Notă informativă
la proiectul Hotărîrii Guvernului „Pentru modificarea Nomenclatorului
informaţiilor atribuite la secret de stat” aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr. 411 din 25.05.2010”
I.
Autorul proiectului și condițiile ce au impus elaborarea acestuia
În scopul actualizării cadrului normativ, Serviciul de Informații și Securitate
al Republicii Moldova a elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului „Pentru
modificarea Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secret de stat” aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 411 din 25.05.2010 (în continuare - Nomenclator).
Potrivit punctului 13 din Nomenclator, sînt atribuite la secret de stat:
informaţiile ce dezvăluie coordonatele punctelor geodezice şi obiectivelor
geografice, determinate cu o precizie de cel puţin 30 m în sistemul de coordonate
al anului 1942 (SC-42), precum şi hărţile topografice, alte documente şi materiale
care fac posibilă stabilirea coordonatelor cu precizia menţionată.
Reieșind din faptul că, din lista autorităților învestite să dispună, în limita
competenţei, de informaţiile în cauză, pe lîngă SIS, fac parte Ministerul Apărării,
Ministerului Afacerilor Interne și Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, a fost
solicitată opinia acestor autorități, vis-a-vis de necesitatea protejării în continuare a
acestor informaţii.
Potrivit răspunsurilor parvenite de la autoritățile menționate (se anexează),
unanim a fost susținută opinia privind inoportunitatea protejării în continuare a
informațiilor ce dezvăluie coordonatele punctelor geodezice şi obiectivelor
geografice, determinate cu o precizie de cel puţin 30 m în sistemul de coordonate
al anului 1942 (SC-42), precum şi hărţile topografice, alte documente şi materiale
care fac posibilă stabilirea coordonatelor cu precizia menţionată, prevăzute la
pct. 13 din Nomenclator, din următoarele considerente.
Opinia Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova:
Odată cu dezvoltarea sistemelor modern de calcul și apariția posibilităților
de transcalculare a coordonatelor în orice sistem de la coordonate cunoscute, apare
lipsa de sens privind necesitatea clarificării documentelor și a materialelor ce
conțin acest gen de coordinate.
Totodată, hărțile topografice rămase din fost URSS (ultimele ediții din anul
1989) au neconcordanțe mari cu teritoriul și relieful actual, ceea ce determină
necesitatea creării unor hărți noi pentru toate tipurile de uz.
De menționat faptul că, asemenea hărți topografice pot fi identificate și
accesate liber și fără careva restricții pe diverse site-uri din internet.
Reieșind din cele expuse, Ministerul Afacerilor Interne concluzionează
faptul, că menținerea informațiilor topografice și cartografice, care au la bază
coordinate în sistemul vechi SC-42, este inoportună, și necesită de a fi excluse din
categoria documentelor clasificate.
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Opinia Ministerului Apărării al Republicii Moldova:
Sistemul de coordonate SK-42 Krasovschi, creat în fosta URSS, nu mai
prezintă interes nici pentru activitatea civilă, și nici pentru cea militară a Republicii
Moldova.
Odată cu dezvoltarea sistemelor modern de calcul și apariția posibilităților
de transcalculare a coordonatelor în orice sistem de la coordinate cunoscute,
dispare necesitatea de protejare în continuare a acestor informații ce conțin acest
gen de coordinate. Hărțile topografice moștenite din fosta URSS (ultimele ediții
1986-1989) au o necoincidență mare cu teritoriul actual, ceea ce determină
necesitatea creării unor hărți pentru necesitățile Armatei Naționale.
Astfel, pentru simplificarea lucrului cît pe plan național, atît și pentru cel
internațional, pe hărți se trasează sistemul global de coordinate WGS-84, care nu
este secretizat, dar pentru conducerea în secret a trupelor, este suficientă
codificarea sistemului de coordinate, acțiuni care se execută chiar și la folosirea
sistemului vechi de coordinate SK-42.
Reieșind din cele expuse, Ministerul Apărării concluzionează faptul că,
menținerea și protecția materialelor topografice, geodezice și cartografice, care au
ca bază coordonate în sistemul SK-42, este inoportună și dispare necesitatea de
protejare în continuare a acestor informații.
Opinia Agenției Relații Funciare și Cadastru
În scopul asigurării economiei naționale și funcțiile de apărare ale țării cu
date geodezice, cartografice și cadastrale actuale, precum și trecerii la standardele
internaționale în domeniul geodeziei, cartografiei și cadastrului în procesul
integrării Republicii Moldova în Comunitatea Europeană a fost introdus pe
teritoriul Republicii Moldova sistemul geodezic național și determinat parametrii
de trecere de la sistemul de coordonate 1942(SC-42) la sistemul geodezic național.
Potrivit art. 31 din Legea nr. 788 din 27 decembrie 2001 cu privire la
geodezie, cartografie și geoinformatică, activitatea geodezică, topografică,
cartografică și cadastrală se execută în sistemul unic de coordonate MOLDREF 99
la scara 1:10 000 și mai mare. În calitate de sistem de coordonate globale mai mici
la scara 1:10 000 se adoptă sistemul geodezic WGS 84 (World Geodezic System
1984). Sistemele de coordonate MOLDREF 99 și WGS 84 nu sunt secrete.
Informațiile ce dezvălui coordonatele punctelor geodezice și obiectivelor
geografice, determinate cu o precizie de cel puțin 30 m în sistemul de coordinate al
anului 1942 (SC-42), precum și hărțile topografice, alte documente și material care
fac posibilă stabilirea coordonatelor cu precizia menționată este învechit.
Materialele și hărțile menționate au fost create în perioada anilor 1960-1990, iar În
multe țări din CSI aceste materiale au fost desecretizate.
II.
Descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiectele care au ca
scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Proiectul actului normativ în speță, nu are drept scop armonizarea legislației
naționale cu legislația Uniunii Europene și nu contravine legislației UE.
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III.
Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în
vigoare
Proiectul se integrează în sistemul legislației și este corelat cu prevederile
actelor legislative în vigoare, cu care se află în conexiune, iar modificările și
completările propuse nu afectează concepția generală.
IV.
Respectarea transparenței decizionale
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind
transparența în procesul decizional, proiectul Hotărîrii a fost plasat pe pagina web a
Serviciului la adresa www.sis.md, în directoriul „Transparenţa”, compartimentul
„Transparenţa decizională”.
Alexandru BALTAGA
Director adjunct
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