GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
ORDIN
privind modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Oficiului Registrului Naţional
al Informaţiilor Secrete de Stat nr.490/2005
pentru stabilirea condiţiilor de acces la informaţii UE clasificate
În temeiul:
- art. 1 alin. (4) lit. b) şi alin.(5) şi al art. 3 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat,
aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
- al art. 55 alin. (1) 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.
561/2009,
DIRECTORUL GENERAL AL OFICIULUI REGISTRULUI NAŢIONAL
AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
emite prezentul
O R D I N:
Art.I – Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
nr.490/2005 pentru stabilirea condiţiilor de acces la informaţii UE clasificate, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.1173 din 23 decembrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Alineatul 1 al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ (1) Accesul la informaţii UE clasificate de nivel CONFIDENTIEL UE sau superior este permis, cu
respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte, cetăţenilor români care deţin certificat de securitate UE
eliberat de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, denumit în continuare ORNISS, în
baza certificatului de securitate/autorizaţiei de acces la informaţii naţionale clasificate, valabile pentru
nivelul de secretizare a informaţiilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, după semnarea
angajamentului de confidenţialitate privind informaţiile UE clasificate.”
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2. După alineatul 1 al articolului 1 se introduc două noi alineate, 11 şi 12, cu următorul
cuprins:
„(11) Accesul la informaţii UE clasificate de nivel RESTREINT UE este permis cetăţenilor români
respectând principiul necesităţii de a cunoaşte, cu aprobarea conducătorului persoanei juridice angajatoare,
pe baza autorizaţiei de acces la informaţii naţionale secrete de serviciu, după semnarea angajamentului de
confidenţialitate privind informaţiile UE clasificate.”
„(12) Conducătorul persoanei juridice angajatoare identifică şi transmite ORNISS lista funcţiilor
care necesită acces la informaţii UE clasificate, pe niveluri de clasificare, împreună cu motivaţia privind
necesitatea accesului la astfel de informaţii şi solicită eliberarea certificatului de securitate UE pentru
persoanele care ocupă funcţiile cu acces la informaţii clasificate de nivel CONFIDENTIEL UE şi superior.”
3. Alineatul 2 al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Dovada îndeplinirii cerinţelor legale privind accesul la informaţii UE clasificate se face prin
prezentarea confirmării deţinerii certificatului de securitate UE eliberată de ORNISS în baza solicitării
motivate a conducătorului persoanei juridice angajatoare.”
4. Alineatul 5 al articolului 2 se abrogă.
5. Alineatul 2 al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) SGC eliberează certificatul de securitate în baza comunicării ORNISS privind avizarea pozitivă
a persoanei în cauză, potrivit standardelor de securitate din România, în vederea accesului la informaţii
naţionale clasificate de un anumit nivel de secretizare, conform echivalenţei prevăzute la art.1 alin.(2).”
6. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 4, cu următorul cuprins:
„Art.4 – (1) Prevederile art.2 şi 3 se aplică informaţiilor UE clasificate de nivel CONFIDENTIEL
UE şi superior.”
(2) Documentele eliberate de ORNISS în conformitate cu prevederile prezentului ordin îşi încetează
valabilitatea la retragerea certificatului de securitate/autorizaţiei de acces la informaţii naţionale clasificate
sau atunci când accesul la informaţii UE clasificate nu mai este necesar.
(3) Documentele prevăzute la alin.(2) se retrag de ORNISS şi se distrug pe bază de proces verbal de
către persoanele juridice deţinătoare.
Art.II – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.III - Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat va duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
DIRECTOR GENERAL
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