HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 585/2002
pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în
România, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României
adoptă prezenta hotărâre:
Art. I – Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor
naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. După articolul 18 se introduce articolul 181 cu următorul cuprins:
”Art. 181 - (1) Documentelor clasificate inventariate care conțin informaţii secrete
de stat şi secrete de serviciu emise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 182/2002
privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare li se
aplică în mod corespunzător termenele de clasificare prevăzute la art. 12 avându-se în
vedere data emiterii lor.
(2) Documentele clasificate care conțin informaţii secrete de stat şi secrete de
serviciu emise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 182/2002 privind protecţia
informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, care şi-au pierdut
integritatea din cauza degradării sau alterării ce determină imposibilitatea accesării
informațiilor conținute, nu se inventariază şi se distrug de către deţinători pe bază de
proces-verbal justificativ care se păstrează 10 ani. Distrugerea se realizează de către o
comisie anume desemnată de către deţinător, care are obligaţia de a consemna în
procesul-verbal elemente de identificare a documentelor distruse.
(3) Informaţiile secrete de stat inventariate prevăzute la alin. (1) al căror termen
de clasificare a expirat, respectiv informațiile secrete de serviciu prevăzute la alin. (1)
al căror nivel de clasificare nu a fost reevaluat potrivit legislaţiei în vigoare, sunt
declasificate. Deţinătorul acestora are obligaţia de a suprima marcajul de clasificare, de
a aplica data operaţiunii, precum şi de a efectua menţiunile necesare în formele de
evidenţă. În situaţia deţinătorilor care nu au forme de evidenţă a respectivelor
informaţii, menţiunile cu privire la operaţiunile de la teza anterioară se consemnează
într-un proces-verbal care se păstrează 10 ani.
(4) Pentru informaţiile secrete de stat prevăzute la alin. (1) ale căror termene de
clasificare nu au expirat, deţinătorii acestora prezintă propuneri instituţiei ori
autorităţii publice de resort pentru domeniul la care se referă informaţia cu privire la
încadrarea în noi clase și niveluri de secretizare, prelungirea termenelor de clasificare,
declasificarea, distrugerea sau restituirea lor. Propunerile se formulează în scris şi
conţin, în mod obligatoriu, următoarele elemente referitoare la informaţii: numărul şi
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data înregistrării, nivelul de clasificare, emitentul, subiectul la care se referă, valoarea
practică, operaţională ori ştiinţifică.
(5) Instituţia ori autoritatea publică menționată la alin.(4) are obligaţia de a
decide în termen de 30 de zile cu privire la propunerile primite. Propunerile greşit
îndreptate se trimit în termen de 7 zile de la înregistrare instituţiei sau autorităţii
publice de resort şi se informează deţinătorul în acest sens şi, după caz, instituţiile şi
autorităţile publice consultate anterior.
(6) În cazul în care instituţiile sau autorităţile publice prevăzute la alin. (5) îşi
declină competenţa, informaţiile se declasifică, aplicând în mod corespunzător
dispoziţiile alin. (3).”
2. Alineatul (2) al articolului 338 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 338 (2) - Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel:
a) contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la
2.500 lei la 25.000 lei în cazul faptelor de deținere fără drept sau de alterare a
informaţiilor clasificate şi cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei, în cazul faptelor de
sustragere, divulgare sau distrugere neautorizată a informaţiilor clasificate;
b) faptele prevăzute în alin. (1) lit. b) şi c) se sancţionează cu avertisment sau cu
amendă de la 2.500 lei la 25.000 lei;
c) faptele prevăzute în alin. (1) lit. d) se sancţionează cu avertisment sau cu
amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei;
d) faptele prevăzute în alin. (1) lit. e) se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei
la 25.000 lei.”
Art. II – Deținătorilor prevăzuți la art. 18 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.
585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate
în România, cu modificările și completările ulterioare, care nu s-au conformat
dispozițiilor acestui articol până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, li se vor
aplica dispozițiile prevăzute la art. I pct. 1 din prezenta hotărâre.
Art. III – La alineatul 1 al articolului 338, după litera e), se introduce litera f) cu
următorul cuprins:
”f) neîndeplinirea în termen de 1 an de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri a
obligației prevăzute la art.181 alin.(2), în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a
prezentei hotărâri a obligațiilor prevăzute la art. 181 alin.(3) și (4) și se sancționează
potrivit alin.(2) lit. b) a art.338;” .
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