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Secțiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

HOTĂRÂRE privind măsuri referitoare la arhiva fostei Direcții Generale de Protecție și 

Anticorupție 

 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea 

situației actuale 

 

 Prin Hotărârea Guvernului nr. 637/2004 privind funcționarea și 

atribuțiile Direcției Generale de Protecție și Anticorupție
1
 (în 

continuare D.G.P.A.) din subordinea Ministerului Justiției, a fost 

înființată, ca structură specializată cu personalitate juridică, Direcția 

Generală de Protecție și Anticorupție, prin reorganizarea Serviciului 

Independent de Protecție și Anticorupție, care a fost desființat. 

 Ulterior, prin Hotărârea Guvernului nr. 127/2006 privind 

desființarea Direcției Generale de Protecție și Anticorupție din 

subordinea Ministerului Justiției
2
, această direcție a fost desființată. 

 Conform dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 127/2006, în 

termen de 90 de zile de la data intrării sale în vigoare, D.G.P.A. se 

desființa și, în același termen, o comisie specială constituită prin ordin 

al ministrului justiției urma să inventarieze și să preia arhivele și 

documentele în lucru aparținând D.G.P.A. pe care să le preda ulterior, 

potrivit ordinului ministrului justiției, cu avizul conform al Consiliului 

Suprem de Apărare a Țării, către Arhivele Naționale și către 

instituțiile din sistemul de apărare, siguranță națională și ordine 

publică, prin protocoale încheiate între aceste instituții și Ministerul 

Justiției. 

 Prin Hotărârea Guvernului nr. 586/2006
3
, termenul de 90 de zile 

                                                           
1 Publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 417 din 11 mai 2004. 
2 Publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 125 din 9 februarie 2006. 
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prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 127/2006 a fost prorogat până la 

data de 30 iunie 2006, iar la expirarea acestui nou termen nu a mai 

fost emis, în termen legal, un alt act normativ de prorogare a 

termenului prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 127/2006. 

 În prezent, arhiva fostei D.G.P.A. se află, sub sigiliu, în custodia 

Administrației Naționale a Penitenciarelor și cuprinde atât dosare de 

personal, cât și alte documente specifice. 

 De la data desființării D.G.P.A. și până în prezent (mai 2017) au 

fost înregistrate la Ministerul Justiției o serie de solicitări, fie din 

partea societății civile – de clarificare a acestui aspect, fie din partea 

unor justițiabili - motivați de necesitatea probării cererilor adresate 

unor instanțe judecătorești în exercitarea drepturilor lor, de punere la 

dispoziție a unor documente din arhiva fostei D.G.P.A., fără ca aceste 

solicitări să poată fi legal soluționate, la acel moment, datorită 

lipsei de temei legal cu privire la instituția competentă să desigileze și 

să inventarieze, respectiv să predea documentele acestei arhive ori să 

realizeze copii ale acestor documente.  

 Având în vedere faptul că nu a mai fost emis un act normativ de 

prorogare a termenului prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 

127/2006, la nivelul Ministerului Justiției s-a apreciat că ar fi necesară 

emiterea unui nou act normativ, cu aceeași valoare, care să constituie 

temei pentru desigilarea arhivei fostei D.G.P.A., inventarierea 

acesteia, accesarea documentelor de interes pentru justițiabili și 

distribuirea, respectiv predarea documentelor  către autoritățile 

competente. 

 Totodată, au fost identificate rapoarte întocmite în legătură cu 

activitatea unor comisii constituite prin ordine ale ministrului justiției, 

comisii care au desfășurat activități privind inventarierea arhivei fostei 

D.G.P.A. Aceste rapoarte sunt clasificate în clasa secrete de stat, nivel 

de clasificare secret și strict secret. 

 Ținând cont de prevederile actelor normative în vigoare, 

respectiv de cele ale art. 24 alin. (4) și (10) din Legea nr. 182/2002 

privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și 

completările ulterioare,  și art. 20 alin. (1) lit. b) din anexa la 

Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor 

naționale de protecție a informațiilor clasificate în Romania, cu 

modificările și completările ulterioare, și având în vedere faptul că 

informațiile în cauză și-au pierdut din actualitate, astfel încât 

dezvăluirea informațiilor nu mai poate prejudicia siguranța națională, 

                                                                                                                                                                                     
3 Hotărârea Guvernului nr. 586/2006 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Hotărârea Guvernului 
nr. 127/2006 privind desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie din subordinea Ministerului 
Justiţiei, Publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 395 din  8 mai 2006. 
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apărarea țării, ordinea publică, ori interesele persoanelor de drept 

public sau privat deținătoare, se impune declasificarea acestor 

informații clasificate. 

 Declasificarea informațiilor care fac obiectul prezentei hotărâri 

este necesară atât soluționării unor eventuale cauze aflate pe rolul 

instanțelor de judecată cât și pentru respectarea prevederilor Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 

modificările și completările ulterioare, întrucât prin declasificarea 

acestora nu se aduc prejudicii securității naționale, apărării țării, 

ordinii publice, intereselor Administrației Naționale a Penitenciarelor 

și unităților subordonate.  

2. Schimbări 

preconizate 

 Prezentul act normativ răspunde necesităților menționate prin 

crearea unei Comisii care, cu celeritate, trebuie să inventarieze 

documentele  din arhiva D.G.P.A. și să le predea, potrivit specificului 

acestora, instituțiilor competente cu gestionarea acestora. Astfel, se 

reglementează competența Comisiei de a propune clasificarea, 

declasificarea, trecerea la un alt nivel de clasificare sau de secretizare 

a documentelor inventariate, respectiv distrugerea acestora, conform 

dispozițiilor legale. După declasificarea, respectiv trecerea  acolo 

unde va fi cazul, la un alt nivel de clasificare sau de secretizare a 

tuturor documentelor din arhiva D.G.P.A.,  Comisia se va reîntruni 

pentru a preda documentele după cum urmează: 

 - dosarele de personal ale foștilor angajați ai D.G.P.A. 

identificate în arhivă se predau, în baza proceselor-verbale de predare-

primire, către Administrația Națională a Penitenciarelor;  

 - documente identificate ca având valoare istorică se predau 

către Arhivele Naționale. 

 Comisia va putea furniza informații din documentele cuprinse 

în arhiva fostei D.G.P.A., dacă există proceduri judiciare în derulare, 

la cererea instanțelor judecătorești române sau străine. 

 De asemenea, se prevede faptul că după împlinirea unui termen 

de cinci luni de la începerea activității Comisiei, persoanele care 

doresc să consulte documentele din arhivă fostei D.G.P.A. referitoare 

la viața lor privată, vor avea acces la acestea în baza unei solicitări 

scrise, adresată Comisiei. 

 Activitatea Comisiei se va desfășura cu respectarea prevederilor 

Legii nr. 182/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 

nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și celorlalte 

reglementări în materia prelucrării informațiilor clasificare și a datelor 

cu caracter personal. 

 Comisia va fi compusă din 5 persoane, numite prin ordin al  
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ministrului justiției. Doi dintre membrii Comisiei sunt din cadrul 

Ministerului Justiției, doi propuși de către Secretariatul General al 

Guvernului și unul din cadrul Administrației Naționale a 

Penitenciarelor. 

 Comisia își va desfășura activitatea pentru o perioadă de 

maximum 3 ani,  cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2002, cu 

modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 677/2001, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și a celorlalte 

reglementări în materia prelucrării informațiilor clasificate și a datelor 

cu caracter personal. 

 Semestrial, Comisia va întocmi un Raport de activitate, a cărui 

sinteză va fi făcută publică, prin afișarea pe pagina de internet a 

Ministerului Justiției, după aprobarea de către ministrul justiției. 

 Prezentul act normativ prevede și faptul că, la încetarea 

activității, Comisia va întocmi un Raport de activitate, care va fi supus 

aprobării Guvernului. După aprobarea de către Guvern, Raportul de 

activitate final va fi făcut public.  

 Activitatea Comisiei încetează odată cu aprobarea Raportului 

final de activitate prevăzut de art. 9 alin. (4) din hotărâre. 

 Actul normativ prevede și declasificarea a trei documente emise 

de Ministerul Justiției în anul 2008. 

 Prin declasificarea documentelor cuprinse în anexa nr. 3 la 

hotărâre, se va asigura accesul, în condițiile legii, a unei categorii mai 

largi de cetățeni la documentele de arhivă. 

 Prin declasificarea informațiilor prezentate în anexa nr. 3, emise 

în anul 2008 de către Ministerul Justiției, se pun în aplicare 

prevederile art. 24 alin. (4) și (10) din Legea nr. 182/2002, cu 

modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 19 și art. 20 

alin. (1) lit. b) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu 

modificările și completările ulterioare. 

3. Alte informații  

 

Secțiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al prezentului act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul. 

1
1
. Impactul asupra 

mediului concurențial și 

domeniului ajutoarelor de 

stat 

Nu este cazul. 

2. Impactul asupra mediului 

de afaceri 

Nu este cazul. 

3. Impactul social Nu este cazul. 



5 
 

4. Impactul asupra mediului Nu este cazul. 

5. Alte informații Nu este cazul. 

 

Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 

anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani) 

 

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 

ani 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus din 

care: 

a) buget 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 

 

 

     

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       

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 
      

a) buget de stat       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri și servicii       

b) bugetele locale       

4. Propuneri pentru       
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acoperirea creșterii 

bugetare 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificării 

veniturilor și/sau 

cheltuielilor bugetare 

 

7. Alte informații  

 

Secțiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislației în vigoare 

 

1. Măsuri normative 

necesare pentru aplicarea 

prevederilor prezentului act 

normativ: 

a) acte normative în vigoare 

ce vor fi modificate sau 

abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a 

prezentului act normativ;     

b) acte normative ce 

urmează a fi elaborate în 

vederea implementării 

noilor dispoziții. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
1
. Compatibilitatea 

prezentului act normativ cu 

legislația în domeniul 

achizițiilor publice 

Nu este cazul. 

 

2. Conformitatea 

prezentului act normativ cu 

legislația comunitară în 

cazul proiectelor ce 

transpun prevederi 

comunitare   

Nu este cazul. 

 

3. Măsuri normative 

necesare aplicării directe a 

actelor normative 

comunitare   

Nu este cazul. 

 

 

 

4. Hotărâri ale Curții de 

Justiție a Uniunii Europene 

Nu este cazul. 
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5. Alte acte normative 

și/sau documente 

internaționale din care 

decurg angajamente 

Nu este cazul. 

 

6. Alte informații Nu este cazul. 

 

Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 

1. Informații privind 

procesul de consultare cu 

organizații 

neguvernamentale, institute 

de cercetare și alte 

organisme implicate 

 

2. Fundamentarea alegerii 

organizațiilor cu care a avut 

loc consultarea, precum și a 

modului în care activitatea 

acestor organizații este 

legată de proiectul actului 

normativ 

Nu este cazul. 

3. Consultările organizate 

cu autoritățile administrației 

publice locale, în situația în 

care prezentul act normativ 

are ca obiect activități ale 

acestor autorități, în 

condițiile Hotărârii 

Guvernului nr.521/2005 

privind procedura de 

consultare a structurilor 

asociative ale autorităților 

administrației publice 

locale la elaborarea 

proiectelor de acte 

normative 

Nu este cazul. 

 

 

 

 

 

 

4. Consultările desfășurate 

în cadrul consiliilor 

interministeriale, în 

conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului 

nr.750/2005 privind 

Nu este cazul. 
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constituirea consiliilor 

interministeriale 

permanente 

5. Informații privind 

avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de 

Apărare a Țării 

c) Consiliul Economic și 

Social 

d) Consiliul Concurenței 

e) Curtea de Conturi. 

 Proiectul prezentului act normativ a fost avizat de 

Consiliului Legislativ prin avizul nr. 429/2017. 

6. Alte informații Nu este cazul. 

 

Secțiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea prezentului act 

normativ 

 

1. Informarea societății 

civile cu privire la 

necesitatea elaborării 

prezentului act normativ 

 Actul normativ a fost supus dezbaterii publice prin 

afișarea pe site-ul Ministerului Justiției în anul 2016. 

2. Informarea societății 

civile cu privire la 

eventualul impact asupra 

mediului în urma 

implementării prezentului 

act normativ, precum și 

efectele asupra sănătății și 

securității cetățenilor sau 

diversității biologice 

Nu este cazul. 

 

 

 

 

 

3. Alte informații Nu este cazul. 

 

Secțiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în 

aplicare a prezentului act 

normativ de către 

autoritățile administrației 

publice centrale și/sau 

locale – înființarea unor noi 

organisme sau extinderea 
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competențelor instituțiilor 

existente 

2. Alte informații Nu este cazul. 

 

 

 

Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului 

privind unele măsuri referitoare la arhiva fostei Direcții Generale de Protecție și 

Anticorupție. 

 

 

 

Ministrul justiției 

Tudorel Toader 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


