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Precizăm că într-o etapă anterioară, proiectul de act normativ a fost prezentat conducerii Ministerului 
Afacerilor Interne (Nota Direcției Generale Juridice nr. 151575/20221). Proiectul a fost avizat favorabil 
fără observații de: Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații, Oficiul Registrului 
Național al Informațiilor Secrete de Stat.
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Prin proiectul supus avizării se propunea:
- declasificarea informațiilor secrete de stat de nivel strict secret și secret, cuprinse în documente ce 

aparțin Fondului Arhivistic Național, aflate la data intrării în vigoare a hotărârii propuse Guvernului spre 
adoptare, în depozitele Arhivelor Naționale, emise anterior datei de 15 februarie 1972;

- declasificarea informațiilor, cuprinse în documente emise în perioada 15 februarie 1972 - 31 
decembrie 1989, de nivel strict secret și secret, pentru care, la data intrării în vigoare a hotărârii propuse 
Guvernului spre adoptare, a fost împlinit un termen de 50 și, respectiv, 30 de ani de la momentul emiterii 
acestora;

- declasificarea informațiilor, cuprinse în documente emise în perioada 15 februarie 1972 - 31 
decembrie 1989, de nivel strict secret și secret, pentru care nu au fost împlinite termenele menționate, 
însă acestea au fost date în cercetare, potrivit foii de folosire a acestora;

- declasificarea informațiilor clasificate secret de serviciu cuprinse în documente ce aparțin Fondului 
Arhivistic Național, emise anterior datei de 31 decembrie 1989;

- exceptarea de la declasificare a informațiilor strict secret, secret și secret de serviciu emise de 
structuri cu specific de cifru și contrainformații, cuprinse în documente ce aparțin Fondului Arhivistic 
Național, aflate în depozitele Arhivelor Naționale.

comisar-șef de poliție 
Geani-Cătălin Nica 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ
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Domnule ministru,

Vă prezentăm alăturat, proiectul de hotărâre a Guvernului privind declasificarea unor informații 
clasificate, cuprinse în documente ce aparțin Fondului Arhivistic Național, aflate în depozitele 
Arhivelor Naționale.

Propun sențnarea, 
Secretar general adjunct

intrare
n,. ....

chestor-șefde 
IoanaF

Propun semnarea, 
Secretar general adjunct
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Secretar <

ȘtefaniaHXabn ,.v.
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„Art. 5. - Sunt exceptate de la prevederile art. 1-4 informațiile clasificate strict secret, secret și secret 
de serviciu, cuprinse în documente ce aparțin Fondului Arhivistic Național, aflate în depozitele Arhivelor 
Naționale, emise de structuri cu specific de cifru, contrainformații, antiterorism și contraspionaj, care se 
evaluează și se declasifică în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (10) din Legea nr. 182/2002 privind 
protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile 
art. 20 alin. (1) și (2) din Standardele Naționale de protecție a informațiilor clasificate, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare. ”

în data de 29 septembrie 2022 instituția noastră a organizat o ședință referitoare la identificarea unor 
soluții pentru reluarea promovării proiectului de hotărâre a Guvernului la care a participat și un 
reprezentant al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS).

Menționăm faptul că, în cadrul ședinței susmenționate, reprezentantul CNSAS a ridicat problema 
desecretizării documentelor clasificate emise în perioada 1945-1989 de organele fostului Partid Comunist 
Român (PCR), respectiv de către fostul Departament al Securității Statului (DSS), raportat la prevederile 
art. 5 din proiect, pe care îl redăm:

De asemenea, facem cunoscut faptul că dispoziții similare au fost cuprinse și în alte Hotărârii ale 
Guvernului care au ca obiect declasificarea unor informații (a se vedea în acest sens art. 3 din Hotărârea 
Guvernului nr. 583/2010 pentru aprobarea declasificării informațiilor cu nivel de secretizare strict secret 
și secret elaborate de Ministerul Apărării Naționale anterior datei de 17 februarie 19722). Mai mult, 
precizăm faptul că dispozițiile articolului 5 din proiect au fost completate cu sintagma „structuri (...) 
antiterorism și contraspionaj”, potrivit celor precizate de Serviciul Român de Informații, aspecte 
prezentate de altfel în cadrul ședinței în cauză.

Nu în ultimul rând au fost discutate o serie de considerente referitoare la desecretizarea documentelor 
clasificate emise în perioada 1945-1989 de organele fostului PCR, respectiv de către fostul DSS.

Astfel, declasificarea documentelor PCR este acoperită în cea mai mare parte de actualul proiect de 
hotărâre a Guvernului, care vizează toate documentele clasificate cu termenele împlinite sau care au fost 
date anterior în consultare. Excepție fac eventualele documente ale structurilor PCR aflate în depozitele 
Arhivelor Naționale care nu au termenele de clasificare împlinite și nu au făcut deja obiectul consultării.

Aceasta situație e puțin probabilă având în vedere faptul ca fondurile respective au fost puse la 
dispoziția Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (Comisia 
Tismăneanu) spre consultare, de către toate structurile statului, nu doar de Ministerul Afacerilor Interne 
și Arhivele Naționale.

Ulterior ședinței au fost purtate discuții de către Secretarul general adjunct, comisar-șef de poliție 
Geani-Cătălin Nica cu Arhivele Naționale, Direcția Generală de Protecție Internă, respectiv cu CNSAS și 
Serviciul Român de Informații în vederea evaluării textului propus la art. 5; astfel, în contextul în care nu 
ne referim la documente create după anul 1990 care să vizeze domeniile vizate de proiect, ci la documente 
emise de diverse organe ale statului „represiv”, s-a ajuns la concluzia că art. 5 poate fi eliminat.

în considerarea celor prezentate și având în vedere schimbările intervenite în componența Guvernului 
se impune re-semnarea Notei de fundamentare a proiectului.

2 „Articolul 3 - Sunt exceptate de la prevederile art. 1 și 2 informațiile cu nivel de secretizare strict secret și secret elaborate 
de structurile cu specific de cifru și contrainformații militare în perioada 15 aprilie 1957-17 februarie 1972, care se evaluează 
și se declasifică în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (10) din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor 
clasificate, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 20 alin. (2) din Standardele naționale de protecție a informațiilor 
clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare.”



Cu deosebită stimă,

Arhivele Naționale

(î) Director General
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în acest context, vă adresăm rugămintea, domnule ministru, de a semna Nota de fundamentare 
aferentă proiectului de hotărâre, în vederea continuării procedurilor de promovare, potrivit 
reglementărilor în vigoare.

-------- geirers®
Tiberiu-Silviu

Direcția Gi 
Protecție 
DirecMr

’&.IQ.faz'i-.

Vă informăm că, în contextul reluării procedurii de promovare a proiectului, prin semnarea notei de 
fundamentare se consideră că este aprobată realizarea următoarelor activități'.

- eliminarea art. 5 din proiect, precum și a mențiunilor din Nota de fundamentare;
- reconfirmarea avizului Serviciului Român de Informații și a Oficiului Registrului Național al 

Informațiilor Secrete de Stat, ca urmare a eliminării art. 5;
- re-obținerea avizului Ministerului Apărării Naționale, ca urmare a eliminării art. 5 și a schimbărilor 

intervenite în componența Guvernului;
- obținerea avizului Ministerului Justiției și a Consiliului Legislativ și prezentarea pentru adoptare în 

cadrul ședinței Guvernului.

Director

i TTamîtrache
coțnisar-șef de poliție

Fcomlaer-?®1 Po,,tie
I CRĂCIUN GABRIEL DAN

dr.



Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Având în vedere prevederile art. 19 din Standardele Naționale de protecție a informațiilor 
clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, și ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecția 
informațiilor secrete de serviciu,

In temeiul art. 108 alin. (2) din Constituția României, republicată, și al art. 24 alin. (4) și (10) 
din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările 
ulterioare,

Art. 1. - Se aprobă deciasificarea informațiilor clasificate strict secret și secret cuprinse în 
documente ce aparțin Fondului Arhivistic Național, aflate la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri în depozitele Arhivelor Naționale, emise anterior datei de 15 februarie 1972.

Art. 2. - Se aprobă deciasificarea informațiilor clasificate strict secret cuprinse în documente 
ce aparțin Fondului Arhivistic Național, aflate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în 
depozitele Arhivelor Naționale, emise în perioada 15 februarie 1972 - 31 decembrie 1989:

a) pentru care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, s-a împlinit un termen de 50 de 
ani de la data emiterii, sau

b) au fost date în cercetare potrivit foii de folosire, până la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri.

Art. 4. - Se aprobă deciasificarea informațiilor clasificate secret de serviciu cuprinse în 
documente ce aparțin Fondului Arhivistic Național, aflate la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri, în depozitele Arhivelor Naționale, emise anterior datei de 31 decembrie 1989.

Art. 3. - Se aprobă deciasificarea informațiilor clasificate secret cuprinse în documente ce 
aparțin Fondului Arhivistic Național, aflate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în 
depozitele Arhivelor Naționale, emise în perioada 15 februarie 1972 - 31 decembrie 1989:

a) pentru care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, s-a împlinit un termen de 30 de 
ani de la data emiterii, sau

b) au fost date în cercetare potrivit foii de folosire, până la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri.

privind deciasificarea unor informații clasificate, cuprinse în documente ce aparțin 
Fondului Arhivistic Național, aflate în depozitele Arhivelor Naționale

GUVERNUL ROMÂNIEI 
HOTĂRÂRE



PRIM-MINISTRU

NICOLAE IONEL CIUCĂ

Art. 6. - (1) Documentele prevăzute la art. 1 - 4 sunt gestionate în conformitate cu prevederile 
Legii arhivelor naționale nr. 16/1996, republicată.

(2) Consultarea documentelor prevăzute la art. 1 - 4 se realizează în conformitate cu prevederile 
art. 28 și 30 și ale anexei nr. 6 la Legea nr. 16/1996, republicată, precum și ale art. 12 alin. (1) din 
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, republicată.

Art. 5. - Prin derogare de la prevederile art. 3 și 22 din Standardele Naționale de protecție a 
informațiilor clasificate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru a menține valoarea istorică a documentelor prevăzute la art. 1-4, 
declasificarea informațiilor se realizează fără suprimarea mențiunilor de clasificare existente. în 
acest caz, declasificarea informațiilor se evidențiază prin mențiuni corespunzătoare în inventarul 
fondului arhivistic respectiv.



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Inițiativa Ministerului Afacerilor Interne2.1. Sursa proiectului

2.2. Descrierea situației actuale
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Hotărârea Guvernului 
privind declasificarea unor informații clasificate cuprinse în documente ce aparțin Fondului 

Arhivistic Național, aflate în depozitele Arhivelor Naționale

Secțiunea a 2-a 
Motivul emiterii proiectului

Secțiunea I 
Titlul proiectului

Arhivele Naționale este nu doar cea mai veche instituție 
din sistemul administrativ românesc, care funcționează 
neîntrerupt din anul 1831, ci și un instrument al bunei guvernări 
și păstrător al memoriei naționale. Arhivele Naționale se 
manifestă ca o instituție cu vocație complexă, care, prin 
patrimoniul unic administrat, pregătește și selecționează cele 
mai importante documente, servind interesul administrației 
publice, al culturii și științei, îndeosebi al istoriei, căreia îi oferă 
dovezile esențiale pentru cunoașterea trecutului.

Arhivele, ca totalitate a documentelor organizate și 
păstrate pentru scopurile amintite, au o încărcătură educativă 
intrinsecă, contribuind în mod esențial Ia definirea identității 
națiunii române și a componentelor sale. Din aceste motive, 
arhivele sunt un tezaur al României, unui dintre cele mai de preț, 
care pretinde îngrijire specială din partea celor responsabili de 
destinele țării.

Așa se face că legea recunoaște o categorie aparte de 
documente, cele care alcătuiesc Fondul Arhivistic Național 
(F.A.N.), asupra cărora Arhivele Naționale își exercită misiunea 
de a pregăti, selecționa și păstra mărturiile documentare 
relevante pentru memoria și identitatea națională, de a contribui 
la promovarea democrației și la buna funcționare a 
administrației publice, la dezvoltarea științei și culturii 
naționale, de a înlesni înțelegerea experiențelor trecutului, prin 
accesul liber al cetățenilor la informația de arhivă.

în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 
16/1996, republicată, din F.A.N. fac parte documente cu valoare 
istorică pe baza cărora se realizează cercetarea științifică, 
rezolvarea unor lucrări administrative, informări, acțiuni 
educative, elaborarea de publicații, eliberarea de copii, extrase 
și certificate etc.

Documentele aflate în prezent în depozitele Arhivelor 
Naționale au fost predate, conform legislației anterioare anului 
1989 și, ulterior, conform prevederilor Legii nr. 16/1996 
republicată, sau au fost preluate în urma unor acțiuni de salvare 
(în sensul că, urmare a încetării existenței unor creatori, fără ca
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activitatea acestora să fie continuată de alții, documentele 
abandonate au fost recuperate de Arhivele Naționale).

Acest proces de predare-preluare, realizat înainte de anul 
1990 și, cu o frecvență crescută, după anul 1990, a vizat 
documente create de instituții publice, dar și de entități din 
domeniul privat; în cea mai mare parte a lor, documentele 
predate-preluate nu sunt clasificate, însă, cu ocazia realizării 
operațiunilor arhivistice specifice, au fost identificate și o serie 
de documente care poartă diverse marcaje de clasificare sau 
mențiuni din care rezultă intenția unei secretizări la momentul 
emiterii (de ex. document denumit: nota secretă cu privire la 
...).

De menționat că, la momentul predării/ preluării, nu au 
existat clauze sau mențiuni privind prezența unor informații 
clasificate în cuprinsul documentelor F.A.N., așa după cum 
rezultă din actele de predare/ primire și din procesele-verbale de 
preluare încheiate atât înainte, cât și după anul 1990. Aceste 
documente (ce acoperă o perioadă îndelungată de timp, chiar și 
de la sfârșitul secolului al XIX lea, până în anul 1989) au fost 
puse în circuitul științific, conform art. 30 și anexei nr. 6 la 
Legea nr. 16/1996, republicată, fără a se considera că ar putea 
fi incidente actualele prevederi referitoare la protecția 
informațiilor clasificate, respectiv cele ale Legii nr. 182/2002 și 
H.G. nr. 585/2002.

Prin cele două acte normative menționate s-a actualizat 
regimul juridic privind accesul la documentele clasificate, 
aspect pozitiv și necesar după schimbările de regim politico - 
economic din anul 1990. însă, pe lângă caracterul pozitiv al 
acestor reglementări, o serie de aspecte referitoare la 
documentele create înainte de 1990 au rămas neclare, mai ales 
că și Legea nr. 16/1996 republicată conține, la rândul său, în 
anexa 6, dispoziții care restricționează dreptul de a cerceta 
anumite documente, în funcție de conținut și de perioada scursă 
de la emiterea lor.

O situație specială este creată de acele documente emise 
înainte de anul 1990 de instituții care nu mai au în prezent 
continuator juridic; în cazul acestora, responsabilitatea 
formulării unor propuneri de declasificare revine, conform 
legislației documentelor clasificate adoptată în 2002, Arhivelor 
Naționale, în calitate de deținător. Insă, pentru o imagine de 
ansamblu, vorbim despre 400 km de documente grupate în 
dosare de arhivă (având, de regulă, între 150 și 250 de file, 
fiecare), care ar trebui să fie revăzute și analizate, pentru a 
identifica, în cadrul fiecărui dosar, acele documente care poartă 
marcaje de clasificare, specifice epocilor în care au fost create.

Realizarea unui demers de identificare și luare în 
evidență ca documente clasificate ar genera, raportat la volumul 
uriaș de documente, o alocare masivă de resurse din partea 
Arhivelor Naționale, ce ar putea echivala cu însăși blocarea 
activităților specifice acestei instituții. De asemenea, demersul 
ar fi unul de durată îndelungată, ceea ce ar avea consecințe 
asupra relației cu cetățenii, atât prin structurile de relații cu 
publicul, cât și prin cercetarea Ia sălile de studiu.
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Ca urmare, o consecință firească este aceea că, în 
privința documentelor menționate, nu se mai impune aplicarea 
unor măsuri de protecție, specifice H.G. nr. 585/2002; absența 
documentelor cu valoare istorică din circuitul științific și public 
este de natură să aducă atingere memoriei naționale și 
adevărului istoric, motiv pentru care este necesar să existe o 
soluție menită să înlăture impedimentele menționate.

Cu toate acestea, documentele menționate anterior 
urmează să fie gestionate în conformitate cu prevederile art. 28, 
ale art. 30 și ale anexei nr. 6 din Legea nr. 16/1996 a Arhivelor 
Naționale, precum și ale art. 12 din Legea nr.544/2001 privind 
liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și 
completările ulterioare.

Astfel, menționăm că nu este obligatoriu ca documentele 
din Fondul Arhivistic Național să fie destinate integral accesului 
public, cercetarea fiind grevată de respectarea termenelor 
prevăzute în anexa nr. 6 din Legea Arhivelor Naționale nr. 
16/1996, republicată, termene care pot fi și de 100 de ani de la 
creare în cazul documentelor medicale, de stare civilă și 
referitoare la siguranța și integritatea națională.

Potrivit art. 30 din Legea nr. 16/1996 documentele a 
căror cercetare poate afecta interesele naționale, drepturile și 
libertățile cetățenilor, prin datele și informațiile pe care le 
conțin, sau cele a căror integritate fizică este în pericol nu se 
dau în cercetare.

Fac parte din această categorie documentele care 
privesc siguranța, integritatea teritorială și independența 
statului român, potrivit prevederilor constituționale și ale 
legislației în vigoare, pot leza drepturile și libertățile 
individuale ale cetățeanului, sunt într-o stare 
necorespunzătoare de conservare, situație stabilită de comisia 
de specialitate și consemnată într-un proces-verbal sau nu sunt 
prelucrate arhivistic.

Stabilirea documentelor respective se face de către 
deținătorul legal al acestora, potrivit anexei nr. 6.

De asemenea, constatăm că:
- o serie de documente cu marcaje sau mențiuni din care 

rezultă o intenție de secretizare, la momentul emiterii, au fost 
date în cercetare, încă din anii '70-'80 ai secolului trecut, iar 
unele dintre ele au fost valorificate în diverse lucrări științifice 
fiind publicate în copie sau extras.

Având în vedere că acestea au fost deja accesate de 
diverși cercetători și chiar accesibile publicului larg, nu se mai 
impune menținerea unor măsuri protective, specifice 
informațiilor clasificate. Dacă evaluarea ar privi informații 
clasificate create sub imperiul legislației actuale, situația ar fi 
comparabilă cu cea vizată de prevederile art.23 alin.(l) din 
Standardele naționale, aprobate prin H.G. nr. 585/2002.

- în depozitele Arhivelor Naționale se regăsesc 
documente al căror creator nu mai există sau care nu pot fi 
revendicate de un eventual continuator juridic; astfel, la nivelul 
aparatului propriu al Arhivelor Naționale, se află documente 
create de instituții centrale ale statului român, precum: 
Președinția Consiliului de Miniștri, Consiliul de Stat, ș.a.m.d; la 
structurile județene ale Arhivelor Naționale se păstrează



2.3 Schimbări preconizate
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La ari. 18 din Standardele naționale, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, se prevede că informațiile 
clasificate anterior intrării în vigoare a acestui act, nu mai vechi 
de 15 februarie 1972, se mențin cu nivelurile și termenele de 
secretizare stabilite și, în consecință, vor fi protejate potrivit 
noilor standarde, până la realizarea unei evaluări și stabilirea 
unor noi încadrări.

în F.A.N. se regăsesc documente ce poartă diverse 
marcaje de clasificare, aplicate conform regulilor specifice 
perioadei în care au fost emise, ce acoperă o perioadă 
îndelungată de timp, de la sfârșitul secolului al XIX lea, până la 
finele anului 1989. Pe de altă parte, din lectura art.12 și art. 18 
din Standardele naționale, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.585/2002, se poate interpreta că termenele maxime de

documente create de structurile de poliție/miliție, de jandarmi, 
parchete, prefecturi, sfaturi populare sau de diverse entități 
echivalente acestora, ca denumire sau funcționalitate, în raport 
de epoca și sistemul de guvernare în care au fost create.

Menționăm că prin Hotărârea Guvernului nr. 517/2009 
și Hotărârea Guvernului nr. 1608/2009 au fost declasificate 
unele decrete ale Consiliului de Stat, fără, însă, a fi epuizate 
toate documentele emise de acest organism; identificarea și 
luarea în evidență ca informații clasificate a fost posibilă și 
datorită faptului că arhiva preluată era constituită doar din acel 
gen de documente.

- dacă analizăm situația în funcție de termenele de 
clasificare prevăzute de actuala legislație, cea mai mare parte a 
acestor documente au depășit termenele maxime de protecție și 
pot fi considerate perimate.

De altfel, odată cu adoptarea Standardelor naționale de 
protecție a informațiilor clasificate, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 585/2002, s-a stabilit (la art. 18) un termen de 12 
luni pentru deținătorii informațiilor secrete de stat și secrete de 
serviciu de a formula propuneri privind încadrarea acestor 
informații în noi clase și niveluri de secretizare. Având în vedere 
că au trecut aproximativ 19 ani de la împlinirea termenului care 
stabilea obligația de reevaluare a informațiilor clasificate emise 
sub imperiul Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 19/1972, fără 
ca un astfel de demers să fie realizat și peste 30 de ani de la 
emiterea unor informații clasificate (ne referim la cele anterioare 
anului 1990), se poate aprecia că nu mai există premise privind 
producerea unor eventuale prejudicii la adresa securității 
naționale sau a intereselor emitenților, prin dezvăluirea acestora.

- din punct de vedere logistic, protejarea în continuare a 
documentelor clasificate emise în diferite perioade de timp, până 
în anul 1989, potrivit standardelor actuale de securitate, conduce 
la imposibilitatea delimitării zonelor de securitate în cadrai 
depozitelor de arhivă și alocarea nejustificată de resurse 
financiare și umane.

în consecință, ținând seama de necesitatea valorificării 
potențialului real al arhivelor istorice reprezentate de 
documentele aparținând F.A.N., considerăm că demersul firesc 
este acela de a propune declasificarea documentelor, respectând 
standardele impuse de legislația în domeniu.
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clasificare sunt aplicabile informațiilor emise în perioada 1972- 
2002 doar în măsura în care se procedează la o nouă încadrare 
pe niveluri de secretizare (art. 18 alin.(3) din Standardele 
naționale). Cu toate acestea, termenele maxime menționate pot 
constitui un reper orientativ, pentru a aprecia oportunitatea 
declasificării unor astfel de informații.

Având în vedere că nici H.G. nr. 585/2002 nu a introdus 
reglementări exprese referitoare la informațiile secret de stat 
emise anterior datei de 15 februarie 1972, considerăm că se 
poate proceda la declasificarea informațiilor secrete de stat de 
nivel strict secret și secret, cuprinse în documente ce aparțin 
F.A.N., aflate la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului în 
depozitele Arhivelor Naționale.

De asemenea, este justificată declasificarea 
informațiilor cuprinse în documente emise în perioada 15 
februarie 1972 - 31 decembrie 1989, de nivel strict secret și 
secret, pentru care, la data intrării în vigoare a hotărârii propuse 
Guvernului spre adoptare, a fost împlinit un termen de 50 și, 
respectiv, 30 de ani de la momentul emiterii acestora.

Măsura este justificată și în cazul în care nu au fost 
împlinite termenele menționate, dar documentele (având 
nivelurile de secretizare și perioadele de emitere menționate) au 
fost date în cercetare, potrivit foii de folosire a acestora.

Prin proiect se propune și declasificarea informațiilor 
clasificate secret de serviciu cuprinse în documente ce aparțin 
Fondului Arhivistic Național, aflate la data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri, în depozitele Arhivelor Naționale, emise 
anterior datei de 31 decembrie 1989.

Pentru toate aceste tipuri de documente, se poate aprecia 
că nu mai există premise privind producerea unor eventuale 
prejudicii la adresa securității naționale sau a intereselor 
emitenților, prin dezvăluirea informațiilor.

întrucât avem de a face cu documente aparținând 
F.A.N., este necesar ca marcajele sau mențiunile care atestă 
intenția de secretizare a acestora să rămână nealterate, astfel de 
marcaje având valoare din perspectivă istorică. Pentru a exista, 
însă, o certitudine cu privire la parcurgerea procesului de 
declasificare, se propune ca în locul suprimării marcajelor 
(acolo unde acestea există) să se efectueze mențiunile necesare 
în evidențe, adică în inventarul fondului arhivistic din care face 
parte documentul vizat.

Pe de altă parte, volumul foarte mare al documentelor 
care ar trebui revăzute, date fiind condițiile specifice în care au 
fost identificate informațiile clasificate, face ca demersul de față 
să nu se refere la o listă de documente/categorii de documente, 
ci la toate documentele clasificate existente în depozitele 
Arhivelor Naționale, la data intrării în vigoare a acestei hotărâri 
a Guvernului. Demersuri similare au fost realizate și în trecut, 
exemple în acest sens fiind Hotărârea Guvernului nr. 583/2010, 
Hotărârea Guvernului nr. 1201/2012 sau Hotărârea Guvernului 
nr. 33/2019.

Menținerea situației actuale reprezintă o vulnerabilitate, 
creând o imagine negativă a Arhivelor Naționale și a 
Ministerului Afacerilor Interne, contrară tuturor deciziilor și 
măsurilor de transparență adoptate în mod constant din 1990 și



2.4. Alte informații

Proiectul nu se referă la acest subiect

Proiectul nu se referă la acest subiect

Proiectul nu se referă la acest subiect

Proiectul nu se referă la acest subiect.

Proiectul nu se referă la acest subiect

Proiectul nu se referă la acest subiect.

Proiectul nu se referă la acest subiect
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3.5. Impactul asupra mediului 
de afaceri

asupra 
asupra 

indicatori

Proiectul vine în întâmpinarea dreptului la informare al 
cetățenilor.

Secțiunea a 3-a 
Impactul socioeconomic

Proiectul nu se referă la acest subiect.
Proiectul nu se referă la acest subiect

Proiectul de hotărâre a Guvernului are caracter individual. 
Precizăm faptul că acesta a fost elaborat pe baza structurii 
tabelare prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 443/2022 pentru 
aprobarea conținutului instrumentului de prezentare și motivare, 
a structurii raportului privind implementarea actelor normative, 
a instrucțiunilor metodologice pentru realizarea evaluării 
impactului, precum și pentru înființarea Consiliului consultativ 
pentru evaluarea impactului actelor normative, întrucât 
problematica ce face obiectul proiectului de hotărâre nu se 
regăsește în enumerarea prevăzută la art. 1 alin. (3) din actul 
normativ susmenționat.

până astăzi. Declasificarea informațiilor cuprinse în 
documentele aparținând F.A.N. va elimina acuzele potrivit 
cărora menținerea situației actuale servește doar în scopul 
ascunderii abuzurilor regimului comunist, a erorilor 
administrative și deformării adevărului istoric. De asemenea, 
declasificarea înlătură unele riscuri privind blocarea activităților 
de soluționare a petițiilor ori de acces al cetățenilor la 
informațiile de interes general sau individual.

3.6. Impactul asupra mediului
înconjurător_________________
3.7. Evaluarea costurilor și 
beneficiilor din perspectiva 
inovării și digitalizării

3.8. Evaluarea costurilor și 
beneficiilor din perspectiva 
dezvoltării durabile

3.1. Descrierea generală a 
beneficiilor și costurilor 
estimate ca urmare a intrării în 
vigoare a hotărârii Guvernului
3.2. Impactul social

3.3. Impactul asupra
drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului______
3.4. Impactul macroeconomic
3.4.1. Impactul 
economiei și 
principalilor 
macroeconomici
3.4.2. Impactul asupra mediului 
concurențial și domeniul 
ajutoarelor de stat



3.9. Alte informații

în mii lei (RON)

Următorii 4 aniIndicatori

7

Proiectul nu se referă la acest subiect
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Secțiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 
curent, cât și pe termen lung (5 ani), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri

Media pe
5 ani2023

3
2025 

5
2026 

6
2024 

4

Anul 
curent 
2022 

2__________1__________
4.1. Modificări ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) bugetul de stat, din
acesta: _____

(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit

b) bugete locale:______
(i) impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:________

(i) contribuții de 
asigurări____________
d) alte tipuri de
venituri_____________
4.2. Modificări ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din
acesta:______________

(i) cheltuieli de
personal________ ____

(ii) bunuri și servicii
b) bugete locale:______

(i) cheltuieli de
personal____________

(ii) bunuri și servicii
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:_______

(i) cheltuieli de
personal____________

(ii) bunuri și servicii
d) alte tipuri de
cheltuieli____________
4.3. Impact financiar, 
plus/minus, din care:

a) buget de stat
b) bugete locale

4.4. Propuneri pentru 
acoperirea creșterii 
cheltuielilor bugetare



Proiectul nu se referă la acest subiect

Proiectul nu se referă la acest subiect

4.8. Alte informații

Proiectul nu se referă la acest subiect.

Proiectul nu se referă la acest subiect.

Proiectul nu se referă la acest subiect

Proiectul nu se referă la acest subiect

Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect.

Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect.
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5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării 
actelor legislative UE

Secțiunea a 5-a 
Efectele proiectului de hotărâre asupra legislației în vigoare

Proiectul nu se referă la acest 
subiect

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 
vederea implementării noilor dispoziții.________
5.2. Impactul asupra legislației în domeniul 
achizițiilor publice

5.3. Conformitatea proiectului de hotărâre cu 
legislația UE_____________________________
5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii 
directivelor UE

5.4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii 
Europene____________________________
5.5 Alte acte normative și/sau documente 
internaționale din care decurg angajamente 
asumate_________________________________
5.6. Alte informații

5.1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate 
sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de hotărâre;

4.5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare
4.6. Calcule detaliate 
privind fundamentarea 
modificărilor 
veniturilor și/sau 
cheltuielilor bugetare
4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a 
căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a 
următoarelor documente:
a) fișa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 
privind finanțele publice, cu modificările și completările 
ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul 
utilizată;
b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială 
respectivă este compatibilă cu obiectivele și prioritățile 
strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea 
bugetară anuală și cu plafoanele de cheltuieli prezentate în 
strategia fiscal-bugetară.



Proiectul nu se referă la acest subiect

Proiectul nu se referă la acest subiect

Proiectul nu se referă la acest subiect

Proiectul nu se referă la acest subiect.

6.6. Alte informații

Proiectul nu se referă la acest subiect.
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6.3. Informații despre consultările organizate 
cu autoritățile administrației publice locale

6.4. Informații privind puncte de vedere/opinii 
emise de organisme consultative constituite 
prin acte normative

6.5. Informații privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării
c) Consiliul Economic și Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi

7.1. Informarea societății civile cu privire la 
elaborarea proiectului de hotărâre

2. Informarea societății civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului in urma 
implementării proiectului de hotărâre, precum 
si efectele asupra sănătății și securității 
cetățenilor sau diversității biologice

Secțiunea a 7-a
Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de hotărâre

Secțiunea a 8-a
Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de hotărâre

Secțiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de hotărâre

6.1. Informații privind neaplicarea procedurii 
de participare la elaborarea actelor normative
6.2. Informații privind procesul de consultare 
cu organizații neguvernamentale, institute de 
cercetare și alte organisme implicate

Proiectul de hotărâre a Guvernului are caracter 
individual, context în care apreciem că nu 
impune aplicarea prevederilor Legii ni-. 52/2003 
privind transparența decizională în administrația 
publică, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare._____________________
Proiectul nu se referă la acest subiect.

8.1. Măsurile de punere în aplicare a
proiectului de hotărâre a Guvernului_______
8.2. Alte informații



Ministrul Afacerilor Int<

Avizat:

Ministrul Apărării Naționale

Angel TÎLVĂR Eduard Râul HELLVIG

Ministrul Justiției

prof. univ. dr. Marius PETRESCU Marian-Cătălin PREDOIU
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Față de cele menționate mai sus, a fost promovat, proiectul de hotărâre a Guvernului privind 
declasiflcarea unor informații clasificate cuprinse în documente ce aparțin Fondului Arhivistic 
Național, aflate în depozitele Arhivelor Naționale, pe care îl supunem spre adoptare Guvernului.

Directorul general al Oficiului Registrului 
Național al Informațiilor Secrete de Stat

Directorul Serviciului Român de 
Informații

Lucian Nicolae BODE
A <


