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1. Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și 

completările ulterioare; 
2. Hotărârea de Guvern nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de 

protecție a informațiilor clasificate în România (actualizata); 
3. Hotărârea de Guvern nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu; 
4. Hotărârea de Guvern nr. 1.349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea si 

protecția, pe teritoriul României, a corespondentei clasificate, cu modificările și 
completările ulterioare; 

5. Hotărârea de Guvern nr. 353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protecția 
informaților clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România; 

6. Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și 
completările ulterioare ; 

7. Ordinul Directorului general al ORNISS nr. 108/2012 pentru aprobarea Directivei privind 
acreditarea de securitate a sistemelor informatice și de comunicații (SIC) care stochează, 
procesează sau transmit informații clasificate - INFOSEC 13; 

8. Ordinul Directorului general al ORNISS nr. 86/2013 pentru aprobarea Directivei privind 
structurile cu responsabilități în domeniul INFOSEC – INFOSEC 1; 

9. Ordinul Directorului general al ORNISS nr. 490/2005 pentru stabilirea condițiilor de 
acces la informații U.E. clasificate, cu modificările și completările ulterioare; 

10. Ordinul Directorului general al ORNISS nr. 13/2006 pentru aprobarea Normelor-cadru 
privind securitatea fizică a informaților UE clasificate; 

11. Ordinul Directorului general al ORNISS nr. 160/2006 pentru aprobarea Normelor-cadru 
privind securitatea informaților UE clasificate; 

12. Ordinul Directorului general al ORNISS nr. 192/2006 privind aprobarea Procedurii de 
acreditare, desființare sau reacreditare a componentelor Sistemului național de 
registre; 

15. Legea nr. 477/2003, republicată, privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului 
pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare;  

16. Hotărârea de Guvern nr. 1.174/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind 
întocmirea si actualizarea monografiei economico-militare a județului, respectiv a 
municipiului București; 

17. Hotărârea de Guvern nr. 1.204/2007 privind asigurarea forței de muncă necesare pe 
timpul stării de asediu, la mobilizare și pe timpul stării de război, actualizată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
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