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NOTA INFORMATIVĂ  
la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea  
Nomenclatorului informațiilor atribuite la secret de stat,  

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.411/2010 
 

1. Denumirea sau numele autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 
proiectului actului normativ   

Autor al proiectului de act normativ este Centrul Naţional Anticorupţie, ceea ce 
corespunde prevederilor art.23 alin.(2) lit.e) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele 
normative. 
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 
urmărite  

În cadrul Centrului Naţional Anticorupţie au fost create subdiviziuni, care potrivit 
regulamentelor lor de organizare și funcționare sunt cu statut secret și care în virtutea 
exercitării atribuțiilor funcționale, elaborează/primesc informaţii atribuite la secret de stat şi 
secretizate. 

În conformitate cu art.5 lit.k) din Legea nr.1104/2002 cu pivire la Centrul Naţional 
Anticorupţie, „În executarea atribuţiilor, Centrul este obligat să asigure protecția și 
păstrarea informației care constituie secret de stat, bancar și comercial, precum și a altor 
secrete apărate prin lege, care au devenit cunoscute în executarea atribuțiilor. Această 
informație poate fi prezentată altor autorități publice în condițiile legii”. 

Urmare a analizei Nomenclatorului informațiilor atribuite la secret de stat, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr.411/25.05.2010, se constată că în unele poziții nu se regăsește 
autoritatea - Centrul Național Anticorupție, deși unele categorii de informații prevăzute în 
hotărâre sunt deținute și de către Centru, iar altele categorii de informații de care Centru 
dispune nu se regăsesc, motiv din care este imposibil atribuirea acestora la secret de stat și 
secretizarea acestora.   

Astfel, în vederea realizării cu succes a atribuţiilor subdiviziunilor specializate din 
cadrul Centrului şi pentru a nu periclita atingerea obiectivelor trasate, special în  ceea ce 
privește păstrarea informației, securitatea și difuzarea, se impune necesitatea de a opera 
modificări în Nomenclatorul informațiilor atribuite la secret de stat, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.411/25.05.2010. 
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 
armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

Proiectul nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii 
Europene, ceea ce denotă lipsa necesității descrierii gradului de compatibilitate a proiectului 
în acest sens. 
4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi  

Elaborarea proiectului hotărârii de Guvern pentru modificarea și completarea 
Nomenclatorului informațiilor atribuite la secret de stat este dictată de necesitatea instituirii 
dreptului Centrului de a atribui la secret de stat și secretizarea unor informații prevăzute la 
poziția 30 din Nomenclator - informaţiile despre metodele de protecţie contra falsificării 
bancnotelor sau a altor articole fabricate la comanda Băncii Naţionale a Moldovei. 

În sensul dat, se propune completarea poziției 30 din Nomenclator - cu autoritatea 
„Centrul Național Anticorupție”, ca autoritate investită cu drept de a dispune, în limitele 
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competenței, de informații atribuite la secret de stat.  
Este de menționat că Centrul are în subordine subdiviziunea care efectuează 

expertize judiciare, extrajudiciare și constatări tehnico-științifice. Experții judiciari din 
această subdiviziune activează conform licenței eliberate de Ministerul Justiției și sunt 
introduși în lista experților judiciari din R. Moldova.  

Totodată, în atribuția acestei subdiviziuni intră efectuarea expertizei judiciare tehnice 
a documentelor indicate sub nr. 6.01. din Nomenclatorul expertizelor judiciare, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.195/24.03.2017.  

Expertiza dată are ca scop cercetarea tehnică a documentelor, a instrumentelor de 
scris și a materialelor de confecționare a documentelor în scopul stabilirii autenticității 
anumitor documente, prezența falsificării complete sau parțiale bazate pe utilizarea 
diverselor metode, procedee și mijloace tehnico-științifice. În cadrul expertizei 
nominalizate se rezolvă un șir de probleme din care sunt: -stabilirea autenticității 
documentelor (formulare tip, formulare securizate, bancnote, acte de identitate, legitimații 
etc., ținându-se cont de elementele de protecție specifice documentului original); - stabilirea 
modului de confecționare a documentelor și conformitatea acestora cu modul de 
confecționare a mostrelor prezentate; - stabilirea modalității de falsificare sau de 
contrafacere a cărților de credit și a altor mijloace de plată (bancnote, carduri bancare, hârtii 
de valoare etc.)  
5. Fundamentarea economico-financiară  
Implementarea modificărilor propuse prin proiect nu va necesita alocarea mijloacelor 
financiare suplimentare din bugetul public național. 
6. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în 
vigoare, actele normative care trebuie elaborate sau modificate după adoptare 
Drept urmare a adoptării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea și 
completarea altor acte normative. 
7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind 
transparența în procesul decizional, proiectul urmează să fie plasat pe pagina web oficială a 
Centrului Național Anticorupție și transmis spre avizare și expertiză în modul stabilit. 
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