
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

HOTĂRÎRE nr.______ 

din ____________________ 
Chișinău 

pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 633/2007 „Cu privire la 

aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat „Registrul 

informaţiei criminalistice şi criminologice” și a Hotărârii Guvernului nr. 

328/2012 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul informaţiei 

criminalistice şi criminologice” 

În temeiul art.II din Legea nr.148/2020 cu privire la modificarea Legii 

nr.216/2003 cu privire la Sistemul informaţional integral automatizat de evidenţă a 

infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvârşit infracţiuni 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.199-204, art.424) și art. 25 din 

Legea nr. 185/2020 cu privire la sistemul informațional automatizat de evidență a 

contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit 

contravenții, Guvernul  

HOTĂRĂȘTE: 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 633/2007 „Cu privire la aprobarea Concepţiei 

Sistemului informaţional automatizat „Registrul informaţiei criminalistice şi 

criminologice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 22.06.2007, Nr. 86-89 

art. 679), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) În punctul 6 litere b), c) și d) cuvintele ,,privative de libertate”, se 

substituie cu cuvîntul ,,penale”. 

2) În punctul 7:  

textul ,,Codul cu privire la contravențiile administrative” se exclude; 

textul ,,Legea nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de 

investigaţii” se substituie cu textul ,,Legea nr. 59/2012 privind activitatea 

specială de investigații”; 

textul ,,Legea nr. 1320-XIII din 25 septembrie 1997 cu privire la registre” se 

substituie cu textul ,,Legea nr. 71/2007 cu privire la registre”; 

textul ,,Hotărîrea Guvernului nr. 255 din 9 martie 2005 „Privind Strategia 

Naţională de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică” se 

exclude. 

3) În punctul 8, litera b) textul ,,a contravenţiilor administrative, a 

persoanelor care le-au săvîrşit şi a pedepselor care le-au fost aplicate” se exclude. 

4) În punctul 9:  



textul ,,conturul evidenţei automatizate a contravenţiilor administrative” se 

exclude. 

textul ,,h) conturul evidenţei automatizate a contravenţiilor administrative - 

evidenţa automatizată a contravenţiilor administrative, a persoanelor care le-

au comis şi a pedepselor care le-au fost aplicate” se exclude. 

5) În punctul 11:  

în litera a), pe parcursul întregului text, sintagma ”contravenţiilor 

administrative, persoanelor care le-au comis şi pedepselor care le-au fost 

aplicate” se exclude; 

în litera b) cuvintele ,,Poliția de Frontieră” se exclud. 

6) În punctul 12 litera d) se exclude. 

7) Punctul 13 se exclude. 

8) În punctul 14 cuvintele ,,contravenție administrativă” se exclud. 

9) În punctul 15 litera b) se exclude; 

10) În punctul 16:  

litera d) se exclude; 

litera e) textul ,,întocmirii procesului-verbal cu privire la contravenţia 

administrativă” se exclude; 

în litera f) textul ,,întocmirii procesului-verbal cu privire la contravenţia 

administrativă” se exclude. 

11) În punctul 17 litera d) se exclude. 

12) În punctul 19 se adaugă litera r) cu următorul conținut: ,,r) Sistemul 

informaţional automatizat de evidenţă a contravenţiilor, a cauzelor 

contravenţionale şi a persoanelor care au săvârşit contravenţii”. 

13) În punctul 21 litera a): 

textul ,,din băncile departamentale ale participanţilor” se substituie cu textul 

,,introduse de către participanți”; 

textul ,,necesară pentru plasarea în banca de date a acestuia” se exclude; 

cuvîntul ,,transmiterea” se substituie cu cuvîntul ,,introducerea”; 

textul ,,acumulate din banca locală” se exclude. 

14) În punctul 22 textul ,,Băncile locale de date ale participanţilor la 

Registru asigură acumularea informaţiei de la subdiviziunile teritoriale 

(subordonate), prelucrarea şi păstrarea acesteia conform tehnologiilor 

informaţionale utilizate. Fiecare participant la Registru asigură transmiterea 

informaţiei acumulate din banca locală în banca centrală de date, potrivit 

formatelor aprobate şi în termenele stabilite” se exclude. 

 



2. Hotărârea Guvernului nr. 328/2012 „Cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind organizarea și funcționarea Sistemului informaţional automatizat 

„Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice” (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 01.06.2012, Nr. 104-108 art. 368), cu modificările ulterioare, 

se modifică după cum urmează: 

1) În punctul 2 cuvîntul ,,integral”, se substituie cu cuvîntul ,,integrat”. 

2) În punctul 8, subpunctele 1), 2) și 3) textul ,,contravenţiilor, persoanelor 

care le-au comis şi sancţiunilor care au fost aplicate acestor persoane” se exclude. 

3) Punctul 9 subpunctul 1) va avea următorul conținut: 

,,1) Departamentul instituţiilor penitenciare, conform competenţei, 

organizează şi ţine evidenţa: 

persoanelor reţinute şi arestate; 

persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate; 

mișcării condamnaților; 

informației privind eliberarea condamnaților din detenție”. 

4) Punctul 9 subpunctul 2) va avea următorul conținut: 

,,2) Instanţele judecătoreşti, conform competenţei, organizează şi ţin 

evidenţa: 

documentelor executorii; 

rezultatelor judecării cauzelor penale; 

informației privind executarea pedepselor aplicate; 

deciziilor CEDO privitoare la Republica Moldova”. 

5) În punctul 11 subpunctul 4) se exclude. 

6) Punctul 18 va avea următorul conținut: 

,,18. Radierea din Registru a datelor incorecte și neveridice se efectuează de către 

administratorul Registrului în baza documentelor confirmative, cu respectarea 

strictă a cerinţelor privind protecţia datelor cu caracter personal. Radierea datelor 

se face prin inserarea unei note speciale şi nu reprezintă excluderea fizică a datelor 

din Registru”. 

7) În punctul 24, subpunctul 4) cifra ,,10” se substituie cu cifra ,,3”. 

8) Punctul 28 va avea următorul conținut: 

,,28. Accesul la datele din Registru se acordă în conformitate cu Legea nr.982/2000 

privind accesul la informaţie. Utilizatorii beneficiază de drepturi egale de acces la 

informaţia din Registru şi nu sînt obligaţi să justifice, în faţa posesorului 

Registrului, necesitatea obţinerii informaţiei solicitate, excepţie fiind o categorie 

specială de date cu caracter personal, anume cea referitoare la condamnările penale 



și măsurile procesuale de constrîngere, care impune un regim special de protecţie şi 

este considerată informaţie cu acces limitat”. 

9) În punctul 53 textul ,,Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor” se substituie cu textul ,,autoritatea administrației publice abilitată 

prin lege”. 

 

3. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

 

 

PRIM-MINISTRU       Ion CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor interne     Pavel VOICU 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii de Guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 633/2007 

„Cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat „Registrul 

informaţiei criminalistice şi criminologice” şi Hotărârii Guvernului nr. 328/2012 „Cu 

privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului 

informaţional automatizat „Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice” 
 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor 

 la elaborarea proiectului 

Proiectul hotărârii cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 633/2007 „Cu 

privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat „Registrul 

informaţiei criminalistice şi criminologice” şi Hotărârea Guvernului nr. 328/2012 „Cu 

privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului 

informaţional automatizat „Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice”, a fost 

elaborat de către Ministerul Afacerilor Interne, avînd drept scop ajustarea cadrului 

normativ, care reglementează Concepţia şi Regulamentul Sistemului informaţional 

automatizat „Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice”, la rigorile Legii 

nr.148/2020 cu privire la modificarea Legii nr.216/2003 cu privire la Sistemul 

informaţional integral automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a 

persoanelor care au săvârşit infracţiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, 

nr.199-204, art.424) 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de  

act normativ şi finalităţile urmărite 

Temei pentru iniţierea procesului de elaborare a proiectului menţionat a servit 

aprobarea Legii nr. 148/2020 cu privire la modificarea Legii nr.216/2003 cu privire la 

Sistemul informaţional integral automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale 

şi a persoanelor care au săvârşit infracţiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2020, nr.199-204, art.424) și art. 25 din Legea nr. 185/2020 cu privire la sistemul 

informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a 

persoanelor care au săvârșit contravenții. 

Proiectul hotărârii va contribui la îmbunătăţirea activităţii organelor de drept ale 

Republicii Moldova prin asigurarea bazei normative oportune, coerente și consecutive, 

care va permite ameliorarea considerabilă a interacțiunii participanților la Sistem, precum 

și utilizarea mai eficientă a informației stocate în combaterea criminalității. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

În acest proiect, în contextul aprobării Legii 185/2020, se exclud toate prevederile 

ce ţin de „contravenții administrative”, de exemplu: „Codul cu privire la contravențiile 

administrative”, „conturul evidenţei automatizate a contravenţiilor administrative”, 

„întocmirii procesului-verbal cu privire la contravenţia administrativă”, dat fiind faptul 

separării evidenţelor contravenţionale de cele penale. 

Totodată, prin proiect sunt actualizate şi normele de referinţă, prin substituirea sau 

excluderea următoarelor acte normative: 

- Legea nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigaţii 

cu textul „Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigații; 

- Legea nr. 1320-XIII din 25 septembrie 1997 cu privire la registre cu textul Legea 

nr. 71 din 22.03.2007 cu privire la registre”; 

-  „Hotărîrea Guvernului nr. 255 din 9 martie 2005 „Privind Strategia Naţională de 



edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică”. 

Concomitent, prin prezentul proiect se urmărește fortificarea măsurilor de asigurare 

a protecției și securității informațiilor precum şi împotriva folosirii neautorizate sau 

divulgării lor. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Elaborarea și implementarea prezentului proiect nu implică alocarea mijloacelor 

financiare.  

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Prevederile prezentului proiect se încadrează și nu contravin normelor în vigoare. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul legii a fost plasat pe pagina oficială a Ministerului 

Afacerilor Interne www.mai.gov.md, directoriul „Transparenţa”, rubrica „Consultări 

publice”. 

7. Constatările expertizei anticorupție 

 

8. Constatările expertizei de compatibilitate 

Nu necesită o astfel de expertiză. 

9. Constatările expertizei juridice 

10. Constatările altor expertize 

 

 

Ministru           Pavel VOICU 

http://www.mai.gov.md/
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