NOTĂ DE FUNDAMENTARE
pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat,
din domeniul de activitate al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

Secţiunea 1
Titlul prezentului act normativ
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, din
domeniul de activitate al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii prezentului act normativ
1. Descrierea
situaţiei actuale

Evoluţia domeniului protecţiei informaţiilor clasificate şi,
implicit, necesitatea îmbunătăţirii actelor normative existente,
pentru eficientizarea activităţilor specifice, precum şi
asigurarea posibilităţii societăţii civile de informare asupra
clasificării categoriilor de informaţii specifice Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale, au impus reevaluarea Listei
cuprinzând informaţiile secrete de stat, specifice Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale aprobată prin Hotărârea Guvernului
nr. S-1249/2002 şi elaborarea prezentului act normativ,
adaptat noilor tendinţe în domeniu, la nivel naţional şi
internaţional.
Având în vedere faptul că, din anul 2002 până în prezent,
au avut loc numeroase evoluții economice, sociale,
tehnologice, dar mai ales în mediul militar și cel de securitate,
de natură să genereze o adaptare continuă la noi riscuri și
amenințări, precum și faptul că problematica din
responsabilitatea Serviciului de Telecomunicații Speciale s-a
diversificat, instituția noastră a actualizat lista cuprinzând
categoriile de informații clasificate secret de stat.
Atribuirea nivelurilor de secretizare a informaţiilor secrete
de stat se va efectua conform prevederilor ghidului elaborat
potrivit prevederilor art. 24 alin. (7) din Legea nr. 182/2002
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privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi
completările ulterioare, realizându-se clasificarea corectă şi
uniformă pentru informaţiile specifice Serviciului de
Telecomunicații Speciale.
În prezent, categoriile de informaţii secrete de stat
specifice domeniilor de activitate ale Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale sunt prevăzute în Hotărârea
Guvernului nr. S-1249/2002, la rândul ei clasificată, ceea ce
nu asigură instituţiei opozabilitate faţă de societatea civilă,
întrucât aceasta nu are cunoştinţă de categoriile de informaţii
exceptate de la liberul acces al cetăţenilor pentru a-şi adapta
solicitările.
Prezentul act normativ introduce noi problematici/domenii
din responsabilitatea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
în special cele legate de apărarea cibernetică, protecţia
infrastructurilor critice etc., elemente de actualitate care
produc diferenţe de fond faţă de vechiul act normativ.
Acesta răspunde dinamicii activităţilor şi implicaţiilor
determinate de necesitatea asigurării compatibilităţii clasificării
informaţiilor cu standardele NATO şi UE.
Totodată, noua listă a categoriilor de informaţii secrete de
stat proprie instituţiei militare este neclasificată şi, prin urmare,
accesibilă cetăţenilor, care vor avea astfel posibilitatea de a fi
în cunoştinţă de cauză, atunci când se solicită accesul, despre
importanţa unei informaţii privind apărarea ţării şi securitatea
naţională, determinându-i astfel să discearnă între interesele
personale şi cele naţionale.

2. Schimbări
preconizate

3. Alte
informaţii
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al prezentului act normativ
1. Impactul macroeconomic
Nu este cazul.
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1. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului
Nu este cazul.
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului de afaceri
Nu este cazul.
3. Impactul social
Nu este cazul.
4. Impactul asupra mediului
Nu este cazul.
5. Alte informaţii
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 Indicatori

Anul
curent
2019

1. Modificări ale veniturilor
bugetare, plus/minus, din care:
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Următorii 4 ani
2020

2021

2022 2023

Media pe
5 ani

a) buget de stat, din acesta:
(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 acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
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
creşterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind
fundamentarea modificărilor
veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii
Secţiunea a 5-a
Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor
prezentului act normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau
abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a prezentului act Nu este cazul.
normativ;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea
implementării noilor dispoziţii.
2. Conformitatea prezentului act normativ cu legislaţia
comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi
Nu este cazul.
comunitare
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor
Nu este cazul.
normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Nu este cazul.
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din
Nu este cazul.
care decurg angajamente
3

6. Alte informaţii
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii
neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme
Nu este cazul.
implicate
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc
consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor
Nu este cazul.
organizaţii este legată de obiectul prezentului act normativ
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei
publice locale, în situaţia în care prezentul act normativ are
ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de
Nu este cazul.
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
Nu este cazul.
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
Nu este cazul.
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
şi implementarea prezentului act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire
la necesitatea elaborării prezentului act
Nu este cazul.
normativ
2. Informarea societăţii civile cu privire
la eventualul impact asupra mediului în
urma implementării prezentului act
Nu este cazul.
normativ, precum şi efectele asupra
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau
diversităţii biologice
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului
act normativ de către autorităţile administraţiei
publice centrale şi/sau locale- înfiinţarea unor
Nu este cazul.
noi organisme sau extinderea competenţelor
instituţiilor existente
2. Alte informaţii
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Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului
pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, din
domeniul de activitate al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
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