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Cu privire la aprobarea proiectului de lege  

pentru modificarea unor acte normative 

----------------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea unor acte normative. 

 

 

Prim-ministru      MAIA SANDU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiţiei      Olesea Stamate 
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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru modificarea unor acte normative 

   

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

  

Art. I. – Articolul 3 din Legea presei nr. 243/1994 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 1995, nr. 2, art. 12), cu modificările ulterioare, se modifică 

după cum urmează: 

alineatul unic devine alineatul (1); 

se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins: 

„(2) Informațiile oficiale solicitate de publicaţiile periodice, agenţiile de 

presă și furnizorii de servicii media în scopul exercitării atribuțiilor funcționale, 

exceptînd materialele şi informaţiile enumerate la art. 4 și cele calificate drept 

secret de stat, sînt furnizate fără perceperea plăților, cu asigurarea respectării 

prevederilor Legii nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.” 

 

Art. II. – Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44-46, art. 318), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 6, alineatul (23) se completează cu litera m) cu următorul 

cuprins: 

„m) publicațiilor periodice, agențiilor de presă și furnizorilor de servicii 

media în scopul exercitării atribuțiilor funcționale, cu asigurarea respectării 

prevederilor Legii nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.” 

2. La articolul 8 alineatul (3), după cuvintele „Autoritatea Națională de 

Integritate” se introduce textul „ , publicațiile periodice, agențiile de presă, 

furnizorii de servicii media”. 

 

Art. III. – La articolul 20 din Legea nr. 982/2000 privind accesul la 

informație (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 88-90, art. 664), 

cu modificările ulterioare, alineatul (4) se completează cu litera e) cu următorul 

cuprins: 

„e) sînt solicitate de publicaţiile periodice, agenţiile de presă și furnizorii 

de servicii media în scopul exercitării atribuțiilor funcționale, cu asigurarea 

respectării prevederilor Legii nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter 

personal, exceptînd materialele şi informaţiile cu accesibilitate limitată și cele 

calificate drept secret de stat.” 

 

Art. IV. – Articolul 4 din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat 

a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al 

lex:LPLP20110708133
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Republicii Moldova, 2007, nr. 184-187, art. 711), cu modificările ulterioare, se 

completează cu alineatul (71) cu următorul cuprins: 

„(71) Pentru furnizarea informaţiei din Registrul de stat şi din actele de 

constituire ale persoanelor juridice solicitate de publicaţiile periodice, agenţiile 

de presă și furnizorii de servicii media în scopul exercitării atribuțiilor 

funcționale, cu asigurarea respectării prevederilor Legii nr. 133/2011 privind 

protecţia datelor cu caracter personal, nu se percep plăți.”  

 

Art. V. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării. 

(2) Guvernul, în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei 

legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.  

 

 

   Președintele Parlamentului   
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