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Cu privire la modificarea Nomenclatorului informațiilor  

atribuite la secret de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 411/2010 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. La poziția 30 din Nomenclatorul informațiilor atribuite la secret de stat, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 411/2010 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2010, nr. 83-84, art. 483), cu modificările ulterioare, coloana 3 se 

completează cu textul „ , Centrul Național Anticorupție”. 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA INFORMATIVA
la proiectul hotir6rii de Guvern cu privire la modificarea
Nomenclatorului informafiilor atribuite la secret de stat,

aprobat prin Hotirirea Guvernului nr.4I I/2010

In cadrul Centrului Nalional Anticorup{ie au fost create subdiviziuni. care. potrivit regulamentelor

lor de organizare qi funclionare. sunt cu statut secret qi care in virtutea exercitirii atributiilor

functionale. elaboreaza/primesc informalii atribuite la secret de stat gi secretizate.

in coriformitate cu art.5 lit.k) din Legea nr.110412002 cu pivire la Centrul Nalional Anticorup{ie.

..in executorea atribuliilor. Centrul este obligat sd osigure protec{ia qi pdstrarea inforruoliei cure

cotlstiluie secret de stot, boncor $i comercial. precum ;i a altor secrete apdrote prin lege, care au

devenit cunoscute in executorea atribuliilor. Aceasld informayie poate fi prezentald dltor
autoritd!i public'e in condiliile legii '.

Urmare a analizei Nomenclatorului informaliilor atribuite la secret de stat, aprobat prin HotirArea

Guvemului nr.411125.05.2010. se constatd cf, in unele pozijii nu se reg[se$te autoritatea - Centrul

Nalional Anticoruplie. deqi unele categorii de informalii prevdzute in hotlrire sunt detinute $i de

citre Centru. motiv din care este imposibil atribuirea acestora Ia secret de stat;i secretizarea

acestora.

Astiel. in vederea realizirii cu succes a atribuliilor subdiviziunilor specializate din cadrul

Centrului gi pentru a nu periclita atingerea obiectivelor trasate, special in ceea ce priveste

pastrarea informaliei. securitatea 9i difuzarea. se impune necesitatea de a opera modific[ri in
Nomenclatorul informaliilor atribuite la secret de stat. aprobat prin Hotdrirea Guvemului
nr.4l l/25.05.2010.

Elaborarea proiectului hotlrArii de Guvern pentru modificarea qi completarea Nornenclatorului
informaliilor atribuite la secret de stat este dictati de necesitatea instituirii dreptului Centrului de a
atribui la secret de stat qi secretiza informaliile prevazute la pozilia 30 din Nomenclator -
infonna{iile despre metodele de proteclie contra lalsihclrii bancnotelor sau a altor arlicole
fabricate la comanda Bdncii Nationale a Moldovei.

In sensul dat, se propune completarea poziliei 30 din Nomenclator - cu autoritatea ..Centrul
Na{ional Anticoruplie". ca autoritate investite cu drept de a dispune. in limitele competentei. de
informalii atribuite la secret de stat.

Este de menlionat cA Centrul are in subordine o subdiviziune care efectueazi expertize judiciare,
extrajudiciare 5i constatiri tehnico-;tiin1ifice. Expe(ii judiciari din aceastd subdiviziune ictiveazd
conform licenlei eliberate de Ministerul Justiliei si sunt introdusi in lista expe4ilor judiciari din
Republica Moldova.

1. Dcnumirca sau numele autorului qi, dupi caz,

proiectului actului normativ
a

Autor al proiectului de act nomrativ este Centrul Nalional Anticoruptie. ceea ce corespunde

prevederilor art.23 alin.(2) lit.e) din Legea nr. I 00/201 7 cu privire la actele normative.

2. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de act normatir-qi finalitSlile urmlrite

3. Descrierea gradului de compatibilitate
legislafiei na{ionale cu legisla{ia Uniunii

onuareapentru proiectele care au ca scop arm
Europene

Proiectul nu are ca scop armonizarea legisla{iei nalionale cu legislatia Uniunii Europene. ceea ce

denotd lipsa necesitdtii descrierii sradului de compatibilitate a proiectului in acest sens.

4. Principalele prevederi ale proiectului ;i eviden elementelor noi



lmplementarea modificarilor propuse prin proiect nu ra necesila alocarea mijloacelor financiare

suplimentare din bugetul public nalional.

Drept unnare a adoptirii prezentului proiect nu \:a h necesarl modificarea qi

completarea altor acte normatil'e.

In scopul respecErii preveder

in procesul decizional. proiec

Centrului Narional Anticorupl
P roi,', t,, ,,Itt h nttt t

ii nr. 239-XVI din l3 noiembrie 2008 privind transparenta

plasat pentru consultare publicl pe pagina web oficiali a

la directoriul Transparenla deci:ionald. secliunea

ilor Leg

tul este

ie uull cna.md

Proiectul a fost inregistrat la^Cancelaria de Stat cu numdrul unic 29/CNA/2020 qi a fost supus

avizdrii cu pa4ile interesate. In acest sens. proiectul pi nota informativd au fost expediate pentru

avizare Cancelariei de Stat. Sen,iciului de lnformatii ;i Securitate. Bdncii Nalionale a Moldovei.

Ministerului Afacerilor Inteme si Ministerului Finantelor.

propunerile si obiectiile au fost incluse in Sinteza obiecliilor siToate propunerilor

analizati in

aferenti
vedereaproiectului. ln acest sens. fiecare obieclie/propunere prezenata a fost

acceptirii sau respingerii acesteia cu indicarea argumentelor de rigoare.

Expertiza anticoruptie a fost efectuate conform art.28 alin.(4) din Legea integrilAtii nr.81l?017

asupra proiectului definitivat in baza propunerilor 5i obiecliilor expuse in procesul de avizare

si/sau consultare a pa(ilor interesate. In acest sens. proiectul a fost avizat pozitiv. fiind comunicat

lipsa factorilor de risc si riscuri de coruplie

Proiectul a fost supus expertizei juridice de citre Ministerul Justiliei. La definitivarea proiectului.

lconstatarile expertizei au fost abordate gi incluse in Sinteza obiecliilor 5i propunerilor aferentd

proiectului

Director

al Centrului Na(ional Anticorup(ie uN}
0t

{t,
q

5. Fundamentarea economico-financiarl

6, Modul de incorporare a proiectului in sistemul actelor normatil'e
vigoare, actele normatiye care trebuie elaborate sau modificate dupi adoptare

ln

7. Avizarea si consultarea publicl a proiecfului

8. Constatlrile expertizei anticorup!ie

9. Constatirile expertizei j uridice

Totodate. in atribu{ia acestei subdiviziuni intrd efectuarea expertizei judiciare tehnice a

documentelor indicati sub nr. 6.01. din Nomenclatorul expertizelor judiciare. aprobat prin
HotirArea Guvemului nr. I 95/2,1.03.20 I 7.

Expertiza datA are ca scop cercetarea tehnici a documentelor. a instrumentelor de scris qi a
materialelor de confeclionare a documentelor in vederea stabilirii autenticitatii anumitor
documente, prezenla falsificirii complete sau pafliale bazate pe utilizarea diverselor metode.

procedee gi mijloace tehnico-5tiintifice. in cadrul-expenizei nominalizate se rezolvd un qir de

probleme. precum sunt: - stabilirea autenticitAlii documentelor (formulare tip. formulare

securizate. bancnote. acte de identitate. legitimalii etc.. tinandu-se cont de elementele de proteclie

specifice documentului original); - stabilirea modului de confeclionare a documentelor qi

conformitatea aceslora cu modul de confeclionare a mostrelor prezentate: - stabilirea modalitdtii

de falsificare sau de contralacere a calilor de credit 5i a altor mijloace de plat[ (bancnote. carduri

bancare. hirtii de valoare e1c.)

Ruslan FLOCEA
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