
SINTEZA OBIECŢIILOR ŞI PROPUNERILOR  

la proiectul Hotărîrii Guvernului  

 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la  

Registrul persoanelor reţinute, arestate şi condamnate 
 

Nr.  Organul competent   Conţinutul obiecţiei/propunerii Opinia Ministerului 

Justiţiei 

1. Curtea Supremă de Justiţie 

Scrisoare nr.6-1810/13 din 

25 noiembrie 2013 

Comunică lipsa obiecţiilor şi propunerilor pe marginea acestuia. 

 

 

 

2. Procuratura Generală 

Scrisoare nr.11-1d/13-9454 

din 11 decembrie 2013 

Comunică lipsa obiecţiilor şi propunerilor pe marginea acestuia. 

 

 

 

3. Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Scrisoare nr. 01/1820 din  

13 decembrie 2013 

Prezintă unele observaţii şi propuneri: 

Cu referire la proiectul hotărîrii Guvernului: 

1. Menţionăm faptul că denumirea Regulamentului nu corespunde 

cerinţelor Legii cu privire la registre nr.71 din 22 februarie 2007. Capitolul IV al 

legii menţionate reglementează condiţiile de ţinere a registrelor (nu a 

sistemelor), care urmează să fie expuse în „regulamentul cu privire la ţinerea 

registrului”.  

Se acceptă parţial. 

Titlul va avea următoarea 

redacţie “Regulamentul cu 

privire la Registrul 

persoanelor reţinute, arestate 

şi condamnate” 

 

 



  
2. Pct.2 defineşte noţiunea de „administrator al SIA RPRAC”, iar 

Capitolul V determină obligaţiile şi drepturile acestui „administrator”. 

Menţionăm faptul că în conformitate cu prevederile Legii cu privire la registre, 

subiecţi ai raporturilor juridece în domeniul registrelor sunt: posesorul registrului; 

deţinătorul registrului; registratorul şi subregistratorul; furnizorul datelor 

registrului; destinatarul datelor registrului. Asemenea subiect ca 

„administratorul” nu poate fi regăsit în legea sus menţionată. Totodată, dacă este 

necesar, „Administratorul SIA RPRAC” ar putea fi determinat de Deţinătorul 

RPRAC în documentaţia de exploatare a sistemului software (instrucţiunea de 

exploatare) sau în instrucţiunile de serviciu, menite pentru a stabili modul de 

exploatare al SIA RPRAC.  

Se acceptă parţial. 
În Regulament, cuvîntul 

”administrator” se substituie 

cu cuvîntul ”deţinător”.   

3. Pct.6 determină „deţinătorul” şi „posesorul” RPRAC. Conform 

prevederilor, posesor al RPRAC ar trebui să fie  Ministerul Justiţiei (ca autoritate 

publică), iar deţinător (fiind desemnat de Posesorul RPRAC) poate fi numit 

Departamentul Instituţiilor Penitenciare sau altă instituţie. Atribuţiile respective 

pot fi transmise în temeiul actelor normative sau acordurilor încheiate între 

Posesorul şi Deţinătorul RPRAC. În contextul celor expuse este necesar de a 

opera modificări şi în HG nr.25 din 18 ianuarie 2008 „Cu privire la aprobarea 

Concepţiei Sistemului informaţional automatizat „Registrul persoanelor reţinute, 

arestate şi condamnate”.. 

Nu se acceptă. 

 Posesorul registrului este 

Departamentul Instituţiilor 

Penitenciare fiind de 

asemenea şi autoritatea 

administrativă subordonată 

Ministerului Justiţiei, care 

astfel nu contravine 

prevederilor art. 11 din Legea 

nr. 71 din 22.03.2007 cu 

privire la registre. În 

conformitate cu modificările 

efectuate la pct. 2 (supra) şi 

cu art. 12 al Legii nr. 71 din 

22.03.2007, deţinătorul 

registrului este centrul 

informaţional căruia 

posesorul registrului de stat i-

a delegat atribuţiile 

corespunzătoare. Prin urmare, 

la art. 3 din Legea cu privire 



la registre, centrul 

informaţional este definit ca 

persoana juridică sau 

subdiviziunea interioară a 

autorităţii administraţiei 

publice care se ocupă de 

exploatarea sistemului 

informaţional automatizat. 

4. Pct.11 stabileşte „evidenţa obiectelor informaţionale conform 

ghidului de utilizare al SIA RPRAC. 

Atenţionăm asupra faptului că: 

а) Regulamentul trebuie să conţină lista obiectelor informaţionale 

înregistrate, precum şi întregul set de atribute (date) ce le caracterizează (art.20 – 

înregistrarea, actualizarea, radierea; scenariile de bază; atributele obiectelor). 

În conformitate cu Legea nr.71 această informaţie se descrie detaliat şi pentru 

fiecare categorie de obiecte informaţionale în parte. 

b) însăşi ordinea de înregistrare a obiectelor informaţionale trebuie să 

fie elucidată în documente separate (instrucţiuni, ghid de utilizare etc.), care pot 

fi anexate la Regulament sau s-ar putea aproba prin ordin. 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu 

prevederile art. 20 al Legii 71 

din 22 martie 2007 cu privire 

la registre care stipulează că 

“Înregistrarea obiectelor 

registrului prevede 

înregistrarea iniţială a 

obiectului, operarea 

modificărilor în date şi 

radierea obiectului din 

registru. Condiţiile în care se 

efectuează fiecare din 

acţiunile enunţate sînt 

determinate de regulile ţinerii 

registrului pentru fiecare 

obiect al registrului 

respectiv.” Respectiv, regulile 

enunţate în articolul 

menţionat supra vor fi incluse 

în ghidul de utilizare SIA 

RPRAC aprobata prin 

Hotarire de Guvern.  

În această ordine de idei 



menţionăm că pct. 11  al 

prezentului Regulament este 

în conformitate cu prevederile 

art. 20 al Legii cu privire la 

registre, precum şi cu HG nr. 

25 din 18.01.2008 cu privire 

la Concepţia SIA RPRAC. 

5. Pct.15 limitează drepturile Registratorului, care în conformitate cu 

Legea nr.71 are dreptul de decizie asupra informaţiei (datelor) gestionate: 

înregistrarea iniţială a obiectului (inclusiv şi a atributelor acestuia) în registru, 

actualizarea şi radierea datelor din registru. 

Mai mult ca atît, această abordare vine în contradicţie cu Conceptul SIA 

RPRAC (pct.19, HG nr.25), în conformitate cu care înregistrarea, actualizarea şi 

radierea de la evidenţă a obiectelor informaţionale din RPRAC se efectuează 

nemijlocit de către Registrator prin intermediul locurilor automatizate personale 

şi nu prin calea de transmitere a documentelor Administratorului, pentru primirea 

deciziei de radiere de către acesta. 

 

Nu se acceptă. 

Conform pct. 23 (în redacţia 

anterioară) al proiectului 

Regulamentului, registratorii 

sau subregistratorii au acces 

tehnic la datele din SIA 

RPRAC, ceea ce presupune 

introducerea, modificarea şi 

radierea informaţiei 

înregistrate de către aceştia.  

Pct. 15 al proiectului 

Regulamentului face referire 

doar la categoriele speciale de 

date cu caracter personal. 

6. Regulamentul RPRAC conţine referinţe la „subregistrator” (pct.7, 

19, 20, 23) – subiect, care lipseşte în Conceptul SIA RPRAC. 

Nu se acceptă. 

Noţiunea de “subregistratura” 

prevăzută în proiectul 

Regulamentului nu 

contravine, prin esenţă, 

Concepţiei SIA RPRAC Nr. 

25 din 18.01.2008. 

Cu atît mai mult, 

“subregistratorul” prevăzut la 

art. 13 alin. 3 a Legii nr. 71 

din 22.03.2007 cu privire la 

registre, nu formează un 



subiect nou al reglementării. 

7. Pct.19-20 stabilesc „obligaţiile şi drepturile participanţilor la SIA 

RPRAC”, care sunt expuse superficial. În Regulament este inoportună utilizarea 

expresiilor de tipul „alţi participanţi”, deoarece rolul fiecărui participant la 

formarea RPRAC trebuie să fie descris detaliat, precum şi delimitarea atribuţiilor 

între Posesor, Deţinător şi Registrator. 

 

Se acceptă. 

8. Menţionăm faptul că Conceptul SIA relatează viziunea ideală a 

funcţionării întregului sistem şi este firesc faptul, că sistemul va fi elaborat nu în 

întregime, ci cum arată practica – parţial, pe module, „step by step”, mizînd pe 

posibilităţile fizice şi financiare ale Posesorului. Astfel, Regulamentul este un act 

normativ, care, reieşind din situaţia reală, reglementează participarea anumitor 

subiecţi, la formarea parţială a resursei informaţionale şi se aprobă pe principiul 

„aici şi acum”. Iar pe măsura dezvoltării sistemului (elaborarea modulelor, 

modificarea sau reorganizarea registrului) şi implicării altor subiecţi la formarea 

registrului apare necesitatea de adaptare a Regulamentului la situaţia reală – deci 

are loc o actualizare, în legătură cu ce şi se modifică.  

Reieşind din cele sus menţionate, Regulamentul în cauză poate fi 

promovat doar după aducerea acestuia în concordanţă cu prevederile Legii cu 

privire la registre, nr.71 din 22 februarie 2007, precum şi după înlaturarea 

obiecţiilor expuse mai sus.  

Se acceptă. 

4. Ministerul Afacerilor 

Interne 

Scrisoare nr.22/2923 din   

09 decembrie 2013 

Prezintă unele observaţii şi propuneri: 

Cu referire la proiectul hotărîrii Guvernului: 

 

1. La proiectul Hotărîrii de Guvern: 

La pct. 4 din proiectul hotărîrii, recomandăm ca sintagma 

„corespunzătoare” să fie substituită prin sintagma „la care Republica Moldova 

este parte”, în temeiul prevederilor art. 2 Convenţia de la Viena cu privire la 

dreptul tratatelor. 

Se acceptă. 



 

2. Potrivit art. 102 din Constituţie, precum şi art. 30 din Legea nr. 64 din 31 

mai 1990 cu privire la Guvern, hotărîrile aprobate de Guvern se contrasemnează 

de miniştrii care au obligaţia punerii lor în executare. În context, proiectul 

Hotărîrii Guvernului se va completa cu lista contrasemnatarilor.  

 

Se acceptă.  

3. La proiectul Regulamentului: 

În tot cuprinsul proiectului, sintagma ,,protecţia datelor de categorie 

specială cu caracter personal” se va substitui cu sintagma ,,categorii speciale de 

date cu caracter personal”, corespunzător terminologiei utilizate de Legea nr. 133 

din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.  

Se acceptă.  

 

4. Sub aspect general, deşi titlul Registrului se referă la persoanele reţinute, 

arestate sau condamnate, din cuprinsul lui rezultă că acesta se axează mai mult pe 

informaţia cu referire la persoanele aflate în detenţie în instituţiile sistemului 

penitenciar.  

Or, potrivit prevederilor art. 65 din Codul de procedură penală, reţinerea 

constă în privarea persoanei de libertate, însă pe o perioadă scurtă de timp, 

aceasta fiind o măsură procesuală de constrîngere şi nicidecum o modalitate de 

executare a pedepsei penale.  

 

Se acceptă. 

 

5. Pct. 6 determină că Departamentul Instituţiilor Penitenciare al 

Ministerului Justiţiei va fi deţinătorul şi posesorul SIA RPRAC şi va asigura 

condiţiile juridice, organizatorice şi financiare pentru crearea şi gestionarea 

acestuia. Prevederea prenotată, contravine alin. (1) art. 7 al 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, ce 

stipulează că administrarea băncii centrale de date, înregistrarea şi evidenţa 

centralizată a informaţiei cu caracter criminal, precum şi eliberarea rapoartelor 

statistice generalizate privind starea infracţionalităţii în ţară, se efectuează de 

către Ministerul Afacerilor Interne, care şi este deţinătorul băncii centrale de date. 

Nu se acceptă.  

Ca premisă pentru elaborarea 

sistemului 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”, precum şi 

recomandările Comitetului 



pentru Prevenirea Torturii al 

Consiliului Europei. 

Astfel,  Departamentul 

instituţiilor penitenciare al 

Ministerului Justiţiei va 

asigura condiţiile juridice, 

organizatorice şi financiare 

pentru crearea şi gestionarea 

doar al Sistemului menţionat 

supra,  care este, de fapt, 

parte integrantă a Sistemului 

informaţional integral 

automatizat de evidenţă a 

infracţiunilor, a cauzelor 

penale şi a persoanelor care 

au săvîrşit infracţiuni, ce prin 

esenţă, nu poate şi nici nu 

substituie împuternicirile 

deţinătorului băncii centrale 

de date al acesteia.   
 

6. La pct. 9 se recomandă a se analiza oportunitatea ţinerii Registrului 

inclusiv în formă manuală, în temeiul Legii nr. 71-XVI  din  22.03.2007  cu 

privire la registre. 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu 

prevederile HG nr. 25 din 

18.01.2008 cu privire la 

Concepţia SIA RPRAC se 

stabileşte crearea unui sistem 

informaţional automatizat 

(forma electronică) cu scopul 

de a facilita şi a asigura 

rapiditate şi comoditatea 

colectarii, acumularii, 

actualizarii, păstrarii, 

prelucrarii şi transmiterii 



informaţiilor privitor la 

persoanele reţinute, arestate şi 

condamnate. 

 

7. La pct. 22 considerăm oportun de a fi revăzute drepturile 

administratorului Sistemului, din considerentul că acestea mai mult denotă 

caracterul unor obligaţii.   

8. La pct. 24, se recomandă a se preciza cine este destinatarul datelor din 

SIA RPRAC. Eventual, acest aspect ar putea fi stabilit în cuprinsul Capitolului II 

din proiect. 

Se acceptă. 

 

 

Nu se acceptă. 

Reieşind din prevederile pct.1 

al proiectului 

Regulamentului, destinatarii 

informaţiilor SIA RPRAC 

sunt organele de ocrotire a 

normelor de drept. 

Totodată, acces la baza de 

date SIA RPRAC pot avea şi 

alte organe centrale de 

specialitate în conformitate cu 

pct. 35, 36, 37 (înb redacţia 

anterioară). 

 

9. În pct. 28 urmează a fi revăzută modalitatea de conectare/deconectare a 

participanţilor la SIA RPRAC, în condiţiile în care aceasta se realizează în 

temeiul demersului oficial cu specificarea numărului necesar de locuri 

automatizate de muncă, a datelor personale ale utilizatorilor, inclusiv a categoriei 

speciale de date cu caracter personal. Or, conform Legii nr. 133 din 08.07.2011 

cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, categorii speciale de date cu 

caracter personal – sunt datele care dezvăluie originea rasială sau etnică a 

persoanei, convingerile ei politice, religioase sau filozofice, apartenenţa socială, 

datele privind starea de sănătate sau viaţa sexuală, precum şi cele referitoare la 

condamnările penale, măsurile procesuale de constrîngere sau sancţiunile 

contravenţionale, fapt pentru care se recomandă analiza suplimentară a 

oportunităţii excluderii acestei condiţii pentru participaţii la SIA RPRAC.  

Nu se acceptă. 

Pct.28 din proiect acordă 

participanţilor accesul la 

informaţia sistemului doar la 

demersul oficial către 

deţinătorul SIA RPRAC, 

acesta din urmă poate limita, 

în conformitate cu legislaţia 

în vigoare, accesul la setul de 

date speciale cu caracter  

personal, precum şi la datele 

personale, ocrotindu-se în 



 acest fel drepturile garantate 

de legislaţia naţională a 

persoanelor fizice supuse 

înregistrării. 

 

10. La pct. 29 expresia ,,registratorilor” se consideră a fi de prisos, deoarece 

potrivit prevederilor de la pct. 28 din proiect se va permite accesul la informaţia 

din sistemul informaţional automatizat participanţilor la SIA RPRAC. 

Nu se acceptă. 

Participanţii SIA RPRAC vor 

avea doar acces la bazele date 

însă registratorii, precum şi 

subregistratorii vor avea 

instalate şi mijloacele 

software la locurile de muncă 

autorizate pentru a asigura 

colectarea, înregistrarea, 

prelucrarea şi transmiterea 

informaţiilor în conformitate 

cu scopul SIA RPRAC. 

11. Capitolul IV identifică obligaţiile şi drepturile participanţilor la SIA 

RPRAC, aceştia fiind registratorii, subregistratorii şi alţi perticipanţi. Un caracter 

vag atestă sintagma ,,şi alţi participanţi la SIA RPRAC”, pe motiv că proiectul nu 

conţine prevederi din care aceştia ar putea fi identificaţi. Mai mult, aceasta ar 

prezenta un caracter contradictoriu în proces de implementare, fapt pentru care se 

recomandă identificarea participanţilor la SIA RPRAC, în contextul în care 

aceştia participă la elaborarea, aprobarea şi implementarea documentelor care 

stabilesc politica de securitate informaţională pentru asigurarea respectării 

regulilor, standardelor şi normelor general acceptate în domeniul securităţii 

informaţionale. 

Subsidiar, sub aspect comparativ, relevăm Regulamentul privind 

organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional automatizat ,,Registrul 

informaţiei criminalistice şi criminologice”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 328 din 24 mai 2012, care în contextul asigurării cerinţei de claritate a 

prevederilor legale relevante, identifică toţi subiecţii raporturilor juridice în 

domeniul creării şi funcţionării Registrului (ex. Ministerului Afacerilor Interne, 

Se acceptă. 



Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul Vamal, Departamentul Instituţii 

Penitenciare, instanţele de judecată). 

 12. În context, drept punct de reper urmează a se ţine cont inclusiv de art. 

175
1
 din Codul de executare, potrivit căruia reţinerea se asigură în izolatoarele de 

detenţie provizorie. Or, din titlul proiectului rezultă că SIA RPRAC urmează să 

conţină informaţia referitor la persoanele reţinute, arestate şi condamnate. 

Respectiv, izolatoarele de detenţie provizorie se regăsesc inclusiv în cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Naţional Anticorupţie.  

 Se acceptă. 

13. Totodată, de menţionat că, în parte proiectul prezentat spre examinare 

dublează prevederile Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului informaţional automatizat ,,Registrul informaţiei criminalistice şi 

criminologice”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 328 din 24 mai 2012. În 

acest caz, în actul prenotat, Departamentul Instituţii Penitenciare se regăseşte deja 

în calitate de subiect ce organizează şi ţine evidenţa persoanelor reţinute şi 

arestate, persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate. 

Drept urmare, se propune crearea Registrului persoanelor reţinute, arestate 

şi condamnate pe platforma informaţională a Sistemului informaţional integrat 

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

au săvîrşit infracţiuni al Ministerului Afacerilor Interne, în sensul prevederilor 

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. 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu 

prevederile HG nr. 328 din 24 

mai 2012 cu privire la 

Regulamentul privind 

organizarea şi funcţionarea 

Sistemului informaţional 

automatizat ,,Registrul 

informaţiei criminalistice şi 

criminologice, Departamentul 

instituţiilor penitenciare se 

regaseşte în calitate de 

registrator al acestui sistem şi 

nicidecum nu organizează şi 

nici nu ţine evidenţa 

registrului. 

În aceeaşi ordine de idei, SIA 

RPRAC este o parte 

integrantă a Sistemului 

informaţional integral 

automatizat de evidenţă a 

infracţiunilor, a cauzelor 

penale şi a persoanelor care 

au săvîrşit infracţiuni, fapt 



prin care, nu se dublează 

competenţa, ci se asigură 

facilitarea funcţionării 

întregului sistem în 

conformitate cu scopurile şi 

obiectivele Legii 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. 

5. Centrul Naţional pentru 

Protecţia Datelor cu 

Caracter Personal 

Scrisoare nr.04-01/1591 din       

26 noiembrie 2013 

 

Prezintă unele observaţii şi propuneri: 

Cu referire la proiectul hotărîrii Guvernului: 

1. De ordin general: 

A fost reţinut că Regulamentul dat are drept scop formarea resursei 

informaţionale în domeniul evidenţei persoanelor reţinute, arestate şi 

condamnate, asigurarea informaţională efectivă, stabilă şi securizată a activităţii 

operative de serviciu a organelor sistemului penitenciar în procesul îndeplinirii 

sarcinilor trasate etc.  
 
Pentru început menţionăm că, Centrul apreciază pozitiv intenţia 

manifestată în proiect privind conformarea la cadrul legal în domeniul protecţiei 

datelor cu caracter personal, în special prin accentuarea şi dezvoltarea 

principiului integrităţii, plenitudinii şi veridicităţii datelor cu caracter personal 

colectate, principiului confidenţialităţii şi securităţii datelor cu caracter personal 

prelucrate în sistem etc. 

 
 
 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 



 

 

2. Totodată, analiza textului proiectului a scos în evidenţă unele 

probleme în special legate de existenţa a mai multor ambiguităţi de ordin juridic, 

persistent fiind riscul interpretării acestor norme juridice în mod diferenţiat. 
 
Astfel, în scopul respectării prevederilor art. 46 al Legii nr. 317-XV 

privind actele normative ale Guvernului şi altor autorităţi ale administraţiei 

publice centrale şi locale, propunem substituirea sintagmei „informaţie cu 

caracter personal”, utilizată în textul proiectului, cu sintagma „date cu caracter 

personal” precum şi a sintagmei „informaţii de categorie specială cu caracter 

personal” cu următoarea: „categorii speciale de date cu caracter personal” – 

ambele termene fiind utilizate în Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia 

datelor cu caracter personal. 
 
 
 
 

Cu referire la fiecare compartiment în parte: 

3. În vederea respectării prevederilor art. 46 al Legii privind actele 

normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale 

şi locale, considerăm oportun revizuirea unei definiţii oferite la pct. 2 al 

Regulamentului şi anume: 
 

„utilizator – persoana fizică sau juridică al cărei atribuţii de serviciu 

presupun acţiuni de prezentare, primire, păstrare, precum şi utilizare a 

informaţiei cu caracter criminal.” 
 
Astfel, la moment, sintagma inclusă „persoana juridică”, nu răspunde 

condiţiei de precizie a normei juridice deoarece poate fi interpretată în sensul larg 

al cuvîntului (adică orice entitate juridică publică/privată), astfel fiind contrară 

prevederilor art. 8 al Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu 

caracter personal, ce stabileşte expres că prelucrarea datelor cu caracter personal 

referitoare la condamnări penale, măsuri procesuale de constrîngere sau sancţiuni 

contravenţionale poate fi efectuată numai de către sau sub controlul autorităţilor 

publice, în limitele competenţelor acordate şi în condiţiile stabilite prin legile ce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Luînd în considerare pct. 28 

(renumerotat) care interzice 

expres utilizarea datelor din 

SIA RPRAC în alte scopuri 

decît cele prevăzute de 

legislaţie, precum şi pct. 25, 

26 (renumerotat) care 

sipulează că accesul la baza 

de date SIA RPRAC se 

acordă doar în limitele 

exercitării atrbuţiilor de 

serviciu al utilizatorului şi 

doar cu acordul deţinătorului 

SIA RPRAC. Astfel, 

prevederile prezentului 



reglementează aceste domenii. 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           4. La pct. 10 al Regulamentului, considerăm oportună substituirea 

sintagmei „de stat” cu cuvîntul „moldovenească”. Subliniem că, potrivit 

prevederilor art. 13 alin. (1) al Constituţiei Republicii Moldova (care este legea 

supremă a statului), limba de stat a Republicii Moldova este limba 

moldovenească ce funţionează pe baza grafiei latine. 

               

   

 

 

 

         5. În vederea respectării prevederilor art. 3 şi 30 al Legii privind protecţia 

datelor cu caracter personal, propunem modificarea pct. 16 al Regulamentului în 

următorul mod: 
 

„16. 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, Cerinţelor 

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 şi 

Regulamentului cu privire la implementarea măsurilor de securitate şi ghidul de 

utilizare ale SIA RPRAC, elaborate de posesor.” 

Regulament nu contravine 

art. 8 al Legii nr. 133 din 8 

iulie 2011 privind protecţia 

datelor cu caracter personal 

deoarece toate operaţiunile 

sunt efectuate sub controlul 

autorităţilor publice, în 

limitele competenţelor 

acordate. 

 

 

Nu se acceptă. 

Luînd în considerare 

Hotărîrea Curţii 

Constituţionale cu nr. 36 din 

05 decembrie 2013, 

considerăm oportun, întru 

evitarea anumitor divergenţe, 

de a se gestiona registrul în 

limba de stat. 

 

Se acceptă parţial. 

Pct. 16 va avea următorul 

conţinut: 

„16. 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                6. De asemenea, este oportună revizuirea subpct. 18 al Regulamentului 

în vederea concretizării termenului de păstrare a datelor cu caracter personal din 

cadrul SIA RPRAC. Astfel, conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit e) al Legii 

privind protecţia datelor cu caracter personal, este statuat că datele cu caracter 

personal care fac obiectul prelucrării 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. 
 
Suplimentar menţionăm că, potrivit prevederilor pct. 7.1 din 

Recomandarea nr. R (87) 15 a Comitetului de Miniştri al Consiliul Europei ce 

reglementează utilizarea datelor personale în sectorul poliţienesc, în astfel de 

cazuri urmează a se acorda atenţie următoarelor criterii: 

- necesitatea stocării datelor cu caracter personal în vederea unei 

concluzii sau investigaţii într-un caz special; 

- prezenţa unei decizii judiciare finale, în special o achitare, 

reabilitare, condamnări efectuate, amnistii, vîrsta persoanei vizate, categoriile de 

date vizate; 

- specificarea expresă a termenului de stocare a datelor cu caracter 

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 şi ghidul de 

utilizare ale SIA RPRAC, 

elaborat de posesor şi aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului.” 

 

Nu se acceptă. 

Baza de date SIA RPRAC nu 

poate fi utilizat în afara 

scopului creării registrului 

precum şi a Concepţiei SIA 

RPRAC. 

Totodată, baza de date, 

prevăzută de pct. 16 al 

proiectului Regulamentului, 

are statut de document de 

arhivă şi nu poate fi utilizată 

decit în scopul prevăzut de 

acesta şi doar de de către 

organele în a cărei 

competenţă ţine de apărarea 

naţională, securitatea statului 

etc. 

 

 



personal, precum şi a modalităţii de distrugere a acestora. 
 

                 7. În vederea respectării principiilor de protecţie a datelor cu caracter 

personal, propunem reformularea pct. 20 subpct. 3) al Regulamentului în modul 

următor: 

„3) să solicite şi să primească gratuit informaţia cu privire la 

ispăşirea pedepsei în cadrul penitenciarelor, conţinută în banca centrală de date 

a SIA RPRAC, precum şi rapoartele statistice generalizate. Datele cu caracter 

personal vor fi solicitate/primite în condiţii ce nu contravin principiilor statuate 

de art. 4 al Legii privind protecţia datelor cu caracter personal”; 
 

                  8. Propunem revizuirea structurală a pct. 21 şi 22 al Regulamentului, 

în vederea posibilităţii de transferare a prevederilor subpunctelor 1) şi 3) ale pct. 

22, din categoria drepturilor administratorului Sistemului la obligaţiile acestuia 

(adică în cadrul pct. 21). 
 
                  9. În scopul respectării prevederilor art. 30 al Legii privind protecţia 

datelor cu caracter personal şi pct. 90 al Cerinţelor 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, considerăm oportun modificarea pct. 21 subpct. 

11) al Regulamentului, în modul următor: 
 
„11) să efectueze auditul securităţii SIA RPRAC, care conţine categorii 

speciale de date cu caracter personal, inclusiv, să prezinte anual, către 31 

ianuarie, Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al 

Republicii Moldova, raportul generalizat despre incidentele de securitate în 

cadrul acestui sistem informaţional;” 
 
                   

 10. Tot în această ordine de idei cît şi în scopul respectării prevederilor art. 32 al 

Legii privind protecţia datelor cu caracter personal, propunem: 

a) modificarea ultimei fraze a pct. 37 al Regulamentului în modul 

următor: 
 
„37. ...Informaţiile recepţionate în baza acordului nu pot fi transmise 

 

Se acceptă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 



persoanelor neautorizate în lipsa autorizaţiei acordate în prealabil atît de 

deţinătorul/posesorul sistemului cît şi furnizorului acestor date.” 
 
11. b) includerea, în cadrul Capitolului VIII al Regulamentului, a 

următoarei prevederi: 
 

„37
1
. Transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal 

din cadrul SIA RPRAC poate avea loc doar cu autorizaţia Centrului Naţional 

pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova, cu 

excepţia cazurilor cînd această transmitere se face în baza unei legi speciale sau 

tratat internaţional ratificat de Republica Moldova, care ar conţine garanţii 

suficiente privind protecţia datelor cu caracter personal” 
 

                    12. La pct. 44 al Regulamentului, imediat după ultimul alineat, 

propunem includerea unui nou alineat, după cum urmează: 
 
„44. ...Controlul asupra respectării legislaţiei privind protecţia 

datelor cu caracter personal la gestionarea acestui sistem informaţional se 

efectuează de Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al 

Republicii Moldova” 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Propunerea in cauză nu face 

obiectul regulamentului 

deoarece acesta nu prevede 

transmiterea datelor cu 

caracter personal la nivel 

transfrontalier. 

 

 

Se acceptă. 



6. Centrul pentru Drepturile 

Omului 

Scrisoare nr.01-12/52 din       

06 decembrie 2013 

Comunică următoarele obiecţii şi propuneri: 

La proiectul hotărîrii Guvernului: 

                     1. Ţinem să venim din start cu precizarea oferită în Concepţia 

Sistemului informaţional integrat al organelor de drept , aprobată prin Hotărîrea  

Guvernului nr. 1202/17.10.2006 potrivit căreia, Sistemele informaţionale 

existente nu trebuie să dubleze  evidenţa unora şi aceloraşi obiecte informaţionale 

şi să fie integrate reciproc. 

Aprobarea actului normativ nominalizat, în opinia avocatului parlamentar, va 

dubla activitatea Direcţiei informaţii şi evidenţă operativă a Ministerului 

Afacerilor Interne (D.I.E.O. M.A.I.), care deja are în gestiune un Sistem 

informaţional integral automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale 

şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni (denumit în continuare Sistem). 

Sistemul respectiv este ţinut în conformitate cu prevederile Legii nr. 

216/29.05.2003 cu privire la Sistemul informaţional integral automatizat de 

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

infracţiuni. Potrivit prevederilor Legii nr. 216 în Sistemul de evidenţă ce  este 

ţinut are loc înregistrarea informaţiilor despre persoanele reţinute, arestate şi cele 

condamnate.  

Nu se acceptă. 

 În conformitate cu Concepţia 

SIA RPRAC, aprobată prin  

HG nr.25 din 18 ianuarie 

2008, registrul este o parte 

integrantă a Sistemului 

informaţional integral 

automatizat de evidenţă a 

infracţiunilor, a cauzelor 

penale şi a persoanelor care 

au săvîrşit infracţiuni, fapt 

prin care, nu se dublează 

competenţa, ci se asigură 

facilitarea funcţionării 

întregului sistem în 

conformitate cu scopurile şi 

obiectivele Legii 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. . 

 



            2. Proiectul Regulamentului cu privire la Sistemul informaţional 

automatizat „Registrul persoanelor reţinute, arestate şi condamnate” nu prevede 

modalităţi de interacţiune  a Departamentului Instituţiilor Penitenciare cu 

Ministerul Afacerilor Interne, care este deţinătorul băncii centrale de date de 

înregistrare şi evidenţă centralizată a informaţiilor cu caracter criminal, prevederi 

reglementate de art. 7 din 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. Totodată deşi în proiectul 

Concepţiei Sistemului informaţional Automatizat, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 25 din 18.01.2008, se prevăd un şir de reglementări ce ţin de 

evidenţa diferitor tipuri de informaţii despre persoanele reţinute, arestat şi 

condamnate în proiectul Regulamentului aceste reglementări nu sunt incluse.  

Se acceptă. 

            3. La fel în proiectul Regulamentului nu se face referire la 

modalitatea de obţinere a informaţiilor despre persoanele reţinute, ori reţinerea se 

înfăptuieşte de către organele de poliţie, organele Serviciului vamal şi cele ale 

Centrului Naţional Anticorupţie. La fel nu se face referire la persoanele arestate 

pentru delicte contravenţionale. 

Se acceptă parţial. 

Serviciul Vamal nu are în 

posesia sa izolatoare pentru a 

duce evidenţa asupra 

persoanelor reţinute fie pentru 

săvîrşirea infracţiunilor sau 

contravenţiilor. 

           4. Reieşind din cele expuse, Instituţia avocaţilor parlamentari 

consideră oportun de a mai consulta instituţiile de stat care ţin diferite baze de 

date referitor la persoanele reţinute sau arestate pentru săvîrşirea delictelor 

administrative sau a infracţiunilor – MAI, Serviciul Vamal, CNA, spre crearea 

unui Sistem Informaţional Automatizat care ar cuprinde deplin toate informaţiile 

despre persoanele respective. 

Se acceptă. 

 


