
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea  

Regulamentului cu privire la Sistemul informaţional automatizat „Registrul persoanelor 

reţinute, arestate şi condamnate” 

 

Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea proiectului 

   Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Sistemul 

informaţional automatizat „Registrul persoanelor reţinute, arestate şi condamnate”, este elaborat 

de către Ministerul Justiţiei în comun cu Departamentul Instituţiilor Penitenciare. 

Argumentarea necesităţii de reglementare 

  Extinderea Uniunii Europene oferă statelor de frontieră, inclusiv  Republicii Moldova, 

posibilitatea promovării unei politici de apropiere treptată prin sporirea gradului de integrare 

economică şi aprofundarea colaborării juridice. Prin apropierea normelor de drept se 

subînţelege, de asemenea, efectuarea acţiunilor cu privire la perfecţionarea legislaţiei în 

domeniul protecţiei drepturilor persoanelor de categorie specială (persoanelor reţinute, arestate, 

condamnate), care sînt limitate în drepturile, acţiunile şi libertăţile lor de către puterea legislativă 

şi executivă. 

Crearea Sistemului informaţional automatizat de evidenţă a persoanelor reţinute, arestate şi 

condamnate, deţinute în instituţii penitenciare, va permite nu numai monitorizarea automată a 

condiţiilor de detenţie şi de tratare a deţinuţilor (inclusiv a deciziilor luate cu privire la plîngerile 

lor), dar şi participarea activă a comunităţii internaţionale şi a societăţii civile la promovarea 

valorilor democratice şi respectarea drepturilor omului, precum şi ridicarea nivelului culturii 

juridice a funcţionarilor publici care activează în sistemul penitenciar.  În prezentul Regulament 

sînt stabilite subiecţii, obligaţiile şi drepturile participanţilor şi administratorului SIA RPRAC, 

modalitîţile de conectare, accesare la sistem, asigurarea protecţiei şi securităţii sistemului, 

precum şi rejimul juridic de utilizare a datelor din SIA RPRAC. 

Ca premisă pentru elaborarea Regulamentului a servit Hotărîrea Guvernului nr. 1202 din 

17 octombrie 2006, prin care a fost trasată sarcina de a elabora Concepţia Sistemului 

informaţional automatizat „Registrul de stat al persoanelor reţinute, arestate şi condamnate”, 

Hotărîrea Guvernului nr. 25 din 18.01.2008 cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului 

informaţional automatizat „Registrul persoanelor reținute, arestate şi condamnate” precum şi 

recomandările Comitetului pentru Prevenirea Torturii al Consiliului Europei. 

De asemenea, la elaborarea Regulamentului cu privire la Sistemul informaţional 

automatizat „Registrul persoanelor reţinute, arestate şi condamnate” s-a ţinut cont de o serie de 

acte legislative, care au tangenţă directă la sistemul informaţional repectiv cum ar fi:  Legea nr. 

216-XV din 29 mai 2003 cu privire la Sistemul informaţional integral automatizat de evidenţă a 

infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni, Legea nr.71 din 22 

martie 2007 cu privire la registre, Legea nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu 

caracter personal. 

Astfel,  în conformitate cu prevederile articolului 16 din Legea cu privire la registre, înainte 

de punerea în exploatare a sistemului informaţional automatizat destinat ţinerii registrului de stat, 

autoritatea publică care a instituit registrul aprobă regulamentul cu privire la modalitatea de 

ţinere a registrului. Articolul 5 din Legea  cu privire la Sistemul informaţional integral 

automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit 

infracţiuni, Departamentul Instituțiilor Penitenciare este participant la Sistem şi respectiv: 

a) iau parte la crearea, implementarea şi dezvoltarea Sistemului; 

b) fac propuneri cu privire la modificarea actelor normative existente care 

reglementează funcţionarea Sistemului; 

c) prezintă şi primesc gratuit informaţia cu caracter criminal conţinută în banca centrală de 

date şi în băncile locale de date, precum şi rapoartele statistice generalizate; 

   Potrivit punctului 8 şi 10 din anexa nr.1 şi punctul 5 din anexa nr.2 al Hotărîrei Guvernului cu 

privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat „Registrul persoanelor 

reţinute, arestate şi condamnate” stabileşte că, procedura şi tipurile informaţiei care se acordă 

utilizatorilor sînt determinate în Regulamentul cu privire la Sistemul informaţional automatizat 

„Registrul persoanelor reţinute, arestate şi condamnate”, aprobat de Guvern, or Departamentul 



Instituţiilor Penitenciare prin intermediul Ministerului Justiţiei este posesorul Registrului şi este 

responsabil de elaborarea şi aprobarea Regulamentului menţionat. 

Scopul şi obiectivele urmărite prin adoptarea actului normativ 

Scopul şi obiectivul urmărit prin adoptarea proiectului constă în  asigurarea funcţionării 

Sistemului informaţional automatizat „Registrul persoanelor reţinute, arestate şi condamnate”, 

precum şi în optimizarea proceselor de schimb informaţional a organelor de drept în regim on-

line. 

Fundamentarea economico financiară 

Organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul persoanelor 

reținute, arestate și condamnate” se efectuează din contul şi în limitele mijloacelor alocate 

Departamentului Instituțiilor Penitenciare, altor ministere şi autorităţi ale administraţiei publice 

din bugetul de stat, precum şi din contul mijloacelor speciale prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Rezultatele expertizei juridice 

Proiectul este compatibil cu prevederile actelor legislative şi normative care reglementează 

domeniul în cauză şi corespunde exigenţelor tehnicii legislative 

Respectarea transparenței în procesul decizional 

Proiectul Hotărîrii Guvernului a fost plasat pe pagina web a Ministerului Justiţiei, 

compartimentul Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre 

coordonare. 
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