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G U V E R N U L  R O M Â N I E I 

OFICIUL REGISTRULUI NAłIONAL AL INFORMAłIILOR SECRETE DE STAT 

O R D I N 

privind modificarea „CerinŃelor minime pentru containerele destinate protecŃiei 

informaŃiilor clasificate, pentru mecanismele de închidere, sistemele cu cifru şi 

încuietorile acestora”, aprobate prin Ordinul directorului general al ORNISS 

nr.443/2003, cu modificările şi completările ulterioare 

 

În temeiul: 

- art.1 alin.(4) lit.b) şi art.3 alin.(6) din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr.153/2002 

privind organizarea şi funcŃionarea Oficiului Registrului NaŃional al InformaŃiilor Secrete de 

Stat, aprobată prin Legea nr.101/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 

- art.58 alin.(3) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru 

elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor 

de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.1226/2007, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

DIRECTORUL GENERAL AL OFICIULUI REGISTRULUI NAłIONAL  

AL INFORMAłIILOR SECRETE DE STAT 

emite prezentul 

O R D I N: 

 

Art. I - „CerinŃele minime pentru containerele destinate protecŃiei informaŃiilor 

clasificate, pentru mecanismele de închidere, sistemele cu cifru şi încuietorile acestora”,  

aprobate prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului NaŃional al InformaŃiilor 

Secrete de Stat nr. 443 din 31 octombrie 2003, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I nr. 781 din 6 noiembrie 2003 cu completările ulterioare, se modifică potrivit anexei* 

care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. II – Oficiul Registrului NaŃional al InformaŃiilor Secrete de Stat va duce la 

îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

 

*) Anexa se comunică persoanelor juridice de drept public şi privat îndreptăŃite. 
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Art. III – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul directorului 

general al Oficiului Registrului NaŃional al InformaŃiilor Secrete de Stat nr. 182 din 26 aprilie 

2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.383 din 30 aprilie 2004. 

Art. IV – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

 

MARIUS PETRESCU 

 

 
Bucureşti,  
Nr.__________________ 


