
 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat,  

pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Educației și Cercetării în 

domeniul său de activitate, precum și de către instituțiile, autoritățile și unitățile de cercetare 

științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează în subordinea, coordonarea sau 

sub autoritatea acestuia şi  a termenelor de mentinere în nivelurile de clasificare 

 

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 cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, 

elaborate sau deținute de Ministerul Educației și Cercetării în domeniul său de activitate, precum și de 

către instituțiile, autoritățile și unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care 

funcționează în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia şi  a termenelor de mentinere în 

nivelurile de clasificare, prevăzută în anexa*) care fac 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. (1) Informaţiile clasificate în baza Hotarârii Guvernului nr.702 din 17.09.2019 privind 

aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, 

elaborate sau deținute de Ministerul Cercetării și Inovării, precum și de instituțiile și unitățile de 

cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează în subordinea, coordonarea 

sau sub autoritatea acestuia şi a termenele de mentinere in nivelurile de clasificare, care nu se mai 

regăsesc în Lista menționată 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. 

 (2) Informaţiile clasificate în baza Hotărârea Guvernului nr. 149 din 19 martie 2019 pentru 

aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, 

elaborate se deținute de Ministerul Educatiei Nationale, în domeniul său de activitate, precum și de 

către institutiile publice și unitățile aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia și a termenelor 

de clasificare aferente acestora, care nu se mai regăsesc în Lista menționată 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. 

             (3) Informațiile clasificate în baza Hotarârii Guvernului nr. 702 din 17.09.2019 privind 

aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, 

elaborate sau deținute de Ministerul Cercetării și Inovării, precum și de instituțiile și unitățile de 

cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează în subordinea, coordonarea 

sau sub autoritatea acestuia şi a termenele de mentinere în nivelurile de clasificare, care nu se 



 

 

declasifică potrivit alin (1), se mențin ca informații clasificate și se protejează potrivit legii, pe întreaga 

perioadă a menținerii clasificării informațiilor sau până la încadrarea acestor informații în noi clase și 

niveluri de secretizare, după caz. 

 (4) Informațiile clasificate în baza Hotărârea Guvernului nr. 149 din 19 martie 2019 pentru 

aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, 

elaborate se deținute de Ministerul Educatiei Nationale, în domeniul său de activitate, precum și de 

către institutiile publice și unitățile aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia și a termenelor 

de clasificare aferente acestora, care nu se declasifică potrivit alin (1), se mențin ca informații 

clasificate și se protejează potrivit legii, pe întreaga perioadă a menținerii clasificării informațiilor sau 

până la încadrarea acestor informații în noi clase și niveluri de secretizare, după caz. 

 

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 702 din 17.09.2019 

privind aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, 

elaborate sau deținute de Ministerul Cercetării și Inovării, precum și de instituțiile și unitățile de 

cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează în subordinea, coordonarea 

sau sub autoritatea acestuia şi a termenele de mentinere in nivelurile de clasificare, precum si   

Hotărârea Guvernului nr. 149 din 19 martie 2019 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de 

informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate se deținute de Ministerul Educatiei 

Nationale, în domeniul său de activitate, precum și de către institutiile publice și unitățile aflate în 

subordinea sau în coordonarea acestuia și a termenelor de clasificare aferente acestora, se abrogă . 

 

 

 

PRIM - MINISTRU 

 

Ludovic ORBAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

*) Anexa nu se publică, fiind clasificată conform legii. 


