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SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR 

 la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la  Registrul de stat al mediatorilor 

 

Denumirea 

Autorului 

avizului  

Nr Obiecția/propunerea Opinia Ministerului Justiției 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informației și 

Comunicațiilor 

1.  Menționăm că obiecțiile de bază se referă la faptul că proiectul 

Regulamentului nu corespunde cerinţelor Legii cu privire la registre nr.71-

XVI din 22.02.2007, și anume prevederilor art.27 ţinerea manuală a 

registrului. Spre exemplu, la descrierea subiecților raporturilor juridice în 

domeniul registrelor, în proiect au fost formulate prevederi care se referă la 

subiecții raporturilor juridice în domeniul registrelor electronice, totodată 

trebuie luat în considerație faptul că evidența mediatorilor în formă 

electronică va  fi efectuată în Registrul de Stat al unităților de drept.   

Nu se acceptă. 

Registrul de stat al mediatorilor va constitui 

una din părțile componente ale Registrului de Stat 

al unităților de drept, alături de registrele de 

evidență a altor profesii conexe sistemului 

justiției. 

Ținerea Registrului de stat al mediatorilor pe 

suport de hîrtie este o etapă intermediară, pînă la 

crearea condițiilor necesare funcționării 

registrului în format electronic. Astfel, normele 

respective nu pot fi excluse din proiect, ele 

urmînd a fi aplicate de îndată ce va demara 

funcționarea electronică a Registrului respectiv. 

2.  Nu este expres stipulat sub ce formă va fi ținut registrul – în formă de 

cartotecă sau prin efectuarea înregistrărilor în jurnalul înregistrărilor. 

Respectiv lipsesc modelele cartotecilor sau a paginilor jurnalului 

înregistrărilor, totodată lipsesc cerințele privind efectuarea înscrisurilor, 

privind modalitatea păstrării cartotecilor sau a jurnalelor înregistrării, nu este 

stipulat termenul de păstrare și modalitatea de distrugere a acestora. 

Se acceptă parțial 

Cerințele pentru efectuarea înscrisurilor sînt 

deja reglementate în art. 27 din Legea nr. 71 cu 

privire la registre. Dublarea acestora în prezentul 

regulament nu este oportună. 

Conform legislației, Registrele de stat se 

păstrează permanent. Drept urmare, este 

inoportună prevederea modului de distrugere a 

acestuia. 

3.  Totodată, ulterior cînd se va purcede la ţinerea registrului mediatorilor în 

formă electronică, va fi necesar operarea modificărilor în anexa nr.2 la 

Hotărîrea Guvernului nr.272 din  06.03.2002, precum și elaborarea și 

aprobarea Instrucţiunilor cu privire la modul de evidenţă a mediatorilor. 

Se acceptă parțial. 

Modificările și actualizările care trebuie 

efectuate în HG nr. 272 din 06.03.2002 nu depind 

de crearea sau nu a Registrului de stat al 

mediatorilor în format electronic, ci viceversa. 
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Or, potrivit art. 12 din Legea nr. 467 din 

21.11.2003 cu privire la informatizare şi la 

resursele informaţionale de stat, resursele 

informaţionale de bază se constituie din: 

Registrul de stat al populaţiei, Registrul de stat al 

unităţilor de drept, Sistemul naţional 

informaţional geografic. 
Registrul de stat al unităților de drept (RSUD), 

din toate profesiile autorizate de Ministerul 

Justiției, se referă  doar la avocați și notari, 

lipsind mediatorii, executorii judecătorești, 

experții judiciari, administratorii autorizați, 

interpreții și traducătorii.  

Drept urmare, pentru crearea Registrului de 

stat al persoanelor autorizate, ca parte 

componentă a RSUD, în care vor vi incluse 

subregistrele destinate fiecărei profesii în parte, 

este strict necesară actualizarea RSUD-ului. 

Reieșind din faptul că, conform pct. 5 din HG 

nr. 389 din 17.05.2010, MTIC are misiunea de a 

exercita elaborarea, conducerea, coordonarea, 

controlul şi asigurarea realizării politicii de stat 

în domeniile societăţii informaţionale, 

informatizării, tehnologiilor informaţionale, 

comunicaţiilor, evidenţei de stat şi resurselor 

informaţionale de stat, considerăm că 

modificarea și actualizarea Hotărîrii Guvernului 

nr.272 din  06.03.2002 este de competența 

acestuia și nu a Ministerului Justiției. 

Ministerul 

Finanțelor 

4.  La pct.3 din proiectul hotărîrii Guvernului, sintagma „mijloacelor 

alocate Ministerului Justiției din bugetul de stat, precum și din contul 

mijloacelor speciale”, se propune de substituit cu sintagma  ”mijloacelor 

aprobate Ministerului Justiției în bugetul de stat pe anul respectiv și din alte 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 
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surse”, dat fiind faptul că, mijloacele speciale (veniturile colectate) sunt 

componente ale bugetului de stat. 

Ministerul 

Economiei 

5.  Numerotarea necesită a fi adusă în concordanţă cu prevederile art.56 

alin.(6) din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor 

autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 

18.07.2003. 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

6.  La pct.4 lit.c) - este necesar de a completa cu sintagma „pe lîngă 

Ministerul Justiţiei". 
Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

7.  La pct.9 lit.a) - sintagma „solicitată de registrator" necesită a fi substituită 

cu sintagma „stabilită în pct.12", pentru asigurarea previzibilităţii informaţiei 

care urmează a fi prezentată de către mediatori. 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

8.  La pct.11 alineatul întîi - cuvîntul „deţinătorul" urmează a fi exclus, 

deoarece apar contraziceri cu normele expuse în alte alineate ale aceluiaşi 

punct. 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

9.  La pct.16 - considerăm că nu este necesar de a anexa la cerere actele 

menţionate la lit.a), b) şi c), deoarece acestea pot fi obţinute din alte sisteme 

informaţionale direct sau prin implementarea principiului declarativ. 

Nu se acceptă. 

În condițiile actuale, Consiliul de mediere nu 

are conexiune on-line la Registrul de stat al 

populației. Astfel, prezentarea copiei actului de 

identitate rămîne pentru moment unica modalitate 

de verificare a identității solicitantului. 

De asemene, evidența birourilor de mediere se 

face doar de către Consiliul de mediere, care nu 

dispune de posibilități tehnice pentru accesul la 

baza de date a Cadastrului bunurilor imobile,  iar  

primire pe suport de hîrtie a informației de la 

Cadastru necesită timp. 

Astfel, pentru operativitatea efectuării 

înscrierilor în Registrul de stat al mediatorilor, 

considerăm  necesară menținerea pct. 16 în 

redacția actuală. 

10.  La pct.18 - de a completa după cuvîntul „efectuează" cu cuvîntul 

„gratuit", pentru asigurarea previzibilităţii şi conformării prevederilor pct.ll 

lit.c). 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 
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11.  La pct.20 - normele expuse necesită a fi revizuite, deoarece potrivit 

prevederilor pct.3 Registrul se ţine doar în formă electronică, corespunzător 

şi tehnicile de restabilire a Registrului ar urma să corespundă acestei forme 

de ţinere a acestuia. 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

Consiliul de 

Mediere 

12.  Pct.1 
De adăugat la denumirea hotărîrii denumirea completă cum este  cu 

privire la aprobarea  Regulamentului cu privire la Registrul de stat al 

mediatorilor. 

Nu se acceptă. 

Propunerea nu modifică esența proiectului. 

Plus la aceasta, proiectul HG, pe lîngă aprobarea 

Regulamentului, conține și alte prevederi. 

13.  Pct.2 
De exclus cuvintele „avocații și notarii”, deoarece aceştia  sunt eliberați, 

în virtutea prevederilor art.15, alin.(5) din Legea nr.137 din 03.07.2015 cu 

privire la mediere, de înființarea unui birou de mediere și să fie incluşi în lista 

unei organizații de mediere. Aceștia sunt subiecții (furnizorii) altor registre de 

stat. 

Potrivit art.19, alin.(8) din Legea nr.71 din 22.03.2007 cu privire la 

registre, ”înregistrarea repetată a obiectului registrului, care a fost 

înregistrat într-un alt registru  de stat, sau acumularea repetată a datelor 

despre obiect în același registru, se interzice”. 

 Astfel, avocații și notarii, care au dobîndit calitatea de mediator nu pot fi 

întroduse în Registru, doar mediatori. 

Nu se acceptă. 

Obiectul înregistrării Registrul ui de stat al 

mediatorilor îl constituie mediatorul. Astfel, orice 

persoană care practică activitate de mediator, 

indiferent de alte profesii practicate în paralel cu 

activitatea de mediator, trebuie să fie înscrisă în 

acest registru. 

14.  Capitolul II.  
Se propune următoarea întitulare a Capitolului: ”Atribuțiile subiecților 

raporturilor juridice în domeniul gestionării Registrului” 

Nu se acceptă. 

Propunerea nu modifică esența capitolului.  

15.  Pct.7 

Se propune : 

De exclus lit. a), deoarece este atribuţia, care  aparține, potrivit Legii cu 

privire la registre, art.6, Posesorului registrului, care este Ministerul Justiției, 

faptul care se bazează pe prevederile art.9, alin.(10) din Lege nr.137 din 

03.07.2015 cu privire la mediere. 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

16.  De exclus lit. c), este   atribuția  Furnizorului registrului, potrivit art.14 al 

Legii nr.71 din 22.03.2015 cu privire la registre. 
Se acceptă parțial. 

Prezentul proiect împuternicește Consiliul de 

mediere cu atribuții ce țin de completare 

Registrului. 
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Drept urmare, Consiliul de mediere trebuie să 

poarte răspundere pentru corectitudinea datelor 

introduse în baza materialelor prezentate de 

mediatori. 

17.  De exclus lit. d), din considerentul ca să nu fie interpretări și  să nu 

creeze temei de  abuz din partea subiecților registrului. Nu este clar, ce 

solicitările pot fi adresate din partea posesorului și deținătorului registrului. 

Pot fi doar cele legale. 

Se propune următoarea redacţie: 

„Registratorului i se atribuie: 

a)  Să asigure înregistrarea, acumularea, colectarea, prelucrarea şi 

introducerea informaţiei despre mediatori în Registru în termenele stabilite de 

prezentul Regulament; 

b) Să publice informaţia din Registru pe pagina oficială a Consiliului de 

mediere cu respectarea dreptului  asupra  datelor cu caracter personal” . 

Se acceptă parțial. 

Litera respectivă nu poate fi exclusă, deoarece 

posesorul (Ministerul Justiției) și deținătorul 

(Centrul de Informații Juridice), în virtutea 

obligațiilor pe care le au, au dreptul de a solicita 

redactarea datelor incomplete, corectarea erorilor 

ș.a. 

18.  Pct.8, 

Se propune: 

De a transpune această atribuție la pct.5, la atribuțiile Posesorului, care 

este investită acestuia şi potrivit Legii nr.71 cu privire la registre şi potrivit 

Legii nr.137 cu privire la mediere. 

Nu se acceptă. 

Pct. 8 stabilește o interdicție pentru Consiliul 

de mediere și nu pentru Minister. 

19.  Pct.9, 

Se propun următoarele atribuții ale Furnizorului: 

a) Să asigure corectitudinea,veridicitatea și autenticitatea datelor 

prezentate pentru a fi introduse în registru  și actualizarea acestora în modul 

stabilit de Lege cu privire la mediere; 

b) Să  prezinte informația registratorului, ce ține obiectul prezentului 

Regulament, pentru a fi  introdusă în Registru, în mod electronic sau pe 

suport de hîrtie; 

c) În cazul solicitării  de către deținătorul sau registratorul 

(subregistrator) Registrului a unor informații suplimentare, furnizorul datelor 

registrului este obligat să răspundă la solicitare în termen de 10 zile 

lucrătoare; 

d)   Este în drept să primească de la registratorul toate datele, care se 

a) Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

b) Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

c) Nu se acceptă. 

Nu se acceptă stabilirea unui termen limită, 

dacă nu au fost stabilite urmările nerespectării 

acestuia. 

d) Nu se acceptă. 

Pct.  18 prevede posibilitatea de a solicita 

gratuit extrase din Registru. Astfel lit. d) propusă 

în aviz va constitui o dublare a pct. 18. 
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conțin în Registru, prezentate de furnizor, inclusiv și să adreseze interpelări 

despre existența și volumul atribuțiilor acestuia. 

20.  Pct.10 

Se propun  următoarele atribuții ale Destinatarului: 

a) Să utilizeze informația obținută din Registru doar în scopurile stabilite 

de legislația în vigoare. 

Alte atribuții nu pot fi investite Destinatarului, că el nu participă la 

gestionarea Registrului, ci doar utilizarea. 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

21.  Pct.11, 13 

 De exclus cuvîntul utilizatorul , deoarece așa subiect nu se regăsește în 

Regulament. 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

22.  Pct.12. 

De exclus cuvîntul „poştală” 
Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

23.  Pct.15 

Se propune: 

 De exclus sintagma ”birourile și organizațiile de mediere”, deoarece 

acestea nu reprezintă  obiectul prezentului Regulament.  

Birou nu are capacitate juridică, doar sediul unde mediatorul desfășoară 

activitate.  

Organizația de mediere reprezintă obiectul unui alt registru de stat , privind 

organizațiile necomerciale,  și introducerea aceleași date în Registru în sensul 

prezentului Regulament este interzisă potrivit Legii nr.71. 

Nu se acceptă. 

Informația despre birourile și organizațiile de 

mediere constituie una din rubricile Registrului,  

care nu este oportun a fi exclusă. Or, potențialii 

clienți ai mediatorilor trebuie să aibă posibilitatea 

de a-i găsi. 

24.  Pct.17  

Se completează cu sintagma „cu excepţia codului IDNP” 
Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

25.  Pct.20 

 De exclus sintagma „precum şi în cazul  deteriorării specimenelor 

semnăturilor sau ştampilelor” 

Nu se acceptă. 

Deteriorarea specimenelor semnăturilor sau 

ştampilelor reprezintă una din formele distrugerii 

datelor din Registru. Aceasta nu poate fi neglijată. 

Agenția de 

Stat pentru  

Proprietatea 

Intelectuală 

26.  Considerăm necesar de argumentat suplimentar în nota informativă la 

proiect interacţiunea Registrului persoanelor autorizate, inclusiv temeiul legal 

privind instituirea acestuia, cu Registrul de stat al mediatorilor, şi, respectiv, 

de prevăzut, sub aspectul specificat, punctele 2 şi 6 din proiectul Hotărîrii 

Guvernului. 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 
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27.  Totodată, cu referire la capitolul I din proiectul Regulamentului cu privire 

la Registrul de stat al mediatorilor, urmează de prescris clar scopul instituirii 

unui astfel de registru (cum ar fi, evidenţa şi difuzarea către publicul larg a 

datelor relevante care se referă la activitatea mediatorilor/transparenţa şi 

publicitatea medierii), caracterul public al Registrului vizat, precum şi de 

indicat expres dacă înregistrarea mediatorilor este obligatorie sau facultativă 

(caracterul obligatoriu sau facultativ al înregistrării). 

Nu se acceptă. 

Scopul ținerii registrului și obligativitatea 

înregistrării mediatorilor în Registru derivă din 

Legea cu privire la mediere. Nu considerăm 

necesară dublarea acestor norme în prezentul 

regulament. 

Cu referire la caracterul public al acestui 

registru menționăm următoarele. Pct. 13 din 

proiect prevede expres la care date din registru au 

acces destinatarii.  Această limitare este necesară 

pentru protecția datelor cu caracter personal, ce 

vor fi incluse în registru. Drept urmare, registrul, 

în totalitatea sa, nu poate fi declarat public. 

28.  Pct. 4 din proiectul Regulamentului propunem de redactat, spre exemplu, 

prin expunerea subiecţilor în felul următor: „a) statul, în calitate de proprietar 

al Registrului;”, şi în continuare la fel. 

Nu se acceptă. 

Propunerea nu modifică esența pct. 4 din 

proiect. 

29.  Obligaţia posesorului Registrului din pct. 5, lit. c), necesită a fi 

concretizată, ţinând cont de cele prescrise la pct.2 din proiectul 

Regulamentului, prin înlocuirea cuvântului „obiectelor”. 

Se acceptă parțial.  

A fost redactat pct. 2. Dublarea acestuia în pct. 

5 lit. c) nu este necesară. 

30.  Propunem de revăzut integral prescripţia normativă privind stabilirea 

drepturilor subiecţilor raporturilor juridice în domeniul gestionării registrului 

din pct.11, fiind oportună divizarea acesteia pe subiecte.  

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

31.  Tot aici, precum şi la pct.13, urmează de substituit corespunzător 

termenul „utilizatorul”, care nu este menţionat în calitate de subiect în 

domeniu conform pct.4 din proiectul Regulamentului. 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

32.  Dat fiind faptul că, în conformitate cu art.14 alin.(2) al Legii nr.137 din 

03.07.2015 cu privire la mediere, structura şi modalitatea de ţinere a 

Registrului de stat al mediatorilor se stabilesc de Guvern, capitolele III şi IV 

din proiectul Regulamentului urmează a fi completate cu prescripţii 

normative ce vor reglementa mai detaliat condiţiile de ţinere a acestui 

Registru, în special, cu referire la aprobarea formularului-tip al cererii de 

înscriere a datelor respective în registru, precum şi a altor formulare, termene 

de înscriere, menţiunea privind declararea de către mediatori pe propria 

Nu se acceptă. 

Stabilirea modelului-tip al cererii nu este 

oportună, or, cererea se va întocmi conform 

modelului general stabilit pentru cereri, fără a fi 

nevoie careva rubrici speciale. 

Termenul de înscriere a datelor în registru deja 

sînt stabilite la pct. 16 din proiect. 

Responsabilitatea mediatorului pentru 
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răspundere a datelor ce urmează a fi înscrise în registru, rectificarea în caz de 

omisiune sau eroare referitoare la oricare din datele solicitate, 

confirmarea/notificarea înregistrării, păstrarea informaţiei din registru, 

radierea datelor din registru etc. 

veridicitatea informației prezentate rezultă din 

pct. 9, care stabilește obligațiile furnizorului, 

adică a mediatorului. 

Centrul 

Național 

pentru 

Protecția 

Datelor cu 

Caracter 

Personal 

33.  Din start, urmează a menţiona că în conformitate c prevederile art. 9 alin. 

(2) din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi 

ale administraţiei publice centrale şi locale, actele normative ale autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi locale trebuie să corespundă întocmai 

prevederilor constituţionale, legilor, precum şi hotărîrilor şi ordonanţelor 

Guvernului. 

In acest sens, atragem atenţia asupra faptului că proiectul care îşi propune 

reglementarea modului de ţinere a unui registru de stat, urmează a fi adus în 

concordanţă cu prevederile prevăzute de Legea cu privire la registre, astfel, 

urmează a menţiona că potrivit art. 16 al acestui act legislativ, registrele de 

stat de bază şi cele departamentale se instituie de Guvern sau de o altă 

autoritate publică abilitată prin lege, cu adoptarea deciziei de instituire a 

registrului. Înainte de punerea în exploatare a sistemului informaţional 

automatizat destinat ţinerii registrului de stat, autoritatea publică care a 

instituit registrul aprobă regulamentul cu privire la modalitatea de ţinere a 

registrului. Centrul reţine că potrivit art. 14 alin. (2) al Legii nr. 137 din 03 

iulie 2015 cu privire la mediere structura şi modalitatea de ţinere a 

Registrului de stat al mediatorilor se stabilesc de Guvern, astfel existînd 

temei legal pentru instituirea acestei resurse informaţionale de stat, însă, 

pornind de la clauza de emitere a proiectului de hotărîre de Guvern nu a fost 

identificat temeiul legal pentru integrarea acestui registru în aşa-numitul 

"Registru al persoanelor autorizate". 

Astfel, Centrul recomandă revizuirea pct. 2 şi pct. 6 din proiectul hotărîrii 

de Guvern prin prisma celor expuse supra. 

Nu se acceptă.  

Reiterăm cele expuse la pct.  3 sin prezenta 

sinteză. 

  

34.  Propunem completarea pct. 5 din proiectul Regulamentului cu două 

norme noi: 

a) să asigure condiţiile juridice, organizatorice şi financiare pentru 

crearea şi ţinerea registrului; 

b) în cazul ţinerii registrului în formă electronică, să organizeze crearea 

Se acceptă parțial 

a) Formularea propusă este una defectuoasă.  

Formularea „să asigure condiții juridice” este 

incorectă. Cadrul normativ pentru funcționarea 

registrului urmează a fi aprobat de Guvern și nu 



9 
 

sistemelor informaţionale automatizate destinate ţinerii registrului; 

respectiv lit. b) din proiect va deveni lit. d) şi va fi reformulată după cum 

urmează: să asigure măsurile organizatorico-tehnice necesare pentru 

protecţia datelor cu caracter personal şi respectarea acestor măsuri. în 

conformitate cu cerinţele faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter 

personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date 

cu caracter personal. 

de Ministerul Justiției. Plus la aceasta, modul de 

finanțare a instituirii, creării și mentenanței 

registrului este stabilit deja la pct. 3 din proiectul 

Hotărîrii Guvernului. 

b) Obligația respectivă, în altă redacție, se 

regăsește deja la pct. 6 din proiectul Hotărîrii 

Guvernului. 

d) Textul propus a fost inclus la lit. h) din pct. 

5. 

35.  Propunem completarea pct. 6 din proiectul Regulamentului cu litera f) după 

cum urmează: 

"f) să ia măsurile organizatorice şi tehnice necesare pentru protecţia 

datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, 

copierii, răspîndirii, precum şi împotriva altor acţiuni ilicite, măsuri menite 

să asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile 

prezentate de prelucrare şi caracterul datelor prelucrate ". 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

36.  La litera c) din pct. 7 al proiectului Regulamentului propunem 

completarea cu propoziţia: La introducerea datelor în registru se vor lua 

măsuri de asigurare a gradului de exactitate a datelor registrului şi de 

protecţie a acestora de distrugere întîmplătoare sau neautorizată, de 

modificare, denunţare sau de orice alte acţiuni ilegale la ţinerea registrului. 

Se acceptă. 

Textul propus a fost inclus la lit. e) din pct. 7. 

37.  Pct. 9 al proiectului Regulamentului propunem a fi completat cu o nouă 

lit. c) "să informeze deţinătorul registrului despre modificarea datelor din 

registru în modul stabilit de deţinător." 

Nu se acceptă. 

Obligația propusă nu poate fi pusă pe seama 

furnizorului (mediatorului), deoarece aceasta ține 

de conlucrarea între registrator și deținător. 

38.  Pornind de la prevedrile pct. 12 lit. b) din proiect se constată că în 

Registrul de stat al mediatorilor se intenţionează prelucrarea numărului de 

identificare de stat (IDNP) al persoanei fizice, care poate fi efectuată în strictă 

conformitate cu prevederile art. 9 al Legii privind protecţia datelor cu 

caracter personal. In acest sens, Centrul recomandă stabilirea unui mecanism 

clar prin care să fie asigurată respectarea normei enunţate cum ar fi 

completarea olografa de către mediator a unui formular-cerere prin care 

acesta furnizează IDNP-ul. 

Nu se acceptă. 

IDNP-ul se va furniza drept urmare a anexării 

la cerere a copiei actului de identitate. De 

asemenea, codul personal este indicat și pe 

atestatul de mediator. 

Reieșind din faptul că rubrica din registru, 

referitoare la IDNP va fi vizibilă doar pentru 

Consiliul de mediere, care deține dosarele 
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personale ale tuturor mediatorilor, nu considerăm 

necesar a obliga persoanele să completeze în mod 

olograf  IDPN-ul în cerere. 

39.  Concomitent, analiza conţinutului pct. 16 al proiectului de Regulament a 

scos în evidenţă că se intenţionează a fi colectate copiile buletinelor de 

identitate, urmînd a menţiona că potrivit Legii privind actele de identitate din 

sistemul naţional de paşapoarte nr. 273 - XIII din 09 noiembrie 1994 

buletinele de identitate conţin un şir de categorii de date cu caracter personal 

cum ar fi: numele, prenumele, fotografia, semnătura, numărul de identificare 

de stat (IDNP), grupa sanguină, locul naşterii, informaţia privind participarea 

la vot, situaţia familială, evidenţa militară, care prin prisma art. 4 al Legii 

privind protecţia datelor cu caracter personal sînt excesive scopului declarat 

pentru prelucrarea acestora - ţinerea evidenţei de stat a mediatorilor. 

Astfel, stocarea copiilor actelor de identitate (persoană fizică) fără 

aplicarea procedurilor tehnice de depersonalizare a anumitor informaţii, 

determină colectarea şi prelucrarea unui volum excesiv de date cu caracter 

personal, contrar prevederilor art. 4 al Legii privind protecţia datelor cu 

caracter personal. 

Nu se acceptă. 

Prezentarea actului de identitate/ a copiei 

acestuia este o condiție necesară pentru stabilirea 

identității persoanei care depune cererea și pentru 

evitarea posibilelor fraude.  În cest context, 

cerința de a anexa la cerere copia actului de 

identitate nu poate fi considerată excesivă. 

Pentru evitarea oricăror deficiențe, în proiect a 

fost stabilită pentru Consiliul de mediere obligația 

de a se înregistra la CNDCP în calitate de 

operator de date cu caracter personal. 

40.  La pct. 19 propunem completarea după sintagma "Ministerul Justiţiei" cu 

"Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal", or, potrivit 

art. 19 din Legea privind protecţia datelor cu caracter personal controlul 

asupra conformităţi prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv a celor 

ce se intenţionează a fi prelucrate în Registrul mediatorilor se efectuează de 

Centru. 

Se acceptă. 

 Textul a fost redactat. 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

41.  Lipsă de obiecții și propuneri.  

 

 

 

 

Ministru                                                                                     Vladimir CEBOTARI 


