
SINTEZA OBIECŢIILOR ŞI PROPUNERILOR  

Raportului de expertiză anticorupție 

la proiectul Hotărîrii Guvernului  

 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la  

Registrul persoanelor reţinute, arestate şi condamnate 
 

Nr.  Organul competent   Conţinutul obiecţiei/propunerii Opinia Ministerului 

Justiţiei 

1. Centrul Național 

Anticorupție          Ca remarcă generală, menţionăm că prevederea în calitate de subiecţi 

(subregistratori) ai raporturilor juridice în domeniul creării şi funcţionării RPRAC 

a Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Naţional Anticorupţie şi a Oficiului 

Central de Probaţiune, este nejustificată şi abuzivă, precum şi depăşeşte sfera 

de reglementare a Regulamentului. Pct. 1 din proiectul Regulamentului prevede 

că Regulamentul cu privire la RPRAC stabileşte modul de organizare şi 

funcţionare a resurselor informaţionale a Departamentului instituţiilor 

penitenciare al Ministerului Justiţiei, iar potrivit pct. 7 din proiectul 

Regulamentului registratorii SIA RPRAC sînt serviciile autorizate din cadrul 

structurii organizatorice ale instituţiilor sistemului penitenciar.  

         Dat fiind că, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie şi 

Oficiul Central de Probaţiune, nu fac parte din cadrul structurilor organizatorice 

ale instituţiilor sistemului penitenciar, prezentarea cărorva date pentru a fi 

introduse în Registrul respectiv nu este necesară şi nici justificată. 

De asemenea, semnalăm că potrivit clauzei de emitere a proiectului 

Regulamentului cu privire la RPRAC, acesta este elaborat în scopul executării 

prevederilor Concepţiei Sistemului informaţional automatizat "Registrul   

persoanelor   reţinute,   arestate şi condamnate", aprobată prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 25 din 18.01.2008. Pct. 4 din Concepţie stabileşte că unul din 

scopurile creării SIA RPRAC este: b) asigurarea informaţională efectivă, stabilă 

şi securizată a activităţii operative de serviciu a organelor sistemului penitenciar 

în procesul îndeplinirii sarcinilor trasate. De asemenea, pct. 10 din Concepţie 

prevede că posesor al RPRAC este Departamentul Instituţiilor Penitenciare al 

 

Se acceptă. 

Este redactat pct. 1 al 

proiectului Regulamentului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu art. 13 

alin. (3) și (4) al Legii nr. 71 

din 22.03.2007 cu privire la 

registre, Registratorul își 

poate delega funcțiile sale de 

introducere nemijlocită a 

datelor în registru pe criterii 

teritoriale sau alte criterii. În 

cadrul proiectului vizat, 

temeiul delegării funcțiilor 

este clasificarea subiecților 



Ministerului Justiţiei, deţinător al RPRAC este Centrul informaţional 

interdepartamental al organelor de drept, iar registratori sînt: penitenciarele, 

serviciile medicale ale penitenciarelor, întreprinderile sistemului penitenciar şi 

asociaţiile lor. Astfel, în cadrul Registrului respectiv vor fi incluse datele 

prezentate de către penitenciare, serviciile medicale ale penitenciarelor şi 

întreprinderile sistemului penitenciar şi asociaţiile lor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrului în persoane 

reținute, arestate și 

condamnate. Astfel, 

introducerea instituției de 

subregistratură în 

Regulamentul Registrului 

persoanelor reținute, arestate 

și condamnate nu excede 

limitele Concepţiei 

Sistemului informaţional 

automatizat "Registrul   

persoanelor   reţinute,   

arestate şi condamnate", 

aprobată prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 25 din 

18.01.2008. Mai mult decît 

atît, prin pct. 6.4.4. (1) al 

Planului de Acțiuni privind 

implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiției 

pentru anii 2011-2016, s-a 

trasat necesitatea elaborării 

unui sistem unic de evidență a 

cazurilor de reținere, arest și 

detenție.Prin urmare, 

excluderea evidenței 

persoanelor reținute ca 

subiecți ai registrului va fi 

contrară Hotărîrii 

Parlamentului nr. 6 din 16 

februarie 2012 privind 

aprobarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Registrul respectiv se referă la trei etape ce ţin de privarea de libertate a 

persoanei fizice: -reţinerea, reprezintă o măsură procesuală de constrîngere ce 

se efectuează la faza urmăririi penale, - arestul, reprezintă o măsură preventivă 

care poate fi aplicată atît la faza urmăririi penale, de către procuror, din oficiu ori 

la propunerea organului de urmărire penală, sau, după caz, la faza de 

examinare a cauzei în instanţa de judecată, poate fi aplicată de către instanţa de 

judecată şi, - condamnarea, survine ca rezultat al sentinţei de condamnare. 

Astfel, în viziunea noastră, aceste etape, necesită a fi dispersate. Centralizarea 

tuturor datelor/informaţiilor respective în cadrul unui singur Registru, creează 

riscul scurgerii de informaţii şi date cu caracter personal, precum şi creează 

oportunităţi pentru amestec nejustificat în activitatea organelor de urmărire 

penală. După reţinerea persoanei, în privinţa acesteia, sunt efectuate un şir de 

măsuri speciale de investigaţii, precum şi multiple acţiuni de urmărire penală, iar 

includerea persoanei respective în Registrul nominalizat, ar duce la accesarea 

acesteia, de către mai mulţi utilizatori, fapt ce ar genera scurgeri de informaţii şi 

la apariţia factorului coruptibil. 

 

 

 

 

 

 

pentru anii 2011–2016. De 

asemeanea este de menționat 

faptul că Centrul Național 

Anticorupție, precum și 

Ministerul Afacerilor Interne 

sunt prezente în lista 

autorităților responsabile de 

implementarea pct. 6.4.4. (1) 

al Planului de Acțiuni 

menționat supra. 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Concomitent cu necesitatea 

implementării pct. 6.4.4. (1) 

al Planului de Acțiuni privind 

implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiției 

pentru anii 2011-2016, în 

textul proiectului mai sunt 

prevăzute și măsuri de 

protecție a datelor cu caracter 

personal, care, de fapt, 

interzice personalului ce au 

făcut cunoștință de datele din 

registru, de a le divulga sau 

pune în circulație în orice 

mod interzis de lege. În caz 

de nerespectare a 

Regulamentului vizat și/sau a 

Legii privind protecția datelor 

cu caracter personal nr. 133 



 

 

 

 

 

 

         Prin urmare, propunem ca normele stabilite la alin. (2) pct. 7 din proiectul 

Regulamentului să fie excluse. Subsecvent, menţionăm că potrivit art. 433 din 

Codul contravenţional, Centrul Naţional Anticorupţie nu se regăseşte printre 

autorităţile care pot aplica reţinerea persoanei. Necesită de a fi revăzut întregul 

text al Regulamentului, sub aspectul excluderii din proiect a normelor ce se 

referă la subregistratori (spre exemplu, pct. 18 se referă la obligaţiile 

subregistratorilor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din 08 iulie 2011, aceștia sunt 

atrași la răspunderea 

disciplinară, contravențională 

sau penală. 

 

 

Se acceptă parțial. 

Punctul 7 alin. (2) va avea 

următorul cuprins: 

”Registratorul îşi deleagă 

funcţiile de introducere 

nemijlocită a datelor în 

Registru subregistratorilor pe 

criterii de competenţă 

funcţională, după cum 

urmează: 

1) Ministerul Afacerilor 

Interne, conform 

competenţei, organizează şi 

ţine evidenţa: 

a) persoanelor reţinute pentru 

suspiciunea săvîrşirii 

infracţiunilor; 

b) persoanelor reţinute pentru 

suspiciunea săvîrşirii 

contravenţiilor; 

c) persoanelor arestate la 

domiciliu; 

2) Centrul Naţional 

Anticorupţie, conform 

competenţei, organizează şi 

ţine evidenţa persoanelor 

reţinute pentru suspiciunea 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Deşi aparent prevederile proiectului nu promovează şi nu prejudiciază 

careva interese de grup sau individuale în detrimentul interesului public, totuşi 

considerăm că centralizarea în cadrul unui singur Registru a informaţiei cu 

privire la persoanele reţinute, arestate şi condamnate, precum şi accesarea şi 

utilizarea datelor Registrului respectiv, care prin conţinutul lor depăşesc sfera de 

competenţă a participanţilor la SIA RPRAC, poate să prejudicieze şi să lezeze 

interesele şi drepturile legitime ale persoanei, să pună în pericol integritatea şi 

securitatea datelor cu caracter personal, precum şi poate să afecteze cercetarea 

sub toate aspectele, completă şi obiectivă, a circumstanţelor cauzei pentru 

stabilirea adevărului. Din considerentele respective, considerăm oportun ca în 

cadrul Registrului respectiv să fie incluse doar datele prezentate de către 

penitenciare, serviciile medicale ale penitenciarelor şi întreprinderile sistemului 

penitenciar şi asociaţiile lor. 

săvîrşirii infracţiunilor; 

3) Oficiul Central de 

Probaţiune, conform 

competenţei, organizează şi 

ţine evidenţa persoanelor 

condamnate la pedepse 

nonprivative de libertate.” 

 

 

Nu se acceptă. 

Concomitent cu necesitatea 

implementării pct. 6.4.4. (1) 

al Planului de Acțiuni privind 

implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiției 

pentru anii 2011-2016, în 

textul proiectului mai sunt 

prevăzute și măsuri de 

protecție a datelor cu caracter 

personal, care, de fapt, 

interzice personalului ce au 

făcut cunoștință de datele din 

registru, de a le divulga sau 

pune în circulație în orice 

mod interzis de lege. În caz 

de nerespectare a 

Regulamentului vizat și a 

Legii privind protecția datelor 

cu caracter personal nr. 133 

din 08 iulie 2011, aceștia sunt 

atrași la răspunderea 

disciplinară, contravențională 

sau penală. 



 


