GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL REGISTRULUI NAłIONAL AL INFORMAłIILOR SECRETE DE STAT

ORDIN
privind modificarea „Procedurii de acreditare, desfiinŃare sau reacreditare a
componentelor sistemului naŃional de registre”, aprobate prin Ordinul directorului
general al ORNISS nr. 192/2006
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,

DIRECTORUL GENERAL AL OFICIULUI REGISTRULUI NAłIONAL
AL INFORMAłIILOR SECRETE DE STAT
emite prezentul
O R D I N:
Art. I – „Procedura de acreditare, desfiinŃare sau reacreditare a componentelor
sistemului naŃional de registre”, aprobată prin Ordinul directorului general al ORNISS nr.
192/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 484 din 5 iunie 2006 se
modifică după cum urmează:
1. Alineatul (1) al articolului 54 va avea următorul cuprins:
„Art. 54 - (1) Se poate înfiinŃa o CSNR cu caracter temporar, în următoarele situaŃii:
a) în cazul organizării în România a unor întâlniri la nivel înalt în cadrul cărora se
vehiculează informaŃii NATO şi/sau UE clasificate;
b) în cazul participării unor structuri militare la acŃiuni ale forŃelor multinaŃionale, la
exerciŃii şi aplicaŃii cu tehnică de luptă în cadrul cărora se vehiculează informaŃii NATO şi/sau
UE clasificate.”
2. Articolul 55 va avea următorul cuprins:
„Art. 55 – Pentru acreditarea Punctului de lucru se aplică în mod corespunzător
prevederile Capitolului II şi ale Capitolului III, după caz, cu următoarele precizări:
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a) cerinŃele minime de securitate sunt stabilite în anexa nr. 3;
b) evaluarea CSNR se face pe baza grilei stabilite în anexa nr. 4.”
3. Titlul anexei nr. 3 se modifică după cum urmează:
„CerinŃe minime de securitate pentru acreditarea temporară a unui Punct de lucru”.
4. Titlul anexei nr. 4 se modifică după cum urmează:
„Grila de evaluare pentru acreditarea temporară a unui Punct de lucru”.
Art. II – Oficiul Registrului NaŃional al InformaŃiilor Secrete de Stat va duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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