LEGE
pentru modificarea articolului 12
din Legea securității statului nr. 618/1995
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Articolul 12 din Legea securității statului nr. 618/1995 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 10–11, art. 117), cu modificările ulterioare,
se modifică după cum urmează:
alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„(5) În vederea realizării deciziilor Consiliului Suprem de Securitate, membrii
acestuia emit dispoziții care nu depășesc limitele competențelor constituționale și
legale conferite de funcția pe care o dețin.”
articolul se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
„(51) Prin derogare de la prevederile alin. (5), Banca Națională a Moldovei
aplică deciziile Consiliului Suprem de Securitate în măsura în care acestea nu aduc
atingere statutului și autonomiei ei stabilite prin lege.”
alineatul (6) va avea următorul cuprins:
„(6) În calitate de secretar al Consiliului Suprem de Securitate poate fi
desemnat un cetățean al Republicii Moldova cu studii superioare, fără antecedente
penale, cu o reputație ireproșabilă și care nu este membru al vreunui partid.”
articolul se completează cu alineatele (7)–(9) cu următorul cuprins:
„(7) Autoritățile publice centrale, precum și cele subordonate Guvernului și
structurile organizaționale din sfera lor de competență, inclusiv cele în care
autoritatea administrativă centrală are calitatea de fondator (întreprinderi, instituții
și organizații, indiferent de tipul de proprietate), dar și persoanele juridice publice
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autonome sînt obligate să furnizeze la solicitare sau din oficiu orice date și
informații, inclusiv cele care constituie secret de stat, bancar sau comercial, care
vizează securitatea națională, apărarea și ordinea publică, precum și alte informații,
în vederea utilizării lor pentru elaborarea deciziilor Consiliului.
(8) Refuzul autorităților menționate la alin. (7) de a furniza datele solicitate
de către Consiliul Suprem de Securitate atrage răspundere în condițiile legii.
(9) Prin derogare de la prevederile alin. (7), Banca Națională a Moldovei
furnizează informații și date în condițiile unui acord încheiat cu Consiliul Suprem
de Securitate, iar în anumite cazuri, cu acordul terțelor autorități competente, dacă
acestea provin din alt stat.”
Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova.
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