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A V I Z  

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Moldova privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, 

la 5 iunie 2015 şi la Chişinău, la 21 iulie 2015 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 şi ale art.115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare cu proiectul de 

Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind 

protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 5 iunie 2015 şi la Chişinău, la 

21 iulie 2015, trimis cu adresa nr. PLx. 181 din 20 aprilie 2016, înregistrat la Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi sub nr.4c-11/567 din 21 aprilie 2016. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. 

(8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima 

Cameră sesizată. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare protecţia reciprocă a informaţiilor 

clasificate în cadrul unor activităţi ce presupun cooperarea directă între Părţi sau încheierea şi 

derularea unor contracte clasificate înre persoane juridice din România şi Moldova. Părţile vor lua 

măsuri adecvate pentru protecţia informaţiilor clasificate primite şi vor acorda tuturor informaţiilor 

clasificate schimbate un nivel de protecţie de securitate corespunzător celui prevăzut pentru propriile 

informaţii cu un nivel de clasificare echivalent, conform tabelului de echivalenţă prevăzut la art.4 din 

Acord. Proiectul de act normativ cuprinde dispoziţii referitoare la multiplicarea, traducerea şi 

distrugerea informaţiilor clasificate, certificatele de securitate şi accesul la informaţii clasificate, 

contracte clasificate, vizite, vizite periodice, transmiterea informaţiilor clasificate, incidente de 

securitate, soluţionarea diferendelor, cheltuieli, intrarea în vigoare, denunţarea ori modificarea 

acestuia. 

În şedinţa din data de 4 mai 2016, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat ini�iativa legislativă  

 



 

 

 

 

supusă avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, 

transmis prin adresa cu nr. 328 din 8 aprilie 2016. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să acorde aviz favorabil proiectului de lege. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 

  VICEPREŞEDINTE,                                                                    SECRETAR, 

             Ciprian Nicolae NICA                                                            Sorin Constantin STRAGEA 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Andreea Sârbu 
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