
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea  

Regulamentului cu privire la 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 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 drept urmare a săvîrşirii 

unor infracţiuni sau contravenţii. 

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

condamnate, 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 domeniu. Prezentul Regulament stabileşte obligaţiile şi drepturile participanţilor şi 

administratorului SIA RPRAC, subiecţii registrului, modalităţile de conectare, accesare la 

sistem, asigurarea protecţiei şi securităţii sistemului, precum şi regimul juridic de utilizare a 

datelor din SIA RPRAC. 

Ca premisă pentru elaborarea Regulamentului a servit pct. 6.4.4 (1) din Planul de Acţiuni 

privind implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, precum 

şi Hotărîrea Guvernului nr. 1202 din 17 octombrie 2006 cu privire la aprobarea Concepţiei 

Sistemului infromaţional integrat al organelor de drept 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 ianuarie 2008 cu privire la 

aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat „Registrul persoanelor reţinute, 

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 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 8 iulie 2011 privind protecţia 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.  

        Potrivit pct. 8 şi 10 din anexa nr. 1 şi pct. 5 din anexa nr. 2 din Hotărîrea Guvernului cu 

privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat „Registrul persoanelor 

reţinute, arestate şi condamnate”, 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. 

Secţiunea I a Regulamentului, cu denumirea “Dispoziţii generale”, stabileşte baza juridică 

a sistemului informaţional automatizat “Registrul persoanelor reţinute, arestate şi condamnate” 

(în continuare SIA RPRAC), precum şi locul sistemului în cadrul resurselor informaţionale de 



stat. În conformitate cu prevederile Legii 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, precum şi a Concepţiei SIA RPRAC, se definesc noţiunile de bază ale 

registrului şi anume: complex de mijloace software şi hardware şi utilizator. 

Secţiunea a II-a a Regulamentului, întitulată “Subiecţii raporturilor juridice în domeniul 

creării şi funcţionării SIA RPRAC”, stabileşte proprietarul, posesorul, deţinătorul, registratorul şi 

subregistratorul registrului. În conformitate cu Legea nr. 71 din 22 martie 2007 cu privire la 

registre, proprietarul SIA RPRAC este statul, iar posesorul este Departamentul instituţiilor 

penitenciare subordonată Ministerului Justiţiei ce asigură condiţiile juridice, organizatorice şi 

financiare pentru crearea şi gestionarea registrului. Conform Concepţiei SIA RPRAC, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 25 din 18 ianuarie 2008, în pct. 12 se prevede expres lista 

registratorilor sistemului care sunt: penitenciarele, serviciile medicale ale penitenciarelor, 

precum şi întreprinderile sistemului penitenciar şi asociaţiile lor. Astfel, în conformitate cu art. 

13 alin. 3, în   pct. 7 al proiectului Regulamentului prevede că registratorul îşi deleagă funcţiile 

de introducere nemijlocită a datelor în Registru subregistratorilor pe criterii de competenţă 

funcţională, după cum urmează: 

1) Ministerul Afacerilor Interne, conform competenţei, organizează şi ţine evidenţa: 

persoanelor reţinute pentru suspiciunea săvîrşirii infracţiunilor; persoanelor reţinute pentru 

suspiciunea săvîrşirii contravenţiilor. 

2) Centrul Naţional Anticorupţie, conform competenţei, organizează şi ţine evidenţa: 

persoanelor reţinute pentru suspiciunea săvîrşirii infracţiunilor; persoanelor reţinute pentru 

suspiciunea săvîrşirii contravenţiilor. 

3) Oficiul Central de Probaţiune, conform competenţei, organizează şi ţine evidenţa: 

persoanelor arestate la domiciliu; persoanelor condamnate la pedepse nonprivative de libertate. 

În aceeaşi ordine de idei se stabileşte şi deţinătorul SIA RPRAC ca fiind serviciul autorizat al 

Departamentului instituțiilor penitenciare responsabil de gestionarea şi operarea resurselor 

informaţionale ale registrului. 

Secţiunea a III-a a Regulamentului, întitulată “Gestionarea şi asigurarea funcţionării SIA 

RPRAC”, stabileşte faptul că Registrul persoanelor reţinute, arestate şi condamnate este ţinut 

doar în format electronic. Aceasta reiese din necesitatea facilitării şi accelerării schimbului de 

informaţie între organele de drept cu scopul de a asigura o promptitudine din partea organelor 

competente întru întreprinderea acţiunilor privind protecţia drepturilor persoanelor de categorie 

specială (persoanele reţinute, arestate şi condamnate), care sunt limitate în drepturile, acţiunile şi 

libertăţile lor de către puterea legislativă şi executivă. De asemenea, din aceleaşi condiderente, 

participanţii la SIA RPRAC vor avea acces la baza de date în regim nonstop. În aceeaşi ordine de 

idei, modul de prelucrare a categoriei speciale de date cu caracter personal din SIA RPRAC se va 

efectua în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu 

caracter personal, Hotărîrii Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 privind Cerinţele faţă de 

asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor 

informaţionale de date cu caracter personal, Regulamentului cu privire la implementarea 

măsurilor de securitate, precum şi a ghidului de utilizare ale SIA RPRAC, elaborat de posesor şi 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului. 

Secţiunea a IV-a a Regulamentului, întitulată “Drepturile şi obligaţiile participanţilor SIA 

RPRAC”, stabileşte, în particular, obligaţiile de bază  a posesorului, a registratorului şi 

subregistratorului, precum şi a utilizatorului. De asemenea sunt specificate drepturile generale 

ale participanţilor SIA RPRAC. 

Secţiunea a V-a a Regulamentului, întitulată “Drepturile şi obligaţiile deţinătorului SIA 

RPRAC”, stabileşte în aceeaşi formă analogică secţiunii IV drepturile şi obligaţiile de bază a 

deţinătorului registrului. La pct. 23 subpct. 11, în scopul asigurării securităţii informaţiilor cu 

privire la categoriile speciale de date cu caracter personal, deţinătorul SIA RPRAC, este obligat 

să prezinte anual pînă la data de 31 ianuarie, Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu 

Caracter Personal al Republicii Moldova, a unui raport generalizat despre incidentele de 

securitate care au avut loc în cadrul funcţionării sistemului informaţional. 

Secţiunea a VI-a a Regulamentului, întitulată “Regimul juridic de utilizare a datelor din 

SIA RPRAC”, stabileşte modul şi nivelul de acces al participanţilor registrului la sistemul 



informaţional automatizat. Prin urmare pct. 25 menţionează faptul că accesul la baza de date a 

SIA RPRAC este condiţionat de exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu de către 

utilizator. Astfel, registratorul sau subregistratorul are acces tehnic la datele din SIA RPRAC, 

ceea ce presupune introducerea, modificarea şi radierea informaţiei înregistrate de ei, iar restul 

utilizatorilor au acces informaţional la datele din SIA RPRAC, ceea ce presupune vizualizarea 

informaţiei numai în formatul individual, permis pentru fiecare utilizator în parte. În unele cazuri 

registratorul sau subregistratorul poate avea rol de utilizator cu acces informațional la informația 

la care accesul pentru ei este limitat. De asemenea, se intezice participanţilor SIA RPRAC, de a 

modifica datele obţinute, precum şi utilizarea lor în alte scopuri decît cele prevăzute de legislaţie, 

iar în cazul utilizării acestora sunt obligaţi de a indica sursa lor. 

Secţiunea a VII-a a Regulamentului, întitulată “Modalitatea de conectare/deconectare a 

participanţilor la SIA RPRAC”, stabileşte procedura de funcţionare a sistemului informaţional 

automatizat “Registrul persoanelor reţinute, arestate şi condamnate”. Astfel, executarea lucrărilor 

necesare de instalare a mijloacelor software la locurile de muncă autorizate ale registratorilor şi 

acordarea suportului la conectarea acestora la banca centrală de date a SIA RPRAC se face de 

către deţinătorul registrului. De asemenea sunt stabilite şi condiţiile de suspendare a funcţionării 

sistemului informaţional automatizat (pct. 32), precum şi revocarea dreptului de acces la banca 

centrală de date a SIA RPRAC în cazurile prevăzute expres în pct. 35 al Regulamentului. 

Secţiunea a VIII-a a Regulamentului, întitulată “Modalitatea de accesare a SIA RPRAC 

de către alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice”, stabileşte procedura de 

acces la informaţia SIA RPRAC pentru alte organe centrale de specialitate ale administraţiei 

publice ce se pun la dispoziţia acestora în baza acordului încheiat între deţinătorul SIA RPRAC 

şi organul central de specialitate al administraţiei publice, la solicitarea conducătorului organului. 

De asemenea, se menţionează expres faptul că informaţiile recepţionate în baza acordului nu pot 

fi transmise persoanelor neautorizate în lipsa autorizaţiei acordate în prealabil atît de 

deţinătorul/posesorul sistemului cît şi furnizorului acestor date.  

Secţiunea a IX-a a Regulamentului, întitulată “Asigurarea protecţiei şi secutităţii 

informaţiei şi resurselor informaţionale ale SIA RPRAC”, stabileşte atît obiectele, cît şi metodele 

de protecţie  a categoriilor speciale de date cu caracter personal privind persoanele reţinute, 

arestate şi condamnate. Prin urmare, în vederea asigurării securităţii şi protecţiei informaţionale, 

precum şi asigurarea implementării Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu 

caracter personal, pct. 42 al Regulamentului prevede următoarele măsuri de protecţie: 

1) prevenirea conexiunilor neautorizate la reţelele telecomunicaţionale şi interceptării cu 

ajutorul mijloacelor tehnice speciale a datelor din SIA RPRAC transmise prin aceste reţele, 

asigurată prin folosirea metodelor de cifrare şi criptare a acestei informaţii, inclusiv cu utilizarea 

măsurilor organizatorice, tehnice şi de regim;  

2) excluderea accesului neautorizat la categoriile speciale de date cu caracter personal din 

SIA RPRAC, asigurată prin folosirea mijloacelor speciale tehnice şi de program, cifrarea acestor 

informaţii, inclusiv prin măsurile organizatorice şi de regim;  

3) prevenirea acţiunilor speciale tehnice şi de program, care condiţionează distrugerea, 

modificarea categoriilor speciale de date cu caracter personal sau defecţiuni în funcţionarea 

complexului tehnic şi de program, asigurată prin metoda folosirii mijloacelor de protecţie 

speciale tehnice şi de program, inclusiv a programelor licenţiate, programelor antivirus, 

organizarea sistemului de control al securităţii softului şi efectuarea periodică a copiilor de 

siguranţă;  

4) prevenirea acţiunilor intenţionate şi/sau neintenţionate ale utilizatorilor, care pot 

conduce la distrugerea sau modificarea datelor din SIA RPRAC.   

În aceeaşi ordine de idei, fiecare participant desemnează o persoană subordonată nemijlocit 

conducătorului instituţiei, responsabilă de elaborarea, implementarea şi monitorizarea respectării 

prevederilor politicii de securitate informaţională. 

Secţiunea a X-a a Regulamentului, întitulată “Controlul şi răspunderea”, stabileşte 

metodele controlului intern şi extern al gestionării registrului. Totodată, persoanele cu funcţii de 

răspundere, în obligaţiile cărora intră gestionarea SIA RPRAC, furnizarea categoriilor speciale 

de date cu caracter personal din SIA RPRAC, precum şi asigurarea funcţionării SIA RPRAC, vor 

purta răspundere personală în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru plenitudinea, 



autenticitatea, veridicitatea, integritatea informaţiilor, precum şi pentru păstrarea şi utilizarea lor. 

Scopul şi obiectivele urmărite prin adoptarea actului normativ 

Scopul şi obiectivul urmărit prin adoptarea proiectului constă în asigurarea implementării 

pct. 6.4.4 (1) al Planului de Acţiuni privind implementarea Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011-2016, asigurarea funcţionării Sistemului informaţional automatizat 

„Registrul persoanelor reţinute, arestate şi condamnate”, precum şi optimizarea proceselor de 

schimb informaţional a organelor de drept în regim on-line.  

Fundamentarea economico financiară 

Organizarea şi funcţionarea Registrului persoanelor reţinute, arestate și condamnate se 

efectuează din contul şi în limitele mijloacelor alocate Departamentului instituţiilor penitenciare, 

altor ministere şi autorităţi ale administraţiei publice din bugetul de stat, precum şi din contul 

mijloacelor speciale prevăzute de legislaţia în vigoare. Astfel, implementarea prezentului proiect 

nu va necesita cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat. 

Respectarea transparenţei 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. 

 

 

 

Viceministru                                                               Nicolae EŞANU 
 


