
legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce
transpun prevederi comunitare
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a
actelor normative comunitare
4) Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Adoptarea proiectului de act normativ implică
abrogarea H.G. nr. 0337/2003, nepublicată.
Nu este cazul
Nu este cazul
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect
5)Alte
acte
normative
şi/sau
documente Proiectul de act normativ nu se referă la acest
internaţionale din care decurg angajamente, subiect
făcându-se referire la un anume accord, o anume
rezoluție sau recomandare internațională ori la alt
document al unei organizații internaționale.
6) Alte informaţii
Nu au fost identificate
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Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu
organizaţii
neguvernamentale,
institute
de
cercetare şi alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a
avut loc consultarea, precum şi a modului în care
activitatea acestor organizaţii este legată de
obiectul proiectului de act normativ
3. Consultările organizate cu autorităţile
administraţiei publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi
ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de
consultare a structurilor asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor
interministeriale, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea
consiliilor
interministeriale
permanente
5) Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de conturi
6) Alte informaţii

Institutele de cercetare au facut propuneri
pentru elaborarea listei categoriilor de
informaţii secrete de stat.
Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Proiectul de act normativ va fi avizat de către
Consiliul Legislativ.

Nu au fost identificate

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ
1) Informarea societăţii civile cu privire la La elaborarea proiectului de act normativ a
necesitatea elaborarii proiectului de act normativ fost respectată procedura transparenței
decizionale în conformitate cu prevederile
Legii nr. 52/2003 privind transparența
decizională
în
administrația
publică,
republicată
2) Informarea societăţii civile cu privire la
eventualul impact asupra mediului în urma Proiectul de act normativ nu se referă la acest
implementării proiectului de act normativ, precum subiect
şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor
sau diversităţii biologice
3) Alte informaţii
Nu este cazul.
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Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de
act normativ de către autorităţile administraţiei
publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor
noi organisme sau extinderea competenţelor
instituţiilor existente.

2. Alte informaţii

Nu
implică
măsuri
suplimentare
de
implementare.
Punerea în aplicare a proiectului de act
normativ
se
va
realiza
prin
structurile/funcționarii de securitate din
cadrul MCI, instituțiile și unitățile de
cercetare științifică, dezvoltare tehnologică
și inovare care funcționează în subordinea,
coordonarea sau sub autoritatea acestuia.
Nu au fost identificate

Având în vedere cele prezentate mai sus, a fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru
aprobarea listei categoriilor de informaţii secrete de stat, elaborate sau deținute de Ministerul
Cercetării și Inovării, pe care îl supunem Guvernului spre aprobare.
MINISTRUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
Nicolae HURDUC

AVIZĂM FAVORABIL
DIRECTORUL SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAȚII

Eduard Raul HELLVIG

MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Ecaterina ANDRONESCU

MINISTRUL JUSTIŢIEI
Ana BIRCHALL
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