
proiect  

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E nr. _____ 
 din __________ 
          Chişinău 
 

Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului   
nr.411 din 25.05.2010 privind aprobarea Nomenclatorului informaţiilor 

atribuite la secret de stat    
_____________________________________________________________  

În vederea executării prevederilor art. XXXIII, alin. (2), lit.b) din Legea 
nr.102 din 21 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.256-264, art.547), Guvernul 
HOTĂRĂŞTE: 

Nomenclatorul informaţiilor atribuite la secret de stat, aprobat prin 
Hotărîriea Guvernului nr.411 din 25.05.2010 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2010, nr.83-84, art.483) se completează cu poziţia 141 cu următorul 
conţinut: 

 
141. Informaţiile ce dezvăluie efectivul, forţele conţinutul, 

planurile, organizarea, finanţarea şi asigurarea tehnico-
materială, formele, tactica, metodele, mijloacele 
activităţilor de desfăşurare a testării integrităţii 
profesionale 

Serviciul de Informaţii 
şi Securitate, Centrul 
Naţional Anticorupţie 

 
 
 
Prim-ministru                          Pavel FILIP 



Nota Informativă 
la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la completarea  

Hotărîrii Guvernului nr.411 din 25.05.2010 privind aprobarea 
Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secret de stat 

  
 
 
 Prezentul proiect a fost elaborat de către Centrul Naţional Anticorupţie în 
vederea executării  prevederilor art. XXXIII, alin. (2), lit.b) din Legea nr.102 din 
21 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. 

Prin legea menţionată au fost operate modificări la art.7, alin.(1) din Legea 
nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, potrivit cărora sînt 
atribuite la secret de stat informaţiile din domeniul apărării naţionale privind 
efectivul, forţele, conţinutul, planurile, organizarea, finanţarea şi asigurarea 
tehnico-materială, formele, tactica, mijloacele activităţilor de desfăşurare a testării 
integrităţii profesionale, cu excepţia datelor din raportul privind rezultatele 
evaluării integrităţii. 

Astfel, prin proiect se propune ajustarea Hotărîrii Guvernului nr.411 din 
25.05.2010 privind aprobarea Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secretul de 
stat, la prevederile art.7, alin.(1), pct.4), lit.a1) din Legea nr.245-XVI din 27 
noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat. 

Promovarea proiectului nu necesită alocarea mijloacelor financiare 
suplimentare din bugetul de stat. 

 
 

Director al Centrului  
Naţional Anticorupţie                                                             Viorel CHETRARU 

 


