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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

LEGE 

cu privire la modificarea unor acte NORMATIVE 

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică 

 

Art. I. – Legea nr.467/2003 cu privire la informatizare şi la resursele 

informaţionale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, 

art. 44), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolele 3,7, 8, 10, 11, 13, 26, 29, 31 cuvintele „autorităţile 

administraţiei publice” se substituie cu cuvintele „autoritățile și instituțiile 

publice”, la articolele 9, 18 și în denumirea Capitolului V cuvintele „autorităţile 

publice” se substituie cu cuvintele „autoritățile și instituțiile publice”, la articolele 

5 și 16 cuvintele „autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate”  se 

substituie cu cuvintele „autoritățile și instituțiile publice”, la forma gramaticală 

corespunzătoare. 

2. La articolul 3: 

„noțiunea „document electronic” va avea următorul cuprins: „document 

electronic - noțiune definită în Legea privind semnătura electronică și documentul 

electronic nr. 91/2014;” 

se exclude noțiunea „reţea de comunicaţii” 

se completează cu următoarele noțiuni: 

administrarea sistemului informațional – proces care include administrarea 

tehnică a sistemului informațional, gestiunea accesului la resursa informațională, 

monitorizarea acțiunilor utilizatorilor, accesării și actualizării datelor, modului de 

furnizare a informațiilor în resursa informațională, respectării cerințelor de 

securitate privind accesul la resursa informațională și a regulilor de exploatare a 

sistemului informațional, instruirea tuturor categoriilor de utilizatori a sistemului 

informațional și a registratorilor resursei informaționale privind utilizarea 

sistemului informațional, implementarea măsurilor organizatorice și tehnice 

necesare pentru garantarea regimului de confidențialitate și securitate a datelor cu 

caracter personal; 

dezvoltarea sistemului informațional – proces de creare și implementare de 

noi module funcționale sau de modificare a modulelor existente ale unui sistem 

informațional, precum și re-ingineria sistemului; 

document – suport pe care este fixată informația, care dispune de rechizite 

și date ce permit identificarea acestuia; 
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mentenanța sistemului informațional – proces care include asigurarea 

funcționalității și securității complexului de mijloace tehnice de program, 

actualizarea versiunii sistemului informațional, întreținerea resursei 

informaționale, restabilirea funcționalității sistemului informațional în cazul 

apariției defecțiunilor, asigurarea suportului metodologic și practic pentru 

utilizatori; 

protecţia informaţiei – totalitatea activităților privind prevenirea accesului 

neautorizat la informaţia protejată; 

securitate cibernetică – stare de normalitate rezultată în urma aplicării unui 

ansamblu complex de măsuri prin care se asigură confidenţialitatea, integritatea, 

disponibilitatea, autenticitatea şi nonrepudierea datelor din sistemele şi resursele 

informaţionale. 

3. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) Subiecți ai raporturilor juridice în domeniul creării și funcționării 

sistemelor informaționale de stat sunt: 

a) proprietarul sistemului informațional; 

b) posesorul sistemului informațional; 

c) deținătorul sistemului informațional;  

d) administratorul tehnic al sistemului informațional; 

e) utilizatorii sistemului informațional. 

4. Se completează cu articolele 71 - 76 cu următorul cuprins: 

„Articolul 71. Proprietarul sistemului informațional 

(1) Proprietar al sistemelor informaţionale de stat este statul. 

(2) Proprietarul determină posesorul, deţinătorul, administratorul tehnic și 

utilizatorii sistemului informațional.” 

 Articolul 72. Posesorul sistemului informațional 

(1) Posesori ai sistemelor informaţionale de stat sînt autorităţile și 

instituțiile publice. 

(2) Posesorul asigură condiţiile juridice, organizatorice şi financiare pentru 

crearea, funcționarea și dezvoltarea sistemului informațional de stat. 

(3) Posesorul sistemului informaţional de stat poate exercita atribuțiile 

deținătorului, administratorului tehnic și utilizatorului sistemului informațional de 

stat.” 

Articolul 73. Deținătorul sistemului informațional 

(1) Deţinători ai sistemelor informaţionale de stat sunt autorităţile publice, 

instituţiile publice şi alte entități de stat.  

(2) Deţinătorul sistemului informaţional de stat asigură implementarea, 

administrarea, funcționarea și dezvoltarea sistemului informațional.  

(3) Deținătorul sistemului informaţional de stat poate exercita atribuțiile 

administratorului tehnic și al utilizatorului sistemului informațional.” 

Articolul 74. Administratorul tehnic al sistemului informațional 

(1) Administratori tehnici ai sistemelor informaționale de stat sunt 

autorităţile publice, instituţiile publice şi alte entități de stat.  
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(2) Administratorul tehnic al sistemului informațional de stat asigură: 

a) administrarea tehnică a sistemului informațional de stat,  

b) mentenanța și funcționalitatea tehnică a sistemului informațional de stat; 

c) dezvoltarea tehnică a sistemului informațional de stat; 

d) implementarea cerințelor de securitate stabilite de actele normative în 

domeniu.” 

Articolul 75. Utilizatorii sistemului informațional 

Utilizatori ai sistemelor informaționale de stat sunt persoane fizice sau 

juridice de drept public sau privat.” 

Articolul 76. Documentele sistemelor și resurselor informaționale de stat 

(1) Documentarea sistemelor și resurselor informaționale de stat este 

obligatorie. 

(2) Documentele sistemelor și resurselor informaționale de stat sunt: 

a) Conceptul sistemului informațional, care definește spațiul funcțional, 

structura organizatorică, documentele, spațiul informațional, spațiul tehnologic, 

securitatea și protecția sistemului informațional;  

b) Caietul de sarcini al sistemului informațional, care include cerinţele 

funcționale și tehnice în conformitate cu care se elaborează sistemul informațional; 

c) Regulamentul resursei informaționale, care cuprinde reglementări 

privind obligațiile și drepturile subiecților raporturilor juridice în domeniul creării 

și ținerii resursei informaționale, modalitatea de ținere a resursei informaționale, 

procedura de înregistrare, modificare, completare și radiere a datelor, procedura 

de interacțiune cu furnizorii de informații, măsuri privind asigurarea securității 

resursei informaționale. 

(3) Documentele sistemelor informaționale de stat vor fi elaborate în 

conformitate cu cadrul metodologic pentru crearea, dezvoltarea, administrarea, 

menținerea și scoaterea din exploatare a sistemelor informaționale de stat, aprobat 

de Guvern.” 

5. La articolul 8: 

la alineatul (5), cuvîntul „digitală” se substituie cu cuvintele „electronică 

avansată calificată”; 

la alineatul (6), cuvîntul „digitale” se substituie cu cuvîntul „electronice”; 

alineatul (7) se abrogă. 

6. Articolele 9 și 10 vor avea următorul cuprins: 

„Articolul 9. Datele personale 

Colectarea, prelucrarea, păstrarea și utilizarea datelor cu caracter personal 

în cadrul sistemelor și resurselor informaționale de stat se realizează în 

conformitate cu cerințele actelor normative în domeniul protecției datelor cu 

caracter personal.” 

Articolul 10. Securitatea sistemelor și resurselor informaționale de stat 

(1) Securitatea, inclusiv securitatea cibernetică a sistemelor și resurselor 

informaționale de stat este asigurată de către autorităţile publice, instituţiile 
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publice şi alte entități de stat, în limitele competenței acestora, în conformitate cu 

cerințele stabilite de Guvern. 

(2) Datele din cadrul sistemelor și resurselor informaționale de stat sunt 

protejate împotriva utilizării neautorizate.” 

7.  La articolul 12 litera c) se abrogă. 

8. La articolul 13 alineatul (2), cuvîntul „cunoștințelor” se substituie cu 

cuvîntul „informației”.  

9. Articolul 15 se abrogă. 

10. La articolul 16 alineatul (2) cuvintele „compatibile informațional 

tehnologic” se substituie cu cuvîntul „interoperabile”. 

11. La articolul 17 alineatul (2), cuvintele „compatibile informațional 

tehnologic” se substituie cu cuvîntul „interoperabile”. 

12. La articolul 18: 

la alineatul (1) cuvintele „privind evaluarea conformității” se exclud; 

la alineatul (2) cuvintele „sau organizațiile de stat abilitate” se substituie cu 

cuvintele „în limitele competenței sale”. 

13. Articolul 19 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 19. Evaluarea conformității sistemelor informaționale de stat  

Evaluarea conformității sistemelor informaționale de stat prin prisma 

corespunderii acestora documentelor prevăzute la art. 76 se efectuează de către 

Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, în conformitate cu cadrul 

metodologic aprobat de Guvern.” 

14. Articolul 22 și 23 vor avea următorul cuprins: 

„Articolul 22. Atribuţiile Guvernului  

În vederea executării prezentei legi, Guvernul:  

1) aprobă politici și reglementări în domeniul informatizării, resurselor și 

sistemelor informaționale de stat; 

2) stabilește împuternicirile autorităților și instituțiilor publice în domeniul 

creării și utilizării resurselor și sistemelor informaționale de stat;  

3) aprobă crearea sistemelor și resurselor informaționale de stat; 

4) aprobă conceptele sistemelor informaționale de stat și regulamentele 

resurselor informaționale de stat. 

5) aprobă regulile și modul de găzduire a sistemelor informaționale de stat” 

Articolul 23. Competențele de bază ale autorităților și instituțiilor publice în 

domeniul resurselor și sistemelor informaționale de stat 

(1) Ministerul Economiei și Infrastructurii  este autoritatea administraţiei 

publice centrale de specialitate care elaborează politicile și actele normative în 

domeniul informatizării, resurselor și sistemelor informaționale de stat, exercită și 

alte funcții, în conformitate cu regulamentul său aprobat de Guvern. 

(2) Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” elaborează cadrul 

metodologic pentru dezvoltarea, administrarea, menţinerea şi scoaterea din 

exploatare a sistemelor informaționale de stat, coordonează și monitorizează 

crearea și dezvoltarea sistemelor informaționale de stat, asigură evidența acestora, 
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efectuează auditul de securitate cibernetică a sistemelor informaționale de stat, 

exercită și alte funcții, în conformitate cu statutul său aprobat de Guvern. 

(3) Instituţia publică „Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate 

Cibernetică”, în limita competenței stabilite de Guvern, administrează 

infrastructura tehnologiei informației a autorităților și instituțiilor publice, 

administrează tehnic și asigură mentenanța tehnică a sistemelor informaționale de 

stat, asigură securitatea cibernetică a acestora, exercită și alte funcții, în 

conformitate cu statutul său aprobat de Guvern. 

(4) Instituția publică „Agenţia Servicii Publice” exercită în numele 

Guvernului funcţiile de posesor al resurselor informaţionale de bază. 

(5)  Alte autorităţi și instituții publice creează și utilizează resursele 

informaţionale departamentale şi teritoriale în scopul exercitării funcţiilor sale şi 

participă la crearea resurselor informaţionale de bază în limitele competenţei 

stabilite de Guvern.” 

15. Articolul 24 se abrogă. 

16. Articolul 25 se abrogă. 

17. La articolul 26 alineatul (2) textul „investiţii străine (credite, granturi), 

ajutoare umanitare şi consultative” se substituie cu textul „mijloacele financiare 

provenite din proiecte de asistență tehnică din partea partenerilor de dezvoltare.”. 

18. La articolul 30 alineatul (1) cuvintele „posibilitatea de a lua cunoştinţă 

de materialele ce ating drepturile şi interesele lor legitime” se substituie cu 

cuvintele „accesul la informația documentată care le vizează”. 

 

Art.II. – Legea nr.1069/2000 cu privire la informatică (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2001, nr. 73-74, art. 547), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins: 

„Art. 5. – (1) Ministerul Economiei și Infrastructurii este autoritatea 

administraţiei publice centrale de specialitate care elaborează politicile și actele 

normative în domeniul informaticii și tehnologiei informației. 

(2) Funcțiile, atribuțiile și drepturile Ministerului Economiei și 

Infrastructurii în domeniul informaticii și tehnologiei informației sunt stabilite de 

Guvern. 

(3) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei este autoritatea publică centrală de reglementare a 

activității în domeniul informaticii și tehnologiei informației.  

(4) Funcțiile, atribuțiile și drepturile Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei privind 

reglementarea activității în domeniul informaticii și tehnologiei informației sunt 

stabilite de Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007.”  

2. Capitolul II se abrogă. 

3. Capitolul VI se abrogă. 
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Art.III. – Guvernul, în termen de 12 luni de la data publicării prezentei legi, 

va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta. 

 

Art.IV. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 

 

Preşedintele Parlamentului  



NOTA INF RMATTYA
la proiectul hotiriirii Guvernu i privind aprobarea proiectului

lesii cu nrivire la mod rea unor acte lesisla tive

I. I)enumirea autorului qi, dupi caz, a partidipan{ilor la elaborarea proiectuluii

Proiectrrl hotaralii de Cur eln a fbst elrborat d citre Ministerul Economiei Ei Infras;tru cturii.

II. Condi{iile ce au impus elaborarea proiec ui de act normativ gi finaliti{ile urmirite

sitLralici actuale in domeniul tehnologiei infi aliei gi in sl'era resurselor infcrrmalionale de

stat. De asemenea, proiectul in cauzi are drep

ce reglementeazi activitatea in domeniul
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informalionale de stat.
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noi pentru autoritalile implicate in el Ei implementalea politicii de stat 'in donr,:niul

l informalior-rale de stat, respecti-,' este nei:r:sariinformaticii, tehnologiei inforrnatiei qi resurse

ajustarea prevederilor Legii cu privire 1a i brmatizrle ;i rcsursele inlorrnaliotrele de slat

nr.46712003 gi a Legii cu privire la infolrnati nr. 1069/2000.

Proiectul a fbst i:labolat in scopul actualiz[rii
resurselc inlbrmalionale cie stat nr.46712003 q

IIL Descrierea gradului de compntibilitatc
legisla{iei na{ionale cu legisla{ia Uniunii Eu

Proiectul prevecle definirea no{iunilor admi

infonr.rational. Necesitatea definirii sr-u'vine

interpretate in Lnai multe sensuli de cdtrc

adn-rinistrarea, mentenanla si dezvoltarea sist

plevederilor I-egii cu prrivire la infbrmatiza.re gi

stabilirii reglementdrilor confonle cu cerinlele

ntru proiectele care

pen e

au ca scopr armonizarea

Ploiectul nu ale dlept scop armonizarea legisL iei r.ralionale cr-r lcgislalia Uniunii E.uropene,.

IV. Principalele prevederi ale proiectului qi evidenfierea elementelor noi

Modillcarilc propuse in Lcgea cu plivire h informatizare qi restrrsele informalic'nale dc' stat

nr.467 12003 vizt>azd in principal stabilirea cl[rd a atribuliilor autoritdlilor cu compretenle in
donreniul elaboririi. prorno\ ilii si irnplerrrer.jlArii politicii de stat in domcrriul inlirrrnaticii.

tehnoJogici inlolrnaliei ;i resursclol inforrnalionale de strt.

istralea, mentenanla si dez:voltalea sistenrului

eoarece noliunile in cauzd sr,rnl. p,a5ififs 616, a 6

Lrtofitdlile qi instituliile care vor aplica actul

determinarea sensului exact al term<:nilor.normaliv. Respcctiv^ se considc|A nccc

Mer.rfion[rr ci proiectul de lege specit'ic[ co petenfele autofitdlilof qi instituliilcl publi,:e in

domeniul resurselol si sistemelor informat onale de stat, inclusiv competenlek: pri.vind

melor informationale de stat. In s;copul evitdrii

conflictelol de competenlE in procesul apli i prevederilor legale, este necesard sp,:cifir:area

concretd a proceselor care se includ in
informa!ional.

istralea, mentenanla qi dezvoltaLrea sisten:rului

De asemenea, ploiectul prevede completarea egii nr.46712003 cu o normd privind a.sigrrrarea

lor informationale de stat in conl'omitate cusecurit[lii cibernetice a sistemelor si resrlrs

cerintele stabilite de Gnver-n.

Ploiectr,rl defincste subieclii rapolturilor jurid

infblmalionale de stat, cu stabilirea plincipal
c in donrcniul crcarii 1i funcqiorrririi sislenrelor

lor atributii ale acestora. Reiesind din faotul cd

institutiile ptrbli.:e la rnornent sunt posesoli 5i cletinitor:i ai resurselor informationale de stat si



participd activ in procesul de creale si iu.r

proiectul prevede introducerea acestora in
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subiecli ai raporturilor juridice in ,

ale sistemelor si resurselor

si prcvederi pc carc lrebuie sa

ementare

itate de

dorneniul resurselor si sistemelor inforrnatio e de stat.

Proiectul prevecle stipular"ea expresd a doc entelor tehnice
inlbrrnalionale de stat, cu menti<lnarea princi
le includd documentele in cauzd.

elor reglementdri

Proiectul prevede evaluarea, de cdtre lnstituli publicd ,,Agenfia de Ciuvernare l:llectr oni,od", a
slcl prirr prisma coresprrnclcr ii ac,:.,tora

sarcini a sistemului informa.{ional). AtribLrlia in

) al Statutului Instituqiei publicr: ,,Agen1ia de

Guvernului nr.l 6012010.

8 al Legii nr.46712003 in cor.rl'brr:nitatr: cu

clcctronicd gi documentul electronir;.

conformitdlii s 
jsternelor infbrmalionale d

documentelor telinice (Conceptul Ei Caietul d
cauzi este previizutd la p.11, subpct. 5), lit.
Guvernare Electlonicd", aplobat prin Ilotari

Ploicct Lrl plcvcrlc ajustrler pr'.vcdelilor
prevcderile Legii nr.9 1 /201 4 privir.rd sernnd

'I'otodati, proiectul prevede modiflcarea ii nr. 1069/2000 cu plivire Ia irrlbrmaticS.
prevede rnodiflcarea art.5 prin prisrna actu lizilii atribuliilor Ministerului E,ronomiei
Infi'astructurii gi ale Agenliei Nalionale pen

Tehnologia Inforrnaliei.
Reglementare in Comunica{ii Eleclronir:e

Proiectul prevede abrogarea Capitolului II al gii nr.1069 12000, care cuprind,:i regLementdri

depdqite privind atribuliile Administlaliei lice in domeniul informaticii, Mentionarea
expresd in lege a atlibu{iilol Administrafiei pu

actului normativ, si respectiv la necesitatea

lice in domeniul inforrnaticii duci: la rigiditatea
odific[rii frecvente a acestuia. Resoecti.y. in

scopul de a confeli un plus de flexibilitate revederilor legale in <:ontextul LL.nor ovenrluale

st excluse plevederile ce menlirlneazii e::presleolganizdri ale adn.r inistlafi ei pLrblice, au I
atribufiile Administlaliei publicc in don.reniul

cornpetenlele de bazA. Totodati, menliondur

depa5itc si vin in contrrdiclic cLr plcvedeli)

bnnaticii, iar la ar1.5 au fost mentionate doar

ple vcdcrile an.l0 el Legii rrr.*67/100.:; sunt

Legii privind reglementarea prin licenlie:re a

activitAlii de intrepfinzdtor nr'.45 l/2001, deo

de activitate, ce nu sunt prevdzr-rte cle l-egea

de intreprinzdtor nr.45 1/2001 .

e prevbd elibelalea licenlelor pentru genurile

rivind reglernentarea prin lir:en{iere a iactivitdlii

De asemenea, proiectul prevede abrogarea itolului VI al Leeii nr. 1059/2000 ce se referd la

documentul elecl.ronic. Mentiondm cd preved ile CapitolulLri in cauzri sunt depiigite sii nu sunt

aplicabile, aspe<:tele ce {in de documentul electronic fiind reglementate la mc,ment de

Capitolului lll al Legii privind semndtura elec nicd qi docunrentul electronic nr.91I2t)|4.

V. Fundamcntarea cconomico-fi nanciari

ct financial asu ra bu etului cle stat.

norma v ln vlgoare

dturd cu transfen-rl cornpetenjelor A" eviO,:nli a

e la ASP Ia AGE, Guvr:rnul va aduce actele sale

ucerea amendamentelor cle rigoare in:

ernare Electronicd", aprobat prin l{ot?ir6rea

,,Privind Registrul resurselor qi sistemelor

Se

9i
qi

4fllqqf.q Lgglqllcntilrilor ploplle !u \ a avea

VI. Modul dc incorporarc a actului in c:rdr

Ca umare a adoptdrii ploiectului de iege, in I

resurselor si sistemelor informalionale de stat

normative in concordan!5 cu aceasta, prin in

I ) Statutul lnstitu{iei publice ,,Agentia de

Guvernului nr.1 601201 0;

2) Hotdldlea Guvernului nr. 100612012

informalionale de stat";

3) Statutul Institutiei publice entia Servi ii Publice" lobat Hotdr"Ar::a Gr.rvernului
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