
 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de 

stat, nivel secret, elaborate sau deținute de Autoritatea Electorală Permanentă, 

precum şi termenele de clasificare aferente 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, și al art. 22 din 

Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Articol unic. -  Se aprobă lista cuprinzând categoriile de informaţii clasificate 

secrete de stat, nivel secret, elaborate sau deținute de Autoritatea Electorală 

Permanentă, precum şi termenele de clasificare aferente acestora, prevăzută în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

PRIM-MINISTRU 

FLORIN-VASILE CÎȚU 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 

LISTA 

 cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat, nivel secret, 

elaborate sau deținute de Autoritatea Electorală Permanentă, precum şi 

termenele de clasificare aferente acestora 

 

Nr. 

crt. 

Informațiile, datele și documentele clasificate secrete de stat, 

nivel secret 

Termenul de 

clasificare (ani) 

1 

Informațiile provenind de la alte autorități sau instituții 

publice, în cadrul cooperării interinstituționale, indiferent de 

suportul, forma, denumirea sau destinația lor, care conțin 

informații clasificate secret de stat, nivel secret 

În conformitate 

cu termenul 

stabilit de către 

emitent 

2 

Informații elaborate de Autoritatea Electorală Permanentă, la 

solicitarea instituțiilor abilitate, conform cu domeniul de 

competență, a căror divulgare neautorizată sau compromitere 

este de natură să producă daune grave securității naționale, 

referitoare la domeniul apărării, ordinii publice și siguranței 

naționale 

30 de ani 

3 

Documentare, buletine informative, notificări și informări 

specifice domeniului de activitate al Autorității Electorale 

Permanente provenind de la autoritățile sau instituțiile cu 

atribuții în domeniul securității naționale, clasificate secrete 

de stat, nivel secret 

În conformitate 

cu termenul 

stabilit de către 

emitent 

4 

Documentații de securitate privind descrierea sistemelor 

informatice și de comunicații destinate procesării, stocării și 

transmiterii informațiilor clasificate secret de stat, nivel secret 

30 de ani 

5 

Planul de pază și apărare a obiectivelor, sectoarelor și 

locurilor care prezintă importanță deosebită pentru protecția 

informațiilor clasificate gestionate de Autoritatea Electorală 

Permanentă  

30 de ani 

 

 

 


