
 

Sinteza obiecțiilor și propunerilor  

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului 

 privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional judiciar  

(în baza raportului de expertiză anticorupție) 

 

Nr. Organul 

competent 

Conținutul obiecției/propunerii Decizia Ministerului Justiției 

 

 1.  

 

Centrul 

Național 

Anticorupție 

 

    1. La  pct.3. alin.(2) SIJ are următoarele componente: 

(2)  Soluția informatică e-Dosar Judiciar (SI e-DJ) - aplicație informatică pentru 

formarea şi administrarea dosarului electronic judiciar cu accesul participanților. 

Aceasta presupune automatizarea procesului de depunere a cererii de chemare în 

judecată în format electronic și   distribuirea materialelor din dosar în formă 

electronică şi are următoarele funcţii: a) depunerea cererii de chemare în 

judecată, cu anexarea variantei electronice a tuturor materialelor dosarului, 

cererilor de apel, recurs şi revizuire;[...] 

d) accesarea tuturor probelor din dosar, cu posibilitatea descărcării lor în 

condiţiile legii:[...] f) încărcarea oricăror acte destinate examinării în şedinţă de 

judecată. 

În partea ce ţine de SIJ centru cauzele penale, atragem atenţia asupra faptului 

că, în anumite condiții, materialele din dosar pot conține informații atribuite la 

secret de stat, iar expunerea lor în varianta electronică/ mediul on-line presupune 

un risc major de scurgere de informaţii, care se poate realiza prin atacuri 

cibernetice la sistemul hardware/software al SIJ. 

Totodată, autorul permite accesul la toate informațiile din dosar tuturor 

participanților. Or, în conformitate cu Codul de procedură penală al Republici 

Moldova, participanți la proces sunt: Procurorul, consultantul procurorului; 

ofiţerul de urmările penală; victima; partea vătămată; partea civ ilă; 

bănuitul; învinuitul; inculpatul; apărătorul; partea civilmente 

responsabilă; reprezentanții legali ai victimei, părții vătămate, părții 

civile, bănuitului, învinuitului, inculpatului; reprezentanții victimei, 

părții vătămate, părţii  civile, părții civilmente responsabile; succesorul 

părţii vătămate sau al părţii civile; asistentul procedural; consilierul de 

probațiune; grefierul; interpretul; traducătorul; specialistul, expertul; 

martorul; reprezentantul legal al martorului minor; avocatul martorului.  

Astfel, acordarea pposibilității de descărcare a materialelor din dosar tuturor 

participanților la proces constituie o procedură prea liberală a procesului de 

administrare a dosarelor în condițiile în care materialele din dosar pot conține 

Se acceptă parțial 

 

Se acceptă propunerea de completare 

a pct. 3, lit. a), astfel, aceasta va avea 

următorul cuprins: 

 „a) repartizarea automată-aleatorie a 

cauzelor conform gradului de 

complexitate, cu excepţia materialelor 

care conţin informaţii atribuite la secret 

de stat în condiţiile legii;”. 

 

 

Nu se acceptă propunerea de 

modificare a pct. 3, lit. d), deoarece 

proiectul a fost elaborat în scopul 

facilitării și optimizării procesului de 

desfășurare a ședințelor de judecată și 

acțiunilor conexe, precum  luarea la 

cunoștință  și înmînarea materialelor 

cauzei. 

Concomitent, interdicția de 

descărcare a actelor va contribui la 

dezinteresarea participanților la proces 

de a utiliza Sistemul Informațional 

Judiciar, a cărui scop primordial este în 

special crearea posibilității de depunere 

cît și de descărcare a actelor din dosar, 

or propunerea odată acceptată 

contravine conceptului proiectului  în 

întregime.  



informații atribuite la secret de stat sau conțin date cu caracter personal în 

condițiile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

Astfel, menționăm că în temeiul Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de 

stat art.8 alin.(l) It f) nu atribuie la secret de stat faptele de încălcare a legii de 

către autorităţile publice şi persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul 

acestora, însă pentru investigarea cauzei respective, de regulă este necesară 

efectuarea măsurilor speciale de investigaţii, acţiuni care pot fi atribuite la secret 

de stat în condiţiile art.7 aln.(l) pct.4) lit.b) care prevede: persoanele care 

colaborează sau au colaborat confidențial cu organele care desfășoară 

activități de informații, de contrainformoţii şi operative de investigaţii  şi 

art.6 alin.(l) potrivit căruia. „Atribuirea informaţiilor la secret de stat şi 

secretizarea acestora se efectuează în baza principiilor legalităţii, 

argumentării şi oportunităţii."  

În sensul celor expuse, considerăm necesară restricționarea posibilității de 

descărcare a materialelor din dosar care conțin probe obținute prin aplicarea 

măsurilor speciale de investigații. Or, acest fapt ar putea deconspira metodele de 

aplicare a măsurilor speciale, ceea ce pe termen lung ar dăuna scopului de 

protejare a persoanei, societății şi statului de infracțiuni, precum și protejarea 

persoanei și societății de faptele legale ale persoanelor cu funcții de răspundere în 

activitatea lor legată de cercetarea infracțiunilor presupuse sau săvîrşite, aspecte 

consacrate expres în art.1 din Codul de procedură penală. 

 Totodată, acțiunile de „încărcarea oricăror acte destinate examinării în 

şedinţă de judecată” contravine principiului neexcesivităţii şi pertinenţei 

prevăzut la pct.6 supct.11) în Hotărârea Guvernului nr.593/2017 cu 

privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional judiciar, care 

"relevă necesitatea limitării volumului de informaţii cu accesibilitate 

limitată prelucrate, în aşa fel încît să fie prelucrate doar informaţiile 

relevante şi necesare în contextul realizării sarcinilor SIJ." . 

 

Recomandări 

La lit. a) completarea în final cu sintagma: "cu excepţia materialelor care 

conţin informaţii atribuite la secret de stat în condiţiile legii".  

 

La lit. d) substituirea sintagmei "cu posibilitatea descărcării lor" cu sintagma 

"fără posibiltatea descărcării lor."  

 

Excluderea lit.f). 

 

 

 

Nu se acceptă propunerea de 

modificare a pct. 3, lit. f), or întocmirea 

citațiilor în format electronic prin 

completarea automatizată a anumitor 

cîmpuri predefinite presupune existența 

unui formular electronic în SIJ care are 

menirea de a facilita munca grefierului, 

acestuia revenindu-i doar sarcina de a 

introduce unele date care nu pot fi 

generate de SIJ (date privind data, ora, 

locul desfășurării ședinței de judecată, 

etc.). 



  2. La pct. 13. Subiecţii din domeniul creării, exploatării şi utilizării 

conținutului SIJ sunt: 

a) proprietarul SIJ; 

b) posesorul SIJ; 

c) deţinătorul tehnic SIJ [...] 

 

Obiecţii: 

Atragem atenția asupra faptului că, noţiunea de deţinător tehnic, utilizată de 

autor în norma respectivă, nu se regăseşte în noţiunile de la pct.2 al proiectului de 

Regulament care utilizează noţiunea de „administrator tehnic". 

În aceste condiţii, se constată utilizarea neuniformă a termenilor. Astfel, de 

aplicare terminologia utilizată neuniform poate provoca practici vicioase de 

interpretare a sensului normei. 

Astfel, în condițiile în care, potrivit proiectului, noţiunile de ,.deţinător tehnic" 

şi administrator tehnic" se referă la acelaşi fenomen juridic, atunci este esenţială 

corelarea, unificarea şi utilizarea unei singure noţiun în tot textul proiectului. 

Pe de altă parte, în condiţiile în care, autorul intenţionează redarea noţiunilor 

respective sub aspect diferit, este necesară definirea „deţinătorului tehnic" la 

pct.2 din proiect, astfel încât să se excludă posibilitatea de interpretare a normei. 

Totodată, menţionăm că potrivit pct.19 din Hotărârea Guvernului nr.593/2017 

cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemulu informaţional judiciar 

„Deţinătorul SIJ din punct de vedere informaţional este Agenţia de 

administrare a instanţelor judecătoreşti din subordinea Ministerului 

Justiţiei, care va asigura crearea şi exploatarea SIJ, şi ÎS "Centrul de 

Telecomunicaţii Speciale", ca operator tehnic al sistemului." . 

 

Recomandări 

Utilizarea aceleiaşi noţiuni în tot cuprinsul proiectului sau definirea noţiunii de 

„Deţinător tehnic" în cuprinsul normei de la pct.2. 

 

 

Se acceptă 

Punctul 2 al  proiectului a fost 

completat cu  noțiunea de  deținător 

tehnic SIJ cu următorul cuprins: 

„deținător tehnic  – autoritate care, în 

temeiul contractului încheiat cu 

posesorul SIJ, asigură administrarea 

tehnică a SIJ, inclusiv funcționalitatea.”. 

Terminologia proiectului a fost 

uniformizată. 

 

 

 

           Ministru                                                                                                                           Victoria IFTODI 


