
Secretizare / desecretizare, 
proceduri și practici.

Cadrul naţional şi compatibilitatea cu

Principiile Globale



Principii globale și 
recomandări

• Principiile globale cu privire la securitatea naţională și dreptul 
la informaţie (Principiile TSHWANE), 12 iunie 2013;

• Rezoluţia Adunării parlamentare a Consiliului Europei privind 
securitatea naţională și accesul la informaţii, 1954 (2013);

• Constituţia Republicii Moldova;

• Legea privind accesul la informaţie, nr. 982/2000;

• Lege cu privire la secretul de stat, nr. 245/2008;

Acte normative relevante



Principiul 11: 
Obligația de a declara motivele pentru 

secretizarea informației

respectat parțial

Se recomandă ca prevederile legale și reglementările interne privind 
secretizarea să fie modificate pentru a clarifica procedura de secretizare.



Principiul 12: 
Accesul public la regulile de secretizare

parțial transpus în legislație

Este necesară reglementarea participării publicului la procesul de 
adoptare/revizuire a procedurilor și standardelor scrise ce privesc 
secretizarea.



Principiul 13: 
Autoritatea de a secretiza

principiul este transpus în legislație

Este greu de estimat daca, la nivel departamental, sunt stabilite categoriile de 
persoane care pot aproba nomenclatoarele de informaţii.



Principiul 14: 
Facilitarea contestărilor interne la 

secretizare

parțial respectat

Nu sunt cunoscute prevederi speciale pentru personalul public, 
inclusiv cel afiliat sectorului de securitate.



Principiul 15: 
Obligația de a păstra, administra și conserva 

informații de securitate națională

corespunde parțial

Nu este prevăzută obligaţia autorităţilor publice de a ţine liste 
publice de documente emise.



Principiul 16: 
Limite de timp pentru perioada de 

secretizare

parțial transpus în legislație

Legislaţia naţională nu prevede obligaţia de revizuire periodică a 
refuzurilor de a divulga informaţii secretizate. Mai mult ca atât, 
informaţiile pot rămâne  secretizate pe termen nelimitat.



Principiul 17: 
Proceduri de desecretizare

legislația corespunde parțial

Legislaţia naţională stabilește autorităţile cu atribuţii de desecretizare, dar nu prevede 
obligaţia acestora de a analiza oportunitatea desecretizării informaţiilor de interes public 
din domeniul securităţii naţionale și nu precizează dacă după expirarea termenului de 
secretizare desecretizarea se produce automat.


