
1 
 

Sinteza obiecțiilor şi propunerilor  

 la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea 

 și funcționarea  Sistemului informațional judiciar 

 

Nr. Autoritatea 

emitentă 

Obiecţiile/propunerile prezentate Opinia Ministerului Justiţiei 

 

  1 

MINISTERUL 

ECONOMIEI ȘI 

INFRASTRUCTUR

II 

Lipsă de obiecții și propuneri  

2 CONSILIUL  

SUPERIOR AL 

MAGISTRATURII 

Lipsă de obiecții și propuneri  

3 CURTEA 

SUPREMĂ DE 

JUSTIȚIE 

Lipsă de obiecții și propuneri  

4 JUDECĂTORIA 

CHIȘINĂU 

Lipsă de obiecții și propuneri  

5 MINISTERUL 

FINANŢELOR 

1. Avînd în vedere necesitatea armonizării proiectului menţionat 

cu prevederile Legii nr.229 din 23.09.2010 privind controlul 

financiar public intern, se propune ca la pct. 19 (în proiect pct. 20), 

lit. e) conjuncţia „şi" să fie înlocuită cu virgulă, iar după cuvântul 

„acestora" să fie completat cu conținutul „instituie activităţi de 

control menite să diminueze riscurile". 

 

 Se acceptă parțial 

Pct. 19 (în proiect pct. 20), lit. e) din proiect, 

inclusiv la propunerea ÎS „Centrul de 

telecomunicații speciale” a fost modificat și va 

avea următorul cuprins: 

 „ e)  elaborează  și aprobă în comun cu 

posesorul  Planul de continuitate al SIJ, instituie 

activități de control menite să diminueze 

riscurile privind integritatea datelor SIJ;”. 

  2. La pct. 21 cuvântul „urmează" să fie exclus. 

 
Se acceptă  

Din pct. 21 (în proiect pct. 22) cuvîntul 

„urmează" a fost exclus. 

 

 

  3. La pct.60  (în proiect pct. 64) sintagmele „controlului intern şi 

extern" şi „controlul extern" să fie înlocuite cu sintagmele 

„auditului intern şi extern" şi, respectiv, „auditul extern". 

Nu se acceptă 

Proiectul Hotărîrii Guvernului este  elaborat 

în corespundere cu prevederile Legii 2007/71 cu 

privire la registre.  

Astfel, art. 31 al legii menționate operează 

cu noțiunea de „control intern şi extern”,  

precum și conține prevederi cu privire la 

subiecții responsabili de efectuarea acestuia.  

Totodată, Legea nr.229/2010 privind 
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controlul financiar public intern la care face 

trimitere autorul propunerii de asemenea 

operează la art. 3 cu noțiunea generică de 

„activități de control”. 

Prin urmare, terminologia utilizată este 

conformă, corelează cu actele legislative proprii 

domeniului, din care motive propunerea nu 

poate fi acceptată. 

6 Instituția publică 

„Serviciul 

Tehnologia 

Informației și 

Securitate 

Cibernetică” 

(Întreprinderea de 

Stat „Centrul de 

telecomunicații 

speciale” 

 

4. La pct.2, la definiţia noţiunii „identificator de obiect 

informaţional", la pct. 33 precum şi la pct. 44 din Regulament este 

utilizată noţiunea de „registru", prin urmare în sensul utilizării 

terminologiei unice în cadrul Regulamentului, propunem 

substituirea noţiunii menţionate cu cuvîntul SIJ. 

 

Se acceptă 

La pct. 2, 33 și 44 din proiect cuvîntul  

„registru”, a fost substituit cu  cuvîntul „SIJ”. 

 

 

 5. Potrivit art. 65, alin. (2) al Codului de Procedură Penală, 

inculpatul este învinuitul în privinţa căruia cauza a fost trimisă în 

judecată, iar alin. (1) prevede că învinuitul este persoana fizică faţă 

de care s-a emis ordonanţă de punere sub învinuire. Avînd în 

vedere cele menţionate, considerăm oportun excluderea poziţiei „- 

inculpatul" din pct. 6, subpct. 5), lit.b). 

 

Nu se acceptă 

Excluderea poziţiei „- inculpatul" contravine 

pct. 25 lit. b) din Conceptul tehnic al Sistemului 

informațional judiciar aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 593 din 24 iulie 2017. 

  6. Pct. 15, după cuvîntul „SIJ" se va completa cu sintagma „din 

punct de vedere informaţional". 
Se acceptă parțial 

Pct. 15 va avea următoarea redacție  

„15. Posesorul cu drept de creare, gestionare, 

utilizare și deținere a resursei informaționale  

este Agenţia de Administrare a Instanţelor 

Judecătoreşti din subordinea Ministerului 

Justiţiei.”, or proiectul în  pct. 2 explică 

noțiunea de resursă informațională. 

 

 

 7. La definiţia noţiunii „deţinător tehnic" şi la pct. 19 (în proiect 

pct. 20), lit.a) propunem substituirea sintagmei „ , securitatea fizică 

şi logică la nivel hardware şi software de sistem" cu sintagma „ şi 

securitatea logică". 

 

Se acceptă 

La pct. 19 (în proiect pct. 20): 

 lit.a) va avea următorul cuprins: 

„a) asigură administrarea tehnică a SIJ, 

inclusiv funcţionalitatea şi securitatea  logică și 

cibernetică în conformitate cu actele normative 

în domeniu;”. 
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  8. Totodată, avînd în vedere că definiţia „deţinătorului tehnic" 

prevede, asigurarea administrării tehnice a SIJ, inclusiv 

funcţionalitatea, securitatea fizică şi logică la nivel hardware şi 

software de sistem în baza contractuală, considerăm necesar 

excluderea sintagmei „ , în vederea asigurării respectării 

dispoziţiilor legale." din pct. 19 (în proiect pct. 20) , lit b). 

La pct. 19 (în proiect pct. 20): 

 

la lit. b) cuvintele „ , în vederea asigurării 

respectării dispozițiilor legale” au fost excluse. 

 

 

  9. Tot la pct. 19, (în proiect pct. 20) lit. c) şi d) considerăm 

oportun de menţionat expres instituţia care urmează să verifice 

corespunderea solicitărilor cu prevederile legislaţiei în vigoare, 

întrucît întreprinderea de Stat „ Centrul de Telecomunicaţii 

Speciale" avînd calitatea de deţinător tehnic, nu are 

responsabilitatea de a exercita această atribuţie. 

 

Se acceptă 

La pct. 19 (în proiect pct. 20), lit. c) şi d) vor 

avea următorul cuprins: 

„c)  execută modificările/rectificările 

solicitate în demersurile primite referitoare la 

erorile de sistem ale SIJ, erorile cauzate de 

factorul uman în SIJ, incidentele de 

infrastructură care afectează funcționarea 

normală  a SIJ, cu condiția primirii în prealabil a 

aprobării posesorului, în rezultatul verificării de 

către posesor a corespunderii solicitării cu 

prevederile legislației. 

d)   asigură executarea demersurilor 

privind eliberarea parolelor și autorizarea 

accesului precum și suspendarea și revocarea 

drepturilor de acces în SIJ, cu condiția primirii 

în prealabil a aprobării posesorului în rezultatul 

verificării de către posesor a corespunderii 

solicitării cu prevederile legislației;” 

  10. Pct. 19 (în proiect pct. 20),  lit. e) se va expune în redacţie 

nouă, după cum urmează: „ elaborează în comun cu posesorul şi 

deţinătorul din punct de vedere informaţional planul de continuitate 

al SIJ;" 

Se acceptă 

Pct. 19 (în proiect pct. 20),  lit. e) va avea 

următorul cuprins: 

 „e) elaborează  și aprobă în comun cu 

posesorul  Planul de continuitate al SIJ, instituie 

activități de control menite să diminueze 

riscurile privind integritatea datelor SIJ;”. 

  11. La pct. 20 (în proiect pct. 21), considerăm necesar de 

specificat pentru care sisteme informaţionale deţinătorul tehnic 

urmează să atribuie rolurile, avînd în vedere că la unele componente 

ale SIJ ( ex: e-Dosar Judiciar (SI e-DJ)), autentificarea şi 

gestionarea rolurilor are loc prin SI Mpass. 

 

Se acceptă 

Urmare a coordonării pct. 20 (în proiect pct. 21) 

cu CTS acesta va avea următorul cuprins:  

„21. Administrarea SIJ include asigurarea 

funcționalității, disponibilității și continuității 

SIJ în conformitate cu Planul de continuitate al 

SIJ precum  și procedurile operaționale ale 

deținătorului tehnic.”. 
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  12. La pct. 21 (în proiect pct. 22) cuvîntul „urmează" se va 

exclude. 
Se acceptă 

La pct. 21(în proiect pct. 22)  cuvîntul 

„urmează" a fost exclus. 

  13. La pct. 38 (în proiect pct. 39) sintagma „deservire," se va 

substitui cu sintagma „administrare şi inclusiv". 
Se acceptă 

La pct. 38 (în proiect pct. 39)  cuvîntul  

„deservire," a fost substituit cu cuvintele 

„administrare,  inclusiv”. 

  14. La pct. 47 (în proiect pct. 48) a Regulamentului, cifra „50" 

urmează a fi substitută cu cifra „48", întrucît circumstanşele în care 

poate fi suspendat sau revocat accesul la SIJ se regăsesc în pct. 48. 

Se acceptă 

În textul pct. 47 (în proiect pct. 48) din 

proiect,  cifra „50” a fost substituită cu cifra 

corespunzătoare urmare a modificărilor 

proiectului -  „49” . 

 

 

 

  15. La pct. 48 (în proiect pct. 49), propunem substituirea 

sintagmei  „cerere/demers" cu sintagma „cererea/demersul 

registratorului către AAIJ". 

Se acceptă 

La pct. 48 (în proiect pct. 49), textul 

„cerere/demers” a fost  substituit cu textul 

„cererea/demersul registratorului către posesor”. 

      16. Pct. 54 (în proiect pct. 57) se va exclude. Se acceptă parţial 

Textul pct. 54 (în proiect pct. 57) a fost 

coordonat cu CTS și va avea următorul cuprins: 

„57. Securitatea informațională a SIJ se 

efectuează prin aplicarea metodelor și efectuarea 

acțiunilor descrise în Planul de continuitate al 

SIJ, după caz, a procedurilor operaționale.” 

      17. De asemenea, propunem excluderea pct. 61 (în proiect pct. 

65), întrucît considerăm că vine să repete prevederile de la pct. 5 al 

Regulamentului. 

 

Nu se acceptă 

Pct. 61 (în proiect pct. 65)   vine în 

completarea pct. 5  al proiectului fiind stabilită 

obligația de a înregistra SIJ în Registrele 

menționate. 

     18. La pct. 67 (în proiect 60), sintagma „prin intermediul 

sistemului de telecomunicaţii disponibil" se va substitui cu sintagma 

„doar prin canale securizate". 

Se acceptă 

Pct. 67 (în proiect 60),  din proiect va avea 

următorul cuprins: 

„60. Schimbul informațional se efectuează 

cu utilizarea mijloacelor software şi hardware, 

doar prin canale securizate, asigurînd 

integritatea şi securitatea datelor.” 

  19. Pct. 68 (în proiect 71), după sintagma „informaţional" se va 

completa cu cuvîntul „SIJ", iar la lit. e) după cuvîntul „cererea" se 

va completa cu sintagma „scrisă a". 

 

Se acceptă 

Norma din pct. 68 (în proiect 71),  a fost 

elucidată și va avea următorul cuprins: 

„71. Funcţionarea SIJ se suspendă de către 

deținătorul tehnic sau la demersul persoanei 

responsabile din cadrul instanței de judecată de 
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asigurarea funcționalității sistemului 

informațional și resurselor informaționale la 

nivel local, după coordonarea prealabilă cu 

posesorul, în caz de apariție a uneia din 

următoarele situaţii::” 

 

Lit. e) va avea următorul cuprins: 

„e) la cererea scrisă a posesorului.” 

 

  20. Pct. 69 (în proiect 50),  după cuvîntul „profilactice" se va 

completa cu cuvîntul „planificate". 

Totodată, menţionăm necesitatea reglementării de către legiuitor a 

situaţiilor de lucrări neplanificate, care pot apărea în situaţii 

neprevăzute. 

Se acceptă 

Pct. 69 (în proiect 50),  va avea următorul 

cuprins: 

„50. Lucrările profilactice planificate în 

complexul de mijloace software şi hardware se 

efectuează după notificarea în scris sau prin e-

mail a registratorilor cu cel puţin două zile 

lucrătoare înainte de începerea lucrărilor, cu 

indicarea termenului de finalizare a acestora, 

după caz, dacă aceasta este posibil.  Lucrările 

profilactice neplanificate se efectuează la 

solicitarea utilizatorilor și coordonarea 

prealabilă cu posesorul în situaţia nefuncţionării 

sau funcţionării necorespunzătoare a 

complexului de mijloace software şi hardware. 

Deținătorul tehnic notifică în scris sau prin poșta 

electronică  registratorii  cu cel puţin 2 ore 

înainte de începerea lucrărilor, precum şi cu 

indicarea termenului de finalizare a acestora, 

după caz, dacă aceasta este posibil.”. 

  21. La anexa nr. 1, 2 şi 3 propunem excluderea sintagmei 

„/Directorul ÎS"Centrul de Telecomunicaţii Speciale (pentru 

angajaţii Centrului de Telecomunicaţii Speciale, utilizatori ai 

PIGD)" întrucît utilizatorii PIGD-ului din cadrul întreprinderii de 

Stat „Centrul de Telecomunicaţii Speciale" vor fi desemnaţi expres 

în contractul încheiat între Î.S. "Centrul de Telecomunicaţii 

Speciale" şi posesorul şi deţinătorul din punct de vedere 

informaţional al SIJ. 

 

Se acceptă conceptual 

Anexele din proiect a fost  excluse, acestea 

urmînd a fi scrise în formă liberă.  
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      22. La anexa nr. 5 şi 7, la secţiunea „Către" propunem excluderea 

sintagmei „\CTS" întucît potrivit prevederilor pct. 19, lit.c) din 

Regulament, deţinătorul tehnic execută modificările/rectificările 

solicitate în demersurile primite referitoare la erorile de sistem ale 

SIJ, erorile cauzate de factorul uman în SIJ, incidentele de 

infrastructură care afectează funcţionarea normală a SIJ, cu condiţia 

primirii în prealabil a aprobării posesorului şi deţinătorului din 

punct de vedere informaţional al SIJ. Astfel, concluzionăm că 

demersurile menţionate urmează să fie adresate în mod prioritar 

către AAIJ pentru aprobare, iar ulterior să fie redirecţionate către 

întreprinderea de Stat „Centrul de Telecomunicaţii Speciale" spre 

executare. 

 

Se acceptă 

Vezi argumentele din pct. 21. 

7 AGENŢIA 

SERVICII 

PUBLICE  

   23. La pct.l şi pct.2 sintagma "Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional 

judiciar" este incorectă, deoarece conform prevederilor art. 

16 alin.(3) din Legea cu privire la registre nr.71-XVI din 

22.03.2007 se elaborează Regulamentul cu privire la 

modalitatea de ţinere a registrului (a resursei 

informaţionale), dar nu regulamentul privind organizarea şi 

funcţionarea Sistemului informaţional automatizat. 

Regulamentul în cauză reglementează tot domeniul de 

funcţionare a registrului. 

 

 Nu se acceptă 

Sistemul informaţional judiciar a fost 

dezvoltat şi îmbunătăţit în permanenţă pentru a 

facilita activitatea utilizatorilor interni precum şi 

pentru a consolida accesul la actul de înfăptuire 

a justiţiei pentru publicul larg. Astfel, sistemul 

informaţional judiciar nu poate fi denumit în 

calitate de registru, reieşind din importanţa 

acestuia şi utilitatea pentru societate în general. 

Proiectul Regulamentului a fost elaborat în 

scopul instituirii unor reguli clare privind modul 

de utilizare a SIJ. Totodată, denumirea de SIJ 

sau PIGD este deja reglementată de codurile de 

procedură civilă, penală, precum şi de alte legi. 

Or, redenumirea în „Registru”, printr-o hotărîre 

de Guvern, act care asigură descrierea 

mecanismului de implementare a legilor, ar 

contraveni prevederilor legale deja existente pe 

segmentul dat.  

  24. Regulamentul este un act normativ care trebuie să 

rezulte din conţinutul Conceptului (HG nr.593 din 

24.07.2017) şi să includă dispoziţiile care reglementează 

activitatea participanţilor la o anumită etapă de formare a 

resursei informaţionale. Din acest motiv, regulamentul se 

aprobă ad-hoc şi trebuie să corespundă obligatoriu cu 

Conceptul deja elaborat, şi nu doar să dubleze/repete 

Nu se acceptă 

Conținutul  proiectului dezvoltă prevederile   

Conceptului tehnic al Sistemului informațional 

judiciar aprobat prin HG nr.593 din 

24.07.2017, incluzînd dispozițiile care 

reglementează activitatea participanților la 

anumite etape de formare a resursei 

informaționale și nu dublează 
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compartimentele Conceptului. compartimentele Conceptului. 

 

     25. Menţionăm că, în conformitate cu prevederile Legii cu 

privire la registre nr.71-XVI din 22.03.2007 în Regulament 

trebuie să fie reflectate următoarele componente: 

"Subiecţii raporturilor juridice în domeniul registrelor" 

(Capitolul II din Legea nr.71/2007 - Proprietarul, Posesorul, 

Deţinătorul, Registratorul şi subregistratorul, Furnizorul datelor 

registrului si Destinatarul datelor registrului). 

„Ţinerea   şi  asigurarea funcţionării  registrului" (în   mare parte 

în conformitate cu Capitolul IV din Legea nr. 71/2007) - cu 

descrierea: 

formei de ţinere a registrului (Capitolul V din Legea nr. 

71/2007); limbii în care se ţine registrul (al.(3) art. 19); 

- formei documentelor în baza cărora se vor introduce datele 

(pe hârtie/electronice) - (al.(4) art. 19): 

- condiţiei    de   înregistrare   iniţială/actualizare/radiere   a 

obiectelor informaţionale (al (1) art.20); 

- lista obiectelor informaţionale si setului de date pentru 

fiecare obiect informaţional (al.(3) art.20); 

- termenelor de păstrare a documentelor justificative de 

introducere a datelor în registru (al. (2) art.23); 

condiţiilor de păstrare şi lichidare a registrului (al.(l) art.23); 

asigurării datelor cu caracter personal (art.24). 

 

Se acceptă 

Proiectul a fost structurat în conformitate cu 

prevederile Legii cu privire la registre 

nr.71-XVI din 22.03.2007. 

  „Regimul juridic de utilizare a datelor registrului"(în conformitate 

cu Capitolul VI din Legea nr. 71/2007) - cu descrierea: 

- modalităţii de conectare (deconectare) a participanţilor la 

registru; 

- modalităţii de accesare a registrului de către organele 

centrale de specialitate ale administraţiei publice.  

 

Nu se acceptă 

Reglementările cu privire la modalitățile de 

conectare-deconectare a participanților la SIJ, 

precum şi modalitățile de accesare a acestuia se 

regăsesc în Capitolul IV al proiectului. 
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      26. În Regulament este necesar să fie expusă definiţia 

resursei informaţionale (registrului) constituită de S.I.J., şi 

anume - Registrul dosarelor judecătoreşti (în continuare - 

RDJ). 

 

Nu se acceptă 

Semantica noțiunii „Registrul dosarelor 

judecătorești” este reflectată în Conceptul tehnic 

al Sistemului informațional judiciar aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 593 din 24.07.2017, iar 

repetarea acesteia va contribui la aglomerarea 

inutilă a texului proiectului. 

  27. Conform prevederilor art.20 alin.(l) din Legea 

nr.71/2007, ordinea evidenţei obiectelor informaţionale ale 

registrului este determinată de regulile ţinerii fiecărui obiect 

informaţional al registrului, respectiv trebuie elaborate anexe 

la Regulament care să conţină instrucţiuni privind 

modalitatea evidenţei fiecărui obiect informaţional, sau să se 

facă referinţă la actele normative care aprobă astfel de 

instrucţiuni.  

 

Se acceptă 

În  sensul expus a fost elaborată 

Instrucțiunea cu privire la activitatea de 

evidenţă şi documentare procesuală în 

judecătorii şi curţi de apel care a fost  aprobată 

prin Hotărîrea CSM nr. 142/4 din 04.02.2014. 

Aceasta reglementează detaliat regulile ţinerii 

obiectelor informaționale ale SIJ aplicîndu-se de 

către instanțele judecătorești  cu strictețe. 

 

  28. Pct. 15 - Posesorul şi Deţinătorul S.I.J. conform 

prevederilor art.11 alin.(l) din Legea nr.71/2007, proprietar 

al registrelor de stat sunt autorităţile publice. Prin urmare, 

proprietar al S.I.J. trebuie să fie Ministerul Justiţiei, iar 

deţinător al registrului menţionat din punct de vedere 

informaţional va fi Agenţia de administrare a instanţelor 

judecătoreşti, căreia Ministerul Justiţiei îi poate delega o 

parte din funcţiile sale. Deţinătorul registrului S.I.J. d in 

punct de vedere tehnic este ÎS „Centrul de Telecomunicaţii 

Speciale", ca operator tehnic al sistemului.  

 

Nu se acceptă 

 Prevederile proiectului pe acest aspect 

au fost elaborate în corelație cu  Conceptul 

tehnic al Sistemului informațional judiciar, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 593 din 

24.07.2017, iar modificarea acestora conform 

propunerii va crea confuzii de interpretare 

contribuind la aplicarea neuniformă a 

prevederilor respective.  

   29. Punctul 3, punctele 7-12 şi punctele 49-59, sunt 

redundante pentru Regulament. Astfel de informaţii trebuie 

să fie reflectare în Conceptul de creare a SIA, care formează 

acest registru, dar nu în Regulament.  

 

Nu se acceptă 

Prevederile  proiectului corespund  

Conceptul tehnic al Sistemului Informațional 

Judiciar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

593 din 24.07.2017 și reflectă în detalii 

componentele SIJ, identificatorii obiectelor 

informaționale, precum şi a măsurile de 

securitate aplicabile în utilizarea SIJ.  

http://csm.md/files/Acte_normative/142-4-anexa.pdf
http://csm.md/files/Acte_normative/142-4-anexa.pdf
http://csm.md/files/Acte_normative/142-4-anexa.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2014/04/142-4.pdf
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  30. De asemenea, este necesar de menţionat că conţinutul 

pct.3 nu este excesiv nu doar în Regulament, dar şi în esenţă 

este prezentat incorect. Noţiunea de "componente", care o 

folosesc autorii, trebuie să fie specificată concret. Fie 

aceasta este o funcţie a sistemului informaţional, sau un 

ansamblu de funcţii integrate în una dintre subsistemele 

S.I.J. Acestea şi sunt componentele sistemului care vor fi 

descrise într-o secţiune separată - "Spaţiul funcţional" a 

conceptului, dar nu în Regulament, sau acest lucru va fi 

indicat într-o altă secţiune a conceptului -"Spaţiul 

tehnologic", dacă în calitate de "componentă" a sistemului de 

considerat infrastructura acesteia. PIGD {Programul Integrat 

de Gestionare a Dosarelor) poate acţiona ca un subsistem, iar 

restul componentelor pur şi simplu se indică sub formă de 

funcţii ale S.I.J. De exemplu, Soluţia informatică e-Dosar 

Judiciar (SI e-DJ) - este un set de funcţii: formarea şi evidenţa 

citaţiilor de apel în instanţa de judecată; digitizarea şi 

evidenţa documentelor/materialelor cauzelor judiciare. In 

ceea ce priveşte Portalul Naţional al Instanţelor de Judecată 

(PNIJ), acest lucru se reflectă în subcapitolul conceptului de 

"Interacţiunea sistemelor informaţionale", secţiunea "Spaţiul 

Informaţional". S.I.J. interacţionează cu PNIJ {da, acestea 

sunt interconectate, dar S.I.J. şi PNIJ sunt lucruri diferite) în 

partea de prezentare a informaţiilor pe portal privind: lista 

instanţelor de judecată, care, fiind accesată, informaţia 

privind agenda şedinţelor de judecată, hotărârile instanţei de 

judecată, citaţii în instanţă, practica judiciară şi alte 

informaţii relevante pentru justiţiabili. Prin intermediul PNIJ 

se poate obţine acces la datele RDJ, şi anume la informaţia 

din dosare, care este depersonalizată de către instanţele 

judecătoreşti etc.  

Suplimentar la cele relatate, venim cu următoarele propuneri 

de ordin tehnic. 

La punctul 3 subpunctul 2) litera b) din Regulament 

cuvintele „platforma Mpay" de substituit cu cuvintele 

„Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice  

La punctul 11 subpunctul 2) cuvântul „poştală" de substituit 

cu cuvintele „de domiciliu sau de reşedinţă".  

(Mpay)"; 

 

 Se acceptă parţial 

Conținutul  proiectului Regulamentului pe 

acest segment  corespunde Conceptului tehnic 

al Sistemului Informațional Judiciar, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 593 din 

24.07.2017. SIJ reprezintă un sistem complex 

alcătuit din mai multe componente, care nu au 

statut de „subsistem”. Acestea au fost descrise în 

proiectul Regulamentului pentru  a asigura o 

claritate pentru utilizatori şi a reglementa 

întregul arsenal de reguli, drepturi de acces, 

măsuri de securitate privind modul de utilizare al 

SIJ, integral. 

Referitor la propunerile de ordin tehnic  

acestea se acceptă, proiectul Regulamentului a 

fiind modificat după cum urmează: 

 

- La punctul 3 subpunctul 2) litera b) 

din Regulament cuvintele „platforma 

Mpay" au fost  substituite cu cuvintele 

„Serviciului guvernamental de plăţi 

electronice.” 

- La punctul 11 subpunctul 2) 

cuvîntul „poştală" a fost substituit cu 

cuvintele „de domiciliu sau de reşedinţă".  

(Mpay)"; 
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  31. În concluzie, menţionăm faptul că proiectul prezentat 

necesită a fi racordat conform obiecţiilor şi propunerilor 

relatate. 

 

Se acceptă  

Propunerile formulate au fost analizate și 

luate în considerare la definitivarea proiectului. 

8 CENTRUL DE 

GUVERNARE 

ELECTRONICA 

32. Prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 28 martie 2017, 

au fost aprobate Cerinţele minime obligatorii de securitate 

cibernetică. Astfel în temeiul Hotărîrii de Guvern numite. 

Cancelaria de Stat, ministerele, autorităţile administrative 

centrale subordonate Guvernului, inclusiv structurile 

organizaţionale din sfera lor de competenţă (autorităţile 

administrative din subordine, serviciile publice 

desconcentrate şi cele aflate în subordine, instituţiile publice 

în care Cancelaria de Stat, ministerul sau altă autoritate 

administrativă centrală are calitatea de fondator), autorităţile 

administrative autonome şi unităţile cu autonomie financiară, 

aplică cerinţele minime obligatorii de securitate cibernetică 

faţă de: 1) echipamentele (hardware) şi produsele de program 

(software) existente în cadrul fiecărei instituţii; 2) sistemele 

informatice, resursele şi sistemele informaţionale existente 

în instituţie (în continuare -sisteme), precum şi cele aflate la 

etapa de elaborare, testare şi implementare.  

Din acest punct de vedere ţinem să menţionăm că proiectul 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului informaţional judiciar (în continuare - S1J), 

elaborat de autor nu răspunde exigenţelor şi cerinţelor 

minime obligatorii de securitate cibernetică, aprobate prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 28 martie 2017.  

Astfel, recomandăm revizuirea proiectului Regulamentului în 

vederea alinierii acestuia cu sistemul de management al 

securităţii cibernetice, fixat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

201 din 28 martie 2017 şi ajustarea politicilor, procedurilor, 

planurilor, proceselor, practicilor, rolurilor şi 

responsabilităţilor în vederea protejării şi păstrării 

integrităţii, confidenţialităţii şi disponibilităţii resursei 

informaţionale formate de Sistemul informaţional judiciar. 

 

 Se acceptă 

Pct. 19 (în proiect pct. 20) lit. a) va avea 

următorul cuprins: 

„a) asigură administrarea tehnică a SIJ, inclusiv 

funcţionalitatea şi securitatea  logică și 

cibernetică în conformitate cu actele normative 

în domeniu;” 

 

De asemenea, urmare a coordonării pct. 54   (în 

proiect pct. 57) cu CTS,  s-a convenit asupra 

următoarei redacții a acesteia: 

„57. Securitatea informațională a SIJ se 

efectuează prin aplicarea metodelor și efectuarea 

acțiunilor descrise în Planul de continuitate al 

SIJ, după caz, a procedurilor operaționale.” 
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  33. Nemijlocit în privinţa reglementărilor din proiectul 

Regulamentului venim cu următoarele propuneri. La pct. 3, 

subpct. 1), lit. j) al Regulamentului, care vizează 

funcţionalitatea SIJ de creare a unui sistem avansat de 

înştiinţări, considerăm că este necesar a detalia mai mult ce 

reprezintă această funcţie, ce fluxuri informaţionale va 

genera, cine vor fi destinatarii înştiinţărilor, cum vor fi 

declanşate, care vor fi mijloacele tehnice de transmitere a 

acestora, care va fi regimul juridic al înştiinţărilor, etc.  

 

Se acceptă 

Proiectul Regulamentului a fost modificat. 

Pct. 3 lit. j) va avea următorul cuprins: 

„j) crearea unui sistem avansat de înştiinţări 

a participanților la proces despre mersul 

examinării cauzei judiciare (amînarea ședințelor, 

expedierea citațiilor, redactarea actelor 

judecătorești, respectarea termenilor etc); 

Transmitere a înștiințărilor conform pct. 3 

sbp.1) va avea loc prin intermediul PIGD. 

  34. La pct. 3, subpct. 2) lit. b) al proiectului 

Regulamentului, sintagma „platformei MPay'" a se substitui 

cu sintagma „Serviciului Guvernamental de Plaţi Electronice 

(MPay)". 

 

Se acceptă 

La punctul 3 subpunctul 2) litera b) din 

Regulament cuvintele „platforma Mpay" au fost  

substituite cu cuvintele „Serviciului 

guvernamental de plăţi electronice”. 

  35. La pct. 8, 9, 10 ale proiectului Regulamentului, este 

utilizată noţiunea de „cod unic al instanţei de judecată". 

Totodată, în proiect nu este foarte clar şi expres menţionat 

care este şi cum se formează acest cod unic. în situaţia în 

care respectivul cod unic al instanţei de judecată este 

identificatorul obiectului informaţional „instanţă de 

judecată", de la pct. 7 al proiectului Regulamentului şi 

preluat ulterior la formarea identificatoarelor de la pct. 8. 9, 

10, atunci acest fapt trebuie expres menţionat. In acest sens 

recomandăm completarea pct. 7, după sintagma „2 cifre" cu 

sintagma „şi reprezintă codul unic al instanţei de judecată".  

Pe de altă parte, în situaţia în care prin sintagma „codul 

unic al instanţei de judecată" se are în vedere de fapt 

numărul de identificare al instanţei de judecată (IDNO), 

atunci urmează a fi utilizată anume această formulare, în 

scopul asigurării unei mai bune înţelegeri şi aplicări corecte 

a normelor. 

 

Se acceptă 

Proiectul a fost modificat conform 

propunerii. Astfel,  pct. 7 din proiect va avea 

următoarea redacție: 

„7. Identificatorul obiectului informațional 

„instanță de judecată” este constituit din 

numărul de identificare al instanței de judecată 

(IDNO) și  un cod format din 2 cifre ce  

reprezintă codul unic al instanţei de judecată.”. 

  36. În titlul capitolului IV, sintagma „atribuţiile" urmează a 

fi exclusă din considerentul de inoportunitate a acesteia . 

 

Nu se acceptă 

Potrivit art. 47 alin. (3) al Legii 317/2003  

privind actele normative ale Guvernului şi ale 

altor autorităţi ale administraţiei publice centrale 

şi locale,   denumirile părţilor, titlurilor, 

capitolelor şi ale secţiunilor se formulează 

laconic, astfel încît  să reflecte esenţa 

reglementărilor. 

În acest context, ținînd cont de faptul că  în 
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acest capitol în pct. 16, 19, 23, sunt prevăzute 

expres atribuțiile subiecților raporturilor juridice 

în domeniul creării și exploatării SIJ considerăm 

oportun utilizat cuvîntul  „atribuţiile”  în titlul 

caitolului IV. 

  37. La pct. 21 din proiectul Regulamentului, considerăm 

oportun a substitui sintagma „se supune" cu sintagma „este 

supusă".  

 

Totodată, este necesar a suplimenta punctul dat cu 

prevederi care să răspundă la următoarele întrebări: cine va 

efectua auditul activităţii deţinătorului tehnic, care este 

procedura, criteriile de identificare a entităţii care va efectua 

auditul, care este periodicitatea auditului, etc.  

 

Nu se acceptă 

Potrivit art. 46 alin. (9) al Legii 317/2003  

privind actele normative ale Guvernului şi ale 

altor autorităţi ale administraţiei publice centrale 

şi locale,   în proiectele actelor normative 

verbele se utilizează, de regulă, la timpul 

prezent, iar acceptarea propunerii va intra în 

contradicție cu norma menționată. 

Referitor la propunerea privind clarificarea 

subiecților cu drept de efectuare a  auditului și 

procedura de efectuare, menționăm că aspecte în 

acest sens se regăsesc deja în actele normative 

ce reglementează acest domeniu, printre care  

Legea 71/2007 cu privire la registre, Legea 

nr.229/2010 privind controlul financiar public 

intern. 

  38. Prevederile de la pct. 50 (în proiect pct. 52)  al 

proiectului de Regulament urmează a fi reorganizate pentru a 

diviza clar două aspecte care sunt la moment conţinute în 

acest punct, şi anume cel privind interoperabilitatea SIJ cu 

alte sisteme, resurse informaţionale şi cel privind utilizarea 

de către SIJ a serviciilor electronice guvernamentale de 

platformă (MPay, MSign, MLog, MPass).  

Astfel, din perspectiva interoperabilităţii SIJ, este 

oportun ca Regulamentul să enumere, pe cît de exhaustiv 

posibil, pe lîngă SIA „Registrul de stat al populaţiei", şi 

toate celelalte sisteme, registre cu care urmează să 

interacţioneze SIJ, cum ar fi Registrul de stat al unităţilor de 

drept, Registrul procedurilor de executare. Registrul de 

evidenţă a contravenţiilor, Registrul informaţiilor 

criminalistice şi criminologice, e-Probaţiune, şi alte sisteme, 

registre relevante activităţii şi fluxurilor SIJ.  

Se acceptă parţial 

Textul proiectului a fost structurat și 

concretizat. Astfel, pct. 50 și 51 (în proiect pct. 

52 și 53)   vor avea următoarea redacție:  

„52. SIJ asigură interacțiunea și schimbul de 

date cu următoarele resurse informaţionale 

automatizate: 

1)    Sistemul informațional automatizat 

„Registrul de stat al populației”; 

2)    Sistemul informaţional automatizat 

„Registrul de stat al unităţilor de drept”;  

3) Sistemului informaţional automatizat 

“Registrul informaţiei criminalistice şi 

criminologice”; 

4)   Registrul de evidenţă a contravenţiilor; 

5) Sistemului informaţional automatizat 

„Registrul persoanelor retinute, arestate si 

condamnate”; 

6)  Sistemului informaţional automatizat 

„Urmărirea penală: E-Dosar” 

7) alte sisteme informaționale automatizate, 
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considerate necesare pentru implementarea  și 

dezvoltarea SIJ. 

 

53. SIJ utilizează următoarele servicii 

electronice guvernamentale de platformă: 

1) Serviciul guvernamental de plăți 

electronice (MPay), care este parte componentă 

a platformei tehnologice guvernamentale 

comune (MCloud) și care reprezintă un 

mecanism unic de achitare a serviciilor publice, 

impozitelor, taxelor, amenzilor, majorărilor de 

întîrziere (penalităților) și altor plăți la bugetul 

public național prin sistemul trezorerial, cu 

ajutorul instrumentelor de plată legal 

disponibile; 

2) Serviciul electronic guvernamental 

integrat de semnătură electronică (Msign) – 

serviciu reutilizabil, furnizat la nivelul 

platformei tehnologice comune a Guvernului, 

care are scopul de a oferi un mecanism 

integrator, securizat și flexibil pentru diferite 

soluții de aplicare și verificare a autenticității 

semnăturii digitale de către utilizatori (inclusiv 

în contextul utilizării sistemelor informaționale 

și a serviciilor electronice), oferite de către 

furnizorii de semnătură digitală în conformitate 

cu legislația; 

3) Serviciul electronic guvernamental de 

jurnalizare (MLog) – serviciu centralizat, 

reutilizabil, componentă a platformei 

tehnologice guvernamentale comune (MCloud), 

care are scopul de a oferi un mecanism securizat 

și flexibil de jurnalizare și audit, asigurînd 

evidența evenimentelor, în contextul utilizării 

sistemelor informaționale; 

4) Serviciul electronic guvernamental de 

autentificare și control al accesului (MPass) – 

serviciu reutilizabil, furnizat la nivelul 

platformei tehnologice guvernamentale comune, 

care are scopul de a oferi un mecanism 

integrator, securizat și flexibil de autentificare și 

control al accesului utilizatorilor în sistemele 
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informaționale, inclusiv serviciile electronice..” 

  39. Totodată, interacţiunea, integrarea SIJ cu serviciile 

guvernamentale de platformă (MPay. MSign, MLog, MPass) 

urmează a fi descrisă mai concret şi detaliat, fiind necesar a 

se concretiza exact pentru care fluxuri de activităţi, 

operaţiuni va fi utilizat fiecare serviciu guvernamental în 

parte, care vor fi responsabilităţile specifice ale 

posesorului/deţinătorului SIJ în contextul utilizării acestor 

servicii şi detaliate corespunzător aceste scenarii.  

În altă ordine de idei, vom remarca unele contradicţii în 

textul proiectului de Regulament în privinţa metodei de 

accesare a SIJ. Astfel, deşi potrivit pct. 50 subpct. 5) al 

Regulamentului se prevede utilizarea serviciului electronic 

de autentificare şi control al accesului (MPass) ca mecanism 

de autentificare şi control al accesului utilizatorilor SIJ, 

totuşi, în reglementările de la pct. 16, lit. i), pct. 19 lit. d), f), 

pct. 20, pct. 23 lit. f), g), Anexa nr. 1, etc, ale proiectului de 

Regulament se prevede metoda de accesare cu utilizarea 

numelui de utilizator şi parolă.  

Acest fapt este în contradicţie nu doar cu reglementările 

propriu zise din Regulament ci, inclusiv, cu Cerinţele 

minime obligatorii de securitate cibernetică (Hotărîrea 

Guvernului nr. 201 din 28 martie 2017), care prescrie 

realizarea managementului controlului accesului şi al 

utilizatorilor utilizînd serviciul electronic de autentificare şi 

control a! accesului (MPass).  

Respectiv, avînd în vedere că în SIJ urmează a fi 

prelucrate o gamă largă de date cu accesibilitate limitată cum 

ar fi datele cu caracter personal şi inclusiv categorii speciale 

de date cu caracter personal, considerăm absolut necesar a 

utiliza metode avansate, complexe şi securizate de 

conectare/autentificare în sistem a utilizatorilor.  

In acest context, în scopul asigurării confidenţialităţii, 

integrităţii şi corectitudinii datelor, prelucrării conforme a 

datelor, garantării neadmiterii accesului neautorizat în sistem 

şi a implementării politicilor corespunzătoare de securitate şi 

monitorizare este necesară ajustarea proiectului de 

Regulament în vederea reglementării unei metode unice de 

autentificare şi accesare a SIJ, şi anume, cu utilizarea 

serviciului electronic de autentificare şi control al accesului 

(MPass). 

Nu se acceptă 

Interacţiunea, integrarea SIJ cu 

serviciile guvernamentale de platformă 

(MPay. MSign, MLog, MPass) este descrisă 

în detalii în acordurile bilaterale încheiate 

în acest context. 

Numele de utilizator şi parola va fi 

deţinută de utilizatorii interni ai SIJ. 

Utilizatorii externi, vor accesa aplicaţia e-

dosar Judiciar prin intermediul serviciului 

Mpass. Utilizarea serviciului 

guvernamental Mpass de către utilizatorii 

interni prezumă planificarea unor cheltuieli 

suplimentare de către instanţele de judecată 

pentru procurarea semnăturilor electronice 

pentru toţi angajaţii care utilizează  SIJ. Pe 

măsură ce acest fapt va fi asigurat în mod 

treptat, utilizatorii interni se vor autentifica 

utilizînd modalitatea recomandată. Or, SIJ 

actualmente este funcţional în toate 

instanţele de judecată, iar obligarea 

utilizării imediate a modalităţii de 

autentificare prin intermediul Mpass, ar 

perturba activitatea instanţelor de judecată, 

fapt ce ar genera prejudicii pentru bugetul 

de stat.  
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9 CENTRU DE 

INFORMAȚII 

JURIDICE 

40. La pct.2 din Regulament, conchidem că noţiunea registrator 

practice este identică după conţinut cu noţiunea subiect al SIJ, 

astfel se necesită o reformulare comprehensivă, pentru o delimitare 

clară a acestora 

Nu se acceptă 

Noţiunea de subiect al SIJ este o noţiune mai 

largă care include noţiunea de registrator. 

Registratori ai SIJ sunt instanţele de judecată, iar 

subiecţi ai SIJ sunt inclusiv posesorul, 

deţinătorul, precum şi alţi participanţi. 

  41. Noţiunea call-center necesită o definiţie clară, or acesta este 

unul de recepţionare şi soluţionare a problemelor comunicate 

telefonic deţinătorului/administratorului Sistemului Informaţional 

Judiciar (în continuare - SIJ), cine îl deţine şi care sunt funcţiile 

concrete 

Se acceptă parțial  

Din proiect noțiunea de „call-center”  a fost 

exclusă. 

 

  42. La pct. 3 nu există o claritate dacă aceste 4 componente pot 

funcţiona separate sau ca un tot întreg. În acest sens, este necesar de 

a stabili foarte clar ce reprezintă SIJ. Acesta se identifică cu 

component tehnică , cu programul (PIGD) şi utilizatorii cu roluri? 

 

Nu se acceptă 

Definiția SIJ din pct. 3 este armonizată cu 

cea din Conceptul tehnic al Sistemului 

informațional judiciar, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 593 din 24.07.2017, iar 

modificarea acestea va crea confuzii de 

interpretare și va duce la aplicarea neuniformă a 

prevederilor respective.   

 

  

  43. Pct. 6. Derivînd din pct.3 şi pct. 4 din capitolul II, 

considerăm oportun de a completa lista obiectelor informaţionale 

ale SIJ cu înregistrarea audio şi hotărîrea instanţei de judecată. 

 

Nu se acceptă 

Înregistrarea audio este un atribut al 

obiectului informaţional „şedinţa de 

judecată” şi nu poate fi obiect 

informaţional distinct, iar hotărîrea 

judecătorească este un atribut al obiectului 

informaţional „documente”. 

De asemenea prevederile la care se referă 

autorul propunerii sunt în corelare cu Conceptul 

tehnic al Sistemului informațional judiciar  (HG 

nr.593 din 24.07.2017). 
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  44. La pct. 6, sbp.5), lit. a) rezultă că asistentul procedural se 

identifică cu asistentul judiciar, contrar , necesită a se completa. 

Deasemenea, se propune de a include în această listă translatorul 

Se acceptă parțial 

Pct. 6, sbp.5), lit. a) a fost completat cu 

poziția: 

„- interpretul/traducătorul;” 

De asemenea, autorul propunerii eronat a 

echivalat noțiunile de  „asistentul procedural” cu 

„asistentul judiciar”, or art. 82 Cod de procedură 

penală reglementează noțiunea de „asistent 

procedural”, care este diferită de cea de „asistent 

judiciar”. 

  45. Sbp. 6 este necesar de a se completa cu sentinţa de de 

judecată. 

 

Nu se acceptă 

Norma din pct. 6 din proiect este în corelare 

cu Conceptul tehnic al Sistemului informațional 

judiciar  (vezi HG nr.593 din 24.07.2017).  

Mai mult, sentinţa este o hotărîre a 

instanţei de judecată, respectiv aceasta se 

include în atributul general de  „hotărîrea 

judecătorească” nefiind imperativ necesară 

reflectarea distinctă a acesteia. 

  46. La pct.7 semnalăm că un cod format doar din 2 cifre ar fi un 

risc întru asigurarea securităţii şi funcţionalităţii PIGD. 

Nu se acceptă 

Codul la care se referă autorul 

propunerii nu este constituit doar din 2 

cifre, însă conform normei din punctul 

criticat identificatorul obiectului 

informațional „instanță de judecată”  este 

constituit din numărul de identificare al 

instanței de judecată (IDNO) și  un cod 

format din 2 cifre ce  reprezintă codu l 

unic al instanţei de judecată .  
 Respectiv codul menționat conţine 

suplimentar IDNO-ul instanţei de judecată 

şi nu doar 2 cifre, norma astfel formulată 

fiind concomitent în corespundere cu 

Conceptul tehnic al Sistemului informațional 

judiciar (vezi HG nr.593 din 24.07.2017). 

  47. Se va preciza exhaustiv lista subiecţilor (exemplu: Statul; 

Ministerul Justiţiei; Agenţia de Administrare a Instanţelor 

judecătoreşti; Centrul de Telecomunicaţii Speciale; Instanţa de 

Judecată etc.) 

 

Nu se acceptă 

Conceptul propus este în contradicție cu 

prevederile Conceptului tehnic al Sistemului 

informațional judiciar (vezi HG nr.593 din 

24.07.2017). 
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  48. La pct. 15 de remarcat ca posesorul şi deţinătorul SIJ este 

Ministerul Justiţiei asigurînd crearea, gestionarea şi utilizarea 

resursei informaţionale prin intermediul Agenţiei de Administrare a 

Instanţelor Judecătoreşti 

Nu se acceptă 

Conceptul propus este în contradicție cu 

prevederile Conceptului tehnic al Sistemului 

informațional judiciar (vezi HG nr.593 din 

24.07.2017). 

     49. Pct. 16, lit.f) considerăm oportun de a se completa în final, sau 

după context cu sintagma "prin intermediul structurilor de stat 

specializate". 

 

Se acceptă 

Pct. 16, lit.f) va avea următorul cuprins: 

„f) asigură securitatea şi protecţia datelor 

din SIJ prin intermediul structurilor de stat 

specializate;” 

  50. La pct. 20 (în proiect pct. 21), se propune ca cuvintele 

"numelor de utilizatori" de a se substitui cu cuvintele „conturilor 

utilizatorilor" 

Se acceptă 

Pct. 20 (în proiect pct. 21) a fost revăzut cu 

suportul Centrului de Telecomunicații Speciale 

și va avea următorul cuprins: 

„21. Administrarea SIJ include asigurarea 

funcționalității, disponibilității și continuității 

SIJ în conformitate cu Planul de continuitate al 

SIJ precum  și procedurile operaționale ale 

deținătorului tehnic.” 

  51. Pct. 23 (în proiect pct. 24),  , lit.d) sintagma "monitorizează 

procesul de introducere" a se substitui cu textul "asigură condiţii 

pentru introducerea". 

Se acceptă  

Pct. 23 (în proiect pct. 24). lit.d) va avea 

următorul cuprins: 

„d) asigură introducerea și prelucrarea 

datelor şi monitorizează procesul de introducere 

a acestora;”. 

  52. De asemenea, la pct. 23 (în proiect pct. 24), la lit.i)  ne 

expunem pentru o altă formulare, spre exemplu: 

" înaintează demersuri privind necesitatea de dezvoltare şi 

îmbunătăţire a SIJ". 

 

Se acceptă 

Pct. 23 (în proiect pct. 24), lit.i) va avea 

următorul cuprins: 

„i)   înaintează demersuri privind 

necesitatea de dezvoltare şi îmbunătăţire a SIJ;” 

  53 La pct. 25 (în proiect pct. 26), obiectăm asupra faptului că nu 

registatorul angajează o persoană responsabilă de administrarea 

tehnică a SIJ, ci în statele de personal a registratorului să fie 

prevăzută o funcţie de administrare tehnică, pornind de la procedura 

de angajare în cadrul autorităţilor publice. 

 

Se acceptă 

Pct. 25 (în proiect pct. 26), va avea 

următorul cuprins: 

„26. Fiecare registrator trebuie să prevadă în 

statul de personal o funcție responsabilă  de 

administrarea tehnică a SIJ. Numele, prenumele, 

datele de contact ale persoanelor  angajate în 

aceste funcții, precum și orice modificări cu 
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privire la datele acestora se comunică 

posesorului.” 

  54. La pct.30 (în proiect pct. 31),  se propune, după cuvîntul 

"juridică" de a se introduce cuvîntul „inclusiv". 
Nu se acceptă 

Includerea cuvîntului „inclusiv” va permite 

interpretarea normei astfel încît să poată avea 

dreptul toate persoane fizice și juridice să 

acceseze SIJ fără a fi mandatate cu drepturi 

depline sau parţiale de acces, fapt ce atentează la 

securitatea utilizării, accesării SIJ. 

  55. La pct. 33 (în proiect pct. 34),  se invocă completarea 

ultimei fraze cu un şir de acte normative importante cum ar fi Cod 

de Procedură Civilă, Cod de Procedură Penală, Legea nr. 133 din 

08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. 

 

Se acceptă parţial 

Pct. 33 (în proiect pct. 34) a fost completat 

cu cuvintele ”precum şi alte acte normative.”. 

  56. Pct.38 (în proiect pct. 39) Necesar de menţionat, că 

deţinătorul tehnic are acces la baza de date, şi urmează să fie în 

imposibilitatea de a modifica logourile de operaţiuni şi fluxurile de 

date şi sau documente, asemenea intervenţie fiind pasibilă de 

răspunderea penală. 

 

Nu se acceptă 

Una dintre activitățile de bază ale 

deținătorului tehnic este intervenirea în Sistemul 

informațional, la solicitarea Posesorului, pentru 

a înlătura erorile de sistem ale SIJ,  erorile 

cauzate de factorul uman în SIJ şi/sau erori de 

aplicație. 

  57. Pct. 48 (în proiect pct. 49)  de completat cu următoarea 

situaţie: la solicitarea organelor de urmărire penală. Şi este necesar 

de a se prevedea situaţia, în cazul încetării/suspendării raporturilor 

de serviciu/ de muncă ale utilizatorului, ce se întîmplă cu logourile 

şi acţiunile acestuia din sistem. 

Nu se acceptă 

Situația de revocare a dreptului de acces la 

SIJ la solicitarea organelor de urmărire 

presupune inițierea urmăririi penale iar la 

solicitarea acestora raporturile de serviciu a 

persoanei vizate se suspendă, situația fiind 

acoperită prin pct. 49, lit. a).  

De asemenea, obiectul de reglementare al pct. 

49 sunt situațiile de revocare a dreptului de 

acces la SIJ, iar urmare acestui fapt logourile şi 

acțiunile acestuia rămîn neschimbate.  

  58.  La pct.50 (în proiect pct. 52)  se propune a se exclude sbp.l) 

sau a se delimita funcţionalităţile sistemului cu care acesta urmează 

a fi integrat. Astfel integrarea cu alte registre urmează să fie 

reglementat într-un subpunct separat şi să cuprindă toate registrele 

de unde se va prelua - furniza informaţia. Necesităţile integrării 

funcţionale fiind active (exemplu: M-Sing, M-Pass, M-Pay) şi 

pasive (exemplu: M-Cloud, M-Log). 

Se acceptă parţial 

Vezi argumentele din pct. 38.  
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  59.  La pct. 54 (în proiect pct. 58)  , a se completa cu o noua 

literă: excluderea posibilităţii modificării datelor şi logourilor din 

SIJ. 

Nu se acceptă 

Pct. 54 (în proiect pct. 58) , a fost coordonat 

cu Centrul de Telecomunicații Speciale și va 

avea următorul cuprins: 

„58. Protecţia datelor din SIJ se efectuează 

prin următoarele metode: 

a) prevenirea acţiunilor intenţionate şi/sau 

neintenţionate ale utilizatorilor care pot duce la 

distrugerea sau denaturarea datelor; 

b) utilizarea obligatorie a produselor de 

program licenţiate aprobate; orice solicitare de  

instalarea unui produs de program trebuie 

coordonată cu deținătorul tehnic;  

c) monitorizarea procesului de exploatare 

al SIJ prin intermediul mecanismului de 

jurnalizare efectuat de deținătorul tehnic al 

acestuia.”. 

  60. La pct. 60 (în proiect 64) după cuvintele "se efectuează de 

către" se introduc cuvintele "Ministerul Justiţiei prin intermediul" . 

Nu se acceptă 

Agenția de Administrare a Instanțelor 

Judecătorești este organ aflat în subordinea 

Ministerului Justiției, care controlează 

activitatea acestea, specificarea propusă nefiind 

imperativ necesară. 

Mai mult, prevederea respectivă este în 

corelare cu normele Conceptului tehnic al 

Sistemului informațional judiciar (vezi HG 

nr.593 din 24.07.2017). 

  61. La pct.67 (în proiect 60),  a se completa în final cu textul 

"asigurînd integritatea şi securitatea datelor."  În acest context, e 

important de precizat organizarea activităţii instanţei de judecată în 

cazurile de nefucţionalitate a SIJ. 

Se acceptă parţial 

Pct. 67 (în proiect 60),  din proiect va avea 

următorul cuprins: 

„60. Schimbul informațional se efectuează 

cu utilizarea mijloacelor software şi hardware, 

doar prin canale securizate, asigurînd 

integritatea şi securitatea datelor.”. 

În partea ce ţine de organizarea activităţii 

instanţei de judecată în cazurile de  

nefuncţionalitate a SIJ, proiectul face unele 

precizări. Totodată, în acest context, a fost deja 

elaborată şi aprobată Instrucţiunea cu privire la 

activitatea de evidenţă şi documentare 

procesuală în judecătorii şi curţi de apel prin 

Hotărîrea CSM nr. 142/4 din 04.02.2014, în 

http://csm.md/files/Acte_normative/142-4-anexa.pdf
http://csm.md/files/Acte_normative/142-4-anexa.pdf
http://csm.md/files/Acte_normative/142-4-anexa.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2014/04/142-4.pdf


20 
 

care este descrisă situaţia respectivă, or 

Regulamentul  nu va dubla reglementările deja 

descrise în Instrucţiune şi utilizate de către 

instanţele de judecată. 

 

10 CENTRUL 

NAŢIONAL 

PENTRU 

PROTECŢIA 

DATELOR CU 

CARACTER 

PERSONAL 

62. Avînd în vedere că prin prezentul Regulament va fi 

reglementată activitatea instanţelor judecătoreşti, considerăm 

oportun ca Regulamentul în cauză să fie aprobat prin lege, or 

puterea executivă nu poate să reglementeze activitatea puterii 

judecătoreşti, mai mult, Curtea Supremă de Justiţie a ridicat 

excepţia de neconstituţionalitate cu privire la Agenţia de 

Administrare a Instanţelor Judecătoreşti pentru ca aceasta să treacă 

din subordinea executivului în subordinea Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

 

Nu se acceptă 

Pentru elaborarea Regulamentului există deja 

temei legal art. 16 din Legea nr. 467-XV din 21 

noiembrie 2003 cu privire la informatizare și la 

resursele informaționale de stat, pe care îl 

considerăm suficient pentru elaborarea 

proiectului dat.  

Referitor la excepția de neconstituționalitate 

ridicată de Curtea Supremă de Justiţie prin care 

se solicită  trecerea  Agenţiei de Administrare a 

Instanţelor Judecătoreşti din subordinea 

executivului în subordinea Consiliului Superior 

al Magistraturii, menționăm că urmare a 

examinării acesteia Curtea Constituțională prin 

decizia nr. 38  din  20.04.2017 a declarat 

sesizarea inadmisibilă. 

   

63. Totodată, remarcăm că potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 

71 din  22.03.2007 cu privire la registre, modul de colectare, 

prelucrare, păstrare şi utilizare a datelor cu caracter personal în 

registrele de stat se stabileşte de lege. În acest sens, drept temei 

juridic al aprobării Regulamentului urmează a fi indicată Legea cu 

privire la registre şi nu Legea cu privire la informatizare şi la 

resursele informaţionale de stat. 

 

 

Nu se acceptă  

Proiectul hotărîrii Guvernului propune 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea Sistemului informațional judiciar 

și nu crearea unui registru, or sistemul 

informațional judiciar reprezintă nu doar un 

registru ci un sistem informațional automatizat 

constituit dintr-un ansamblu de resurse și 

tehnologii informaționale, mijloace tehnice de 

program și metodologii, aflate în interconexiune, 

și care este destinat înregistrării, prelucrării, 

utilizării, păstrării, informațiilor cu privire la 

cererile de chemare în judecată și dosarelor 

instanțelor de judecată, din momentul 

înregistrării acestora pînă în momentul arhivării 

și publicării, respectiv obiectul de reglementare 

a acestuia este mult mai apropiat Legii nr. 467-

XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la 
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informatizare și la resursele informaționale de 

stat. 

 

  64. La pct. 2 din proiectul Regulamentului: 

 

- la noţiunea cauză judiciară remarcăm că aceasta nu încadrează în 

sine mandatul de securitate, acesta fiind în afara procesului penal. 

Totuşi, considerăm că mandatul de securitate trebuie să fie 

prevăzut; 

 

- noţiunea cerere nu face referire la procesul-verbal cu privire la 

contravenţie, motiv pentru care, considerăm că acesta de asemenea 

trebui să fie inclus; 

 

 

 

 

 

 

 

- la noţiunea dosar, urmează a fi suplinită (completată) cu 

activitatea specială de investigaţii care se desfăşoară înafara 

procesului penal (mandatul de securitate), în caz contrar autorizarea 

controlului în cazul CNPDCP la fel nu se încadrează; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cu referire la noţiunile posesor şi deţinător din punct de vedere 

informaţional/deţinător tehnic/administrator tehnic 

local/registrator, considerăm includerea acestor noţiuni inoportună 

deoarece ele sunt definite în Legea cu privire la registre la Capitolul 

II. Totodată, remarcăm că art. 13 din legea precitată statuează 

inclusiv condiţiile de desemnare a registratorului; 

 

 

- la noţiunea subiect al SIJ, nu este clară diferenţa dintre registrator 

si subiect al SIJ, or legislaţia nu prevede o astfel de noţiune. Mai 

Se acceptă parțial 

 

Nu se acceptă, or  noțiunea de „cauză 

judiciară” este una generală care acoperă 

situația invocată de autorul propunerii. 

 

 

    Se acceptă conceptual propunerea de 

completare cu prevederi referitoare la procesul 

contravențional, însă reieșind din 

funcționalitatea SIJ modificarea se operează la 

noțiunea de „dosar”.  

   Astfel, în noțiunea menționată după cuvintele 

„legislației procesual-civile” se completează cu 

cuvîntul „contravenționale”. 

 

Nu se acceptă propunerea de suplinire a 

definiției dosar cu „activitatea specială de 

investigaţii care se desfăşoară înafara procesului 

penal”, or cuprinsul definiției este unul general 

(totalitatea documentelor acumulate conform 

legislației procesual-civile, contravenționale, 

procesual-penale judecării unei cauze judiciar) 

și acoperă inclusiv situația invocată de autorul 

propunerii.  

 

 

 

 

Se acceptă parțial propunerea și se  exclud 

noțiunile de posesor şi deținător din punct de 

vedere informaţiona și administrator  tehnic 

local.  

 

 

 

 

 

Nu se acceptă  deoarece noțiunea de subiect 
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mult nu este clar ce se are în vedere prin exploatare şi dacă prin 

subiecţi aparent se au în vedere şi alţi subiecţi decît registratorii, 

cum ar fi: avocatul, jurnalistul, etc, fapt ce lasă loc de interpretări; 

 

 

- la noţiunea utilizator urmează a fi prevăzute competenţele acestuia 

reieşind din faptul că nu este clară diferenţa între subiecţi şi 

utilizatori; 

 

 

 

- recomandăm suplinirea sintagmei „prelucrare automatizată de 

date " cu sintagma „prelucrarea datelor cu caracter personal"; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- din conţinutul noţiunii securitate recomandam excluderea 

cuvintelor „accesibilitate şi eficienţa", deoarece acestea nu pot face 

parte din noţiunea de securitate. 

 

al SIJ, diferă de noțiunea „registrator” prin 

faptul că este una mai generală și presupune 

inclusiv avocatul, jurnalistul, etc.  

 

 

Nu se acceptă, or în pct. 13 din proiect sunt 

expres prevăzuți subiecții SIJ, iar la pct. 30-32 

se conțin reglementări referitoare la utilizatori și 

competențele acestora.  

 

 

Nu se acceptă, deoarece modificarea 

proiectului în conformitate cu propunerea 

formulată îngustează nejustificat tipurile de 

informație ce urmează a fi prelucrate, reducîndu-

le la doar la informația ce conține date cu 

caracter personal, or SIJ operează cu o 

multitudine de informație ce ține de  

înregistrarea, prelucrarea, utilizarea, păstrarea, 

informațiilor cu privire la cererile de chemare în 

judecată și dosarelor instanțelor de judecată, din 

momentul înregistrării acestora pînă în 

momentul arhivării și publicării. 

 

Se acceptă cuvintele „accesibilitate şi 

eficiență”, au fost excluse. 

   

65. La pct. 3 subpct. 1) din proiectul Regulamentului: 

- din subpct. 1) nu este clar dacă PIGD va recepţiona informaţia din 

Sistemul „E-dosar" gestionat de Procuratură, va fi interconectat cu 

acesta sau nu. Astfel, urmează a fi specificat acest fapt; 

 

 

 

 

 

- la lit. i) nu este clar cine va utiliza acest sistem. Totodată, 

propunem completarea propoziţiei cu cuvintele „... după materie"; 

 

 

Se acceptă parțial 

Programul Integrat de Gestionare a 

Dosarelor (PIGD) și   Soluția informatică e-

Dosar Judiciar sunt componente ale Sistemul 

Informațional Judiciar prin urmare este deductiv 

faptul  că PIGD va recepţiona informaţia din 

Sistemul „E-dosar" gestionat de Procuratură. 

 

 

 

- Litera i) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„i) asigurarea unui motor avansat de căutare 

a dosarelor;” 
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- lit. l) prevede transferul dosarelor între instanţele de judecată şi 

procuraturi. Urmează a remarca că pînă la acest moment în 

proiectul Regulamentului nu se face referire la procuratură, astfel 

nu este clar ce presupune transferul dosarelor între procuraturi; 

 

 

 

 

 

- la lit. m) nu este clar dacă executorii judecătoreşti, administratorii 

de insolvabilitate şi alţi participanţi vor avea acces la acest sistem; 

 

 

 

 

 

 

- lit. n) prevede crearea modulului de anonimizare a datelor cu 

caracter personal, totuşi în conţinutul proiectului nu au fost regăsite 

prevederi referitor la specificarea documentelor ce vor fi 

anonimizate şi în ce cazuri. Totodată, propunem completarea 

proiectului Regulamentului cu noţiunea de anonimizare sau, după 

caz, pseudonimizarea; 

 

 

De asemenea, potrivit pct. 30 din proiect 

utilizator al datelor din SIJ se consideră persoana 

fizică sau juridică mandatată cu drept de acces 

deplin sau partajat, public sau intern, în sistem. 

În același context, în temeiul art. 27 al Legii 

nr. 467 din  21.11.2003 cu privire la 

informatizare şi la resursele informaţionale de 

stat resursele informaţionale de stat sînt publice 

şi accesibile tuturor. Excepţie face informaţia 

documentată atribuită, conform legii, categoriei 

de informaţie cu acces limitat. 

Asigurarea unui motor avansat de căutare a 

dosarelor după materie presupune îngustarea 

cercului opțiunilor de căutare, din care motiv 

propunerea nu se acceptă. 

 

 

- Nu se acceptă modificarea propusă pentru 

lit. l), or faptul că pînă la acest moment în 

proiectul Regulamentului nu se face referire la 

procuratură nu este un indiciu ca apariția 

acesteia în norma respectivă ar fi accidentală   

sau incorectă, or SIJ și presupune o legătură 

electronică între aceste instituții.  

 

 

Nu se acceptă, norma are  un alt obiect de 

reglementare, în special este vorba despre 

funcția SIJ de a duce evidența și de a remite 

titlurile executorii  pentru executare, iar nu 

despre accesul persoanelor, or prevederi 

referitoare la acest aspect se regăsesc în întreg 

textul proiectului. 

 

- Nu se acceptă modificarea propusă 

pentru lit. n), or norma din pct.3 sbp.1) lit. n)  

are un alt obiect de reglementare decît cel înțeles 

de către autorul propunerii, astfel  norma 

criticată indică asupra uneia din multitudinea 

funcțiilor PIGD care prevede posibilitatea creării 

modulului  de anonimizare a datelor cu caracter 

personal,  iar noțiunile de anonimizare și 
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- la lit. o) propunem completarea după cuvintele „hotărîrilor 

judecătoreşti" cu cuvintele „anonimizate sau, după caz, 

pseudonimizate"; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- la lit. q) nu este clar la care evaluare a judecătorilor se face referire 

şi dacă aceasta va fi o evaluare automatizată. Considerăm că prin 

această prevedere se încalcă scopul acestui sistem şi cerinţele 

prevăzute de art. 4 din Legea privind protecţia datelor cu caracter 

personal; 

pseudonimizare sunt  termeni bine-cunoscuți 

vorbitorilor limbii române precum și pe larg 

explicați în dicționarul explicativ al limbii 

române, cu atît mai mult, nici Legea nr. 133/ 

2011 privind protecția datelor cu caracter 

personal a cărui obiect de reglementare este mai 

apropiat acțiunilor de   anonimizare și 

pseudonimizarea nu conține noțiuni care ar 

explica sensul acestei terminologii. 

 

Nu se acceptă propunerea de completare a 

lit. o), or în scopul respectării legislației privind 

protecția datelor cu caracter personal,  Guvernul 

prin Hotărîrea nr. 1123 din 14.12.2010 a aprobat 

Cerinţele faţă de asigurarea securităţii datelor cu 

caracter personal la prelucrarea acestora în 

cadrul sistemelor informaţionale de date cu 

caracter personal, iar repetarea acestora va 

aglomera inutil textul proiectului.  

 

 

Nu se acceptă, deoarece în proiect expres 

există referirea la evaluarea performanțelor 

judecătorilor, iar avînd în vedere că aceasta se va  

efectua prin intermediul unui modul, evaluarea 

va fi automatizată. 

 

     66. La pct. 3 

 

- subpct. 2), în ceea ce priveşte accesul părţilor la dosar, nu este clar 

cum va fi realizat accesul părţilor la materialele din dosar: spre 

exemplu printr-o cerere de motivare, în care să fie stabilit cine, 

pentru cine, în conformitate cu care împuterniciri, care documente, 

pentru care acţiuni sau care tip de acces poate fi permis şi în ce 

condiţii; 

 

 

la lit. a) considerăm necesar a specifica că depunerea cererii în 

format electronic exclude necesitatea depunerii pe suport de hîrtie a 

acesteia. În caz contrar aceasta contravine Legii privind semnătura 

electronică şi documentul electronic unde este menţionat că 

documentele electronice sunt echivalente cu cele pe suport de hîrtie; 

Se acceptă parțial 

 

Nu se acceptă, deoarece norma conține 

suficiente reglementări privind condițiile de 

depunere a cererii. 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă, întrucît comportamentul 

participanților la proces este reglementat de alte 

acte normative (legislația procesuală), or 

obiectul de reglementare al proiectului este 

funcționalitatea tehnică a SIJ. 
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lit. d) considerăm că este o clauză imprevizibilă, deoarece nu toate 

pârțile în proces pot avea acces la toate probele, iar descărcarea 

trebuie să fie completată cu careva cerințe de securitate şi de 

conformitate, marcaj, preîntîmpinare etc; 

 

la lit. g) considerăm norma necorespunzătoare din care reiese că 

înregistrarea audio ce vizează tot procesul poate fi descărcată chiar 

şi de martor sau intervenientul accesoriu sau persoana care asistă la 

proces; 

 

 

la lit. h) propunem înlocuirea cuvîntului „funcţii" cu cuvîntul 

funcţionalităţi".  

 

 

 

4. La pct. 3 subpct. 3), avînd în vedere că nu toată informaţia despre 

activitatea instanţelor judecătoreşti este publică propunem 

completarea primei fraze, la final, după cuvintele „instanţelor de 

judecată' cu cuvintele „în condiţiile legii". De asemenea, nu este 

clar la ce date se face referire prin sintagma alte informaţii pentru 

justiţiabili (INDP, adresa de domiciliu etc); 

 

 

Se acceptă conceptual, norma a fost 

completată în final cu cuvintele „în condițiile 

legii” 

 

 

Se acceptă conceptual, norma a fost 

completată în final cu cuvintele „în condițiile 

legii” 

 

 

 

Se acceptă, la lit. h) cuvîntul  „funcţii” se 

substituie cu cuvîntul „funcţionalităţi”. 

 

 

 

Se acceptă conceptual, prima propoziție a 

fost completată în final cu cuvintele „în 

condițiile legii” 

 

      

67. La pct. 3 subpct. 4) considerăm necesar a specifica că în cadrul 

şedinţelor de judecată utilizarea dictafoanelor de către participanţii 

la proces va fi interzisă. Totodată, considerăm necesar a reformula 

sintagma ..asigurînd transparenta şi accesul publicului la justiţie", 

avînd în vedere că înregistrarea audio nu este pentru public, dar 

pentru participanţii la proces. 

Nu se acceptă 

 Obiectul de reglementare al proiectului este 

funcționalitatea tehnică a SIJ, iar 

comportamentul participanților la proces este 

reglementat de alte acte normative (legislația 

procesuală), iar accesul părților la înregistrările 

audio va fi în funcție de drepturile procesuale ale 

acestora. 

      68. La pct. 6 subpct. 5) considerăm necesar a adăuga în lista 

participanţilor la proces: executorul judecătoresc, administratorul 

de insolvabilitate, mediatorul; 

 

Nu se acceptă 

Executorul judecătoresc, administratorul de 

insolvabilitate, mediatorul întervin în proces 

conform calităților lor procesuale prevăzute de 

legislație și nu în funcție de profesia deținută. 
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      69. La pct. 6 subpct. 6) considerăm necesar a adăuga în lista 

documentelor: ordonanţa judecătorească, autorizarea; 

 

 Se acceptă parțial 

La pct. 6 subpct. 6) avea următorul cuprins: 

„6) Documentele: 

a) hotărîrea; 

b) sentința;  

c) decizia; 

d) încheierea; 

e) ordonanțele; 

f) titlul executoriu.”. 

 

      70. La pct. 11 subpct. 2) remarcăm că IDNP-ul persoanei fizice 

poate fi prelucrat doar dacă actul legislativ prevede în mod expres 

această prelucrare. Totodată, considerăm că utilizarea acestuia ca 

identificator nu este conformă şi urmează a fi prevăzută o altă 

modalitate; 

 

Nu se acceptă 

Legea procesuală prevede utilizarea IDNP-

lui și în acest context este acceptabilă 

prelucrarea acestuia deoarece actele legislative 

prevede în mod expres această prelucrare. 

     71. La pct. 16 lit. d) propunem substituirea cuvîntului 

„înregistrare” cu cuvîntul „prelucrare "; 

 

Se acceptă parțial 

Potrivit noțiunii din pct. 2 al proiectului 

sistem informațional judiciar (SIJ) este un sistem 

informațional automatizat destinat înregistrării, 

prelucrării, utilizării, păstrării, informațiilor… 

În context,  cuvîntului „înregistrare” nu este 

contrar conceptului proiectului din care motive 

s-a decis completarea normei din pct. 16 lit. d) 

după cuvîntul  „înregistrare” cu cuvîntele „ și 

prelucrare”.  

      72. La pct. 16 lit. f) propunem completarea prevederii, după 

cuvîntul „datelor''' cu sintagma „cu caracter personal; 
Nu se acceptă 

Atribuția posesorului și deținătorul SIJ din 

punct de vedere informațional, potrivit normei 

din pct. 16 lit. f)  este de a asigura securitatea şi 

protecția tuturor datelor din SIJ, iar în scopul 

reglementării protecției datelor   cu caracter 

personal,  Guvernul prin Hotărîrea nr. 1123 din 

14.12.2010 a aprobat Cerinţele faţă de 

asigurarea securităţii datelor cu caracter personal 

la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor 

informaţionale de date cu caracter personal, de 

care urmează să țină cont posesorul și 

deținătorul SIJ din punct de vedere 

informațional. 
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      73. La pct. 16 lit. j) recomandăm completarea prevederii, după 

cuvîntul „securitate" cu sintagma „...a datelor cu caracter personal 

din... " 

 

Se acceptă 

Pct. 16 lit. j)  va avea următorul cuprins: 

„j) monitorizează, după caz ajustează 

cerințele de securitate şi conformitate a SIJ la 

domeniul protecției datelor cu caracter 

personal;” 

 

     74. La pct. 16 lit. h) urmează a fi exclusă deoarece proiectul 

Regulamentului privind organizarea si funcţionarea SIJ stabileşte 

condiţiile de acces la datele din SIJ. 

 

Se acceptă  

Pct. 16 lit. h) cu textul „ h)  stabileşte în 

prezentul Regulament condiţiile de acces la 

datele din SIJ;” a fost exclusă din proiect, cu 

renumerotarea respectivă a literelor. 

      75. La pct. 16 lit. k) propunem suplinirea normei prevăzute la 

această literă cu următoarea atribuţie: „monitorizează în 

permanenţă şi după caz adaptează cerinţele de securitate şi 

conformitate la domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, 

notifică Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter 

Personal operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

" 

 

Se acceptă parțial 

Pct. 16 lit. j) din proiect va avea următorul 

cuprins: 

„j) monitorizează, după caz ajustează 

cerințele de securitate şi conformitate a SIJ la 

domeniul protecției datelor cu caracter 

personal;” 

 

     76. La pct. 18 (în proiect pct. 19), remarcăm că în prezent este 

elaborat proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la măsurile de 

consolidare a centrelor de date în sectorul public şi de raţionalizare 

a administrării sistemelor informaţionale de stat" prin care se 

intenţionează transformarea IS „Centrul de Telecomunicaţii 

Speciale" şi redenumirea acesteia în IP „Serviciul Tehnologii 

Informaţionale şi Securitate Cibernetică"; 

 

Se acceptă 

La data de 8 mai 2018 Guvernul a aprobat 

prin Hotărîrea nr. 414 cu privire la măsurile de 

consolidare a centrelor de date în sectorul public 

și de raționalizare a administrării sistemelor 

informaționale de stat, prin care Întreprinderea 

de Stat „Centrul de Telecomunicații Speciale” se 

reorganizează, prin transformare, în Instituția 

publică „Serviciul Tehnologia Informației și 

Securitate Cibernetică”. 

În acest context pentru pct. 18 (în proiect 

pct. 19),  se propune următorul cuprins: 

„19. Deținătorul tehnic este Instituția publică 

„Serviciul Tehnologia Informației și Securitate 

Cibernetică.”. 
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     77. La pct. 19 (în proiect pct. 20), recomandăm completarea cu 

următoarea atribuţie: „asigură suportul tehnic şi funcţional al 

Agenţiei şi, după caz în colaborare cu CNPDCP, în vederea 

asigurării unui nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter 

personal." 

 

Nu se acceptă 

În scopul respectării legislației privind 

protecția datelor cu caracter personal,  Guvernul 

prin Hotărîrea nr. 1123 din 14.12.2010 a aprobat 

Cerinţele faţă de asigurarea securităţii datelor cu 

caracter personal la prelucrarea acestora în 

cadrul sistemelor informaţionale de date cu 

caracter personal. 

     78. La pct. 23  (în proiect pct. 24) propunem completarea acestuia 

cu o nouă literă, după cum urmează: „asigură anonimizarea sau 

după caz pseudonimizarea hotărîrilor judecătoreşti înainte de a f i  

publicate "; 

Nu se acceptă 

Vezi argumentele din pct. 77. 

     79. La pct. 24 (în proiect pct. 24)  propunem completarea acestuia 

cu o nouă propoziţie, după cum urmează: „Informează neîntîrziat, 

dar nu mai tîrziu de 48 de ore din momentul schimbării raporturilor 

de muncă (suspendare, acordarea concediului, demisie, concediere) 

pentru retragerea sau suspendarea drepturilor de acces la sistem "; 

 

Nu se acceptă 

Accesul persoanelor la PIGD este 

condiționat de tehnica IT de la locul de muncă 

din cadrul instanței de judecată, iar odată cu 

absența (suspendare, demisie, etc.) acestuia de la 

locul de muncă persoana respectivă nu mai poate 

accesa  sistemul. 

    80. La pct. 26 (în proiect pct. 27)   recomandăm excluderea 

prevederilor referitoare la Regulamentul privind înregistrarea audio 

digitală a şedinţelor de judecată aprobat prin Hotărîrea Consiliului 

Superior al Magistraturii, Regulamentul privind modul de 

publicare a hotărîrilor judecătoreşti pe portalul unic al instanţelor 

judecătoreşti, deoarece acestea contravin cadrului juridic naţional, 

în speţă Legii cu privire la registre, Legii privind protecţia datelor 

cu caracter personal şi art. 54 alin. (2) din Constituţia RM. 

 

Nu se acceptă 

Potrivit art.14  alin.(1) al Legii 514/1995 
privind organizarea judecătorească    

înregistrarea audio şi/sau video a şedinţelor de 

judecată se realizează în modul stabilit de 

Consiliul Superior al Magistraturii. 

De asemenea, potrivit al  art. 10  alin. (5) al 

aceleiași legi  modul de publicare a hotărîrilor 

judecătoreşti este stabilit prin Regulamentul 

privind modul de publicare a hotărîrilor 

judecătoreşti, aprobat de către Consiliul 

Superior al Magistraturii. 

În acest context propunerea nu poate fi 

acceptată. 
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     81. La pct. 29 (în proiect pct. 30)  propunem reformularea primei 

propoziţii, după cum urmează:   Destinatar al datelor din SIJ se 

consideră persoana fizică sau juridică care este în drept potrivit 

legislaţiei în vigoare de a avea acces la informaţii cu accesibilitate 

limitată, consemnate în acest sistem.  În propoziţia a doua, după 

sintagma „legislaţia privind accesul la informaţie" se va pune 

virgulă şi se va suplini cu cuvintele „legislaţia privind protecţia 

datelor cu caracter personal, în continuare după text; 

 

Se acceptă 

Pct. 29 (în proiect pct. 30) va avea următorul 

cuprins: 

„30. Destinatarul  este persoana fizică sau 

juridică de drept privat sau public care este în 

drept, potrivit legislației de a avea acces la 

informaţii cu accesibilitate limitată. Drepturile şi 

obligaţiile solicitantului informației din SIJ se 

stabilesc în conformitate cu legislaţia privind 

accesul la informaţie, legislaţia privind protecția 

datelor cu caracter personal și prezentul 

Regulament.” 

      82. La pct. 30  (în proiect pct. 31)   nu este clar ce tip de acces va 

avea utilizatorul datelor din SIJ: deplin sau partajat, public sau 

intern. Totodată, nu este prevăzut ce drepturi va avea şi în ce 

condiţii se vor accesa datele; 

 

Nu se acceptă  

Scopul normei este de a specifica cercul 

utilizatorilor SIJ,  dar nu tipul de acces al 

acestora, or aspectele la care face trimitere 

autorul propunerii constituie obiectul de 

reglementare ale altor acte normative.  

Astfel, potrivit  art. 27  și 28 ale Legii nr. 

467 din  21.11.2003 cu privire la informatizare 

şi la resursele informaţionale de stat resursele 

informaţionale de stat sînt publice şi accesibile 

tuturor. Excepţie face informaţia documentată 

atribuită, conform legii, categoriei de informaţie 

cu acces limitat. Utilizatorii resurselor 

informaționale beneficiază de drepturi egale de 

acces la resursele informaţionale de stat şi nu 

sînt obligaţi să justifice, în faţa posesorilor 

acestor resurse, necesitatea obţinerii informaţiei 

solicitate, excepţie fiind informaţia cu acces 

limitat. 

De asemenea,  posesorii de resurse 

informaţionale asigură utilizatorii cu informaţie 

din resursele informaţionale de stat conform 

legislaţiei în vigoare şi contractelor de prestare 

a serviciilor de asigurare informaţională. 

În același context, potrivit pct. 30-32 din 

proiect utilizatorii beneficiază de drepturi de 

acces la informaţia din SIJ conform atribuției și 

funcției deținute și regimul juridic al informației 

accesate. Nivelul de acces la informaţie pentru 

fiecare participant corespunde funcţiei de 
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serviciu și/sau profilului de acces. Informația 

conținută în SIJ se accesează în conformitate cu 

Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind 

accesul la informaţie și limitele stabilite de 

aceasta, precum şi  alte acte normative în 

vigoare. 

      83. La pct. 33 (în proiect pct. 34)    în ultima propoziţie, la final 

recomandăm substituirea cuvîntului „aceasta" prin cuvintele „...de 

Legea privind protecţia datelor cu caracter personale şi alte legi 

conexe"; 

 

Nu se acceptă 

Este inutil specificarea expresă a Legii 

privind protecția datelor cu caracter personale în 

textul pct. 33 (în proiect pct. 34)    or, formula 

„alte acte normative în vigoare” presupune 

includerea în cercul actelor de reglementarea și a 

legii menționate supra.  

În acest contex, este inechitabilă 

prioritizarea acesteia în raport cu întreg pachetul 

de legi ce reglementează domeniul respectiv.   

 

      84. La pct. 33 (în proiect pct. 34)    şi pct. 44 (în proiect pct. 45)  

nu este clar la care Registru se face referire, probabil cuvîntul 

„Registru", urmează a fi substituit cu cuvîntul „SIJ"; 

 

Se acceptă 

 La pct. 33 (în proiect pct. 34)    şi pct. 44 (în 

proiect pct. 45)    cuvintele „Registru", a fost 

substituit cu cuvîntul „SIJ". 

     85. La pct. 41 (în proiect pct. 42)  remarcăm că interoperabilitatea 

poate avea loc doar în condițiile autorizării eliberate de CNPDCP; 

 

Nu se acceptă 

Realizarea interoperabilității va avea loc în 

condițiile legii inclusiv referitor la condițiile de 

autorizare CNPDCP.   

      86. La pct. 42 (în proiect pct. 43)   , considerăm necesar de a 

introduce obligaţia destinatarului de a asigura regimul de 

confidențialitate și securitate a datelor cu caracter personal devenite 

cunoscute, precum şi prevederi în vederea nefolosirii acestora în 

alte scopuri decît cele pentru care au fost furnizate. 

Totodată, avînd în vedere că s-au înregistrat cazuri cînd participanţii 

la proces, urmare a luării de cunoştinţă cu materialele dosarului, 

adesea fac publice informaţiile cunoscute, recomandăm 

identificarea unui mecanism privind informarea explicită a 

participanţilor la proces, înainte de a avea acces la datele din dosar, 

cu privire la obligaţia de a asigura regimul de confidenţialitate şi 

Nu se acceptă 

Regimul de confidențialitate și securitate a 

datelor cu caracter personal devenite cunoscute 

este asigurat potrivit art. 29 al Legii 133/2011 în  

temeiul căruia  operatorii şi terţii care au acces 

la datele cu caracter personal sînt obligaţi să 

asigure confidenţialitatea acestor date, iar 

potrivit art. 33 din aceiași lege pentru încălcarea 

legii, persoanele vinovate răspund în 

conformitate cu legislaţia civilă, 

contravenţională sau penală. 
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securitate a datelor cu caracter personal devenite cunoscute, precum 

şi în vederea nefolosirii acestora în alte scopuri decît cele pentru 

care au devenit cunoscute, iar încălcarea normelor legale privind 

protecţia datelor cu caracter personal va atrage răspunderea 

conform legislaţiei în vigoare. 

 

Astfel, dubla reglementarea a prevederilor 

este inoportună și va aglomera nejustificat textul 

proiectului.  

      87. La pct. 44 (în proiect pct. 45)    propunem suplinirea 

prevederilor statuate la lit. a) cu următorul text: „în condiţiile Legii 

privind protecţia datelor cu caracter personal; 

 

Nu se acceptă 

Norma de la pct. 44 (în proiect pct. 45)  

prevede că punerea la dispoziție a datelor din 

SIJ poate fi realizată prin acordarea accesului 

public la informația cu caracter public, plasată 

pe portalul național al instanțelor de judecată. 

În acest context, per contrario norma 

prevede interdicția la accesul publicului la 

informația ce prezintă date cu   caracter 

personal, concept ce rezultă din prevederile  

Legii privind protecția datelor cu caracter 

personal. 

      88. La pct. 44  (în proiect pct. 45)  lit. c) atragem atenţia că 

transmiterea datelor cu caracter personal prin reţele 

comunicaţionale ce nu corespund Cerinţelor fată de asigurarea 

securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în 

cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, 

aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 

(spre exemplu: expedierea informaiei prin intermediul e-mail-urilor 

personale de tipul @gmail.com, @mail.ru, @yahoo.com, etc.) nu 

este recomandată. în acest sens, urmează a fi prevăzut un canal 

securizat, în cadrul SIJ, în acest sens. 

 

Nu se acceptă 

În temeiul pct. 11 din Hotărîrea Guvernului 

nr. 1123 din 14 decembrie 2010 privind 

aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea 

securităţii  datelor cu caracter personal la 

prelucrarea acestora în cadrul sistemelor 

informaţionale de date cu caracter personal   

preîntîmpinarea scurgerii de informaţii care 

conţin date cu caracter personal, transmise prin 

canalele de legătură, este asigurată prin 

folosirea metodelor de cifrare a acestei 

informaţii, inclusiv cu utilizarea măsurilor 

organizaţionale, tehnice şi de regim. 

În acest context sistemul SIJ asigură 

securitatea întrucît cadrul legal conține norme 

suficiente în acest sens. 

  

      89. La pct. 45 (în proiect pct. 46)    în ultima propoziţie 

propunem substituirea sintagmei „în scopuri contrare legii” cu 

sintagma „contrar prevederilor legale din domeniul protecţiei 

datelor cu caracter personal"; 

 

Nu se acceptă 

Este inutil specificarea expresă a Legii 

privind protecția datelor cu caracter personale în 

textul pct. 45 (în proiect ptc. 46) or, formula „în 

scopuri contrare legii” presupune și contrar 

prevederilor legale din domeniul protecției 

datelor cu caracter personal.  
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În acest context, este inechitabilă 

prioritizarea acesteia în raport cu întreg pachetul 

de legi ce reglementează domeniul conex 

proiectului.    

      90. La pct. 47 (în proiect pct. 48)   se menţionează în care 

circumstanţe poate fi suspendat sau revocat dreptul de acces la SIJ, 

făcîndu-se referire la pct. 50, care nu este relevant situaţiei şi 

urmează a fi corectat în pct. 48 (în proiect pct. 49); 

 

Se acceptă  

În textul pct. 47 (în proiect pct. 48) din 

proiect,  cifra „50” a fost substituită cu cifra 

corespunzătoare urmare a modificărilor 

proiectului -  „49”. 

     91. La pct. 48 (în proiect pct. 49)   propunem completarea 

acestuia cu o literă nouă cu următorul conţinut: „la solicitarea 

CNPDCP sau în cazul pornirii unui proces contravențional sau 

penal pe faptul accesului ilicit de către persoana vizată''; 

 

Nu se acceptă 

Situația invocată de autorul propunerii este 

acoperită prin norma de la pct. 49 lit.d) care 

prevede -  alte cazuri, în limitele prevederilor 

legislației în vigoare. 

     92. La pct. 49  (în proiect pct. 51)  remarcăm că prevederea 

formulată la acest punct poate avea loc doar în condiţiile autorizării 

din partea CNPDCP. 

 

Nu se acceptă 

Actualizare va avea loc în condițiile legii 

inclusiv referitoare la autorizare din partea 

CNPDCP. 

     93. La Capitolul VI din proiectul Regulamentului, propunem 

redactarea titlului, după cum urmează: Prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi asigurarea protecţiei şi securităţii, informaţiei 

SIJ. 

în continuare, considerăm necesar de a completa de la început 

capitolul cu două puncte noi, cu următorul conţinut: 

„Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în 

conformitate cu prevederile Legii privind protecţia datelor cu 

caracter personal. " 

„în cadrul operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter 

personal efectuate conform prezentului Regulament se asigură 

respectarea drepturilor subiecţilor de date cu caracter personal: de 

acces la datele cu caracter personal, de intervenţie asupra acestor 

date, de opoziţie faţă de prelucrarea acestor date şi de acces la 

justiţie, conform prevederilor capitolului III din Legea privind 

protecţia datelor cu caracter personal. " 

Nu se acceptă 

Modificarea proiectului în conformitate cu 

propunerea formulată îngustează nejustificat 

obiectul de reglementare al proiectului, 

reducîndu-l la  asigurarea protecției și securității 

informației SIJ, doar în partea în care SIJ conține 

date cu caracter personal, or SIJ operează cu o 

multitudine de tipuri de informație ce ține de  

înregistrarea, prelucrarea, utilizarea, păstrarea, 

informațiilor cu privire la cererile de chemare în 

judecată și dosarelor instanțelor de judecată, din 

momentul înregistrării acestora pînă în 

momentul arhivării și publicării. 
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      94. La pct. 51 (în proiect pct. 54)     sintagma „aprobate prin 

legislaţie" urmează a fi substituită cu sintagma „de date cu caracter 

personal", după cum e formulat în Hotărîrea Guvernului nr. 1123 

din 14 decembrie 2010; 

Nu se acceptă 

Formula „aprobate prin legislaţie” a fost 

exclusă din proiect. 

 

     95. La pct. 52 (în proiect 55), recomandăm substituirea sintagmei 

„...se efectuează neîntrerupt..." cu sintagma „...urmează a f i  

actualizate permanent...", în continuare după text; 

 

Se acceptă  

Norma din pct. 52 (în proiect 55),  va avea 

următorul cuprins: 

„55. Măsurile de protecţie şi securitate a 

datelor din SIJ reprezintă o parte componentă a 

lucrărilor de creare, dezvoltare şi exploatare a 

SIJ şi se actualizează  de către toţi subiecţii  

SIJ.”. 

     96. La pct. 53 (în proiect 56),  subpct. 1)  propunem de a completa 

lista cu cuvîntul sistemele de evidenţă"1 

Se acceptă 

La pct. 53 (în proiect 56), la subpct. 1) după 

cuvintele „sistemele de gestiune a bazelor de 

date”  se completează cu cuvintele  „ sistemele 

de evidenţă”. 

      97. La pct. 60 (în proiect 64),  propunem excluderea cuvîntului 

„informatic" din ultima propoziţie şi completarea acestui punct cu 

următoarea propoziţie: 

 

„ Verificarea legalităţii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu 

caracter personal, desfăşurate în cadrul Registrului de stat al 

actelor locale, se efectuează de către Centrul Naţional pentru 

Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova"; 

 

Se acceptă parțial 

La pct. 60 (în proiect 64), din ultima 

propoziţie se exclude cuvîntul  „informatic”. 

 

Propunerea de completare a normei cu 

propoziția cu cuprinsul indicat nu se acceptă 

întrucît acesta este mult distanțat de obiectul de 

reglementare a normei respective. 

De asemenea, acest drept este deja prevăzut 

în alte acte normative. 

     98. După pct. 64 (în proiect 68),  propunem un nou punct cu 

următorul conţinut: 

„In cazul producerii incidentelor de securitate în cadrul SIJ, se vor 

întreprinde măsurile necesare pentru depistarea sursei de 

producere a incidentului, se va efectua analiza acestuia şi se vor 

înlătura cauzele incidentului de securitate cu informarea, în termen 

de 72 de ore din momentul producerii incidentului de securitate, a 

Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal 

al Republicii Moldova ".  

 

Nu se acceptă 

Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 

decembrie 2010 privind aprobarea Cerinţelor 

faţă de asigurarea securităţii  datelor cu caracter 

personal la prelucrarea acestora în cadrul 

sistemelor informaţionale de date cu caracter 

personal  conține un întreg capitol (nr. XII.) ce 

reglementează gestionarea incidentelor de 

securitate a sistemelor informaționale de date cu 

caracter personal, iar Secţiunea 1 prevede norme 

ce țin de organizarea instructajului de 

reacţionare la incidentele de securitate a 



34 
 

sistemelor informaţionale de date cu caracter 

personal, iar dublarea acestora în textul 

proiectului nu este oportună. 

 

  99. Cu referire la cererile model, prevăzute în anexele la 

proiectul Regulamentului, atragem atenţia asupra faptului că 

potrivit pct. 54 din Cerinţele faţă de asigurarea securităţii datelor cu 

caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor 

informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010, informaţia ieşită din 

sistem, care conţine date cu caracter personal, se marchează, 

indicîndu-se prescripţii pentru prelucrarea ulterioară şi 

răspîndirea acesteia, inclusiv indicîndu-se numărul de 

identificare unic al deţinătorului de date cu caracter personal. 

 

Nu se acceptă 

Cererile respective sunt un model-tip și nu 

neapărat vor conține date cu caracter personal, 

iar pentru situațiile cînd acestea vor conține 

astfel de date persoanele urmează să țină cont de 

prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1123 din 14 

decembrie 2010 privind aprobarea Cerinţelor 

faţă de asigurarea securităţii  datelor cu caracter 

personal la prelucrarea acestora în cadrul 

sistemelor informaţionale de date cu caracter 

personal. 

      100. Totodată, analizînd textul proiectului Regulamentului nu 

este clar termenul de stocare a datelor cu caracter personal în cadrul 

SIJ, în contextul în care: 

potrivit art. 4 alin. (1) lit. (e) din Legea privind protecţia datelor cu 

caracter personal, datele cu caracter personal trebuie să fie stocate 

într-o formă care să permită identificarea subiecţilor datelor cu 

caracter personal pe o perioadă care nu va depăşi durata necesară 

atingerii scopurilor pentru care sînt colectate şi ulterior prelucrate; 

conform art. 11 alin. (3) al aceluiaşi act legislativ, la încheierea 

operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă 

subiectul acestor date nu şi-a dat consimţămîntul pentru o altă 

destinaţie sau pentru o prelucrare ulterioară, acestea vor fi distruse, 

transferate unui alt operator, cu condiţia ca operatorul iniţial să 

garanteze faptul că prelucrările ulterioare au scopuri similare celor 

în care s-a făcut prelucrarea iniţială, transformate în date anonime şi 

stocate exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau 

ştiinţifică; 

potrivit art. 23 alin. (3) din Legea cu privire la registre, la expirarea 

termenului de păstrare a documentelor, acestea pot fi lichidate, dacă 

legea nu prevede astfel. 

   De asemenea, remarcăm despre lipsa reglementării procedurilor 

necesar a fi realizate după  expirarea termenului de păstrare a 

datelor cu caracter personal. 

Astfel, ar fi oportun regăsirea în proiectul Regulamentului a 

Nu se acceptă 

Norme referitoare la termenul de stocare a 

datelor cu caracter personal precum și la 

procedurile necesare de a fi realizate după  

expirarea termenului de păstrare a datelor cu 

caracter personal se regăsesc în detalii în Legea 

nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter 

personal, iar dubla reglementare a acestora va 

aglomera inutil textul proiectului.  
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prevederilor ce reies din art. 11 alin. (3) al Legii privind protecţia 

datelor cu caracter personal. 

 

     102. Suplimentar remarcăm că, potrivit Regulamentului nr. 679 

din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(DGPR), este obligatoriu ca anumiţi operatori şi persoane 

împuternicite de operatori să desemneze un responsabil de protecţia 

datelor cu caracter personal (art.37-39). 

Aceasta va fi obligaţia tuturor autorităţilor şi organismelor 

publice (indiferent de tipul datelor prelucrate) şi pentru celelalte 

organizaţii care - ca şi activitate principală -monitorizează în mod 

sistematic şi pe scară largă persoanele fizice sau prelucrează 

categorii speciale de date cu caracter personal pe scară largă. 

În acest sens, considerăm indispensabil ca prezentul 

Regulament să instituie obligaţia ca subiecţii SIJ, în special: 

posesorul, deţinătorul din punct de vedere informaţional al SIJ, 

deţinătorul tehnic SIJ şi registratorii, să instituie subdiviziuni 

responsabile de protecţia datelor cu caracter personal sau cel puţin o 

persoană responsabilă de protecţia datelor, care trebuie să dispună 

de autonomie şi resurse suficiente pentru îndeplinirea sarcinilor 

într-un mod eficient. 

Pentru asigurarea unei aplicări unitare a prevederilor menţionate 

supra din DGPR, Grupul de Lucru Art. 29 de pe lângă Comisia 

Europeană a emis Ghidul privind Responsabilul cu protecţia datelor 

(DPO), care poate fi accesat la adresa 

http://www.dataprotection.ro/servletA^iewDocument?id=1384 

Nu se acceptă 

Propunerea nu constituie obiect de 

reglementare  al proiectului. 

11. PROGRAMUL 

PENTRU 

JUSTIȚIE 

TRANSPARENTĂ 

103. În contextul implementării Protocolului de colaborare 

încheiat cu Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, 

Consiliul Superior al Magistraturii şi Compania Millennium 

DPI Partners LLC,  vă aducem la cunoştinţă că Programul 

pentru Justiţie Transparentă a instalat în luna ianuarie 2018, 

20 de seturi de sisteme de înregistrare video şi teleconferinţâ 

(15 seturi în cadrul instanţelor de fond, 4 seturi în cadrul 

Curţilor de Apel şi un set în cadrul Curţii Supreme de Justiţie) 

Astfel, instanţele de judecată au posibilitatea de a interacţiona 

Se acceptă 

Proiectul Hotîrîrii Guvernului se 

completează cu pct. 4 cu următorul cuprins: 

 

„4. Hotărîrea Guvernului nr.593 din 24 

iulie 2017 cu privire la aprobarea 

Conceptului tehnic al Sistemului 

informațional judiciar (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2017, nr. 316-321,  art. 

http://www.dataprotection.ro/servletA%5eiewDocument?id=1384
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cu deţinuţii din penitenciare prin teleconferinţă, înregistra 

video şedinţele de judecată, şi de a utiliza sistemul de 

teleconferinţâ în vederea realizării schimbului de experienţe 

între instanţe şi organizarea instruirilor la distanţă. 

Totodată, utilizarea pe scară largă a sistemului de 

teleconferinţâ şi/sau înregistrare video a şedinţelor de judecată 

va putea fi realizată numai în baza unui cadru legal bine 

definit. Teleconferinţa şi înregistrarea video a şedinţelor de 

judecată este prevăzută atât de Codul de Procedură Civilă, cât 

şi de Codul de Procedură Penală, însă statutul juridic al 

sistemului de teleconferinţâ şi/sau înregistrare video a 

şedinţelor de judecată nu este reglementat. 

Având în vedere cele indicate mai sus, vă aducem la 

cunoștință că pe moment, datorită incertitudinii legislative, 

Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informaţiei și 

Securitate Cibernetica” nu poate prelua în mentenanţă şi 

respectiv nu poate asigura în viitor funcţionalitatea sistemului 

de teleconferinţâ 

Drept urmare, întru deblocarea situaţiei create, intervenim 

în adresa dumneavoastră cu solicitarea de a modifica 

Hotărârea Guvernului nr. 953 din 24.07.2017 cu privire la 

aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional 

judiciar, prin includerea în pct. 8 a acesteia a sistemului de 

teleconferinţă şi/sau înregistrare video a şedinţelor de 

judecată, ca parte componentă a sistemului informaţional 

judiciar. 

În aceiaşi ordine de idei, având în vedere că 

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Sistemului 

informaţional judiciar este un act subsidiar Conceptului tehnic 

al Sistemului informaţional judiciar, solicităm, de asemenea, 

modificarea acestuia prin includerea în pct. 3 a 

Regulamentului, prevederi cu referire la sistemul de 

teleconferinţă şi/sau înregistrare video a şedinţelor de judecată 

şi atribuirea acestui sistem a statutului de parte componentă a 

sistemului informaţional judiciar. 

 

757), se modifică după cum urmează: 

1) Punctul 8, subpunctul 4) va avea 

următorul cuprins: 

„4) Soluția informatică a ședințelor de 

judecată (SIaS) - aplicație destinată 

desfășurării teleconferințelor, înregistrării 

audio/video a ședințelor de judecată cu 

utilizarea echipamentului periferic şi soft 

special de înregistrare.  

Principalul obiectiv al SIaS este 

îmbunătăţirea din punct de vedere tehnico-

informațional a procedurii de desfășurare  a  

ședințelor de judecată, asigurînd 

transparența proceselor judiciare şi accesul 

publicului la justiție.”; 

2) Punctul 15, subpunctul 4), litera d) 

va avea următorul cuprins: 

„d) înregistrarea ședințelor de judecată 

prin intermediul soluției informatice a 

ședințelor de judecată;”; 

3) La punctul 19 cuvintele „ÎS „Centrul 

de Telecomunicații Speciale” se substituie 

cu cuvintele „Instituția publică „Serviciul 

Tehnologia Informației și Securitate 

Cibernetică”; 

4) Punctul 25, subpunctul 6) va avea 

următorul cuprins: 

„6  Documentele: 

a) hotărîrea; 

b) sentința;  

c) decizia; 

d) încheierea; 

e) ordonanțe; 

f) titlul executoriu.”. 

 

Pct. 3 sbp. 4) din Regulamentul 

proiectului   va avea următorul cuprins: 

„4) Soluția informatică a ședințelor de 
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judecată (SIaS) - aplicație destinată 

desfășurării teleconferințelor, înregistrării 

audio/video a ședințelor de judecată cu 

utilizarea echipamentului periferic şi soft 

special de înregistrare.  

 Principalul obiectiv al SIaS este 

îmbunătăţirea din punct de vedere tehnico-

informațional a procedurii de desfășurare  a  

ședințelor de judecată, asigurînd 

transparența proceselor judiciare şi accesul 

publicului la justiție.”. 
 

 

 

 

 

Ministru              Victoria IFTODI 


