NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii
clasificate secret de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Casa Națională de
Asigurări de Sănătate precum și de către instituţiile aflate în subordinea acesteia și termenele de
clasificare aferente acestora
Proiectul propus spre aprobare nu prezintă impact asupra domeniilor social, economic și de mediu,
asupra bugetului general consolidat sau asupra legislației în vigoare și intră sub incidența dispozițiilor art.
2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conținutul instrumentului de prezentare și
motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, modificată și completată, nefiind
necesară respectarea structurii prevăzute în anexa la această hotărâre.
Motivele emiterii actului normativ
Prin prezentul proiect de act normativ se are în vedere crearea cadrului legal pentru aprobarea Listei
cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secret de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau
deținute de Casa Națională de Asigurări de Sănătate precum și de către instituţiile aflate în subordinea
acesteia și termenele de clasificare aferente acestora.
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, instituţie publică, autonomă, de interes naţional, cu
personalitate juridică, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, care administrează şi
gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 276 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Casele de asigurări de sănătate, conform dispoziţiilor art. 277 alin. (1) din Legea nr. 95/2006,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt instituţii publice cu personalitate juridică, cu
bugete proprii, aflate în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Potrivit dispozițiilor art. 20 pct. (3) din Standardele naţionale de protecție a informaţiilor clasificate,
aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 585/ 2002, cu modificările și completările ulterioare, „Emitenţii
documentelor secrete de stat vor evalua periodic necesitatea menţinerii în nivelurile de secretizare acordate
anterior şi vor prezenta împuterniciţilor şi funcţionarilor superiori abilitaţi prin lege să atribuie niveluri de
secretizare, propuneri în consecinţă”.
Art. 22 alin. (1) și (2) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu
modificările și completările ulterioare, reglementează faptul că autorităţile publice întocmesc liste proprii
cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat în domeniile lor de activitate care se aprobă şi se
actualizează prin hotărâre a Guvernului.
Nivelurile de secretizare atribuite informaţiilor clasificate din clasa secrete de stat sunt stabilite
conform art. 15 lit. f) din Legea nr. 182/2002 cu modificările și completările ulterioare.
Termenele de clasificare a informaţiilor secrete de stat, pe niveluri de secretizare, cu excepţia cazului
când acestea necesită o protecţie mai îndelungată, sunt stabilite conform dispozițiilor art. 12 alin. (2) din
Hotărârea de Guvern nr. 585/ 2002, cu modificările și completările ulterioare.
Prin prezentul proiect se propune aprobarea unei liste a categoriilor de informaţii secrete de stat,
proprie Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și instituţiilor aflate în subordinea acesteia.
Evoluţia domeniului protecției informațiilor clasificate la nivelul sistemului de asigurări sociale de
sănătate a impus derularea unor demersuri pentru elaborarea listei cuprinzând categoriile de informaţii
secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Casa Națională de Asigurări de Sănătate
precum și de către instituţiile aflate în subordinea acesteia, adaptată noilor reglementări în domeniu.
În prezent, categoriile de informaţii secrete de stat specifice domeniului de activitate al Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate și instituţiilor aflate în subordinea acesteia, nu sunt stabilite prin hotărâre
a Guvernului pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de
secretizare, elaborate sau deținute de instituția noastră.

În context, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia
informaţiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, Casa Națională de Asigurări de Sănătate
a întocmit lista cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secret de stat, pe niveluri de secretizare,
elaborate sau deținute de Casa Națională de Asigurări de Sănătate precum și de către instituţiile aflate în
subordinea acesteia și termenele de clasificare aferente acestora.
Lista informaţiilor clasificate secrete de stat, întocmită de Casa Națională de Asigurări de Sănătate,
respectă prevederile art. 20 din Legea nr. 182/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin promovarea prezentului act normativ se are în vedere punerea în acord a prevederilor legale cu
situația de fapt iar necesitatea și oportunitatea promovării proiectului de act normativ, realitatea și
corectitudinea datelor prezentate, aparțin Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Din evidența documentelor clasificate elaborate sau deținute până în prezent de Casa Națională de
Asigurări de Sănătate, precum şi de către instituţiile aflate în subordinea acesteia, nu au fost identificate
documente clasificate strict secret de importanță deosebită.
Precizăm că, potrivit art. 12 alin.(2) din Hotărârea de Guvern nr. 585/2002 pentru aprobarea
Standardelor naţionale de protecție a informaţiilor clasificate în România, cu modificările și completările
ulterioare, marea majoritate a documentelor clasificate secrete de stat elaborate sau deținute de Casa
Națională de Asigurări de Sănătate, precum şi de către instituţiile aflate în subordinea acesteia, sunt de nivel
strict secret și secret.
Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea
Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secret de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau
deținute de Casa Națională de Asigurări de Sănătate precum și de către instituţiile aflate în subordinea
acesteia și termenele de clasificare aferente acestora, pe care îl supunem Guvernului spre aprobare.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secret de
stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Casa Națională de
Asigurări de Sănătate precum și de către instituţiile aflate în subordinea acesteia
și termenele de clasificare aferente acestora
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 22 din Legea
nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1 Se aprobă " Lista cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secret de
stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Casa Națională de Asigurări
de Sănătate precum și de către instituţiile aflate în subordinea acesteia și termenele de
clasificare aferente acestora", prevăzută în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2 Termenele de clasificare a informaţiilor secrete de stat, pe niveluri de
secretizare, prevăzute în lista menţionată la art. 1 sunt stabilite potrivit art. 12 din
Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate din România, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎŢU
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ANEXĂ

Nesecret

LISTA
cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secret de stat, pe niveluri de secretizare,
elaborate sau deţinute de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, precum şi de către
instituţiile aflate în subordinea acesteia, și termenele de clasificare aferente

A. Informaţiile, datele şi documente clasificate secrete de stat, nivel STRICT SECRET
Nr.
crt.

Informaţiile, datele şi documente clasificate secrete de stat,
nivel STRICT SECRET

Termenul de
clasificare

1.

Planul de pază şi apărare a obiectivelor, sectoarelor şi locurilor care
prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor
clasificate ˡ

50 ani

2.

Informaţiile provenind de la alte autorităţi sau instituţii publice,
indiferent de suportul, forma, denumirea sau destinaţia lor, care
conţin informaţii secrete de stat de nivel strict secret

În conformitate cu
termenul stabilit
de emitent

3.

Răspunsurile care conţin informaţii secrete de stat de nivel strict
secret, elaborate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate și
instituţiile aflate în subordinea acesteia la solicitarea altor autorităţi
sau instituţii publice

50 ani

4.

Sistemele/echipamentele informatice și de comunicaţii care
stochează, procesează sau transmit informaţii clasificate de nivel
maxim strict secret ²

50 ani

5.

Cheile și combinaţiile încuietorilor de la încăperile și containerele de
securitate în care sunt păstrate documentele secrete de stat, de nivel
maxim strict secret ³

50 ani
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B. Informaţiile, datele și documente clasificate secrete de stat, nivel SECRET

Nr.
crt.

Informaţiile, datele și documente clasificate secrete de stat,
nivel SECRET

1.

Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate

2.

Informaţiile provenind de la alte autorităţi sau instituţii publice,
indiferent de suportul, forma, denumirea sau destinaţia lor, care
conţin informaţii secrete de stat de nivel secret

3.

4.

4

Răspunsurile care conţin informaţii secrete de stat de nivel secret,
elaborate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate și
instituţiile aflate în subordinea acesteia la solicitarea altor autorităţi
sau instituţii publice
Lista cuprinzând obiectivele, sectoarele și locurile care prezintă
importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor secrete de stat

Termenul de
clasificare
30 ani
În conformitate cu
termenul stabilit
de emitent
30 ani

30 ani

¹ Planul de pază și apărare a obiectivelor, sectoarelor și locurilor care prezintă importanță deosebită pentru
protecția informațiilor clasificate poate fi încadrat de către instituțiile subordonate Casei Naționale de
Asigurări de Sănătate şi într-o clasă sau nivel de secretizare mai mic, potrivit celui mai înalt nivel de
secretizare a informațiilor protejate, conform prevederilor art.120 alin.(2) din Standardele naționale de
protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu
modificările și completările ulterioare.
² Sistemele/echipamentele informatice și de comunicații pot fi încadrate de către instituțiile subordonate
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și într-o clasă sau nivel de secretizare mai mic, potrivit celui mai
înalt nivel de clasificare a informațiilor stocate, procesate sau transmise.
³ Cheile și combinațiile încuietorilor de la încăperile și containerele de securitate pot fi încadrate de către
instituțiile subordonate Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și într-o clasă sau nivel de secretizare
mai mic, potrivit celui mai înalt nivel de clasificare a informațiilor păstrate.
4
Programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate poate fi încadrat de către instituțiile
subordonate Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și într-o clasă sau nivel de secretizare mai mic,
potrivit celui mai înalt nivel de clasificare a informațiilor conţinute.
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