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Cu privire la modificarea anexei nr.1  

la Hotărîrea Guvernului nr.770 din 26 noiembrie 2009 

---------------------------------------------------- 

 

Guvernul  HOTĂRĂŞTE: 

Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.770 din 26 noiembrie 2009 ,,Cu 

privire la Comisia interdepartamentală pentru protecţia secretului de stat” 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.173, art.852), cu modificările 

și completările ulterioare, va avea următorul conținut: 

 

,,Anexa nr.1  

la Hotărîrea Guvernului 

nr.770 din 26 noiembrie 2009 

 

STRUCTURA ŞI COMPONENŢA 

Comisiei interdepartamentale pentru protecția secretului de stat  

  

Comisia interdepartamentală pentru protecția secretului de stat este 

constituită din:  

președinte;  

vicepreședinte;  

secretar și membri.  

În componența Comisiei menționate intră din oficiu:  

secretarul general al Guvernului, președinte al Comisiei  

directorul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, vicepreședinte 

al Comisiei  

secretarul general al Parlamentului  

șeful Serviciului Consiliului Suprem de Securitate al Aparatului 

Președintelui Republicii Moldova 
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secretarul general de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării 

Europene  

secretarul general de stat al Ministerului Finanțelor 

secretarul general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii  

secretarul general de stat al Ministerului Afacerilor Interne  

secretarul general de stat al Ministerului Apărării 

secretarul general de stat al Ministerului Justiției  

secretarul general  de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului  

secretarul general de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 

secretarul general de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale 

prim-viceguvernatorul unității teritoriale autonome Găgăuzia  

directorul Serviciului de Protecție și Pază de Stat  

adjunctul procurorului general  

directorul Centrului Național Anticorupție  

viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei  

șeful Secției securitate și integritate al Cancelariei de Stat, secretar al 

Comisiei”.  

 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul de hotărîre „Cu privire la modificarea anexei nr.l 

la Hotărîrea Guvernului nr.770 din 26 noiembrie 2009”

Proiectul de hotărîre este elaborat pentru modificarea componenţei Comisiei 
interdepartamentale pentru protecţia secretului de stat, aprobată prin Hotărîrea 
Guvernului nr.770 din 26 noiembrie 2009.

Necesitatea elaborării acestui proiect este motivată de faptul că, odată cu reforma 
administraţiei publice centrale de specialitate, a avut loc suprimarea funcţiilor de 
viceminiştri. Avînd în vedere atribuţiile secretarilor generali de stat ai ministerelor 
prevăzute în art.13 din Legea nr.98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică 
centrală de specialitate, propunem componenţa Comisiei respective în redacţie nouă.

Funcţia de secretar al Comisiei vizate va fi asigurată de şeful Secţiei securitate şi 
integritate a Cancelariei de Stat.

Implementarea prevederilor proiectului respectiv nu implică cheltuieli financiare 
suplimentare de la bugetul de stat.

Proiectul de hotărîre în cauză a fost avizat pozitiv la autorităţile administraţiei 
publice centrale interesate şi plasat pentru consultări publice pe pagina 
www.particip.gov.md. asigurînd respectarea prevederilor legislaţiei privind transparenţa 
în procesul decizional.

Secretar general al Guvernului Lilia PALII

http://www.particip.gov.md
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