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6 Recomandãri practice

Cuvînt înainte
Republica Moldova a aderat la Pactul Internaþional privind Drepturile Civile

ºi Politice la 28 iulie 1990 ºi la Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului ºi a
Libertãþilor Fundamentale la 12 septembrie 1997. Ambele acte protejeazã
libertatea de exprimare în general în termeni similari. Astfel, art.10 al Convenþiei
Europene stipuleazã:

�1. Orice persoanã are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde
libertatea de opinie ºi libertatea de a primi sau de a comunica informaþii ori idei fãrã
amestecul autoritãþilor publice ºi fãrã a þine seama de frontiere. Prezentul articol nu
împiedicã statele sã supunã societãþile de radiodifuziune, de cinematografie sau de
televiziune unui regim de autorizare.

2. Exercitarea acestor libertãþi ce comportã îndatoriri ºi responsabilitãþi poate fi
supusã unor formalitãþi, condiþii, restrîngeri sau sancþiuni prevãzute de lege, care
constituie mãsuri necesare într-o societate democraticã, pentru securitatea naþionalã,
integritatea teritorialã sau siguranþa publicã, apãrarea ordinii ºi prevenirea infracþiunilor,
protecþia sãnãtãþii sau a moralei, protecþia reputaþiei sau a drepturilor altora, pentru a
împiedica divulgarea de informaþii confidenþiale sau pentru a garanta autoritatea ºi
imparþialitatea puterii judecãtoreºti.�

Totodatã, Constituþia Republicii Moldova prevede în art.34:

�(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaþie de interes public nu
poate fi îngrãdit.

(2) Autoritãþile publice, potrivit competenþelor ce le revin, sînt obligate sã asigure
informarea corectã a cetãþenilor asupra treburilor publice ºi asupra problemelor de
interes personal.

(3) Dreptul la informaþie nu trebuie sã prejudicieze mãsurile de protecþie a cetãþenilor
sau siguranþa naþionalã.

(4) Mijloacele de informare publicã, de stat sau private, sînt obligate sã asigure
informarea corectã a opiniei publice.

(5) Mijloacele de informare publicã nu sînt supuse cenzurii.�

Libertatea de informare este un element important al libertãþii de exprimare,
care include dreptul de a primi, precum ºi de a difuza informaþii, opinii, idei,
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constituind un deziderat general la scarã internaþionalã. La prima sa ºedinþã, în
1946, Adunarea Generalã a Naþiunilor Unite a adoptat Rezoluþia 59 (1), care
stipuleazã:

�Libertatea de informare constituie un drept fundamental al omului ºi o piatrã de
încercare a tuturor libertãþilor, cãrora le este consacratã Organizaþia Naþiunilor Unite�.

Regimul adecvat al libertãþii de informare este un aspect vital al activitãþii
unui guvern deschis ºi al democratizãrii societãþii. Doar în condiþiile în care
existã un schimb liber de informaþii poate fi asiguratã responsabilitatea ºi evitatã
corupþia în eºaloanele puterii,  satisfãcut dreptul cetãþenilor de a cunoaºte.
Libertatea de informare este, de asemenea, o condiþie esenþialã pentru
dezvoltarea durabilã a societãþii. Managementul resurselor, iniþiativele sociale
ºi strategiile economice pot fi eficiente doar dacã publicul este informat ºi
antrenat în luarea deciziilor.

Libertatea de informare genereazã schimbãri profunde în toate domeniile,
inclusiv în domeniul politic, organizaþional ºi al relaþiilor sociale în ansamblu.
Anume liberul acces la informaþie demoleazã vechea ºi pãguboasa practicã a
secretizãrii excesive ºi a anonimatului, descãtuºeazã spiritul uman.

Legea privind accesul la informaþie are drept scop crearea cadrului normativ
general al accesului la informaþiile oficiale, clasificarea informaþiilor cu
accesibilitate limitatã ºi protecþia lor, eficientizarea procesului de informare a
populaþiei ºi a controlului efectuat de cãtre cetãþeni asupra activitãþii autoritãþilor
ºi instituþiilor publice, precum ºi stimularea formãrii opiniilor ºi participãrii active
a populaþiei la luarea deciziilor în spirit democratic.

Este important sã conºtientizãm faptul cã adoptarea legii e doar începutul
procesului de garantare a dreptului publicului la informaþie. Un rol decisiv în
procesul de implementare a legii îl are elaborarea ºi realizarea unor activitãþi de
instruire a funcþionarilor publici pentru schimbarea mentalitãþii privind liberul
acces la informaþie ºi dezvoltarea ascendentã a relaþiilor dintre stat ºi cetãþeni
în domeniul respectiv. Pe de o parte, e vorba de schimbarea atitudinii
funcþionarilor faþã de asigurarea libertãþii informaþiei ºi a transparenþei
guvernamentale, pe de altã parte, de conºtientizarea de cãtre fiecare persoanã
a necesitãþii exercitãrii dreptului la informaþie, inclusiv ca modalitate de control
asupra activitãþii autoritãþilor/instituþiilor publice.

Centrul "Acces-info"
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CAPITOLUL I

Dispoziþii generale

1. Informaþii oficiale. Furnizorii de informaþii

1.1. Prezentele Recomandãri practice stabilesc principiile, procedurile ºi regulile
de aplicare corectã ºi eficientã a Legii privind accesul la informaþie.

1.2. Informaþii oficiale sînt considerate toate informaþiile aflate în posesia ºi la
dispoziþia furnizorilor de informaþii, care au fost elaborate, selectate, prelucrate,
sistematizate ºi/sau adoptate de organe ori persoane oficiale sau puse la dispoziþia
lor în condiþiile legii de cãtre alþi subiecþi de drept.

1.3. Prezentele Recomandãri practice se adreseazã tuturor furnizorilor de
informaþii (în continuare � �autoritãþi ºi instituþii publice�), definiþi astfel prin Legea
privind accesul la informaþie:

a) autoritãþilor publice centrale ºi locale;
b) instituþiilor publice centrale ºi locale, adicã organizaþiilor fondate de cãtre stat

în persoana autoritãþilor publice ºi finanþate de la bugetul public naþional (bugetul de
stat, bugetele unitãþilor administrative-teritoriale, fondurile extrabugetare), care exercitã
atribuþii de administrare, social-culturale ºi alte atribuþii cu caracter necomercial;

c) persoanelor fizice ºi juridice, care, în baza legii sau a contractului cu autoritatea
publicã ori instituþia publicã, gestioneazã unele servicii publice ºi culeg, selecteazã,
posedã, pãstreazã, dispun de informaþii oficiale.

Autoritate/instituþie publicã constituie orice organ creat în corespundere
cu Constituþia,stabilit prin lege, care este parte componentã a oricãrui nivel
sau ramurã a guvernãrii, a cãrei activitate este controlatã ºi finanþatã
substanþial de la bugetul de stat.

Conform practicii internaþionale, termenul de �organ de stat� se aplicã
într-o arie mai extinsã, reieºindu-se din serviciile acordate de cãtre acesta
populaþiei, dar nu din destinaþia sa formalã. Astfel, �organul de stat� include
toate eºaloanele puterii ºi toate nivelurile guvernãrii, cum ar fi administraþia
localã, organele elective, organele care activeazã în baza mandatelor, stabilite
prin lege, corporaþii de stat, organe interdepartamentale ºi organizaþii
semistatale, organele judiciare ºi organizaþiile private care presteazã
populaþiei servicii publice.

1.4. Prezentele Recomandãri practice sînt elaborate în scopul asigurãrii executãrii
Legii privind accesul la informaþie, au un caracter de recomandare ºi nu constituie o
sursã autenticã de drept. Astfel, în procesul recepþionãrii ºi examinãrii cererilor privind
accesul la informaþie vor fi invocate legile ºi alte acte normative în vigoare.
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2. Scopurile de bazã ale Legii privind accesul la informaþie:

2.1. Garantarea dreptului de acces la informaþie. Principalul scop al legii este
de a consacra dreptul oricãrei persoane de a avea acces la informaþiile aflate în
posesia furnizorilor, indiferent de faptul dacã au fost elaborate, selectate, prelucrate,
sistematizate ºi/sau adoptate de organe ori persoane oficiale sau puse la dispoziþia
lor în condiþiile legii de cãtre alþi subiecþi de drept.

Acest drept este piatra unghiularã a transparenþei ºi responsabilitãþii
autoritãþilor ºi instituþiilor publice, fapt ce se va lua în considerare la adoptarea
deciziilor asupra cererilor de acces la informaþie.

Dreptul de acces la informaþie face obiectul unui numãr limitat de excepþii
ºi restricþii, stabilite prin lege, care urmeazã a fi interpretate astfel, încît sã
ofere acces maxim la informaþiile solicitate.

2.2. Protecþia informaþiilor cu accesibilitate limitatã. În timp ce protecþia
informaþiilor ce constituie secret de stat ºi secret comercial este reglementatã prin
legi speciale, protecþia datelor cu caracter personal n-a devenit pînã în prezent obiectul
unor reglementãri sistematizate.

Legea privind accesul la informaþie stabileºte atît accesul limitat al publicului la
informaþiile cu caracter personal, cît ºi condiþiile în care autoritãþile ºi instituþiile publice
sînt în drept sã acumuleze, sã prelucreze ºi sã dispunã de astfel de date.

Legea impune autoritãþilor ºi instituþiilor publice colectarea, prelucrarea, pãstrarea
ºi utilizarea informaþiilor cu caracter personal în scopuri legitime, strict determinate ºi
în mod prudent, astfel încît sã se garanteze securitatea acestora.

Dreptul persoanei de a avea acces la informaþiile despre sine ºi de a cere
rectificarea lor este o garanþie a respectãrii vieþii private.

2.3. Garantarea cãilor de atac. Pentru exercitarea efectivã a dreptului la
informaþie, legea prevede douã cãi de atac împotriva deciziilor autoritãþilor ºi instituþiilor
publice, adoptate în procesul examinãrii cererilor de acces la informaþie: extrajudiciarã
ºi judiciarã.

3. Principii

În procesul aplicãrii Legii privind accesul la informaþie se vor respecta urmãtoarele
principii:

3.1. Principiul dezvãluirii maxime. Potrivit acestui principiu, orice informaþie
deþinutã de organele publice poate fi dezvãluitã, excepþiile constituind un numãr limitat.

Organele publice au obligaþia de a dezvãlui informaþiile deþinute ºi orice
persoanã poate beneficia de dreptul de a fi informat. Totodatã, instituþiile
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publice care interzic accesul la informaþie au obligaþia de a demonstra cã
informaþia tãinuitã face parte din numãrul limitat al excepþiilor.

3.2. Principiul obligativitãþii publicãrii informaþiilor de maximã importanþã
Libertatea de informare presupune nu numai obligaþia instituþiilor publice de a da

curs cererilor de informaþii, ci ºi de a publica ºi de a rãspîndi documentele care
prezintã un interes semnificativ pentru public. Caracterul informaþiilor depinde de
nivelul instituþiei publice care le-a dat publicitãþii.

3.3. Principiul promovãrii unei guvernãri transparente
Informarea publicului cu privire la drepturile sale ºi promovarea unei culturi de

transparenþã guvernamentalã sînt esenþiale pentru realizarea scopurilor legislaþiei
privind accesul la informaþie.

3.4. Principiul supunerii excepþiilor unor teste stricte privind prejudiciile ºi
interesul public

Toate cererile de informaþii adresate instituþiilor publice vor fi satisfãcute, cu
excepþia cazurilor cînd instituþia poate demonstra cã informaþiile respective sînt supuse
unui regim excepþional, delimitat în termeni foarte preciºi.

Nici o instituþie publicã nu poate fi scoasã în totalitate de sub incidenþa
legii. Acest principiu este valabil pentru toate structurile puterii, inclusiv
pentru structurile securitãþii ºi apãrãrii.

Refuzul de a dezvãlui informaþii trebuie justificat în fiecare caz aparte.
Nicidecum nu pot fi justificate restricþiile care au ca scop protejarea

instituþiei publice de situaþii ridicole sau de demascarea infracþiunilor comise.

3.5. Cererile de informaþii vor fi soluþionate rapid ºi imparþial
Legea prevede atît termene stricte pentru procesarea cererilor, cît ºi obligativitatea

de a însoþi orice refuz cu o motivaþie explicitã, formulatã în scris.

3.6. Costurile vor fi rezonabile ºi nu vor descuraja solicitanþii de informaþii.
Beneficiile liberului acces la informaþii sînt mult mai importante decît costurile pentru
furnizarea informaþiilor.

3.7. Întrunirile din cadrul instituþiilor publice trebuie sã fie deschise pentru
public

Libertatea de informare include dreptul publicului de a ºti cum acþioneazã
conducerea de stat în numele sãu ºi de a participa la luarea deciziilor. De aceea
legislaþia privind libertatea de informare instituie regula generalã, conform cãreia
toate întrunirile din cadrul instituþiilor publice sînt deschise.

3.8. Principiul autonomiei. Fiecare autoritate sau instituþie publicã îºi va elabora
propriul regulament de asigurare a liberului acces la informaþie în conformitate cu
prevederile legii.
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3.9. Regulamentele interne ce þin de accesul la informaþie nu vor veni în
contradicþie ºi nu vor submina Legea privind accesul la informaþie.

CAPITOLUL II
Sistemul de asigurare a liberului acces la informaþie

4. Caracterul complex al activitãþilor

4.1. Managementul efectiv al înregistrãrilor, documentelor ºi informaþiilor deþinute
de orice autoritate, instituþie publicã joacã un rol primordial în executarea Legii privind
accesul la informaþie.

4.2. Implementarea progresivã a tehnologiilor informaþionale în procesul de
administrare a fluxurilor ºi sistemelor informaþionale, precum ºi în procesul de difuzare
a informaþiilor este recunoscutã ca prioritate.

4.3. Toate autoritãþile ºi instituþiile publice îºi vor coordona eforturile în vederea
administrãrii, controlului, asigurãrii securitãþii ºi pãstrãrii informaþiilor (înregistrãrilor,
documentelor) deþinute.

Aceste eforturi vor asigura respectarea de cãtre furnizorii de informaþii a tuturor
prevederilor Legii privind accesul la informaþie ºi ale altor acte normative.

5. Activitatea subdiviziunilor de informare ºi relaþii cu
publicul

5.1. Asigurarea de cãtre autoritãþile ºi instituþiile publice a accesului la informaþiile
oficiale se efectueazã din oficiu sau la cerere, prin intermediul subdiviziunilor de
informare ºi relaþii cu publicul sau al persoanei desemnate în acest scop.

5.2. Pentru asigurarea accesului oricãrei persoane la informaþiile oficiale autoritãþile
ºi instituþiile publice au obligaþia de a crea subdiviziuni specializate de informare ºi
relaþii cu publicul ºi de a desemna persoane cu atribuþii în acest domeniu.

5.3. Legea prevede obligaþia asigurãrii unui nivel de calificare al funcþionarilor
responsabili pentru soluþionarea cererilor de informaþii oficiale, ceea ce înseamnã cã
aceste persoane trebuie sã cunoascã legislaþia privind serviciul public, accesul la
informaþie ºi cu privire la petiþionare.

5.4. Subdiviziunile specializate de informare ºi relaþii cu publicul pot fi organizate
în cadrul autoritãþilor sau instituþiilor publice centrale ori locale ca birouri, servicii sau
direcþii, în subordinea conducãtorului autoritãþii sau instituþiei publice respective, care,
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în funcþie de situaþie, poate dispune coordonarea acestora de cãtre o altã persoanã
din conducerea autoritãþii sau instituþiei publice respective (de regulã, unul dintre
locþiitori).

5.5. Conducãtorul autoritãþii sau instituþiei publice este responsabil pentru toate
deciziile adoptate în cadrul organizaþiei conduse în legãturã cu implementarea Legii
privind accesul la informaþie.

5.6. Atunci cînd coordonarea activitãþii ce þine de asigurarea accesului la informaþie
a fost transmisã, în conformitate cu statutul organizaþiei, altei persoane din conducerea
autoritãþii sau instituþiei publice respective, aceastã persoanã poartã rãspundere pentru
deciziile adoptate în procesul exercitãrii de cãtre putere a dreptului de acces la
informaþie.

5.7. Atribuþiile, drepturile ºi obligaþiile funcþionarilor în procesul de furnizare a
informaþiilor oficiale se stabilesc, în baza dispoziþiilor Legii privind accesul la informaþie
ºi a altor acte normative, prin regulamentul adoptat în conformitate cu art. 11 alin. (2)
lit.c) din Legea privind accesul la informaþie.

5.8. Prezentele Recomandãri practice pot fi aprobate integral sau parþial, cu
amendamentele necesare ºi care nu contravin legii, în calitate de regulament cu
privire la drepturile ºi obligaþiile funcþionarilor în procesul de furnizare a documentelor,
informaþiilor oficiale.

5.9. Instituþiile publice vor respecta cu stricteþe urmãtoarele principii de þinere a
registrelor:

a) înregistrarea   unicã,  excluzîndu-se  înregistrarea  repetatã  a aceluiaºi
obiect al înregistrãrii;

b) înscrierea datelor în ordine cronologicã;
c) utilizarea, dupã caz, a unor tipuri unice de registre;
d) numerotarea înregistrãrilor în ordinea efectuãrii lor;
e) asigurarea integritãþii ºi veridicitãþii datelor înregistrate;
f) temeinicia datelor înregistrate;
g) expunerea  clarã  ºi  corectã  a informaþiei;
h) continuitatea þinerii registrelor;
i) accesul sancþionat la registru;
j) controlul asupra modului de completare a registrului.

5.10. Registrul va purta o denumire care va reflecta destinaþia  sa ºi natura
obiectelor înregistrãrii, va conþine denumirea deþinãtorului de registru, a registratorului
(subregistratorului) ºi  a organului  care exercitã controlul asupra þinerii lui, termenele
þinerii ºi  pãstrãrii lui ºi alte date stabilite de legislaþie ºi de regulile de þinere a registrelor.
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6. Componente ale activitãþii de informare

6.1. Pentru buna sa desfãºurare, activitatea de informare ºi relaþii cu publicul în
cadrul autoritãþilor ºi instituþiilor publice poate fi organizatã cu urmãtoarele componente:

a) informarea mass-media;
b) informarea activã a populaþiei;
c) acordarea informaþiilor la cerere;
d) schimbul interinstituþional de informaþii.

6.2.  În cadrul subdiviziunilor de informare ºi relaþii cu publicul ale instituþiilor ºi
autoritãþilor publice activitatea de informare publicã a persoanelor ºi cea de informare
a mass-media se pot organiza distinct.

7. Întrunirile

7.1. Pentru ca publicul sã aibã o ºansã realã de a participa la întrunirile din cadrul
instituþiilor publice este necesar ca ele sã fie anunþate din timp.

7.2. ªedinþele, întrunirile închise se vor desfãºura în conformitate cu procedurile
stabilite ºi numai atunci cînd existã motive întemeiate în acest sens. Orice decizie de
a desfãºura o ºedinþã cu uºile închise se va aduce la cunoºtinþa publicului.

7.3. Drept motive întemeiate, legitime, pot servi sãnãtatea ºi siguranþa publicã,
desfãºurarea unei anchete, chestiuni legate de personalul angajat, viaþa privatã,
protecþia secretului comercial ºi securitatea naþionalã.

8. Persoanele responsabile de furnizarea informaþiilor

8.1. La nivelul administraþiei Preºedintelui, aparatului Parlamentului, Guvernului,
ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraþiei publice centrale, sediilor
centrale ale altor instituþii publice centrale, precum ºi la nivelul autoritãþilor
administrative autonome, comitetelor executive raionale ºi consiliilor locale ale
municipiilor, subdiviziunile de informare ºi relaþii cu publicul se vor include cel puþin
un birou (o structurã) de informare publicã ºi un birou (o structurã) de relaþii cu mass-
media.

8.2. La nivelul structurilor descentralizate ale autoritãþilor ºi instituþiilor publice
centrale se vor organiza birouri de informare ºi relaþii cu publicul, iar atribuþiile pentru
relaþii cu mass-media ºi informarea persoanelor vor fi îndeplinite distinct de persoane
special desemnate în acest scop.
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8.3. La nivelul comunelor atribuþiile pentru relaþiile cu mass-media ºi informarea
persoanelor pot fi exercitate de o singurã persoanã, special desemnatã în acest
scop de consiliul local.

8.4. Fiecare autoritate sau instituþie publicã va stabili, în funcþie de specificul
activitãþilor, numãrul de persoane necesar pentru exercitarea în bune condiþii a
atribuþiilor sale în domeniul informãrii ºi relaþiilor publice.

8.5. Fiecare autoritate/instituþie publicã este obligatã sã numeascã prin ordin
funcþionarul (funcþionarii) responsabil pentru furnizarea informaþiilor. Informaþia despre
aceastã persoanã (numele, prenumele, funcþia, informaþia de contact etc.) va fi adusã
la cunoºtinþa publicului.

9. Instruirea funcþionarilor publici

Fiecare autoritate/instituþie publicã este obligatã sã asigure instruirea ºi reciclarea
funcþionarilor în domeniul accesului la informaþie ºi în scopul aplicãrii eficiente a
Legii privind accesul la informaþie.

Programul de instruire va include materiale despre:
- importanþa ºi amploarea libertãþii de informare;
- mecanismele procedurale de evaluare a informaþiei;
- menþinerea ºi accesarea eficientã a datelor etc.

10. Responsabilitãþi

Responsabilitãþile subdiviziunilor de informare ºi relaþii cu publicul ºi ale
persoanelor abilitate cu astfel de atribuþii includ:

a) implementarea în activitatea autoritãþii, instituþiei publice a politicilor,
normelor de drept, recomandãrilor ºi procedurilor necesare în domeniul
libertãþii de informare, executarea prevederilor Legii privind accesul la
informaþie;

b) acordarea serviciilor de consultanþã ºi organizarea unor sesiuni de
instruire pentru angajaþii autoritãþii/instituþiei publice în materie de
transparenþã ºi acces la informaþie;

c) difuzarea informaþiilor despre implicaþiile Legii privind accesul la
informaþie în activitatea autoritãþii/instituþiei pe care o reprezintã, destinate
diferitelor categorii ale populaþiei;

d) consultarea conducerii în ceea ce priveºte informaþiile ce pot sau
urmeazã sã fie comunicate publicului în cadrul informãrii active;

e) administrarea procesului de examinare în cadrul autoritãþii/instituþiei
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pe care o reprezintã a cererilor de acces la informaþie, activitate ce þine de:
- acordarea de asistenþã solicitanþilor;
- monitorizarea procesului de solicitare a informaþiilor oficiale ºi examinare

a cererilor;
- respectarea termenelor ºi cerinþelor procedurii de notificare;
- stabilirea necesitãþii participãrii unor terþe pãrþi la procesul de asigurare

a accesului la informaþie;
- calcularea plãþilor pentru documentele ºi informaþiile furnizate conform

cererii;
- elaborarea recomandãrilor finale privind cererile de acces la informaþii ºi

a proiectelor de rãspuns;
- aducerea la cunoºtinþa solicitanþilor a rãspunsurilor ºi asigurarea

interpretãrii (înþelegerii) corecte a acestora de cãtre solicitanþi;
- analiza procesului de acces la informaþie ºi elaborarea unor recomandãri

argumentate pentru eliminarea lacunelor ºi perfecþionarea mecanismului de
informare a populaþiei;

f) stabilirea unor practici ºi proceduri care ar asigura protecþia vieþii private
a persoanei în procesul de colectare, prelucrare, pãstrare, utilizare ºi divulgare
a datelor cu caracter personal în conformitate cu legea;

g) coordonarea din partea autoritãþii/instituþiei pe care o reprezintã a
oricãror procese de negociere, mediere, investigare ºi audit, iniþiate de
avocatul parlamentar, procuror, alte organe de anchetã ºi control;

h) aducerea la cunoºtinþa angajaþilor autoritãþii/instituþiei a tuturor actelor
normative care limiteazã accesul liber la unele categorii de informaþii ºi
asigurarea aplicãrii corespunzãtoare a acestora;

i) întocmirea rapoartelor la cererea organelor de resort cu privire la
implementarea Legii privind accesul la informaþie.
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CAPITOLUL III
Informarea publicã activã

11. Asigurarea transparenþei ºi controlului social

11.1. Informarea activã a populaþiei ºi informarea mass-media sînt componente
obligatorii ale activitãþii de informare ºi relaþii cu publicul.

11.2. Autoritãþile ºi instituþiile publice, organele reprezentative urmeazã sã
informeze populaþia despre activitatea lor în mod sistematic, în vederea asigurãrii
transparenþei ºi controlului social, în conformitate cu legile, statutele ºi regulamentele
în baza cãrora funcþioneazã.

12. Modalitãþi de informare

12.1. Accesul la informaþiile comunicate din oficiu se realizeazã prin:
a) afiºare la sediul autoritãþii/instituþiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial

al Republicii Moldova sau în mijloacele de informare în masã, în publicaþii proprii,
precum ºi în propria paginã de Internet;

b) consultare la sediul autoritãþii/instituþiei publice, în punctele de informare-
documentare, în alte spaþii destinate acestui scop.

12.2. Afiºarea la sediul autoritãþii/instituþiei publice este, în cazul tuturor autoritãþilor/
instituþiilor publice, modalitatea minimã obligatorie de difuzare a informaþiilor
comunicate din oficiu.

12.3. În scopul executãrii prevederilor legislaþiei naþionale în ceea ce priveºte
informarea activã a populaþiei, autoritãþile/instituþiile publice vor oferi din oficiu
principalele informaþii cu privire la activitatea sa, inclusiv, dar fãrã a se limita la:

-  denumirea ºi adresa juridicã a autoritãþii/instituþiei publice vizate;
-  actele normative în baza cãrora activeazã ºi sursele de finanþare;
- descrierea funcþiilor, direcþiilor ºi formelor de activitate, a serviciilor

publice exercitate în interesul populaþiei;
- descrierea structurii, competenþelor ºi programului de lucru al

subdiviziunilor, indicarea zilelor ºi orelor de audienþã a solicitanþilor de cãtre
funcþionarii responsabili de furnizarea informaþiilor, documentelor oficiale;

- descrierea drepturilor ºi obligaþiilor funcþionarilor ºi a procedurii de
adoptare a deciziilor;

- descrierea cãilor de atac împotriva acþiunilor sau inacþiunilor
funcþionarilor ºi a deciziilor autoritãþii/instituþiei respective;
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- date despre utilizarea banilor publici, auditul financiar, despre standarde,
realizãri etc., mai ales în cazul în care instituþia presteazã servicii directe
cãtre populaþie;

- descrierea mecanismelor de participare a populaþiei la procesul
decizional sau a altor posibilitãþi de participare a publicului larg la formarea
politicilor sau exercitarea atribuþiilor organelor respective;

- categoriile de informaþii deþinute de organele respective ºi forma în
care aceste informaþii sînt deþinute;

- deciziile finale asupra principalelor probleme examinate în perioada
anterioarã;

- conþinutul oricãrei decizii sau politici care afecteazã publicul, motivele
deciziei respective ºi materialele referitoare la ea.

 De asemenea, conform practicii internaþionale, vor fi oferite din oficiu
informaþii ce þin de:

- modele de completare a cererilor, plîngerilor solicitanþilor ºi
rãspunsurilor la ele de cãtre instituþie;

- regulamente, culegeri, îndrumare, pliante cu informaþii despre activitatea
instituþiei;

- orice comentarii disponibile privind activitatea instituþiei;
- modalitãþile, graficul întîlnirilor cu cetãþenii, desfãºurãrii audierilor în

chestiuni importante pentru comunitate.

12.4. Informaþiile care se comunicã din oficiu, conform legii, vor fi prezentate într-o
formã accesibilã ºi concisã, care sã faciliteze contactul persoanei interesate cu
autoritatea/instituþia publicã.

12.5. La sediul autoritãþii/instituþiei publice se vor afiºa informaþiile indicate la pct.
12.3. ºi se va amenaja spaþiul destinat informãrii populaþiei (puncte de informare-
documentare).

12.6. Prezentarea sub formã electronicã a informaþiilor comunicate din oficiu de
cãtre instituþiile ºi autoritãþile publice constituie un mijloc strategic de difuzare a
informaþiilor ºi se va realiza eºalonat, avîndu-se în vedere dotarea tehnicã a
furnizorilor de informaþii.

12.7. În scopul eficientizãrii accesului la informaþie, creãrii condiþiilor pentru
identificarea operativã a documentelor ºi informaþiilor deþinute de autoritãþile ºi
instituþiile publice, acestea vor edita îndrumare ce vor conþine liste ale dispoziþiilor,
hotãrîrilor, altor documente oficiale, emise de instituþia respectivã, ºi domeniile în
care poate furniza informaþii, vor pune la dispoziþia reprezentanþilor mass-media
date oficiale despre propria activitate, inclusiv despre domeniile în care poate furniza
informaþii.

Furnizorul de informaþii va proceda ºi la alte forme ºi metode ce þin de informarea
activã a cetãþenilor ºi a mass-media.
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13. Informaþiile de o deosebitã importanþã socialã

13.1. Autoritãþile ºi instituþiile publice vor difuza de urgenþã pentru publicul larg
informaþia care i-a devenit cunoscutã în cadrul propriei activitãþi, dacã aceastã
informaþie:

a) poate preîntîmpina sau diminua pericolul pentru viaþa ºi sãnãtatea
oamenilor;

b) poate preîntîmpina sau diminua pericolul producerii unor prejudicii
de orice naturã;

c) poate opri rãspîndirea informaþiei neveridice sau diminua consecinþele
negative ale rãspîndirii acesteia;

d) comportã o deosebitã importanþã socialã.

13.2. Informaþiile ce comportã o deosebitã importanþã socialã se difuzeazã de
urgenþã prin toate mijloacele posibile ºi rezonabile în raport cu caracterul ºi
circumstanþele situaþiei (prin intermediul mijloacelor de informare în masã, afiºãrii
anunþurilor etc.).

14. Limba în procesul de informare

14.1. Informaþiile, documentele solicitate vor fi puse la dispoziþia solicitanþilor în
limba oficialã a statului sau în limba în care au fost elaborate.

14.2. Dacã informaþiile au fost elaborate într-o altã limbã decît cea oficialã, la
cererea solicitantului, furnizorul de informaþii va prezenta o copie a traducerii autentice
în limba oficialã a statului.

14.3. În unitãþile administrativ-teritoriale în care o minoritate naþionalã constituie
o parte considerabilã din populaþie, dacã este necesar, informaþiile oficiale se publicã
ºi în limba acestei minoritãþi.

A se consulta Convenþia-cadru pentru protecþia minoritãþilor naþionale,
ratificatã prin Hotãrîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1001 din
22.10.1996; Legea cu privire la drepturile persoanelor aparþinînd minoritãþilor
naþionale ºi la statutul juridic al organizaþiilor lor nr. 382 din 04.09.2001; Legea
cu privire la funcþionarea limbilor vorbite pe teritoriul R.S.S. Moldoveneºti
nr. 3465 din 01.09.1989; Legea privind statutul juridic special al Gãgãuziei
(Gagauz-Yeri) nr. 344 din 23.12.1994.
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15. Accesul mass-media la informaþiile de interes
public

15.1. Dispoziþiile speciale privind accesul mijloacelor de informare în masã la
informaþiile de interes public, cuprinse într-un ºir de acte normative, se referã în mod
explicit la obligaþiile autoritãþilor/instituþiilor publice ºi nu reglementeazã în nici un fel
activitatea mass-media.

15.2. Activitatea de cãutare, colectare ºi difuzare a informaþiilor, desfãºuratã de
mijloacele de informare in masã, constituie o concretizare a dreptului cetãþenilor de
a avea acces la orice informaþie oficialã, afarã de cele dezvãluirea cãrora a fost
exceptatã de lege.

15.3. Structurile sau persoanele responsabile de relaþiile cu mass-media ale
instituþiei sau autoritãþii publice au urmãtoarele atribuþii:

a) sã furnizeze jurnaliºtilor, prompt ºi în volum deplin, orice informaþie
de interes public care þine de activitatea autoritãþii sau instituþiei publice pe
care o reprezintã;

b) sã acorde neîntîrziat ºi fãrã discriminare acreditare jurnaliºtilor ºi
reprezentanþilor mass-media;

c) sã informeze în timp util ºi sã asigure accesul jurnaliºtilor la activitãþile
ºi acþiunile de interes public organizate de autoritatea/instituþia publicã;

d) sã asigure, periodic sau de fiecare datã cînd activitatea autoritãþii/
instituþiei publice prezintã un interes public imediat, difuzarea comunicatelor
de presã,  organizarea conferinþelor de presã, interviurilor sau briefing-urilor;

e) sã difuzeze jurnaliºtilor materiale privind desfãºurarea evenimentelor
ºi a activitãþilor din cadrul autoritãþii/instituþiei publice.

15.4. În cadrul conferinþelor de presã, autoritatea/instituþia publicã va rãspunde a
orice întrebare cu privire la informaþiile oficiale.

16. Acreditarea jurnaliºtilor

16.1. Acreditarea se acordã, la cerere, jurnaliºtilor ºi instituþiilor mass-media.

16.2. Acreditarea nu poate fi folositã pentru introducerea cenzurii sau altã lezare
a accesului la informaþie, pentru restrîngerea drepturilor persoanei de a cãuta, primi,
transmite, produce ºi rãspîndi informaþia prin orice mijloc legal.

16.3. Acreditarea nu atrage controlul autoritãþii/instituþiei publice asupra
materialelor publicate de jurnalistul acreditat; se va  þine seama doar de deontologia
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profesionalã.

16.4. Participarea jurnaliºtilor la activitãþile autoritãþilor/instituþiilor publice nu va
putea fi limitatã ori restricþionatã prin reglementãri interne ce exced scopului acreditãrii.

16.5. Autoritatea/instituþia publicã pot refuza acordarea sau pot retrage acreditarea
unui ziarist numai pentru fapte care împiedicã desfãºurarea normalã a activitãþii
instituþiei ºi care nu prevãd opiniile exprimate în presã de respectivul ziarist, în condiþiile
ºi în limitele legii.

16.6. Refuzul de a acorda acreditarea ºi retragerea acreditãrii unui ziarist se
comunicã în scris ºi nu afecteazã dreptul instituþiei mass-media de a obþine acreditarea
pentru un alt ziarist.

16.7. Mijloacele de informare în masã nu au obligaþia de a publica informaþiile
furnizate de autoritãþile/instituþiile publice, cu excepþia celor ce þin de situaþii
excepþionale.

17. Pãstrarea documentelor

17.1. Furnizorul de informaþii este obligat sã pãstreze documentele în forma care
va permite exercitarea în condiþii optime a liberului acces la informaþie, cu respectarea
prevederilor legislaþiei privind protecþia ºi disponibilitatea arhivelor.

A se consulta Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova nr.
880-XII din 22.01.92, Monitorul Parlamentului nr. 1/20 din 30.01.92.

17.2. Furnizorul de informaþii va asigura respectarea procedurilor legale pentru
operarea rectificãrilor în informaþia cu caracter personal.

17.3. Furnizorul de informaþii, la anumite termene, va reactualiza normele practice
ce þin de conþinutul, controlul, amplasarea documentelor, transmiterea acestora în
Fondul arhivistic de stat.

17.4. Organele de stat au obligaþia de a aloca suficiente resurse ºi de a instrui
persoanele responsabile pentru a asigura pãstrarea adecvatã a informaþiilor
publice ºi a preveni orice tentative de a falsifica sau de a modifica ilicit
documentele.
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CAPITOLUL IV
Furnizarea informaþiilor oficiale la cerere

18. Solicitanþii de informaþii

18.1. Art. 4 alin.(1) al Legii privind accesul la informaþie conferã oricãrei persoane
dreptul, în condiþiile legii, de a cãuta, de a primi ºi de a face cunoscute informaþiile
oficiale.

18.2. Poate solicita informaþii oficiale de la autoritãþile, instituþiile Republicii Moldova
persoana care, în conformitate cu art. 5 alin.(3) al Legii privind accesul la informaþie,
posedã cetãþenia Republicii Moldova sau persoana care nu posedã cetãþenia
Republicii Moldova, dar are domiciliul sau reºedinþa pe teritoriul ei, adicã persoanele
ce se aflã sub jurisdicþia Republicii Moldova.

18.3.  Legea nu prevede restricþii de vîrstã pentru solicitanþi. Cererile de informaþii
pentru minori de pînã la 14 ani ºi persoanele declarate incapabile vor fi depuse de
pãrinþii sau tutorii acestora.

18.4. Deºi Legea privind accesul la informaþie nu face referinþe exprese la dreptul
la informaþie al persoanelor juridice, cererea de informaþii depusã de una sau mai
multe persoane juridice înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova va fi tratatã în
acelaºi mod ca ºi cererea persoanei fizice.

18.5. Cererea de informaþii poate fi depusã pe numele autoritãþii/instituþiei sau al
oricãrui funcþionar al acesteia, care o va  transmite persoanei responsabile.

19. Formularea cererilor

19.1. Solicitarea accesului la informaþiile oficiale este acþiunea verbalã sau scrisã
prin care o persoanã cere informaþii.

19.2. Cererea prin care se solicitã accesul la informaþii oficiale urmeazã a fi
consideratã petiþie în sensul Legii cu privire la petiþionare nr. 190-XIII din 19.07.94 ºi
se examineazã în conformitate cu prevederile acestei legi ºi ale Legii privind accesul
la informaþie.

19.3. Pentru a putea fi contactat pe parcursul examinãrii cererii, solicitantul va
indica telefonul sãu ºi adresa electronicã, dacã este posibil.

19.4. În cazul formulãrii verbale a solicitãrii, dacã este posibil, informaþia este
furnizatã imediat.
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19.5. În cazul în care cererea necesitã o examinare minuþioasã din cauza
complexitãþii sale sau poate fi respinsã, persoana responsabilã va îndruma solicitantul
sã depunã o cerere în scris, propunîndu-i modelul de cerere.

19.6. În cazul solicitanþilor cu aptitudini fizice limitate (invalizi), persoanele
responsabile de informarea publicã ºi furnizarea informaþiilor vor întreprinde toate
mãsurile rezonabile pentru asigurarea expunerii cererii privind accesul la informaþie
în forma cea mai potrivitã, avînd în vedere starea fizicã a solicitantului, ºi transmiterea
informaþiilor (rãspunsului) printr-o modalitate care sã rãspundã necesitãþilor acestuia.

19.7. Dacã este necesar, cererile solicitanþilor nevãzãtori sau cu un alt defect
grav vor fi completate de persoana responsabilã pentru informarea publicã ºi
furnizarea informaþiilor, care îºi va indica numele, funcþia în instituþia respectivã ºi va
înmîna solicitantului o copie scrisã a cererii.

19.8. Autoritãþile/instituþiile publice pot elabora sau utiliza modele ale cererilor cu
privire la accesul la informaþie propuse de organizaþiile neguvernamentale, cu condiþia
cã ele nu vor tergiversa furnizarea informaþiilor ºi nu vor crea dificultãþi suplimentare
solicitanþilor.

20. Cererea scrisã

20.1. Cererea scrisã trebuie sã conþinã detalii suficiente ºi concludente pentru
identificarea cît mai exactã ºi operativã a informaþiei solicitate (a unei pãrþi sau a
unor pãrþi ale acesteia) de cãtre persoana responsabilã de furnizarea informaþiilor,
precum ºi modalitatea acceptabilã de primire a informaþiei solicitate (audierea
informaþiei, examinarea documentului, unor pãrþi ale acestuia, la sediul instituþiei,
eliberarea copiei etc.).

20.2. Pe parcursul examinãrii cererii sînt posibile modificãri neesenþiale ale
condiþiilor, spre exemplu, modificarea modalitãþii de furnizare a informaþiei, precizarea
volumului informaþiilor solicitate.

20.3.  La expunerea cererii privind accesul la informaþie solicitantul se poate
inspira din modelul cererii, care este afiºat în sediul furnizorului de informaþii, sau
poate folosi formularul-tip, pus la dispoziþia tuturor cetãþenilor.

20.4. Modelul cererii privind accesul la informaþie este inserat în Anexe. Furnizorii
de informaþii pot elabora modele proprii.

Informaþiile oficiale pot fi solicitate, de asemenea, printr-o simplã scrisoare, dacã
aceasta conþine elementele prevãzute de lege, ce permit examinarea cererii.
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21. Asistenþa acordatã solicitanþilor de informaþii

21.1. Autoritãþile/instituþiile publice vor acorda asistenþa ºi sprijinul necesar
solicitanþilor de informaþii, vor rãspunde deschis ºi atent la întrebãrile acestora.

21.2. Angajaþii furnizorului de informaþii vor adopta un comportament respectuos
faþã de solicitant ºi vor trata cu responsabilitate cererea acestuia, vor încerca sã
stabileascã cu el un contact eficient pentru a facilita identificarea obiectului, procesarea
ºi soluþionarea cererii de acces la informaþiile oficiale.

21.3. O atenþie deosebitã se va acorda mãsurilor orientate spre precizarea
necesitãþii de informaþii oficiale, avîndu-se în vedere circumstanþele ce au generat
necesitatea respectivã ºi scopul urmãrit de solicitant, identificarea informaþiilor,
documentelor, întocmirea cererii etc.

21.4. Asistenþa din partea furnizorului de informaþii nu poate fi impusã sau
condiþionatã de plata unor taxe suplimentare.

21.5. Nu intrã în atribuþiile furnizorului de informaþii efectuarea unor investigaþii
speciale în vederea informãrii solicitantului despre locul aflãrii documentelor ce nu
sînt în posesia furnizorului respectiv (aceasta nu se referã la cazurile cînd furnizorul
cunoaºte sau este obligat prin lege sã cunoascã cine deþine documentele respective).

21.6. Angajaþii autoritãþilor ºi instituþiilor publice vor întreprinde eforturi rezonabile
în vederea identificãrii ºi localizãrii documentelor ce rãspund solicitãrilor examinate
ºi vor prezenta persoanelor interesate informaþii despre desfãºurarea procesului de
examinare a cererii.

21.7. În cazurile în care solicitanþii de informaþii sînt dezavantajaþi din cauza situãrii
lor în localitãþi, zone geografice îndepãrtate de sediul furnizorului de informaþii,
autoritãþile/instituþiile publice vor întreprinde mãsurile necesare pentru înlãturarea
dezavantajelor ºi exercitarea dreptului de acces la informaþii în condiþii acceptabile,
fãrã cheltuieli excesive ºi întîrzieri nemotivate.

22. Sistemul operaþional de documentare ºi evidenþã

22.1. Cererile formulate în scris sînt înregistrate ºi luate la evidenþã conform
Instrucþiunilor privind þinerea lucrãrilor de secretariat referitoare la petiþiile persoanelor
fizice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituþiilor ºi organizaþiilor Republicii
Moldova, aprobate prin Hotãrîrea Guvernului nr.208 din 31.03.95.

22.2. Furnizorul de informaþii confirmã primirea cererii. Aceastã confirmare se va
referi, în caz de necesitate, la urmãtoarele circumstanþe:
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a) cererea a fost primitã ºi examinarea acesteia a început;
b) cererea este incompletã sau incertã ºi examinarea acesteia va începe

de la data suplimentãrii detaliilor necesare.

22.3. În cazul prezenþei personale, solicitantului (reprezentantului) i se remite o
confirmare scrisã conþinînd data ºi numãrul de înregistrare a cererii.

22.4. Furnizorii de informaþii sînt obligaþi sã organizeze ºi sã menþinã un sistem
operaþional de documentare ºi evidenþã a procesului de examinare a cererilor privind
accesul la informaþiile oficiale, care va servi soluþionãrii litigiilor prin mijloacele probante
(dovezile) prezentate, va permite sistematizarea practicii de examinare a unor astfel
de solicitãri ºi va facilita procesarea cererilor asemãnãtoare.

23. Transmiterea cererilor spre examinare

23.1.  Autoritãþile/instituþiile publice vor practica o procedurã internã de lucru,
care sã asigure identificarea ºi transmiterea în termene optime a cererilor de acces
la informaþiile oficiale persoanelor responsabile pentru informarea publicã ºi furnizarea
informaþiilor la cerere.

23.2. Cererile înregistrate se transmit spre examinare conducerii autoritãþii,
instituþiei în ziua în care au fost depuse.

Rezoluþia conducerii, numele executorului ºi termenul de examinare a
cererii se consemneazã în mod obligatoriu în fiºele de evidenþã ºi control.

23.3. Structurile sau persoanele responsabile de informarea publicã asigurã
soluþionarea cererilor privind informaþiile oficiale, organizarea ºi funcþionarea
subdiviziunilor de informare-documentare.

24. Examinarea cererilor

24.1. Dupã preluarea cererii spre examinare structura sau persoana desemnatã
în calitate de executor efectueazã o evaluare primarã, în vederea stabilirii dacã
autoritatea/instituþia pe care o reprezintã dispune de informaþia solicitatã ºi dacã
aceasta este clasificatã la informaþiile comunicate din oficiu.

24.2. În cazul depistãrii unor ambiguitãþi sau lipsei unor date esenþiale, furnizorul
va contacta solicitantul (dacã este posibil) pentru a-l pune la curent asupra necesitãþii
înlãturãrii operative a neajunsului.

24.3. Este important sã se discute cu solicitantul orice cerere care implicã un
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volum mare de informaþii sau eforturi considerabile de personal ºi timp, deoarece
adeseori acestea pot fi condiþionate de formularea incorectã, incompletã sau ambiguã
a cererii.

În cadrul discuþiei cu persoana responsabilã de examinarea cererii,
solicitantul va preciza volumul informaþiilor solicitate, obiectul cererii, fapt
ce va fi documentat de cãtre furnizor.

24.4. Deºi legea nu prevede posibilitatea suspendãrii procesului de examinare a
cererii de acces la informaþii, se va considera motivatã prelungirea termenului de
examinare a cererii în legãturã cu necesitatea precizãrii unor detalii.

25. Structurile responsabile de cãutarea ºi selectarea
informaþiilor solicitate

25.1. Structurile sau persoanele responsabile de examinarea cererii vor anunþa
toate subdiviziunile interesate din cadrul autoritãþii/instituþiei (organizaþiilor subordonate
ºi afiliate lor) despre cerere, atît pentru a se informa asupra accesibilitãþii informaþiilor
solicitate, cît ºi pentru a obþine concursul acestora în vederea  identificãrii, cãutãrii,
selectãrii informaþiilor solicitate.

25.2. În cadrul informãrii efectuate în conformitate cu prevederile pct. 25.1. se va
evita divulgarea datelor ce ar permite identificarea solicitantului informaþiilor oficiale.
Divulgarea identitãþii autorului cererii este permisã doar:

a) în cazul în care persoanele oficiale ºi angajaþii furnizorului de informaþii
trebuie sã cunoascã identitatea solicitantului în vederea exercitãrii atribuþiilor
de serviciu;

b) în mãsura în care aceasta este necesar pentru examinarea cererii ºi
adoptarea unor decizii.

25.3. De regulã, sînt responsabile de cãutarea ºi selectarea informaþiilor solicitate
acele subdiviziuni ale furnizorului de informaþii care le-au elaborat, le administreazã
în mod permanent sau le pãstreazã.

Aceste subdiviziuni ºi persoanele responsabile din cadrul lor vor
întreprinde fãrã întîrziere mãsurile necesare pentru identificarea informaþiilor
solicitate, aflate în custodia lor, ºi le vor transmite, împreunã cu comentariile
respective, structurilor sau persoanelor responsabile de examinarea cererii
de acces la informaþii.

25.4. Depunerea cererii de acces la informaþiile oficiale va suspenda orice acþiune
de dispoziþie în privinþa informaþiilor solicitate (distrugerea, transmiterea spre pãstrare
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arhivei de stat etc.) pînã la soluþionarea definitivã a cererii.

26. Readresarea cererilor

26.1. În cazul în care informaþia solicitatã nu se aflã în posesia furnizorului sesizat
sau informaþia deþinutã de un alt furnizor ar rãspunde mai deplin interesului
solicitantului, aceste circumstanþe, dacã este posibil, se aduc la cunoºtinþa solicitantului
în decurs de 3 zile lucrãtoare din momentul depunerii cererii.

26.2. Cererea respectivã, cu acordul solicitantului, va fi readresatã autoritãþii,
instituþiei care deþine informaþia solicitatã sau dispune de informaþie mai completã,
actualizatã ºi sistematizatã.

26.3. Este recomandabil ca în prealabil sã fie consultate persoanele responsabile
pentru informarea publicã ºi furnizarea informaþiilor din cadrul autoritãþii/instituþiei
cãreia i se transmite spre examinare cererea.

26.4. Dacã solicitantul nu este de acord cu readresarea cererii, autoritatea/instituþia
sesizatã, în funcþie de caz, refuzã cererea pentru motivul lipsei informaþiei solicitate
sau pune la dispoziþia acestuia informaþia în volumul deþinut.

26.5.  În cazul în care solicitantul nu consimte sã readreseze cererea, furnizorul
sesizat va efectua (pe cît este posibil) consultãri cu autoritatea, instituþia care a elaborat
ºi/sau administreazã informaþia, care face obiectul cererii, în privinþa legalitãþii divulgãrii
acesteia, actualizãrii informaþiilor deþinute de furnizorul sesizat ºi altor probleme legate
de accesul la informaþie.

26.6. Dacã  informaþia solicitatã a fost datã publicitãþii din oficiu, acest lucru se
comunicã imediat solicitantului, inclusiv sursa unde informaþia solicitatã poate fi gãsitã
(denumirea publicaþiei, numãrul ºi data apariþiei), dar faptul publicãrii anterioare a
informaþiilor solicitate nu va împiedica punerea acestora la dispoziþia solicitantului.

26.7. Se va proceda în conformitate cu pct. 26.1.-26.6. ºi în cazul în care o parte
din informaþiile solicitate sînt deþinute de furnizorul sesizat, iar altã parte fie cã nu
existã, fie cã este incompletã sau deþinutã de un alt furnizor, fie cã a fost publicatã,
dar numai în privinþa pãrþii respective.

26.8. Organizaþia privatã, abilitatã cu gestionarea unor servicii publice, în cazul
în care informaþia solicitatã nu se aflã în nici unul din documentele de care dispune,
nu va readresa cererea, ci va încunoºtinþa solicitantul despre lipsa informaþiei
respective.
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27. Exceptarea de la liberul acces

27.1. În cazul în care autoritatea, instituþia dispune de informaþia solicitatã ºi
aceasta nu a fost comunicatã din oficiu, solicitarea se examineazã în vederea stabilirii
dacã informaþia este furnizabilã la cerere sau exceptatã de la liberul acces.

27.2. Informaþia se considerã exceptatã de la liberul acces dacã aceasta:

a) constituie secret de stat;
b) constituie secret comercial;
c) constituie date cu caracter personal;
d) þine de activitatea operativã ºi de anchetã a organelor de resort;
e) reflectã rezultatele finale sau intermediare ale unor investigaþii ºtiinþifice

ºi tehnice ºi divulgarea ei poate priva autorii investigaþiilor de prioritatea de
publicare sau poate influenþa negativ exercitarea altor drepturi protejate prin
lege.

27.3. De fiecare datã, cînd existã dubii în privinþa accesibilitãþii unor informaþii, se
va proceda la  consultãri cu autoritãþile/instituþiile responsabile pentru protecþia acestui
gen de informaþii, cu cele care le-au elaborat ºi/sau le administreazã, cu alte organizaþii,
dupã caz.

28. Secretul de stat

28.1. Secret de stat constituie informaþiile protejate de stat în domeniul activitãþii
lui militare, economice, tehnico-ºtiinþifice, de politicã externã, de recunoaºtere, de
contrainformaþii ºi operative de investigaþii, a cãror rãspîndire, divulgare, pierdere,
sustragere sau distrugere (în continuare - rãspîndire) poate periclita securitatea
Republicii Moldova.

28.2. Pentru a fi protejate ca secrete de stat, informaþiile urmeazã sã fie clasificate
ca atare, în conformitate cu procedura stabilitã de Legea cu privire la secretul de stat
nr.106-XIII din 17.05.94, de cãtre persoanele cu funcþii de rãspundere abilitate sã
atribuie informaþiile la secret de stat.

Conform acestei legi, la secret de stat pot fi atribuite urmãtoarele
informaþii (art.5):

1) din domeniul militar privind:
a) conþinutul  planurilor  strategice  ºi operative  de  asigurare  a securitãþii

Republicii Moldova;
b) direcþiile  de dezvoltare ºi elaborare de noi armamente ºi tehnicã

militarã, tipurile, rezervele ºi locul de pãstrare al acestora;
c) caracteristica  tactico-tehnicã  ºi posibilitãþile de aplicare  în luptã  a
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modelelor de armament ºi de tehnicã  militarã,  proprietãþile, recepturile  sau
tehnologiile  producerii unor substanþe  explozive  cu destinaþie de luptã;

d) dislocarea,  destinaþia, gradul de apãrare al obiectelor cu  regim special
ºi de importanþã deosebitã, proiectarea ºi construirea lor;

e) dislocarea,  structura  organizatoricã,  dotarea  cu  armament  ºi efectivul
Forþelor Armate;

2) din domeniul economiei, ºtiinþei ºi tehnicii privind:
a) conþinutul  planurilor  de pregãtire a Republicii  Moldova  pentru

eventualele  acþiuni  militare, potenþialul de mobilizare al  industriei pentru
producerea armamentului ºi tehnicii militare, volumul livrãrilor ºi  rezervele
de materie primã ºi materiale strategice,  amplasarea  ºi volumul rezervelor
materiale de stat;

b) volumul ºi  planurile  de  producere  (în  expresia  valoricã  sau naturalã)
a  armamentului,  tehnicii militare ºi a altei  producþii  de apãrare, capacitãþile
existente de producere a acestora ºi sporirea lor, legãturile  de cooperare
ale întreprinderilor, autorii sau  producãtorii armamentului, tehnicii militare
ºi ai altei producþii de apãrare;

c) cercetãrile ºtiinþifice, lucrãrile experimentale de construcþie ºi de
proiectare,  tehnologiile  de mare importanþã  pentru  apãrarea  sau economia
þãrii care determinã asigurarea securitãþii ei;

d) forþele ºi  mijloacele  apãrãrii civile, dislocarea, destinaþia  ºi gradul
de  apãrare al obiectelor gestiunii  administrative,  asigurarea securitãþii
populaþiei;

3) din domeniul politicii externe ºi economiei privind: activitatea de
politicã   externã,  relaþiile   economice   externe (comerciale,  creditare  ºi
valutare) ale Republicii Moldova,  a  cãror rãspîndire înainte de vreme poate
pune în pericol interesele þãrii;

4) din domeniul  activitãþii de recunoaºtere, de contrainformaþii  ºi
operative de investigaþii privind:

a) forþele, mijloacele,  sursele, metodele, planurile ºi  rezultatele activitãþii
de  recunoaºtere,  de  contrainformaþii  ºi  operative  de investigaþii,  precum
ºi datele despre finanþarea  acestei  activitãþi, care dezvãluie informaþiile
enumerate;

b) persoanele  care  colaboreazã  sau au  colaborat  confidenþial  cu
organele care desfãºoarã activitate de recunoaºtere, de contrainformaþii ºi
operativã de investigaþii;

c) sistemul de  comunicaþie guvernamentalã ºi alte tipuri de legãturã
specialã, cifrurile de stat, metodele ºi mijloacele de analizã a lor;

d) metodele ºi mijloacele de protecþie a informaþiei secrete;
e) programele de stat ºi acþiunile în domeniul apãrãrii secretului de stat.

Atribuirea  informaþiilor  la  secret de stat se  face  de  cãtre conducãtorii
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organelor  administraþiei de stat conform  Nomenclatorului persoanelor  cu
funcþii de rãspundere învestite cu împuterniciri  de  a atribui   informaþiile   la
secret  de  stat.  Aceste   persoane   sînt responsabile  pentru  deciziile  lor
privind  atribuirea  informaþiilor concrete la secret de stat. (Art.8).

Este interzisã secretizarea informaþiilor privind:
a) faptele de  încãlcare a drepturilor ºi libertãþilor omului ºi  ale

cetãþeanului;
b) evenimentele   extraordinare   ºi   catastrofele   ce   pericliteazã

securitatea   ºi  sãnãtatea  cetãþenilor  ºi  urmãrile  lor,  precum  ºi calamitãþile,
prognozele ºi urmãrile lor;

c) starea realã  de  lucruri  în domeniul  învãþãmîntului,  ocrotirii sãnãtãþii,
ecologiei, agriculturii, comerþului, precum ºi al ordinii  de drept;

d) faptele de  încãlcare  a legalitãþii, inactivitatea  ºi  acþiunile ilicite  ale
organelor puterii de stat ºi ale persoanelor cu funcþii  de rãspundere  dacã
divulgarea acestor fapte nu va  periclita  securitatea Republicii Moldova.

Secretizatea  nu  se  admite  în cazul în care  ea  se  rãsfrînge negativ
asupra  realizãrii  programelor  de  stat  ºi  de  ramurã  ale dezvoltãrii   social-
economice   ºi  culturale  sau  reþine   concurenþa agenþilor economici. (Art.12).

Modalitatea de scoatere de la secret a informaþiilor la cererea cetãþenilor,
întreprinderilor, instituþiilor, organizaþiilor ºi organelor administraþiei de stat:

Cetãþenii,   întreprinderile,   instituþiile,  organizaþiile   ºi organele
administraþiei  de  stat au dreptul sã  se  adreseze  comisiei
interdepartamentale pentru apãrarea secretului de stat, întreprinderilor
instituþiilor,  organizaþiilor,  inclusiv arhivelor de stat, cu  cererea de  a scoate
de la secret informaþiile ce constituie secret de stat  sau secretizate
neîntemeiat.

Organele administraþiei de stat, întreprinderile, instituþiile ºi organizaþiile,
inclusiv arhivele de stat care au primit astfel de cereri sînt  obligate,  în
termen de pînã la 3 luni, sã le examineze ºi sã  dea rãspuns argumentat.
Dacã ele nu sînt împuternicite sã rezolve chestiunea scoaterii de la secret a
informaþiilor, cererea se trimite, în decurs de o lunã de la primirea ei, organului
puterii de stat ºi administraþiei de stat    învestit    cu    astfel   de   împuterniciri
sau    comisiei interdepartamentale  pentru  apãrarea secretului de stat, ceea
ce  i  se comunicã solicitantului.

Eschivarea  persoanelor cu funcþii de rãspundere de la examinarea în
fond   a  cererii  atrage  dupã  sine   rãspundere   administrativã (disciplinarã)
conform legislaþiei.

Motivarea  atribuirii  informaþiilor la secret de stat  poate  fi atacatã  în
justiþie. Dacã instanþa de judecatã recunoaºte  secretizarea informaþiilor  drept
neîntemeiatã, aceste informaþii urmeazã a fi  scoase de la secret în modul
stabilit de prezenta lege. (Art.14).

Accesul persoanelor cu funcþii de rãspundere ºi al cetãþenilor la secretul
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de  stat  se  realizeazã  benevol  ºi  prevede:
a) asumarea obligaþiunilor   faþã   de   stat  de   nerãspîndire   a informaþiilor

ce constituie secret de stat care le-au fost încredinþate;
b) acordul la  limitarea  parþialã  ºi provizorie a  drepturilor  lor conform

articolului 22;
c) consimþãmîntul  în  scris pentru efectuarea mãsurilor  de  control

referitor la ele de cãtre organele competente;
d) determinarea   felurilor,   mãrimii  ºi  modului  de  acordare   a înlesnirilor

prevãzute de prezenta lege;
e) familiarizarea  cu normele legislaþiei privind secretul de stat ce prevãd

rãspunderea pentru încãlcarea lor;
f) luarea deciziei  de cãtre conducãtorul organului administraþiei de stat,

întreprinderii,  instituþiei  ºi  organizaþiei  privind  accesul persoanei angajate
la informaþiile ce constituie secret de stat.

Mãsurile  de control se realizeazã conform legislaþiei în volumul ce
depinde  de  gradul de secretizare a informaþiilor la care  va  avea acces
persoana angajatã.

Scopul mãsurilor de control menþionate este relevarea temeiurilor
prevãzute de articolul 19.

Pentru persoanele  cu funcþii de rãspundere ºi cetãþenii care  au acces
permanent la secretul de stat sînt stabilite sporuri de retribuire în funcþie de
gradul de secretizare a informaþiilor la care au acces.

Colaboratorilor   subdiviziunilor   interioare  pentru   apãrarea secretului
de  stat,  suplimentar  la  înlesnirile  prevãzute   pentru persoanele cu funcþii
de rãspundere ºi cetãþenii care au acces permanent la  secretul de stat, li se
stabilesc spor de salariu pentru vechimea în muncã în subdiviziunile
menþionate.

Obligaþiunile  reciproce  ale  administraþiei  ºi  ale  persoanei angajate
sînt  indicate  în contractul (acordul)  de  muncã.  Încheierea contractului
(acordului)  de muncã înainte de terminarea controlului  de cãtre organele
competente nu se admite.

Sînt stabilite  trei  forme  de  acces la  secretul  de  stat  al persoanelor  cu
funcþii de rãspundere ºi al cetãþenilor, care  corespund celor  trei grade de
secretizare a informaþiilor ce constituie secret de stat: la informaþii de
importanþã deosebitã, strict secrete sau secrete.

Accesul  persoanelor  cu  funcþii  de rãspundere  ºi  al  cetãþenilor  la
informaþiile  cu  un grad de secretizare superior  constituie  temei pentru
accesul  lor  la  informaþiile cu un  grad  de  secretizare  inferior.

Termenele,   circumstanþele   ºi  modul   respectãrii   accesului cetãþenilor
la  secretul  de  stat sînt  stabilite  în  acte  normative aprobate de Guvern.

Apatrizii,  precum ºi persoanele din rîndul cetãþenilor  strãini, emigranþilor
ºi  reemigranþilor  primesc acces la secretul de  stat  în modul stabilit de
Guvern. (Art.18).

Temeiuri  de refuz  pentru  accesul persoanei  cu  funcþie  de rãspundere
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sau al cetãþeanului la secretul de stat pot fi:
a) antecedentele   penale  neanuale  pentru  infracþiuni  deosebit   de

periculoase contra statului ºi alte infracþiuni grave enumerate în Codul penal
al  Republicii Moldova ºi în articolele respective ale  Codurilor penale  ale
altor state, aflarea lui ca inculpat sau sub urmãrire penalã pentru  comiterea
infracþiunilor menþionate, recunoaºterea lui  de  cãtre instanþa   de  judecatã
drept  recidivist  deosebit  de  periculos,  cu capacitate de exerciþiu limitatã
sau incapabil;

b) prezenþa contraindicaþiilor  medicale  pentru lucru cu  utilizarea
informaþiilor  ce  constituie  secret de  stat  conform  nomenclatorului aprobat
de Ministerul Sãnãtãþii;

c) domicilierea  permanentã peste hotare sau perfectarea documentelor
pentru plecarea cu trai permanent în alte þãri;

d) eschivarea   lui  de  la  mãsurile  de  control  sau   comunicarea
premeditatã de cãtre acesta a unor date de anchetã false;

e) sãvîrºirea  unor acþiuni ce pun în pericol securitatea  Republicii Moldova.
Decizia de  interzicere  a  accesului  la  secretul  de  stat  al persoanei cu

funcþii de rãspundere sau al cetãþeanului o ia conducãtorul organului
administraþiei  de  stat,  întreprinderii,  instituþiei  sau organizaþiei  referitor
la  fiecare persoanã în parte, þinînd  cont  de rezultatele  mãsurilor de control.
Persoana cu funcþii de rãspundere sau cetãþeanul  are dreptul sã atace aceastã
decizie în organizaþia ierarhic superioarã sau în justiþie. (Art.19).

Modul de   autorizare   a  accesului  persoanei  cu  funcþii   de rãspundere
sau al cetãþeanului la informaþiile ce constituie secret  de stat se stabileºte
în actele normative aprobate de Guvern.

Organizarea  accesului persoanei cu funcþii de rãspundere sau  al
cetãþeanului  la  informaþiile  ce constituie secret de stat  revine conducãtorului
organului puterii de stat ºi al administraþiei de  stat, întreprinderii, instituþiei,
organizaþiei   respective    ºi    al subdiviziunilor  lor interioare pentru apãrarea
secretului de stat, care poartã  rãspundere  personalã pentru crearea unor
astfel de condiþii  în care  persoana  cu funcþii de rãspundere sau cetãþeanul
iau  cunoºtinþã numai  de acele informaþii ce constituie secret de stat ºi în
acel volum care  le este necesar pentru îndeplinirea obligaþiunilor de serviciu
(de funcþie). (Art.21).

28.3. Nimeni nu poate fi pedepsit pentru cã a fãcut publice informaþii
ce constituie secret de stat, dacã dezvãluirea informaþiilor nu atinge ºi
nu poate sã atingã un interes legitim legat de securitatea naþionalã sau
dacã interesul public de a cunoaºte informaþia respectivã depãºeºte
atingerea pe care dezvãluirea informaþiei ar putea sã o aducã securitãþii
Republicii Moldova.
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29.  Secretul comercial

29.1. Secret comercial este orice informaþie ce þine de producþie, tehnologie,
administrare, de activitatea financiarã ºi de altã activitate a agentului economic, cu o
valoare comercialã actualã sau potenþialã, necunoscutã terþilor, în privinþa cãreia
posesorul (agentul economic) întreprinde mãsurile rezonabile pentru protecþia
confidenþialitãþii (Legea cu privire la secretul comercial nr.171-XIII din 06.07.94).

29.2. Informaþiile ce constituie secret comercial trebuie sã corespundã
urmãtoarelor cerinþe:

a) sã aibã valoare comercialã realã sau potenþialã pentru agentul
economic;

b) sã nu fie, conform legislaþiei, notorii sau accesibile (cunoscute sau
date publicitãþii anterior momentului solicitãrii accesului);

c) sã aibã menþiunea ce ar confirma desfãºurarea de cãtre agenþii
economici a mãsurilor necesare pentru pãstrarea confidenþialitãþii lor;

d) sã nu conþinã informaþii despre activitatea negativã a persoanelor fizice
ºi juridice care ar putea atinge interesele statului.

29.3. Obiecte ale secretului comercial nu pot fi:

a) documentele de constituire, precum ºi documentele ce dau dreptul de
a practica activitate de întreprinzãtor ºi anumite tipuri de activitate economicã
ce urmeazã a fi licenþiate;

b) informaþiile în forma stabilitã a dãrilor de seamã statistice, precum ºi a
dãrilor de seamã privind exerciþiul economico-financiar ºi alte date necesare
pentru verificarea corectitudinii calculãrii ºi achitãrii impozitelor ºi a altor
plãþi obligatorii;

c) documentele de achitare a impozitelor, a altor plãþi la bugetul public
naþional;

d) documentele care atestã solvabilitatea;
e) informaþiile privind componenþa numericã ºi structura personalului,

salariul lucrãtorilor, condiþiile de muncã, precum ºi cele privind
disponibilitatea locurilor de muncã;

f) informaþiile cu privire la poluarea mediului, încãlcarea legislaþiei
antimonopol, nerespectarea regulilor de protecþie a muncii, comercializarea
producþiei care dãuneazã sãnãtãþii consumatorilor, precum ºi cu privire la
alte încãlcãri ale legislaþiei ºi mãrimea prejudiciului cauzat.

29.4. Autoritãþile ºi instituþiile publice (organele de stat de control ºi de ocrotire a
ordinii de drept), cãrora le sînt transmise informaþii ce constituie secret comercial cu
condiþia pãstrãrii confidenþialitãþii, sînt obligate sã întreprindã toate mãsurile rezonabile
în vederea prevenirii divulgãrii acestor informaþii.
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29.5. Informaþia clasificatã drept secret comercial poate fi divulgatã,
dacã prejudiciul adus interesului public prin faptul nedivulgãrii ar fi mai
mare decît atingerile aduse drepturilor ºi intereselor agentului economic
în urma dezvãluirii informaþiei respective.

30. Datele cu caracter personal

30.1. Informaþie confidenþialã despre persoanã (date cu caracter personal) este
informaþia ce se referã la o persoanã fizicã identificatã sau identificabilã, a cãrei
dezvãluire ar constitui o violare a intimitãþii persoanei.

30.2. Nu constituie informaþie confidenþialã datele ce þin exclusiv de identificarea
persoanei (date cuprinse în buletinul de identitate).

30.3. Autoritãþile/instituþiile publice, posesoare de date cu caracter personal, sînt
obligate sã protejeze confidenþialitatea vieþii private a persoanei.

30.4. Protejarea vieþii private include ºi dreptul persoanei, ale cãrei interese pot fi
atinse în procesul de examinare a cererii de acces la informaþia cu caracter personal,
de a participa la procedura de luare a deciziilor pe picior de egalitate.

30.5. La momentul depunerii cererii (dacã este posibil) sau imediat ce se va
constata cã prin cerere se solicitã acces la date cu caracter personal, se va atrage
atenþia solicitantului asupra caracterului confidenþial al informaþiilor pretinse ºi se va
evita identificarea (implicitã) a persoanei prin informaþiile solicitate, dacã persoana
respectivã nu este identificatã în cerere.

30.6. În cazul în care solicitantul insistã asupra examinãrii cererii în conformitate
cu legea, furnizorul de informaþii va încunoºtinþa persoana la care se referã informaþiile
solicitate ºi-i va cere acordul pentru  divulgarea acestor informaþii.

30.7. Informaþiile cu caracter personal pot fi divulgate doar în cazurile în care:

- persoana la care se referã consimte expres divulgarea lor;
- informaþia solicitatã, în integritatea sa, a fost pusã la dispoziþia publicului

(publicatã în conformitate cu legislaþia în vigoare), anterior datei solicitãrii.

30.8. Autoritatea/instituþia publicã poate sã treacã sub tãcere faptul deþinerii
informaþiilor despre o persoanã concretã sau sã respingã o astfel de cerere, dacã
dezvãluirea informaþiei poate pune în pericol viaþa, sãnãtatea sau securitatea omului.

30.9. În cazul în care persoana la care se referã informaþiile cu caracter personal
nu consimte divulgarea lor, accesul la aceste informaþii poate fi permis doar prin
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hotãrîrea instanþei de judecatã, care a stabilit cã interesul public de a cunoaºte
informaþia respectivã depãºeºte atingerea pe care ar putea sã o aducã intereselor
personale divulgarea lor.

30.10. Nu este necesar acordul persoanei pentru divulgarea datelor cu caracter
personal, dacã acestea se solicitã în scopuri statistice ºi ºtiinþifice, cu condiþia ca
datele prezentate sã nu permitã identificarea persoanei.

30.11. Oricãrei persoane i se va asigura accesul la informaþiile cu caracter personal
despre sine. În cazul minorilor ºi persoanelor incapabile, datele cu caracter personal
vor fi puse la dispoziþia pãrinþilor ºi tutorilor.

30.12. Datele cu caracter personal referitoare la persoanele cu capacitate de
exerciþiu limitatã vor fi divulgate curatorilor acestora doar în mãsura în care aceasta
este necesar pentru exercitarea atribuþiilor de curator.

30.13. Furnizorul de informaþii urmeazã sã acþioneze cu prudenþã în vederea
evitãrii divulgãrii datelor cu caracter personal unor terþe persoane, ceea ce presupune
identificarea sigurã a solicitantului.

30.14. Identificarea solicitantului în cazul divulgãrii unor date cu caracter personal
se va efectua în baza buletinului de identitate, a paºaportului sau a permisului de
conducere.

30.15. În cazul unor date cu caracter personal sensibile, copia unuia dintre actele
menþionate va fi semnatã de cãtre solicitant (se vor compara semnãtura de pe actul
de identitate cu semnãtura de pe copie) ºi se va anexa la dosarul întocmit de furnizorul
de informaþie în calitate de probã.

31. Informaþiile ce þin de activitatea operativã ºi de
anchetã

31.1. Informaþiile ce þin de activitatea operativã ºi de anchetã a organelor de
resort  este exceptatã de la liberul acces numai în cazurile în care divulgarea acestora
ar putea prejudicia ancheta, interveni în desfãºurarea unui proces de judecatã, lipsi
persoana de dreptul la judecarea corectã ºi imparþialã a cazului sãu ori ar pune în
pericol viaþa sau securitatea fizicã a oricãrei persoane.

A se consulta Codul de procedurã penalã nr.122-XV din 14.03.2003, Legea
privind activitatea operativã de investigaþii nr. 45 din 12.04.1994, Legea privind
protecþia de stat a pãrþii vãtãmate, a martorilor ºi a altor persoane care acordã
ajutor în procesul penal nr. 1458 din 28.01.1998.
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31.2. Organele ce desfãºoarã activitãþi operative de investigaþii ºi de anchetã
asigurã protecþia informaþiilor menþionate la pct. 31.1., inclusiv delimitarea acestora
de informaþiile inofensive, ºi instruirea tuturor autoritãþilor/instituþiilor ce posedã sau
cunosc informaþiile exceptate de la liberul acces în privinþa mãsurilor necesare pentru
nedivulgarea lor.

31.3. Organele ce desfãºoarã activitãþi operative de investigaþii ºi de anchetã
asigurã informarea neîntîrziatã a populaþiei asupra oricãror fapte sau circumstanþe
în legãturã cu sãvîrºirea unor infracþiuni (contravenþii, delicte), dacã aceste informaþii
pot contribui la prevenirea unor noi nelegiuiri, diminuarea prejudiciului de pe urma
sãvîrºirii lor, reþinerea persoanelor suspectate sau în alt interes public major.

31.4. De regulã, nu se aduc la cunoºtinþa publicului, inclusiv a mass-media,
intenþiile de a începe investigaþiile. Se fac excepþii numai în cazurile în care informarea
poate contribui la desfãºurarea investigaþiilor ºi/sau urmãririi penale.

31.5. În cazul în care informaþiile sînt furnizate de poliþie, acestea, în mod
obligatoriu, vor comporta un caracter obiectiv ºi strict oficial.

32. Informaþiile din domeniul investigaþiilor ºtiinþifice
ºi tehnice

32.1. Sînt exceptate de la liberul acces ºi protejate în conformitate cu legislaþia în
vigoare informaþiile deþinute de autoritãþile ºi instituþiile publice ce reflectã rezultatele
finale sau intermediare ale unor investigaþii ºtiinþifice ºi tehnice a cãror divulgare
poate priva autorii investigaþiilor de prioritatea publicãrii sau influenþeazã negativ
exercitarea altor drepturi protejate prin lege.

A se consulta Legea privind brevetele de invenþii nr. 461 din 18.05.1995;
Legea privind protecþia soiurilor de plante nr. 915 din 11.07.1996; Legea
privind protecþia desenelor ºi modelelor industriale nr. 991 din 15.10.1996.

32.2. Divulgarea informaþiilor prevãzute la pct. 32.1. poate fi autorizatã de instanþa
de judecatã, dacã interesul public depãºeºte atingerea pe care dezvãluirea acestora
ar putea sã o aducã drepturilor patrimoniale ºi personale nepatrimoniale ale autorilor,
inventatorilor, raþionalizatorilor. În acest caz, se va urmãri preîntîmpinarea sau
diminuarea eventualului prejudiciu, iar persoana vãtãmatã va fi despãgubitã în
conformitate cu legislaþia în vigoare.
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33. Preponderenþa interesului public

33.1.  Informaþiile cu accesibilitate limitatã urmeazã a fi dezvãluite, dacã avantajele
publice ale dezvãluirii depãºesc prejudiciile.

33.2. Obligaþia de a demonstra necesitatea restrîngerii dreptului de acces la
informaþie revine furnizorului de informaþii.

33.3. Pentru a stabili cã o restrîngere a libertãþii de exprimare sau informare este
necesarã pentru protejarea unui interes legitim privind securitatea naþionalã, instituþia/
autoritatea publicã trebuie sã demonstreze cã:

a) informaþia în cauzã ameninþã în mod grav un interes legitim privind
securitatea naþionalã;

b) restrîngerea impusã este mijlocul de apãrare cel mai puþin restrictiv
posibil al interesului respectiv;

c) restrîngerea este compatibilã cu principiile democratice.

33.4. O restrîngere pentru justificarea cãreia se invocã motive de securitate
naþionalã nu este legitimã decît dacã are ca scop real ºi efecte demonstrabile:

- protejarea existenþei sau integritãþii teritoriale a þãrii împotriva forþei
sau ameninþãrii cu forþa,

- protejarea capacitãþii þãrii de a rãspunde la folosirea forþei sau a
ameninþãrii cu forþa, fie de provenienþã externã (de exemplu, o ameninþare
militarã), fie de provenienþã internã (de exemplu, incitarea la înlãturarea puterii
prin violenþã).

33.5. O restrîngere pentru justificarea cãreia se invocã motive de securitate
naþionalã nu este legitimã mai ales, dacã adevãratul sãu scop sau efect demonstrabil
este de a proteja interese care nu au legãturã cu securitatea naþionalã, inclusiv, de
exemplu, de a proteja puterea de o situaþie stînjenitoare sau de dezvãluirea
infracþiunilor acesteia, de a ascunde informaþii referitoare la funcþionarea instituþiilor
publice, de a consolida o anumitã ideologie.

34. Refuzul de a furniza informaþiile solicitate

34.1. În cazul în care autoritatea, instituþia dispune de informaþia solicitatã, dar
aceasta face parte din categoriile de informaþii cu accesibilitate limitatã ºi beneficiazã
de un regim special de protecþie, se întocmeºte un rãspuns privind refuzul de
soluþionare a cererii.

34.2. Refuzul de a furniza o informaþie va fi dat în scris, cu o scurtã referinþã la
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cererea examinatã, indicîndu-se data ºi motivul refuzului, actele normative invocate
(titlul, numãrul, data adoptãrii, sursa publicaþiei oficiale), procedura de atac al deciziei,
inclusiv termenul de prescripþie, numele persoanei responsabile de examinarea cererii
(executorului).

34.3. Numele persoanei responsabile de examinarea cererii  nu se indicã, dacã
aceasta nu este de acord cu rãspunsul dat la indicaþia conducãtorului autoritãþii,
instituþiei sesizate sau a altei persoane din conducerea autoritãþii sau instituþiei
respective, responsabile de coordonarea activitãþii legate de informarea publicã.

34.3. În anumite circumstanþe, cînd se poate presupune în mod rezonabil cã
recunoaºterea existenþei sau inexistenþei unor informaþii cu accesibilitate limitatã poate
constitui prin sine o dezvãluire periculoasã pentru interesele protejate prin lege,
rãspunsul va fi întocmit astfel, încît sã se evite acest lucru.

Rãspunsul dat va conþine, totuºi, referiri la actele normative în conformitate cu
care informaþia solicitatã, chiar dacã ar fi existat, ar fi fost exceptatã de la liberul
acces.

34.4. Scrisoarea prin care cererea este respinsã se semneazã de cãtre
conducãtorul autoritãþii/instituþiei sesizate sau persoana cãreia i-a fost încredinþatã
coordonarea activitãþii legate de informarea publicã.

34.5. Dacã accesul la informaþiile, documentele solicitate este parþial limitat,
furnizorii de informaþii sînt obligaþi sã prezinte solicitanþilor pãrþile documentului,
accesul la care nu este restricþionat prin lege, în mãsura în care este posibilã
extragerea rezonabilã a informaþiilor exceptate.

În locul porþiunilor omise ale documentului se va însera una din
urmãtoarele sintagme: �secret de stat�, �secret comercial�, �informaþie
confidenþialã despre persoanã�, �secret al anchetei�, �informaþie secretizatã
în scopul protecþiei proprietãþii intelectuale ºi industriale�.

Dacã unele pagini ale documentului au fost omise în întregime, se va
indica numãrul acestora.

34.6. Refuzul accesului la informaþia sau pãrþile respective ale documentului se
întocmeºte cu respectarea prevederilor pct. 34.2 ºi 34.4.

34.7.  Furnizorul de informaþii nu este obligat sã rãspundã la cererile prin care se
solicitã informaþii care coincid substanþial cu informaþiile furnizate recent aceleiaºi
persoane, în baza altei cereri.
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35. Furnizarea informaþiilor

35.1. Dacã autoritatea/instituþia dispune de informaþia solicitatã ºi aceasta nu
face parte din categoriile de informaþii cu accesibilitate limitatã sau, cu toate cã formal
este atribuitã la una din aceste categorii, prioritar urmeazã a fi divulgatã, conform
prevederilor legii ºi interesului public, informaþia va fi furnizatã.

35.2. În procesul de asigurare a accesului la informaþie, furnizorul va acþiona cu
diligenþã ºi profesionalism pentru a preveni transmiterea (perceperea) eronatã sau
incompletã a datelor, precum ºi prejudicierea unor terþe persoane sau a intereselor
legate de securitatea naþionalã prin divulgarea informaþiilor cu accesibilitate limitatã.

35.3. Informaþia va fi furnizatã, în funcþie de preferinþele solicitantului ºi posibilitãþile
tehnice ale furnizorului, prin una din urmãtoarele modalitãþi:

a) audierea informaþiei pasibile de expunere verbalã (audio);
b) examinarea documentului (unor pãrþi ale acestuia) la sediul instituþiei;
c) eliberarea copiei documentului, informaþiei solicitate (a unor pãrþi ale

acestora);
d) expedierea prin poºtã (inclusiv prin poºta electronicã) a copiei

documentului, informaþiei (a unor pãrþi ale acestora), a copiei documentului,
a informaþiei traduse intr-o altã limbã, la cererea solicitantului, contra platã.

35.4. Instituþia va respecta, în mãsura posibilitãþilor, doleanþa solicitantului privind
forma de prezentare a informaþiei solicitate.

35.5. Furnizorul de informaþii nu este obligat sã prezinte informaþiile în forma
solicitatã, chiar dacã are posibilitate, în cazurile cînd aceasta poate:

a) influenþa substanþial asupra eficienþei activitãþii instituþiei;
b) dãuna pãstrãrii documentului.

35.6. Extrasele din registre, documente, informaþiile (unele pãrþi ale acestora), în
conformitate cu cererea depusã, pot fi puse la dispoziþia solicitantului, într-o formã
rezonabilã ºi acceptabilã pentru acesta, spre a fi:

a) examinate la sediul instituþiei;
b) dactilografiate, fotocopiate sau copiate într-o altã modalitate ce ar

asigura integritatea originalului;
c) înscrise pe un purtãtor electronic, imprimate pe casete video, audio,

alt purtãtor rezultat din progresul tehnic.

35.7. În cazul satisfacerii depline a cererii privind accesul la informaþie, pe lîngã
transmiterea informaþiilor solicitare, se va prezenta un rãspuns scris dacã:
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a) solicitantul cere rãspuns scris;
b) legea prevede prezentarea obligatorie a unui rãspuns scris;
c) prezentarea unui rãspuns scris este cel mai eficient ºi econom mod de

satisfacere a cererii de furnizare a informaþiei sau este garanþia perceperii
corecte ºi depline a informaþiei de cãtre solicitant.

35.8. Efectuarea copiilor informaþiilor solicitate ºi traducerilor, atunci cînd implicã
cheltuieli materiale semnificative pentru furnizorul de informaþii, va fi condiþionatã de
compensarea în avans a cheltuielilor, cu excepþia cazurilor cînd, conform legii, se
executã gratuit.

36. Retragerea cererilor

36.1. Cererea privind accesul la informaþie poate fi retrasã de cãtre solicitant fãrã
vreo explicaþie.

36.2. Dacã faptele (acþiunile sau inacþiunile) solicitantului indicã cã acesta a pierdut
interesul faþã de informaþiile cerute (solicitantul menþioneazã cã a dobîndit informaþiile
din alte surse, cã nu mai are nevoie de ele, nu achitã costul operaþiilor de copiere
etc.), furnizorul de informaþii poate adopta decizia de suspendare a procedurii de
examinare a cererii.

 36.3. Procedura de examinare a cererii abandonate înceteazã, indiferent de etapa
la care a ajuns, în momentul în care se constatã cu certitudine cã solicitantul a pierdut
interesul faþã de toate informaþiile solicitate.

37. Termenele de furnizare a informaþiilor

37.1. Informaþiile, documentele solicitate vor fi puse la dispoziþia solicitantului din
momentul în care vor fi disponibile pentru furnizare (identificate, selectate ºi examinate
sub aspectul dacã nu sînt exceptate de la liberul acces).

37.2. Cererea privind accesul la informaþie va fi soluþionatã în cel mult 15 zile
lucrãtoare, calculate începînd cu prima zi lucrãtoare, urmãtoare zilei înregistrãrii
cererii.

37.3. Conducãtorul autoritãþii, instituþiei poate prelungi cu  5 zile lucrãtoare
termenul de furnizare a informaþiei dacã:

a) cererea a fost incompletã sau inexactã ºi a necesitat unele precizãri;
b) cererea se referã la un volum foarte mare de informaþii sau implicã

prelucrarea unui volum mare de documente pentru identificarea informaþiilor
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solicitate;
c) sînt necesare consultaþii suplimentare pentru a satisface cererea.

37.4. Dacã este posibil, furnizorul de informaþii va încunoºtinþa solicitantul despre
prelungirea termenului de soluþionare a cererii ºi motivele acesteia cu 5 zile înainte
de expirarea termenului iniþial.

37.5. Extrasele din registru vor fi furnizate, în volumul solicitat, oricãrei persoane
din momentul în care vor fi disponibile, dar nu mai tîrziu de 3 zile lucrãtoare de la
data depunerii cererii.

37.6. Se va considera cã cererea a fost examinatã în termen dacã rãspunsul ºi/
sau informaþia au fost expediate sau remise solicitantului cel tîrziu în ultima zi a
termenului de soluþionare a cererii.

37.7. Furnizorul de informaþie nu poate fi considerat în întîrziere, dacã aceasta
se datoreazã faptei solicitantului (neprezentarea, neachitarea plãþii etc.).

37.8. Lipsa unui rãspuns din partea furnizorului de informaþii timp de 15 zile
lucrãtoare urmeazã a fi interpretatã drept refuz de a acorda informaþiile solicitate în
cerere.

37.9. Dacã în urma informaþiilor primite autorul cererii solicitã informaþii noi privind
documentele aflate în posesia autoritãþii/instituþiei publice, aceastã solicitare va fi
tratatã ca o nouã cerere.

37.10. Autoritãþile/instituþiile publice vor întreprinde mãsuri pentru facilitarea
(inclusiv urgentarea) accesului mass-media la informaþiile de interes public.

38. Plãþi

38.1. Accesul la informaþiile oficiale este gratuit.

38.2. Poate fi pretinsã de la solicitant, cu excepþiile prevãzute de lege,
compensarea cheltuielilor rezonabile suportate de cãtre furnizor pentru multiplicarea
documentelor, expedierea lor solicitantului ºi/sau pentru traducerea informaþiei,
documentului.

38.3. Elaborarea ºi furnizarea unor informaþii analitice, de sintezã sau inedite,
care nu se elaboreazã în mod normal de autoritatea, instituþia publicã în procesul
exercitãrii atribuþiilor sale, pot fi efectuate în baza unui contract între solicitant ºi
furnizorul de informaþii, contra unei plãþi negociabile, dacã furnizorul va fi disponibil ºi
în drept sã realizeze o asemenea ofertã.
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38.4. În toate cazurile vor fi puse fãrã platã la dispoziþia solicitanþilor informaþiile
oficiale care:

a) ating nemijlocit drepturile ºi libertãþile solicitantului;
b) se referã la probleme de interes public ca, de exemplu, starea mediului,

sãnãtatea sau siguranþa publicã;
c) sînt expuse oral sau purtãtorii care le conþin se studiazã la sediul

autoritãþii/instituþiei;
d) prin faptul cã au fost furnizate, contribuie la sporirea gradului de

transparenþã a activitãþii instituþiei publice ºi corespund intereselor societãþii.

38.5. Dacã informaþia pusã la dispoziþia solicitantului conþine inexactitãþi sau date
incomplete, instituþia publicã este obligatã sã efectueze rectificãrile ºi completãrile
respective gratuit, cu excepþia cazurilor în care completarea informaþiei implicã eforturi
ºi cheltuieli considerabile, care n-au fost prevãzute ºi taxate la eliberarea primarã a
informaþiilor.

38.6. Autoritatea/instituþia publicã va aduce la cunoºtinþa solicitanþilor
într-un mod cît mai adecvat ºi mai amãnunþit modalitatea de calculare a
plãþilor pentru furnizarea informaþiei ºi va þine evidenþa chitanþelor
remise solicitanþilor pentru serviciile prestate.

39. Pãstrarea documentelor ce þin de furnizarea
informaþiilor

Cererea privind accesul la informaþie, documentele aferente procesului examinãrii
cererii, inclusiv corespondenþa dintre furnizorul de informaþie ºi solicitant, organe
interesate, terþe persoane, rezultatele examinãrii cererii, copia scrisorii de rãspuns ºi
conþinutul informaþiilor eliberate vor fi pãstrate într-un dosar separat ºi consemnate
în fiºele de evidenþã ºi control, conform Instrucþiunilor privind þinerea lucrãrilor de
secretariat referitoare la petiþiile persoanelor fizice, adresate organelor de stat,
întreprinderilor, instituþiilor ºi organizaþiilor Republicii Moldova.

40. Contestaþii

40.1. În cazul în care o persoanã considerã cã dreptul privind accesul la informaþiile
oficiale a fost încãlcat, aceasta poate adresa o reclamaþie administrativã (cerere
prealabilã) conducãtorului autoritãþii sau instituþiei publice cãreia i-a fost solicitatã
informaþia sau organului ei ierarhic superior.

40.2. Dispoziþia pct. 40.1. nu împiedicã persoana care se considerã lezatã într-
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un drept sau interes legitim de cãtre furnizorul de informaþii sã atace acþiunile acestuia
direct în instanþa de judecatã (instanþa de contencios administrativ).

40.3. Reclamaþiile înaintate de persoanele care se considerã lezate într-un drept
sau interes legitim în procesul exercitãrii dreptului de acces la informaþie se
examineazã conform normelor contenciosului administrativ (Legea contenciosului
administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000), cu derogãrile prevãzute expres de Legea
privind accesul la informaþie.

41. Încãlcãri ale legislaþiei privind accesul la informaþie

Constituie încãlcare a legislaþiei privind accesul la informaþie ºi, implicit, a
drepturilor ºi intereselor solicitanþilor de informaþii oricare din urmãtoarele acþiuni sau
inacþiuni (dar fãrã a se limita la acestea) ale persoanei responsabile pentru primirea
ºi/sau examinarea cererilor de acces la informaþii:

a) refuzul neîntemeiat de a primi ºi înregistra cererea;
b) refuzul de a asigura accesul liber ºi necondiþionat la registrele publice

aflate la dispoziþia furnizorului de informaþii;
c) depãºirea termenelor ºi nerespectarea procedurii de soluþionare a

cererii de acces la informaþie;
d) neprezentarea fãrã temeiuri legale sau prezentarea necorespunzãtoare

a informaþiilor solicitate;
e) refuzul neîntemeiat, explicit sau tacit, de a prezenta informaþiile

solicitate;
f) atribuirea neîntemeiatã a informaþiei la categoria informaþiilor exceptate

de la liberul acces;
g) tãinuirea ilegalã a informaþiilor;
h) distrugerea documentelor, informaþiilor - obiect al cererii de acces;
i) perceperea ilegalã a plãþii pentru informaþiile ce urmeazã a fi puse la

dispoziþia solicitanþilor gratuit sau stabilirea unei plãþi nejustificat de mari
pentru informaþiile furnizate la cerere;

j) cauzarea unor prejudicii materiale ºi/sau morale prin acþiunile ilegale
ale furnizorului de informaþii.

42. Reclamaþia administrativã

42.1. Persoana care se considerã lezatã poate depune reclamaþia administrativã
prevãzutã la pct. 40.1. în termen de 30 de zile de la data cînd a aflat sau trebuia sã
afle despre încãlcarea dreptului sau interesului sãu legitim.

42.2. Conducerea furnizorului de informaþii ºi/sau organul ierarhic superior al
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acestuia va examina reclamaþia administrativã în decurs de 5 zile lucrãtoare ºi va
informa în mod obligatoriu petiþionarul despre rezultatele examinãrii în decurs de 3
zile lucrãtoare.

42.3. În cazul în care se va dovedi cã reclamaþia este întemeiatã, rãspunsul va
conþine informaþiile solicitate iniþial ºi, de asemenea, va menþiona sancþiunile
disciplinare aplicate funcþionarului vinovat, în condiþiile legii.

43. Adresarea în instanþa de judecatã

În afarã de opþiunea prevãzutã la pct. 40.2., solicitantul care, dupã primirea
rãspunsului la reclamaþia administrativã, se considerã în continuare lezat în drepturile
ºi interesele sale prevãzute de lege, se poate adresa în instanþa de judecatã, în
termen de 30 de zile de la data comunicãrii rãspunsului de cãtre conducerea
furnizorului de informaþii ºi/sau organul ierarhic superior al acestuia sau, în caz dacã
nu a primit rãspuns, de la data cînd trebuia sã-l primeascã.

44. Modele ºi formulare-tip

44.1. Pentru a facilita redactarea cererii ºi a reclamaþiei administrative, autoritãþile
ºi instituþiile publice vor pune gratuit la dispoziþia persoanei interesate modele ºi
formulare-tip.

44.2. Modele ale cererii de informaþii oficiale, reclamaþiei administrative ºi
componente ale cererii de chemare în instanþa de judecatã, modele ale rãspunsurilor
la cerere ºi la reclamaþia administrativã sînt inserate în Anexe.
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CAPITOLUL V
Sancþiuni

45. Rãspunderea disciplinarã, civilã, administrativã,
penalã

45.1. În funcþie de gravitatea efectelor pe care le-au avut refuzul nelegitim al
funcþionarului public responsabil pentru furnizarea informaþiilor oficiale de a asigura
accesul la informaþia solicitatã ºi/sau alte încãlcãri ale Legii privind accesul la
informaþie, conducãtorul furnizorului de informaþie, organul ierarhic superior sau
instanþa de judecatã, dupã caz, decid aplicarea unor sancþiuni în conformitate cu
legislaþia, repararea prejudiciului cauzat prin refuzul nelegitim de a furniza informaþii
sau prin alte acþiuni ce prejudiciazã dreptul de acces la informaþii, precum ºi
satisfacerea neîntîrziatã a cererii solicitantului.

45.2. Persoanele responsabile de aplicarea prevederilor Legii privind accesul la
informaþie pot fi trase la rãspundere disciplinarã, civilã, administrativã sau penalã,
dupã caz. (Vezi Anexe).

CAPITOLUL VI
Dispoziþii finale

46. Raportul privind accesul la informaþiile oficiale

46.1. Este recomandabil ca fiecare autoritate/instituþie publicã sã întocmeascã
anual, prin subdiviziunile de informare ºi relaþii cu publicul, un raport privind accesul
la informaþiile oficiale, care va cuprinde:

- numãrul total de solicitãri de informaþii, specificate pe domenii de interes;
- numãrul de solicitãri respinse, departajate în funcþie de motivaþia

respingerii (informaþii exceptate de la acces, inexistente etc.);
- numãrul de solicitãri adresate de persoane fizice;
- numãrul de solicitãri adresate de persoane juridice;
- numãrul de reclamaþii administrative: rezolvate favorabil; respinse;
- numãrul de cereri de chemare în judecatã: 1) rezolvate favorabil; 2)

respinse; 3) în curs de soluþionare;
- costurile totale ale compartimentului de informare ºi relaþii cu publicul;
- sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaþiilor

solicitate;
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- numãrul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare;
- date despre activitatea instituþiei referitor la publicarea informaþiilor;
- date despre activitatea instituþiei privind pãstrarea documentelor;
- date despre activitatea instituþiei privind instruirea funcþionarilor în

domeniul accesului la informaþie.

46.2. Rapoartele întocmite în conformitate cu pct. 46.1. vor fi adresate
conducãtorului autoritãþii/instituþiei publice respective ºi vor fi date publicitãþii.
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Anexa nr.1
 Model de cerere privind accesul la informaþiile oficiale

Cãtre ___________________________________
(Denumirea autoritãþii sau instituþiei)

Dlui/Dnei ________________________________

De la  ___________________________________
__________________________________

Cerere

În conformitate cu Legea privind accesul la informaþie, vã solicit
urmãtoarele informaþii/documente:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Indicaþi varianta în care doriþi sã primiþi informaþiile:
a) mã satesface o expunere verbalã;
b) voi examina documentul la sediul instituþiei;
c) solicit unele copii;
d) solicit copia traducerii documentului în limba (indicaþi) _______;
e) solicit imprimarea documentului pe dischetã ______, pe casetã video ____,

pe casetã audio ________;
f) alte forme (indicaþi)_________.

Vã rog sã-mi expediaþi documentele solicitate:
pe adresa: ______________________________________________ sau
pe adresa electronicã (e-mail): ______________________________  sau
fax: _________________

Data _______ Semnãtura _____________
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Anexa nr.2
Model de raspuns la cerere

Antet
De la: ______________________________________

  Denumirea autoritaþii sau instituþiei publice
Sediul/Adresa ______________________________________

Data ______________________________________

 Cãtre:______________________________________
Numele ºi prenumele solicitantului

Adresa ______________________________________

Stimate domnule/Stimatã doamnã ____________________________________,

Cu referinþã la cererea Dumneavoastrã nr. ______ din data de ______________,
prin care, conform Legii privind accesul la informaþie, solicitaþi copiile
urmatoarelor informaþii (documente): __________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Variante de raspuns:
(1) Vã trimitem, anexat la prezenta scrisoare, informaþiile solicitate;
(2) Vã comunicãm cã informaþiile solicitate nu au putut fi identificate ºi expediate în termenul iniþial de
15 zile, urmînd sã vã fie prezentate în termen de 20 de zile de la data înregistrãrii cererii;
(3) Vã comunicãm ca informaþiile solicitate prin cererea Dumneavoastra sînt deþinute de
______________________________________, în legaturã cu care fapt vã oferim posibilitatea de a
readresa cererea instituþiei menþionate;
(4) Vã comunicãm cã instituþia noastrã nu deþine informaþiile solicitate (etc.);

Informaþiile solicitate v-au fost furnizate sub formã electronicã, la urmãtoarea
adresã (opþional): ______________________
Taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate sînt
urmãtoarele (atunci cind este cazul): ________________________________ .

Numele ºi telefonul executorului ________________________________
(persoanei de contact)

(Semnãtura funcþionarului responsabil) _____________________________________

Numele ºi funcþia persoanei responsabile de informarea publicã  _________________
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Anexa nr.3
Model de refuz al furnizãrii informaþiilor

Antet
De la: ______________________________________

  Denumirea autoritãþii sau instituþiei publice
Sediul/Adresa ______________________________________

Data ______________________________________

Cãtre:______________________________________
Numele ºi prenumele solicitantului

Adresa ______________________________________

Stimate domnule/Stimatã doamnã ____________________________________,

La cererea Dumneavoastrã nr. ______ din data de ______________, prin care, conform
Legii privind accesul la informaþie, solicitaþi copiile urmãtoarelor informaþii (documente):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Vã comunicãm cã informaþiile solicitate se încadreaza în categoria informaþiilor exceptate
de la accesul liber în conformitate cu prevederile (denumirea actului normativ, cu referinþã
la articole concrete)____________________________nr._______ adoptat de
cãtre____________________________pe data de_______________________________
sursa publicaþiei _________________________________________________________

În cazul în care consideraþi cã prin aceastã decizie vã sînt lezate drepturile sau interesele
legitime, puteþi contesta în termen de 30 de zile de la data primirii acestui raspuns la
conducerea instituþiei noastre (denumirea institutiei)_________________________
___________________ numele conducãtorului ____________________________

sau la organul ierarhic superior (denumirea institutiei)_______________________
numele conducãtorului ______________________________________________

Conducerea instituþiei noastre ºi/sau organul ierarhic superior vor examina
contestaþia în decurs de 5 zile lucrãtoare ºi vor comunica rezultatele examinãrii în
decurs de 3 zile lucrãtoare.

De asemenea, vã puteþi adresa direct în instanþa de judecatã. Sesizarea se va efectua
în termen de o lunã de la primirea acestui rãspuns.

Dacã rãspunsul conducerii instituþiei noastre ºi/sau organului ierarhic superior nu
vã vor satisface, puteþi înainta o cerere de chemare în judecatã în termen de o lunã
de la data comunicãrii rãspunsului. În caz dacã nu veþi primi rãspuns, termenul începe
de la data cînd trebuia sã-l primiþi.

Numele ºi telefonul executorului ________________________________
(persoanei de contact)
Semnãtura funcþionarului responsabil _____________________________________
Numele ºi funcþia persoanei responsabile de informarea publicã  _________________
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Anexa nr.4
Model de reclamaþie administrativã

Cãtre ____________________________________
(Denumirea autoritãþii sau instituþiei)

Data ______________

Reclamaþie administrativã

În conformitate cu Legea privind accesul la informaþie, prin prezenta
formulez o reclamaþie administrativã,

deoarece la cererea nr._______ din data de ____________ am primit rãspuns
negativ la data de __________, printr-o scrisoare semnatã de ________________

__________________________________ (n-am primit rãspuns în termenul
stabilit, am primit rãspuns incomplet etc.).

Am solicitat urmãtoarele informaþii oficiale:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Prin prezenta solicit reexaminarea cererii (revizuirea deciziei
menþionate). Cer sa mi se furnizeze informaþiile solicitate ºi sã mi se
comunice despre mãsurile luate faþã de funcþionarul vinovat de lezarea
dreptului meu la informaþie.

______________________________ _______________________
(Numele ºi prenumele solicitantului) (Semnãtura solicitantului)

Adresa _________________________________________________________

Telefon _____________ (opþional). Fax.: _________________ (opþional).

E-mail: __________________________ (opþional).
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Anexa nr.5
Model de rãspuns la reclamaþia administrativã

Antet

De la: ______________________________________
  Denumirea autoritãþii sau instituþiei publice

Sediul/Adresa ______________________________________
 Data ______________________________________

Cãtre:______________________________________
Numele ºi prenumele solicitantului

Adresa ______________________________________

Stimate domnule/Stimatã doamnã _________________________________,

Cu referinþã la reclamaþia Dumneavoastrã nr. ____din data de ___________,
depusã conform Legii privind accesul la informaþie, ca urmare a rãspunsului
negativ primit (întîrzierii rãspunsului, lipsei rãspunsului etc.) la cererea nr.____
din data de ________, prin care, conform legii menþionate, solicitaþi urmãtoarele
informaþii (documente):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Vã informãm cã decizia (acþiunile) furnizorului de informaþii:

(1) este conformã prevederilor legii, fiind vorba despre
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________(explicaþiile ºi precizãrile de rigoare);

(2) contravine prevederilor legii
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________ (explicaþiile ºi precizãrile de rigoare);.

Ne cerem scuze ºi vã asigurãm cã informaþiile solicitate vã vor fi
prezentate în termenul legal de 15 zile. Funcþionarul vinovat pentru
decizia eronatã (nesoluþionarea cererii) a fost sancþionat ______________
_______________________________________________________________.

(se indicã sancþiunea)

_____________________________________
Semnãtura conducãtorului autoritãþii sau instituþiei publice

___________________________________________________
Numele ºi funcþia conducãtorului autoritãþii sau instituþiei publice



Aplicarea Legii privind accesul la informaþie 51

Componentele cererii de chemare în judecatã:

l denumirea instanþei cãreia îi este adresatã;
l numele sau denumirea reclamantului;
l domiciliul sau sediul reclamantului (dacã reclamantul este o persoanã juridicã
se vor indica, de asemenea, datele bancare, codul fiscal, numele reprezentantului
ºi adresa lui, în cazul în care cererea se depune de reprezentant);
l numele sau denumirea pîrîtului;
l domiciliul sau sediul pîrîtului;
l esenþa încãlcãrii sau a pericolului de încãlcare a drepturilor, libertãþilor sau
intereselor legitime ale reclamantului, pretenþiile lui;
l circumstanþele de fapt ºi de drept pe care reclamantul îºi întemeiazã pretenþiile;
l demonstrarea probelor care confirmã circumstanþele;
l pretenþiile reclamantului faþã de pîrît;
l valoarea acþiunii, dacã aceasta poate fi evaluatã;
l date despre respectarea procedurii de soluþionare prealabilã a litigiului pe cale
extrajudiciarã (dacã pentru un astfel de litigiu îndeplinirea procedurii este prevãzutã
de lege sau de contractul pãrþilor);
l documentele anexate la cerere;
l alte date, importante pentru soluþionarea pricinii, precum ºi demersurile
reclamantului;
l semnãtura reclamantului sau a reprezentantului acestuia, împuternicit în modul
stabilit.

Actele
care se anexeazã la cererea de chemare în judecatã:

l copiile cererii de chemare în judecatã ºi înscrisurilor, certificatelor în modul
stabilit, pentru asistenþã ºi pentru pîrîþi ºi intervenienþi, dacã ei nu dispun de aceste
acte;
l dovada de platã a taxei de stat;
l documentele care certificã circumstanþele pe care reclamantul îºi întemeiazã
pretenþiile ºi copiile acestor documente pentru pîrîþi ºi intervenienþi, dacã ei nu
dispun de aceste acte;
l documentele care confirmã respectarea procedurii de soluþionare prealabilã a
litigiului (dacã respectarea acestei proceduri este prevãzutã de lege sau de
contractul pãrþilor);
l procura sau un alt document ce legalizeazã împuternicirile reprezentantului;
l alte documente ºi demersuri, pe care reclamantul le considerã necesare.

Anexa nr.6
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Anexa nr.7

Componentele cererii de recurs

Cererea de recurs (dactilografiatã) va include:

l denumirea instanþei la care se depune recursul;
l numele, denumirea, calitatea procesualã a recurentului sau a persoanei

ale cãrei interese le reprezintã, adresa lor;
l numele sau denumirea intimatului ºi adresa lui;
l data pronunþãrii hotãrîrii atacate cu recurs;
l denumirea instanþei care a emis hotãrîrea în fond, data pronunþãrii ºi

dispozitivul hotãrîrii, argumentele admiterii sau respingerii acþiunii;
l esenþa ºi temeiurile recursului, argumentul ilegalitãþii sau netemeiniciei

hotãrîrii atacate, solicitãrile recurentului, propunerile respective;
l data declarãrii recursului ºi semnãtura recurentului;
l se anexeazã dovada de platã a taxei de stat ºi lista noilor înscrisuri.

Dacã cererea de recurs se depune de un reprezentant, la ea se anexeazã
documentul, legalizat în modul stabilit, care atestã împuternicirile acestuia.
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Anexa nr.8

Convenþia pentru Apãrarea Drepturilor Omului
ºi a Libertãþilor Fundamentale

Articolul 10. Libertatea de exprimare

1. Orice persoanã  are  dreptul  la libertatea de  exprimare.  Acest drept  cuprinde
libertatea de opinie ºi libertatea de a primi sau de  a comunica  informaþii  ori idei fãrã
amestecul autoritãþilor  publice  ºi fãrã  a þine seama de frontiere. Prezentul articol nu
împiedicã  statele sã  supunã  societãþile  de  radiodifuziune, de  cinematografie  sau
de televiziune unui regim de autorizare.

2. Executarea   acestor   libertãþi   ce  comportã   îndatoriri   ºi responsabilitãþi
poate fi supusã unor formalitãþi, condiþii, restrîngeri sau sancþiuni prevãzute de lege,
care constituie mãsuri necesare, într-o societate   democraticã,  pentru  securitatea
naþionalã,   integritatea teritorialã  sau  siguranþa  publicã,  apãrarea  ordinii  ºi
prevenirea infracþiunilor,  protecþia sãnãtãþii sau a moralei, protecþia reputaþiei sau  a
drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de  informaþii confidenþiale  sau  pentru
a  garanta  autoritatea  ºi  imparþialitatea puterii judecãtoreºti.

Adoptatã  la Roma la 4 noiembrie 1950. A intrat în  vigoare  la  3 septembrie 1953.
În vigoare pentru Republica Moldova din 12 septembrie 1997. Publicatã în ediþia

oficialã �Tratate internaþionale�, 1998, volumul 1, pag.341. Extras
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Anexa nr.9

Constituþia Republicii Moldova

Articolul 34. Dreptul la informaþie

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaþie de interes public nu
poate fi ingrãdit.

(2) Autoritãþile  publice, potrivit competenþelor ce le revin,  sînt obligate  sã asigure
informarea corectã a cetãþenilor asupra  treburilor publice ºi asupra problemelor de
interes personal.

(3) Dreptul la  informaþie  nu trebuie sã prejudicieze  mãsurile  de protecþie a
cetãþenilor sau siguranþa naþionalã.

(4) Mijloacele  de  informare  publicã,  de  stat  sau  private,sînt obligate sã
asigure informarea corectã a opiniei publice.

(5) Mijloacele de informare publicã nu sînt supuse cenzurii.

Adoptatã  la 29 iulie 1994. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din
12.08.1994. Extras
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Anexa nr.10

Legea privind accesul la informaþie
Nr.982-XIV  din  11.05.2000.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.88-90/664 din 28.07.2000

Articolul 1. Obiectul de reglementare
al prezentei legi

(1) Prezenta lege reglementeazã:
a) raporturile  dintre  furnizorul de

informaþii ºi persoana  fizicã si/sau  juridicã
în  procesul  de asigurare ºi  realizare  a
dreptului constituþional de acces la
informaþie;

b) principiile,  condiþiile, cãile ºi modul
de realizare a accesului la informaþiile
oficiale, aflate în posesia furnizorilor de
informaþii;

c) aspectele  accesibilitãþii  informaþiei
cu caracter  personal  ºi protecþiei acesteia
în cadrul soluþionãrii problemei accesului;

d) drepturile  solicitanþilor informaþiei,
inclusiv a informaþiei cu caracter personal;

e) obligaþiile  furnizorilor  de informaþii în
procesul  asigurãrii accesului la informaþiile
oficiale;

f) modalitatea apãrãrii dreptului de acces
la informaþie.

(2) Nu constituie  obiect  al  prezentei
legi  raporturile  care  au legãturã
tangenþialã  cu  raporturile  enumerate în
alineatul  (1)  al prezentului articol ºi se
referã la:

a) colectarea,  prelucrarea, depozitarea
ºi garantarea  integritãþii informaþiilor;

b) prezentarea  obligatorie  a  informaþiilor
prevãzute de  lege  de cãtre persoane pri-
vate autoritãþilor publice, instituþiilor publice;

c) accesul autoritãþilor publice, instituþiilor
publice, persoanelor fizice  ºi/sau juridice,
abilitate cu gestionarea unor servicii
publice, la  informaþiile  aflate în posesia
altor asemenea  autoritãþi  publice, instituþii
publice, persoane fizice ºi/sau juridice;

d) furnizarea  informaþiilor  referitoare la
propria  activitate  de cãtre  persoane  fizice
ºi  juridice  private,  partide  ºi  formaþiuni

social-politice, fundaþii, asociaþii obºteºti.

Articolul 2. Obiectivele prezentei legi
Prezenta lege are drept scop:
a) crearea cadrului  normativ  general al

accesului la  informaþiile oficiale;
b) eficientizarea   procesului  de

informare  a  populaþiei  ºi   a controlului
efectuat de cãtre cetãþeni asupra activitãþii
autoritãþilor publice ºi a instituþiilor publice;

c) stimularea formãrii opiniilor ºi
participãrii active a populaþiei la procesul
de luare a deciziilor în spirit democratic.

Articolul 3. Legislaþia privind accesul
la informaþie

(1) Legislaþia privind accesul la informaþie
are la bazã Constituþia Republicii  Moldova,
tratatele  ºi acordurile  internaþionale  la
care Republica Moldova este parte,
prezenta lege ºi include prevederile altor
acte  normative  care  reglementeazã
raporturile ce þin  de  accesul  la informaþie.

(2) Dacã tratatul   sau  acordul  inter-
naþional  la  care  Republica Moldova  este
parte  stabileºte  alte  norme  decît  cele
cuprinse  în legislaþia   naþionalã,  se  aplicã
normele  tratatului  sau  acordului
internaþional.

Articolul 4. Principiile politicii statului
în domeniul accesului la informaþiile
oficiale

(1) Oricine,  în condiþiile prezentei legi,
are dreptul de a  cãuta, de a primi ºi de a
face cunoscute informaþiile oficiale.

(2) Exercitarea   drepturilor   prevãzute
în alineatul (1) al prezentului  articol  poate
fi  supusã unor  restricþii  pentru  motive
specifice, ce corespund principiilor drep-
tului internaþional, inclusiv pentru apãrarea
securitãþii naþionale sau vieþii private a
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persoanei.
(3) Exercitarea   drepturilor   prevãzute

la  alineatul   (1)   al prezentului articol nu va
implica în nici un caz discriminarea bazatã
pe rasã,  naþionalitate, origine  etnicã, limbã,
religie, sex, opinie, apartenenþã politicã,
avere sau pe origine socialã.

Articolul 5. Subiecþii prezentei legi
(1) Subiecþi ai prezentei legi sînt

furnizorul de informaþii  ºi solicitantul
informaþiei.

(2) Furnizori de informaþii, adicã  posesori
ai   informaþiilor oficiale,  obligaþi  sã  le
furnizeze  solicitanþilor  în  condiþiile
prezentei legi, sînt:

a) autoritãþile   publice   centrale   ºi  locale
- autoritãþile administraþiei  de stat,
prevãzute în Constituþia Republicii Moldova
ºi anume:   Parlamentul,   Preºedintele
Republicii Moldova,   Guvernul,
administraþia publicã, autoritatea
judecãtoreascã;

b) instituþiile  publice centrale ºi locale -
organizaþiile  fondate de  cãtre  stat  în
persoana autoritãþilor publice ºi  finanþate
de  la bugetul   de   stat,  care  au  ca  scop
efectuarea   atribuþiilor   de administrare,
social-culturale   ºi   altor  atribuþii   cu
caracter necomercial;

c) persoanele   fizice  ºi  juridice  care,
în  baza  legii  sau  a contractului   cu
autoritatea  publicã  ori  instituþia  publicã,
sînt abilitate  cu  gestionarea unor servicii
publice ºi  culeg,  selecteazã, posedã,
pãstreazã, dispun de informaþii oficiale,
inclusiv de informaþii cu caracter personal.

(3) Pot solicita informaþii oficiale, în
condiþiile prezentei legi:

a) orice cetãþean al Republicii Moldova;
b) cetãþenii  altor  state,  care  au

domiciliul  sau  reºedinþa  pe teritoriul
Republicii Moldova;

c) apatrizii  stabiliþi cu domiciliul sau cu
reºedinþa pe teritoriul Republicii Moldova.

Articolul 6. Informaþiile oficiale
(1) În sensul  prezentei legi, informaþii

oficiale sînt  considerate toate  informaþiile
aflate în posesia ºi la dispoziþia furnizorilor
de informaþii, care au fost elaborate,
selectate, prelucrate, sistematizate ºi/sau
adoptate de organe ori persoane oficiale
sau puse la  dispoziþia lor în condiþiile legii
de cãtre alþi subiecþi de drept.

(2) În sensul   prezentei   legi,  drept
documente  purtãtoare   de informaþii sînt
considerate:

1) oricare din urmãtoarele (sau o parte
din acestea):

a) orice hîrtie sau alt material pe care
existã un înscris;

b) o hartã, un plan, un desen, o fotografie;
c) orice hîrtie  sau  alt  material pe care

sînt  marcaje,  figuri, simboluri  sau perforãri
care au un sens pentru persoanele
calificate sã le interpreteze;

d) orice obiect  sau  material  din care
pot  fi  reproduse  sunete, imagini  sau
înscrisuri  cu  sau fãrã ajutorul  unui  alt
articol  sau mecanism;

e) orice alt  înregistrator  de  informaþie
apãrut  ca  rezultat  al progresului tehnic;

2) orice copie   sau   reproducere  a
purtãtorilor  de   informaþii menþionaþi la
punctul 1) al prezentului alineat;

3) orice parte a unei copii sau reproduceri
menþionate la punctul 2) al prezentului
alineat. (3) Informaþiile  oficiale
nedocumentate, care se aflã  în  posesia
furnizorilor  (persoanelor  responsabile ale
acestora), vor fi  puse  la dispoziþia
solicitanþilor în ordine generalã.

Articolul 7. Informaþiile oficiale cu
accesibilitate  limitatã

(1) Exercitarea  dreptului  de acces la
informaþie poate  fi  supusã doar  restric-
þiilor  reglementate prin lege organicã ºi
care  corespund necesitãþilor:

a) respectãrii drepturilor ºi reputaþiei altei
persoane;

b) protecþiei  securitãþii  naþionale,  ordinii
publice,  ocrotirii sãnãtãþii sau protecþiei
moralei societãþii.

(2) în conformitate cu alineatul (1) al
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prezentului articol, accesul la informaþiile
oficiale nu poate fi îngrãdit, cu excepþia:

a) informaþiilor  ce  constituie secret de
stat,  reglementate  prin lege organicã ºi
calificate ca informaþii protejate de stat, în
domeniul activitãþii   militare,  economice,
tehnico-ºtiinþifice,  de   politicã externã,  de
recunoaºtere, de contrainformaþii ºi
activitãþii  operative de  investigaþii,  a cãror
rãspîndire, divulgare,  pierdere,  sustragere
poate periclita securitatea statului;

b) informaþiilor  confidenþiale din
domeniul afacerilor,  prezentate instituþiilor
publice  cu titlu de confidenþialitate,
reglementate  de legislaþia  privind  secretul
comercial,  ºi  care  þin  de  producþie,
tehnologie,   administrare,   finanþe,  de
altã  activitate  a   vieþii economice,  a  cãror
divulgare  (transmitere,  scurgere)  poate
atinge interesele întreprinzãtorilor;

c) informaþiilor  cu  caracter  personal,  a
cãror  divulgare  este consideratã drept o
imixtiune în viaþa privatã a persoanei,
protejatã de legislaþie,  accesul  la  care
poate  fi  admis  numai  cu  respectarea
prevederilor articolului 8 din prezenta lege;

d) informaþiilor  ce  þin de activitatea
operativã ºi de  anchetã  a organelor  de
resort, dar numai în cazurile în care
divulgarea  acestor informaþii  ar putea
prejudicia ancheta, interveni în desfãºu-
rarea  unui proces  de judecatã, lipsi
persoana de dreptul la o judecare corectã
ºi imparþialã  a cazului sãu, ori ar pune în
pericol viaþa sau  securitatea fizicã a
oricãrei persoane - aspecte reglementate
de legislaþie;

e) informaþiilor ce reflectã rezultatele fi-
nale sau intermediare ale unor  investigaþii
ºtiinþifice ºi tehnice ºi a cãror divulgare
priveazã autorii  investigaþiilor  de
prioritatea de publicare  sau  influenþeazã
negativ exercitarea altor drepturi protejate
prin lege.

(3) Dacã accesul   la  informaþiile,
documentele  solicitate   este parþial  limitat,
furnizorii  de informaþii sînt obligaþi  sã
prezinte solicitanþilor   pãrþile  documentului,

accesul  la  care  nu   conþine restricþii  con-
form  legislaþiei, indicîndu-se în  locurile
porþiunilor omise   una   din  urmãtoarele
sintagme:  �secret  de  stat�,   �secret
comercial�,   �informaþie   confidenþialã
despre   persoanã�.   Refuzul accesului  la
informaþie,  la pãrþile respective  ale
documentului  se întocmeºte cu
respectarea prevederilor articolului 19 din
prezenta lege.

(4) Nu se vor  impune  restricþii ale
libertãþii de informare  decît dacã  furni-
zorul  de  informaþii  poate  demonstra  cã
restricþia  este reglementatã prin lege
organicã ºi necesarã într-o societate
democraticã pentru  apãrarea  drepturilor
ºi intereselor legitime ale persoanei  sau
protecþiei securitãþii naþionale ºi cã
prejudiciul adus acestor drepturi ºi  interese
ar  fi  mai mare decît  interesul  public  în
cunoaºterea informaþiei.

(5) Nimeni nu  poate  fi pedepsit pentru
cã a fãcut publice  anumite informaþii cu
accesibilitate limitatã, dacã dezvãluirea
informaþiilor nu atinge  ºi  nu poate sã
atingã un interes legitim legat  de
securitatea naþionalã  sau dacã interesul
public de a cunoaºte informaþia  depãºeºte
atingerea pe care ar putea sã o aducã
dezvãluirea informaþiei.

Articolul 8. Accesul la informaþia cu
caracter personal

(1) Informaþia cu caracter personal o
constituie datele ce se referã la o  persoanã
privatã  identificatã  sau  identificabilã, a
cãrei dezvãluire  ar  constitui o violare a
intimitãþii persoanei, face parte din
categoria xinformaþiei  confidenþiale despre
persoane. în  sensul prezentei legi, nu
constituie informaþie confidenþialã datele ce
þin exclusiv  de identificarea persoanelor
(date ce se conþin în  buletinele de
identitate).

(2) Furnizorii  de  informaþii, posesori de
informaþie  cu  caracter personal, sînt
obligaþi sã protejeze confidenþialitatea vieþii
private a persoanei.
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(3) Protejarea vieþii private a persoanei
include:

a) dreptul la  consimþãmîntul persoanei
a cãror interese sînt atinse în procesul de
divulgare a informaþiei cu caracter per-
sonal;

b) dreptul de  a  participa  la procedura
de luare a  deciziilor  în calitate de parte
egalã;

c) dreptul de  a  i  se  pãstra anonimatul
în  cazul  furnizãrii  de informaþii cu caracter
personal, cu respectarea confidenþialitãþii;

d) dreptul de  a  controla ºi a rectifica
informaþiile  neadecvate, incorecte, incom-
plete, neactualizate, irelevante;

e) dreptul de  a  nu  fi  identificatã, în
mod  automat,  în  cadrul procedurii de
luare a deciziilor asupra divulgãrii
informaþiei;

f) dreptul de a se adresa în instanþele de
judecatã.

(4) Informaþiile cu caracter personal vor
fi:

a) obþinute, colectate, prelucrate,
pãstrate ºi utilizate corect, în scopuri legi-
time strict determinate;

b) veridice,   adecvate,  pertinente  ºi
neexcesive  în  raport  cu scopurile în care
au fost obþinute;

c) conservate,  într-o formã care sã
permitã identificarea persoanei la  care  se
referã, pe un termen nu mai mic de cel
necesar  realizãrii scopurilor pentru care
au fost obþinute.

(5) Oricãrei  persoane  i se va asigura
accesul la  informaþiile  cu caracter per-
sonal despre sine. Ea are dreptul:

a) sã ia cunoºtinþã  de  aceste informaþii
personal sau în  prezenþa altei persoane;

b) sã precizeze  aceste informaþii în
scopul asigurãrii plenitudinii ºi veridicitãþii
lor;

c) sã obþinã,   dacã  este  cazul,
rectificarea  informaþiilor  sau lichidarea lor
atunci cînd ele vor fi tratate neadecvat;

d) sã afle cine   ºi   în  ce  scop  a  utilizat,
utilizeazã   sau intenþioneazã sã utilizeze
aceste informaþii;

e) sã ia copii de pe documentele,
informaþiile despre sine sau de pe unele
pãrþi ale acestora.

(6) Furnizorii  de  informaþii vor aplica
mãsurile  necesare  pentru protecþia
informaþiilor  contra distrugerii sau pierderii
lor,  contra accesului,  modificãrii sau
difuzãrii neautorizate, dar aceste mãsuri nu
pot  limita  dreptul  de acces la informaþiile
oficiale  în  condiþiile prezentei legi.

(7) Furnizorii  de  informaþii  pot sã di-
vulge orice  informaþii  cu caracter  per-
sonal ºi care vor fi solicitate în conformitate
cu prezenta lege doar în cazurile cînd:

a) persoana la care se referã consimte
divulgarea lor;

b) informaþia  solicitatã,  în  integritatea
sa,  a  fost  pusã  la dispoziþia  publicului
(publicatã  în  conformitate  cu  legislaþia
în vigoare), anterior datei solicitãrii.

(8) în cazul  în  care  persoana la care se
referã  informaþiile  cu caracter   personal
nu  consimte  divulgarea  lor,  accesul  la
aceste informaþii  poate  fi permis doar prin
hotãrîrea instanþei de  judecatã, care  a
stabilit cã divulgarea va fi în interesul
public, adicã  se  va referi  la  ocrotirea
sãnãtãþii populaþiei, la securitatea  publicã,
la protecþia mediului înconjurãtor.

   Articolul 9. Accesul la informaþia
pãstratã în Fondul Arhivistic al Re-
publicii Moldova

(1) Modalitatea   accesului   la  informaþia
pãstratã   în Fondul Arhivistic  al  Republicii
Moldova este reglementatã de  Legea
privind Fondul Arhivistic al Republicii
Moldova ºi de prezenta lege.

(2) În caz de neconcordanþe între
prevederile prezentei legi ºi cele ale Legii
privind Fondul Arhivistic al Republicii
Moldova, se vor aplica dispoziþiile prezentei
legi.

Articolul 10. Drepturile solicitanþilor
(1) Persoana  are dreptul de a solicita

furnizorilor de  informaþii, personal sau prin
reprezentanþii sãi, orice informaþii aflate în
posesia acestora, cu excepþiile stabilite de
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legislaþie.
(2) Dreptul persoanei  de  a avea acces

la informaþii,  inclusiv  la informaþiile  cu
caracter  personal,  nu poate  fi  îngrãdit
decît  în condiþiile legii.

(3) Orice persoanã care solicitã acces la
informaþii în conformitate cu  prezenta lege
este absolvitã de obligaþia dea-ºi justifica
interesul pentru informaþiile solicitate.

Articolul 11. Obligaþiile furnizorului de
informaþii

(1) Furnizorul  de informaþii, în confor-
mitate cu competenþele  care îi revin, este
obligat:

1) sã asigure  informarea  activã, corectã
ºi la timp a  cetãþenilor asupra  chestiunilor
de interes public ºi asupra problemelor de
interes personal;

2) sã garanteze liberul acces la infor-
maþie;

3) sã respecte  limitãrile  accesului  la
informaþie,  prevãzute  de legislaþie,  în
scopul  protejãrii  informaþiei  confidenþiale,
vieþii private a persoanei ºi securitãþii
naþionale;

4) sã respecte  termenele  de furnizare a
informaþiei, prevãzute  de lege;

5) sã dea publicitãþii  propriile  acte
adoptate în conformitate  cu legea;

6) sã pãstreze,  în  termenele  stabilite
de lege,  propriile  acte, actele  instituþiilor,
ale cãror succesoare sînt, actele  ce
stabilesc statutul lor juridic;

7) sã asigure  protejarea informaþiilor ce
se aflã la dispoziþia  sa de accesul,
distrugerea sau modificarea nesancþionate;

8) sã menþinã  informaþiile, documentele
aflate la dispoziþia sa, în formã actualizatã;

9) sã difuzeze  de urgenþã pentru publicul
larg informaþia care  i-a devenit cunoscutã
în cadrul propriei activitãþi, dacã aceastã
informaþie:

a) poate preîntîmpina   sau   diminua
pericolul  pentru  viaþa   ºi sãnãtatea
oamenilor;

b) poate preîntîmpina   sau   diminua
pericolul   producerii   unor prejudicii de

orice naturã;
c) poate opri   rãspîndirea   informaþiei

neveridice  sau   diminua consecinþele
negative ale rãspîndirii acesteia;

d) comportã o deosebitã importanþã
socialã.

(2) în scopul  garantãrii liberului acces la
informaþiile  oficiale, furnizorul de informaþii:

a) va asigura  un  spaþiu  amenajat  pentru
documentare,  accesibil solicitanþilor;

b) va numi ºi va instrui funcþionarii
responsabili pentru efectuarea procedurilor
de furnizare a informaþiilor oficiale;

c) va elabora,  în  conformitate  cu
prezenta lege,  regulamente  cu privire  la
drepturile  ºi obligaþiile funcþionarilor  în
procesul  de furnizare a documentelor,
informaþiilor oficiale;

d) va acorda  asistenþa  ºi sprijinul
necesar solicitanþilor  pentru cãutarea ºi
identificarea informaþiilor;

e) va asigura   accesul   efectiv  la
registrele  furnizorilor   de informaþii,  care
vor  fi completate în conformitate cu
legislaþia  cu privire la registre;

f) va desfãºura  întrunirile  ºi  ºedinþele
sale în mod  public,  în conformitate cu
legislaþia.

(3) în scopul  facilitãrii liberului acces la
informaþie, furnizorul de  informaþii  va  pub-
lica  sau va face în alt mod  general  ºi
direct accesibile populaþiei informaþiile ce
conþin:

a) descrierea structurii instituþiei ºi adresa
acesteia;

b) descrierea  funcþiilor, direcþiilor ºi
formelor de activitate ale instituþiei;

c) descrierea  subdiviziunilor  cu
competenþele lor, programului  de lucru  al
acestora,  cu  indicarea  zilelor ºi  orelor
de  audienþã  a funcþionarilor  responsabili
de furnizarea informaþiilor,  documentelor
oficiale;

d) deciziile finale asupra principalelor
probleme examinate.

(4) În conformitate   cu  prezenta  lege,
informaþiile  arãtate  la alineatul  (3)  al
prezentului articol vor fi fãcute publice  în
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afara procedurii de examinare a cererilor
privind accesul la informaþie.

(5) În scopul  asigurãrii  transparenþei
activitãþii  instituþiilor, eficientizãrii  accesului
la  informaþie,  creãrii  condiþiilor  pentru
cãutarea,  identificarea  operativã  a
documentelor  ºi  informaþiilor, autoritãþile
publice, instituþiile publice vor edita, cel
puþin o  datã pe  an,  îndrumare ce vor
conþine liste ale dispoziþiilor,  hotãrîrilor,
altor  documente oficiale, emise de
instituþia respectivã, ºi  domeniile în   care
poate   furniza   informaþii,   vor   pune   la
dispoziþia reprezentanþilor  mijloacelor de
informare în masã date oficiale  despre
propria  activitate,  inclusiv  despre
domeniile în care  poate  furniza informaþii.

(6) Furnizorul  de  informaþii  va  proceda
ºi  la  alte  forme  de informare activã a
cetãþenilor ºi a mijloacelor de informare în
masã.

Articolul 12. Solicitarea accesului la
informaþiile oficiale

(1) Informaþiile  oficiale vor fi puse la
dispoziþia  solicitanþilor în baza unei cereri
scrise sau verbale.

(2) Cererea scrisã va conþine:
a) detalii suficiente  ºi  concludente

pentru    identificarea informaþiei solicitate
(a unei pãrþi sau unor pãrþi ale acesteia);

b) modalitatea acceptabilã de primire a
informaþiei solicitate;

c) date de identificare ale solicitantului.
(3) Cu excepþia  cazurilor  solicitãrii

informaþiilor  cu  caracter personal,
solicitantul  poate  sã nu indice în cerere
datele  sale  de identificare.

(4) Cererea poate  fi  înaintatã  verbal în
cazurile  în  care  este posibil  rãspunsul
pozitiv,  cu  satisfacerea imediatã a cererii
de furnizare a informaþiei. În cazul în care
furnizorul intenþioneazã  sã refuze  accesul
la  informaþia solicitatã, el va  informa
solicitantul despre aceasta ºi despre
posibilitatea depunerii unei cereri scrise.

(5) Elaborarea  ºi furnizarea unor
informaþii analitice, de  sintezã sau  inedite

pot fi efectuate în baza unui contract între
solicitant  ºi furnizorul de informaþii, contra
unei plãþi negociabile, dacã furnizorul va fi
disponibil ºi în drept sã realizeze o
asemenea ofertã.

Articolul 13. Modalitãþile accesului la
informaþiile oficiale

(1) Modalitãþile accesului la informaþiile
oficiale sînt:

a) audierea informaþiei pasibile de o
expunere verbalã;

b) examinarea  documentului  (unor  pãrþi
ale  acestuia)  la  sediul instituþiei;

c) eliberarea  copiei de pe documentul,
informaþia solicitate (de pe unele pãrþi ale
acestora);

d) eliberarea  copiei  traducerii  docu-
mentului,  informaþiei  (unor pãrþi ale
acestora) într-o altã limbã decît cea a
originalului, pentru o platã suplimentarã;

e) expedierea prin poºtã (inclusiv poºta
electronicã) a copiei de pe document,
informaþie  (de  pe unele pãrþi ale acestora),
copiei  de  pe traducerea  documentului,
informaþiei  într-o altã  limbã,  la  cererea
solicitantului, pentru o platã respectivã.

(2) Extrasele  din registre, documente,
informaþii (unele pãrþi  ale acestora),  în
conformitate cu cererea solicitantului, pot
fi  puse  la dispoziþia persoanei date, într-o
formã rezonabilã ºi acceptabilã pentru
aceasta, spre a fi:

a) examinate la sediul instituþiei;
b) dactilografiate,  fotocopiate sau

copiate într-o altã  modalitate ce ar asigura
integritatea originalului;

c) înscrise pe  un  purtãtor electronic,
imprimate pe casete  video, audio, alt
purtãtor rezultat din progresul tehnic.

Articolul 14. Limba în care se vor
prezenta informaþiile solicitate

(1) Informaþiile,   documentele,   solicitate
în  conformitate   cu prezenta lege, vor fi
puse la dispoziþia solicitanþilor în limba de
stat sau în limba în care au fost elaborate.

(2) În cazul  în  care informaþiile,
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documentele au  fost  elaborate într-o  altã
limbã  decît cea de stat, furnizorul de
informaþii  va  fi obligat  sã  prezinte, la
cererea solicitantului, o copie  a  traducerii
autentice a informaþiei, documentului în
limba de stat.

Articolul 15. Examinarea cererilor
privind accesul la informaþie

(1) Cererile  scrise  cu  privire la accesul
la  informaþie  vor  fi înregistrate  în
conformitate cu legislaþia cu privire la
registre  ºi petiþionare.

(2) Cererile   respective   vor  fi
examinate  ºi  satisfãcute   de funcþionarii
publici responsabili de furnizarea infor-
maþiilor.

(3) Deciziile,  luate  în  conformitate  cu
prezenta  lege,  vor  fi comunicate
solicitantului  într-un mod ce ar garanta
recepþionarea  ºi conºtientizarea acestora.

(4) În cadrul  satisfacerii  cererii privind
accesul la  informaþie, furnizorii   vor   lua
toate  mãsurile  necesare  pentru
nedivulgarea informaþiilor   cu   acces
limitat,  pentru   protecþia   integritãþii
informaþiilor ºi excluderea accesului
nesancþionat la ele.

Articolul 16. Termenele de satisfacere
a cererilor de acces la informaþie

(1) Informaþiile,  documentele solicitate
vor fi puse la  dispoziþia solicitantului  din
momentul  în care vor fi disponibile  pentru
a  fi furnizate,  dar  nu  mai  tîrziu  de  15
zile  lucrãtoare  de  la  data înregistrãrii
cererii de acces la informaþie.

 (2) Termenul  de  furnizare  a informaþiei,
documentului  poate  fi prelungit cu 5 zile
lucrãtoare de cãtre conducãtorul instituþiei
publice dacã:

a) cererea se  referã  la  un volum foarte
mare de  informaþii  care necesitã
selectarea lor;

b) sînt necesare consultaþii suplimentare
pentru a satisface cererea.

(3) Autorul cererii   va  fi  informat  despre
orice  prelungire  a termenului  de furnizare

a informaþiei ºi despre motivele acesteia
cu  5 zile înainte de expirarea termenului
iniþial.

Articolul 17. Readresarea cererilor
Cererea de furnizare   a  informaþiei

poate  fi  readresatã   altui furnizor, cu
informarea obligatorie a solicitantului în
decurs de 3 zile lucrãtoare de la momentul
primirii cererii ºi cu acordul solicitantului,
în urmãtoarele cazuri:

a) informaþia solicitatã nu se aflã în
posesia furnizorului sesizat;

b) informaþia  solicitatã deþinutã de alt
furnizor ar satisface  mai deplin interesul
faþã de informaþie al solicitantului.

Articolul 18. Eliberarea informaþiilor
oficiale

Informaþiile  oficiale, documentele, pãrþile
acestora, extrasele din registre, copiile
traducerilor, eliberate conform prezentei
legi, vor fi semnate de persoana respon-
sabilã.

Articolul 19. Refuzul accesului la
informaþie

(1) Refuzul de  a  furniza o informaþie,
un document oficial  va  fi fãcut în scris,
indicîndu-se data întocmirii refuzului,
numele persoanei responsabile, motivul
refuzului, fãcîndu-se în mod obligatoriu
trimitere la  actul  normativ (titlul, numãrul,
data adoptãrii, sursa  publicaþiei oficiale),
pe care se bazeazã refuzul, precum ºi
procedura de recurs  a refuzului, inclusiv
termenul de prescripþie.

(2) Furnizorii  de  informaþii nu pot fi
obligaþi sã prezinte  probe ale inexistenþei
informaþiilor nedocumentate.

Articolul 20. Plãþi pentru furnizarea
informaþiilor oficiale

(1) Pentru furnizarea  informaþiilor
oficiale pot fi percepute,  în afara
excepþiilor  prevãzute  de  lege, plãþi în
mãrimile  ºi  conform procedurii  stabilite
de organele reprezentative, acestea fiind
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vãrsate în bugetul de stat.
(2) Mãrimile plãþilor nu vor depãºi

mãrimile cheltuielilor suportate de cãtre
furnizor pentru facerea copiilor, expedierea
lor solicitantului ºi/sau  pentru  traducerea,
la cererea solicitantului,  a  informaþiei,
documentului.

(3) Plãþile pentru  furnizarea  informaþiilor
analitice, de  sintezã sau inedite, executate
la comanda solicitantului, se vor stabili con-
form contractului dintre solicitant ºi
furnizorul de informaþii.

(4) Vor fi puse, fãrã   platã,   la   dispoziþia
solicitanþilor, informaþiile oficiale care:

a) ating nemijlocit drepturile ºi libertãþile
solicitantului;

b) sînt expuse oral;
c) sînt solicitate pentru a fi studiate la

sediul instituþiei;
d) prin faptul cã au fost furnizate,

contribuie la sporirea gradului de   trans-
parenþã  a  activitãþii  instituþiei  publice  ºi
corespunde intereselor societãþii.

(5) În cazurile în care informaþia pusã la
dispoziþia solicitantului conþine  inexactitãþi
sau date incomplete,instituþia  publicã este
obligatã sã efectueze rectificãrile ºi
completãrile respective gratuit,cu excepþia
cazurilor în care completarea informaþiei
implicã eforturi ºi  cheltuieli considerabile
care n-au fost prevãzute ºi taxate la
eliberarea primarã a informaþiilor.

(6) Instituþia publicã va aduce la
cunoºtinþa solicitanþilor într-un mod  cît mai
adecvat ºi mai amãnunþit posibil modali-
tatea de calculare a plãþilor pentru
furnizarea informaþiei.

Articolul 21. Dispoziþii generale
privind apãrarea dreptului de acces la
informaþie

(1) Persoana  care  se  considerã lezatã
într-un drept  sau  interes legitim de cãtre
furnizorul de informaþii poate ataca acþiunile
acestuia atît pe cale extrajudiciarã, cît ºi
direct în instanþa de judecatã.

(2) Persoana, de  asemenea,  se  poate
adresa pentru apãrarea drepturilor ºi

intereselor sale legitime avocatului
parlamentar.

(3) Persoana  care  se  considerã lezatã
într-un drept  sau  interes legitim poate
ataca orice acþiune sau inacþiune a
persoanei responsabile pentru  primirea ºi
examinarea cererilor de acces la informaþii,
dar  în special cu privire la:

a) refuzul neîntemeiat de a primi ºi
înregistra cererea;

b) refuzul de a asigura accesul liber ºi
necondiþionat la registrele publice aflate la
dispoziþia furnizorului de informaþii;

c) încãlcarea  termenelor ºi procedurii de
soluþionare a cererii  de acces la informaþie;

d) neprezentarea  sau prezentarea
necorespunzãtoare a  informaþiilor
solicitate;

e) refuzul neîntemeiat de a prezenta
informaþiile solicitate;

f) atribuirea  neîntemeiatã a informaþiei
la categoria informaþiilor care  conþin  se-
crete  de  stat, secrete  comerciale  sau  la
categoria informaþiilor confidenþiale;

g) secretizarea neîntemeiatã a unor
informaþii;

h) stabilirea   plãþii  ºi  mãrimii  acesteia
pentru   informaþiile furnizate;

i) cauzarea unor  prejudicii materiale ºi/
sau morale prin  acþiunile ilegale ale
furnizorului de informaþii.

(4) În cadrul soluþionãrii litigiilor privind
accesul la informaþie, organele competente
vor întreprinde mãsuri pentru protejarea
drepturilor tuturor  persoanelor  ale cãror
interese pot fi atinse  prin  divulgarea
informaþiei,  inclusiv  se  va asigura
participarea acestora  în  cadrul procesului
în calitate de terþã parte.

(5) Instanþa  de  judecatã, în cadrul
examinãrii litigiilor  privind accesul  la
informaþie,  va întreprinde toate  mãsurile
rezonabile  ºi suficiente  de precauþie,
inclusiv convocarea ºedinþelor închise,
pentru a  evita  divulgarea  informaþiilor,
accesul limitat la  care  poate  fi îndreptãþit.

Articolul 22. Atacarea pe cale extra-
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judiciarã a acþiunilor furnizorilor de
informaþii

(1) În cazul în care persoana considerã
cã drepturile sau interesele legitime  în
ceea ce priveºte accesul la informaþiii-au
fost lezate,  ea poate  contesta  acþiunile
sau inacþiunea furnizorului de informaþii  la
conducerea  acestuia ºi/sau la organul
ierarhic superior al furnizorului în  termen
de  30 de zile de la data cînd a aflat sau
trebuia  sã  afle despre încãlcare.

(2) Conducerea  furnizorului  de informaþii
ºi/sau organul  ierarhic superior   al
acestuia  va  examina  contestãrile
solicitanþilor   de informaþii  în  decurs  de
5  zile lucrãtoare  ºi  va  informa  în  mod
obligatoriu  petiþionarul  despre rezultatele
examinãrii în decurs de  3 zile lucrãtoare.

(3) Sesizãrile,  prin  care  sînt atacate
acþiunile  sau  inacþiunea organizaþiilor  care
nu au organele lor superioare, sînt adresate
direct instanþei de judecatã.

Articolul 23. Atacarea pe cale judiciarã
a acþiunilor  furnizorilor de informaþii

(1) În cazul  în  care  persoana care
considerã  cã  drepturile  sau interesele
legitime în ceea ce priveºte accesul la
informaþie i-au fost lezate,  precum ºi în
cazul în care nu este satisfãcutã de soluþia
datã de  cãtre  conducerea  furnizorului de
informaþii sau de  cãtre  organul ierarhic
superior al acestuia, ea poate ataca
acþiunile sau  inacþiunea furnizorului de
informaþii direct în instanþa de judecatã
competentã.

(2) Sesizarea  instanþei  de judecatã se
va efectua în termen  de  o lunã de la data
primirii rãspunsului de la furnizorul de
informaþii sau, în caz dacã nu a primit
rãspuns, de la data cînd trebuia sã-l
primeascã. Dacã solicitantul de informaþii
a atacat anterior acþiunile furnizorului de

informaþii  pe cale extrajudiciarã, termenul
de o lunã curge  de  la data  comunicãrii
rãspunsului  conducerii  furnizorului  de
informaþii ºi/sau  organului  ierarhic supe-
rior al acestuia sau, în caz dacã  nu  a primit
rãspuns, de la data cînd trebuia sã-l
primeascã.

Articolul 24. Consecinþele prejudicierii
dreptului  de acces la informaþii

În funcþie de   gravitatea  efectelor  pe
care  le-a  avut  refuzul nelegitim   al
funcþionarului  public,  responsabil  pentru
furnizarea informaþiilor  oficiale, de a
asigura accesul la informaþia  solicitatã,
instanþa  de judecatã decide aplicarea unor
sancþiuni în conformitate cu legislaþia,
repararea prejudiciului cauzat prin refuzul
nelegitim de  a furniza  informaþii  sau  prin
alte acþiuni ce prejudiciazã  dreptul  de
acces  la  informaþii,  precum ºi satisfacerea
neîntîrziatã  a  cererii solicitantului.

Articolul 25. Dispoziþii finale
Guvernul, în termen de 3 luni:
va înainta Parlamentului    propuneri   cu

privire   la   aducerea legislaþiei  în  con-
cordanþã  cu prezenta lege, inclusiv  la
stabilirea responsabilitãþii  pentru  acþiunile
ce constituie încãlcãri  grave  ale dreptului
de acces la informaþie;

va aduce în corespundere  cu prezenta
lege actele sale normative  ºi va elabora,
dupã caz, noi acte orientate spre exe-
cutarea acesteia.

Preºedintele Parlamentului
Republicii Moldova
D.Diacov

Chiºinãu, 11 mai 2000.
Nr. 982-XIV.
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Codul penal
Legea Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002,

Monitorul Oficial nr.128-129/1012 din 13.09.2002. Extras

Articolul 177. Încãlcarea inviolabilitãþii vieþii personale
(1) Culegerea   ilegalã   sau   rãspîndirea   cu   bunã-ºtiinþã   a informaþiilor,  ocrotite  de

lege, despre viaþa personalã ce  constituie secret personal sau familial al altei persoane
fãrã consimþãmîntul ei

se pedepseºte   cu   amendã  în  mãrime  de  pînã  la  300   unitãþi convenþionale sau
cu muncã neremuneratã în folosul comunitãþii de la 180 la 240 de ore.

(2) Rãspîndirea informaþiilor menþionate la alin.(1):
a) într-un discurs public, prin mass-media;
b) prin folosirea intenþionatã a situaþiei de serviciu
se pedepseºte  cu  amendã  în  mãrime  de  la  200  la  500  unitãþi convenþionale sau

cu arest de pînã la 6 luni.

Articolul 178. Violarea dreptului la secretul corespondenþei
(1) Violarea   dreptului  la  secretul  scrisorilor,   telegramelor, coletelor  ºi  altor

trimiteri poºtale, al convorbirilor  telefonice  ºi înºtiinþãrilor telegrafice, cu încãlcarea
legislaþiei,  se pedepseºte cu amendã  în  mãrime  de  pînã  la  200 unitãþi convenþionale
sau cu muncã neremuneratã în folosul comunitãþii de la 120 la 180 de ore.

(2) Aceeaºi acþiune sãvîrºitã:
a) cu folosirea situaþiei de serviciu;
b) prin utilizarea  mijloacelor  tehnice speciale  destinate  pentru dobîndirea ilicitã a

informaþiei;
c) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaþii criminale     se

pedepseºte  cu amendã de la 200 la 400 unitãþi convenþionale  sau cu  privarea de
dreptul de a ocupa anumite funcþii sau de a desfãºura  o anumitã activitate pe un termen
de pînã la 3 ani.

Articolul 180. Încãlcarea intenþionatã a legislaþiei  privind accesul la informaþie
Încãlcarea intenþionatã de cãtre o persoanã cu funcþie de rãspundere a procedurii

legale de asigurare ºi de realizare a dreptului de acces la informaþie,  încãlcare  ce  a
cauzat daune  în  proporþii  considerabile drepturilor  ºi  intereselor  ocrotite  de lege  ale
persoanei  care  a solicitat  informaþii referitoare la ocrotirea sãnãtãþii populaþiei,  la
securitatea publicã, la protecþia mediului,

se pedepseºte  cu  închisoare pe un termen de pînã la 3 ani  sau  cu privarea  de
dreptul  de a ocupa anumite funcþii sau de  a  exercita  o anumitã activitate pe un termen
de pînã la 5 ani.

Articolul 225. Tãinuirea de date sau prezentarea intenþionatã de date neautentice
despre poluarea mediului

                     Anexa nr.11

Sancþiuni



Aplicarea Legii privind accesul la informaþie 65

(1) Tãinuirea  datelor  sau  prezentarea  intenþionatã  de  cãtre  o persoanã  cu  funcþie
de  rãspundere  ori  de  cãtre  o  persoanã  care gestioneazã  o  organizaþie comercialã,
obºteascã sau  altã  organizaþie nestatalã  a  datelor neautentice despre avariile cu
poluare excesivã  a mediului,  cu  poluare radioactivã, chimicã, bacteriologicã sau cu
alte urmãri  periculoase  pentru  viaþa sau sãnãtatea populaþiei,  precum  ºi despre
starea sãnãtãþii populaþiei afectate de poluarea mediului,  dacã aceasta a provocat din
imprudenþã:

a) îmbolnãvirea în masã a oamenilor;
b) pieirea în masã a animalelor;
c) decesul persoanei;
d) alte urmãri grave,
se pedepseºte  cu  amendã  în  mãrime  de  la  300  la  800  unitãþi convenþionale  sau

cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri  cu privarea  de  dreptul  de a ocupa
anumite funcþii sau de  a  exercita  o anumitã activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(2) Aceleaºi  acþiuni  soldate  cu  decesul a douã  sau  mai  multor persoane
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.

Articolul 259. Accesul ilegal la informaþia computerizatã
(1) Accesul ilegal  la informaþia computerizatã, adicã la informaþia din  calculatoare,

de pe suporþii materiali de informaþie, din  sistemul sau  reþeaua informaticã, dacã acest
acces este însoþit de  distrugerea, deteriorarea,   modificarea,  blocarea  sau  copierea
informaþiei, de dereglarea  funcþionãrii  calculatoarelor,  a sistemului sau  a  reþelei
informatice,

se pedepseºte  cu  amendã  în  mãrime  de  la  200  la  500  unitãþi convenþionale sau
cu închisoare de pînã la 2 ani.

(2) Aceeaºi acþiune sãvîrºitã:
a) repetat;
b) de douã sau mai multe persoane;
c) cu violarea sistemelor de protecþie;
d) cu conectarea la canalele de telecomunicaþii;
e) cu folosirea unor mijloace tehnice speciale
se pedepseºte  cu  amendã  în  mãrime de la  500  la  1.000  unitãþi convenþionale sau

cu închisoare de la 2 la 5 ani.

Articolul 332. Falsul în acte publice
(1) Înscrierea  de cãtre o persoanã cu funcþie de rãspundere, precum ºi  de cãtre un

funcþionar al autoritãþii publice care nu este  persoanã cu  funcþie  de  rãspundere, în
documentele oficiale a unor  date  vãdit false,  precum  ºi  falsificarea unor astfel de
documente,  dacã  aceste acþiuni  au  fost sãvîrºite din interes material sau din  alte
interese personale,

se pedepsesc   cu   amendã  în  mãrime  de  pînã  la   500   unitãþi convenþionale  sau
cu închisoare de pînã la 2 ani, în ambele cazuri  cu (sau  fãrã)  privarea  de dreptul de a
ocupa anumite funcþii  sau  de  a exercita o anumitã activitate pe un termen de pînã la 5
ani.

(2) Aceleaºi acþiuni sãvîrºite:
a) repetat;
b) de o persoanã cu înaltã funcþie de rãspundere;
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c) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaþii criminale
se pedepsesc  cu  amendã  în  mãrime  de la  500  la  1.000  unitãþi convenþionale  sau

cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri  cu privarea  de  dreptul  de a ocupa
anumite funcþii sau de  a  exercita  o anumitã activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

Articolul 344. Divulgarea secretului de stat
(1) Divulgarea informaþiilor ce constituie secret de stat de cãtre o persoanã  cãreia

aceste  informaþii  i-au fost  încredinþate  sau  i-au devenit  cunoscute  în  legãturã  cu
serviciul sau  munca  sa,  dacã  nu constituie trãdare de Patrie sau spionaj,

se pedepseºte  cu  amendã  în  mãrime  de  la  200  la  600  unitãþi convenþionale  sau
cu închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri  cu privarea  de  dreptul  de a ocupa
anumite funcþii sau de  a  exercita  o anumitã activitate pe un termen de pînã la 5 ani.

(2) Aceeaºi acþiune soldatã cu urmãri grave     se pedepseºte cu închisoare de la 5 la
10 ani cu privarea de dreptul de  a ocupa anumite funcþii sau de a exercita o anumitã
activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

Articolul 359. Cumpãrarea sau vînzarea documentelor oficiale
Cumpãrarea sau  vînzarea documentelor oficiale care acordã  drepturi sau elibereazã

de obligaþii
se pedepseºte   cu   amendã  în  mãrime  de  pînã  la  200   unitãþi convenþionale sau

cu arest de pînã la 6 luni.

Articolul 360. Luarea, sustragerea, tãinuirea, degradarea sau distrugerea
documentelor, imprimatelor,  ºtampilelor sau sigiliilor

(1) Luarea, sustragerea,   tãinuirea,  degradarea  sau   distrugerea documentelor,
imprimatelor,  ºtampilelor  sau  sigiliilor   aparþinînd întreprinderilor,  instituþiilor,
organizaþiilor, indiferent de tipul de proprietate  sau forma juridicã de organizare, dacã
aceastã faptã a fost sãvîrºitã din interes material sau din alte motive josnice,

se pedepseºte   cu   amendã  în  mãrime  de  pînã  la  400   unitãþi convenþionale sau
cu închisoare de pînã la 3 ani.

(2) Luarea, sustragerea,   tãinuirea,  degradarea,  distrugerea  sau pãstrarea buletinelor
de identitate sau a altor documente importante ale persoanelor  fizice,  cu  intenþia  de a
limita  libertatea  persoanei,  inclusiv libertatea de circulaþie, sau de a o lipsi de aceasta,

se pedepseºte   cu   amendã  în  mãrime  de  pînã  la  500   unitãþi convenþionale sau
cu închisoare de pînã la 5 ani.

Codul civil
Legea Republicii Moldova nr.1107-XV din 06.06.2002 ,
Monitorul Oficial nr.82-86/661 din 22.06.2002. Extras

Articolul 14. Repararea prejudiciilor
(1) Persoana  lezatã  într-un  drept  al  ei  poate  cere  repararea integralã a prejudiciului

cauzat astfel.
(2) Se considerã  prejudiciu  cheltuielile pe care  persoana  lezatã într-un  drept  al  ei
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le-a  suportat sau  urmeazã  sã  le  suporte  la restabilirea  dreptului  încãlcat, pierderea
sau deteriorarea  bunurilor sale   (prejudiciu   efectiv),  precum  ºi  beneficiul  neobþinut
prin încãlcarea dreptului (venitul ratat).

(3) Dacã cel  care a lezat o persoanã într-un drept al ei obþine  ca urmare  venituri,
persoana  lezatã  este în drept sã  cearã,  pe  lîngã reparaþia prejudiciilor, partea din
venit rãmasã dupã reparaþie.

Articolul 15. Apãrarea drepturilor personale nepatrimoniale
Drepturile personale  nepatrimoniale ºi alte valori nemateriale sînt apãrate  în  cazurile

ºi în modul prevãzut de prezentul cod ºi  de  alte legi, în limita în care folosirea modalitãþilor
de apãrare a drepturilor civile   reiese   din  esenþa  dreptului  încãlcat  ºi  din   caracterul
consecinþelor acestei încãlcãri.

Articolul 16. Apãrarea onoarei, demnitãþii ºi reputaþiei profesionale
(1) Orice persoanã  are dreptul la respectul onoarei, demnitãþii  ºi reputaþiei sale

profesionale.
(2) Orice persoanã este în drept sã cearã dezminþirea informaþiei ce îi  lezeazã onoarea,

demnitatea sau reputaþia profesionalã dacã cel care a rãspîndit-o nu dovedeºte cã ea
corespunde realitãþii.

(3) La cererea persoanelor interesate, se admite apãrarea onoarei ºi demnitãþii unei
persoane fizice ºi dupã moartea acesteia.

(4) Dacã informaþia  care lezeazã onoarea, demnitatea sau  reputaþia profesionalã
este  rãspînditã  printr-un mijloc de informare  în  masã, instanþa  de  judecatã  îl  obligã
sã publice o  dezminþire  la  aceeaºi rubricã, paginã, în acelaºi program sau ciclu de
emisiuni în cel mult 15 zile de la data intrãrii în vigoare a hotãrîrii judecãtoreºti.

(5) În cazul  în  care  un document emis de  o  organizaþie  conþine informaþii  care
lezeazã onoarea, demnitatea ºi reputaþia  profesionalã, instanþa de judecatã o obligã sã
înlocuiascã documentul.

(6) În alte cazuri   decît  cele  prevãzute  la  alin.(4)  ºi   (5), modalitatea   de  dezminþire
a  informaþiilor  care  lezeazã   onoarea, demnitatea  ºi reputaþia profesionalã se stabileºte
de cãtre instanþa de judecatã.

(7) Persoana  lezatã  în drepturile ºi interesele sale, ocrotite  de lege,  prin publicaþiile
unui mijloc de informare în masã, este în drept sã  publice  replica  sa în respectivul
mijloc de informare în  masã  pe contul acestuia.

(8) Orice persoanã   în  a  cãrei  privinþã  a  fost  rãspînditã   o informaþie  ce îi lezeazã
onoarea, demnitatea ºi reputaþia  profesionalã este  în  drept, pe lîngã dezminþire, sã
cearã  repararea  prejudiciului material ºi moral cauzat astfel.

(9) Dacã identificarea   persoanei  care  a  difuzat  informaþia  ce lezeazã  onoarea,
demnitatea  ºi  reputaþia profesionalã  a  unei  alte persoane  este imposibilã, aceasta
din urmã este în drept sã adreseze în instanþã   de  judecatã  o  cerere  în  vederea
declarãrii  informaþiei rãspîndite ca fiind neveridicã.

Articolul 1404. Rãspunderea pentru prejudiciul cauzat de o autoritate publicã
sau de o persoanã cu funcþie de rãspundere

(1) Prejudiciul   cauzat  printr-un  act  administrativ  ilegal  sau nesoluþionarea  în
termen  legal a unei cereri de  cãtre  o  autoritate publicã  sau de cãtre o persoanã cu
funcþie de rãspundere din cadrul  ei se  reparã  integral  de  autoritatea publicã. Persoana
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cu  funcþie  de rãspundere va rãspunde solidar în cazul intenþiei sau culpei grave.
(2) Persoanele  fizice  au dreptul sã cearã repararea  prejudiciului moral cauzat prin

acþiunile indicate la alin.(1).
(3) Obligaþia  de reparare a prejudiciului nu se naºte în mãsura  în care  cel  prejudiciat

a  omis, cu intenþie ori  din  culpã  gravã,  sã înlãture prejudiciul prin mijloace legale.
(4) În cazul  în care o autoritate publicã are o obligaþie impusã de un  act adoptat în

scopul protecþiei contra riscului de producere a unui anumit  fel  de prejudiciu, ea rãspunde
pentru prejudiciul de acest  fel cauzat  sau  nepreîntîmpinat prin neexecutarea obligaþiei,
cu  excepþia cazului  cînd  autoritatea  publicã  demonstreazã cã  a  dat  dovadã  de
diligenþã rezonabilã în executarea obligaþiei.

(5) Autoritatea  publicã nu rãspunde pentru prejudiciul cauzat  prin adoptarea  unui
act  normativ  sau omisiunea de a-l  adopta,  sau  prin omisiunea de a pune în aplicare
o lege.

Articolul 1416. Modul de reparare a prejudiciului
(1) Instanþa de judecatã stabileºte felul despãgubirii în funcþie de circumstanþe.  Ea va

lua hotãrîre diferitã de cererea pãgubitului  numai din motive întemeiate.
(2) Instanþa  de judecatã, adoptînd hotãrîre cu privire la reparaþia prejudiciului, obligã

autorul prejudiciului sã punã la dispoziþie un bun de  acelaºi  gen  ºi de aceeaºi calitate,
sã repare bunul  pe  care  l-a deteriorat ori sã compenseze integral prin echivalent
bãnesc prejudiciul cauzat.

(3) Instanþa   de  judecatã  stabileºte  cuantumul  reparaþiei  prin echivalent  bãnesc  în
funcþie de întinderea prejudiciului de  la  data pronunþãrii   hotãrîrii.   Persoana  vãtãmatã
poate  cere   despãgubiri suplimentare  pentru prejudiciul care a apãrut dupã pronunþarea
acestei hotãrîri.

(4) Repararea  prejudiciului  prin  echivalent bãnesc se  face  prin încasarea  unei  sume
globale în folosul persoanei  vãtãmate  sau  prin stabilirea  unei redevenþe. În cazul în care
se stabileºte o  redevenþã, debitorul poate fi obligat la depunerea unei garanþii.

Codul
cu privire la contravenþiile administrative

Aprobat la 29 martie 1985,
Veºtile R.S.S.M., 1985, nr. 3, art. 47. Extras.

Articolul 58. Neîndeplinirea obligaþiei de a face publice informaþiile veridice
despre calitatea apei potabile

Neîndeplinirea  obligaþiei  de a face publice informaþiile  veridice despre calitatea apei
potabile -

atrage dupã sine  aplicarea  unei amenzi persoanelor cu  funcþii  de rãspundere în
mãrime de la zece la douãzeci de salarii minime.

Aceeaºi contravenþie care a cauzat îmbolnãvirea cetãþenilor -
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atrage dupã sine  aplicarea unei amenzi în mãrime de la treizeci  la cincizeci de salarii
minime.

Articolul 85/2. Neadmiterea inspectãrii obiectivelor sau neacordarea informaþiei
despre starea mediului înconjurãtor

Neadmiterea inspectorilor de  stat pentru ecologie  la  inspectarea obiectivelor,  precum
ºi refuzul de a acorda in informaþii sau acordarea unei informaþii denaturate despre
starea mediului înconjurãtor -

atrag dupã sine aplicarea unei amenzi cetãþenilor în mãrime de  pînã la  cinci  salarii
minime ºi persoanelor cu funcþii de  rãspundere  -în mãrime de pînã la zece salarii
minime.

Articolul 152/1. Prezentarea unei informaþii neautentice sau incomplete privind
caracteristicile produselor (mãrfurilor) ºi serviciilor

Prezentarea consumatorului a   unei  informaþii  neautentice   sau incomplete   privind
caracteristicile produselor (mãrfurilor) ºi serviciilor, trecerea   sub   tãcere   a   indicilor
calitativi, a proprietãþilor produselor (mãrfurilor), a regulilor de folosire a lor -

atrage dupã sine aplicarea unei amenzi în mãrime de la cinci la zece salarii minime.

Articolul 174/21. Divulgarea secretului comercial sau a secretului fiscal
Divulgarea informaþiilor  ce constituie secret comercial sau  secret fiscal   de  cãtre  o

persoanã  cãreia  aceste  informaþii  i-au fost încredinþate  sau  i-au devenit cunoscute în
legãturã cu  serviciul  sau munca sa -

atrage dupã sine  aplicarea unei amenzi în mãrime de la cincizeci la ºaptezeci ºi cinci
salarii minime.

Articolul 175/4. Împiedicarea accesului cetãþenilor la documentele din Fondul
Arhivistic

Împiedicarea de cãtre  o  persoanã  cu  funcþii  de  rãspundere  a accesului cetãþenilor
la documentele din Fondul Arhivistic - atrage dupã sine   aplicarea  unei  amenzi  în
mãrime  de  pînã  la cincisprezece salarii minime.

Articolul 175/5. Neprezentarea la Fondul Arhivistic a informaþiei
Neprezentarea de cãtre o persoanã cu funcþii de rãspundere la Fondul Arhivistic   a

informaþiei  cu  privire  la  componenþa  ºi  conþinutul documentelor  ce  se pãstreazã în
arhivele de stat, în alte depozite  de stat  ºi în arhivele persoanelor juridice ale cãror
documente fac  parte din  Fondul  Arhivistic  obºtesc, precum ºi prezentarea  informaþiei
cu încãlcarea termenului ºi modului stabilit de legislaþie, -

atrage dupã ºine   aplicarea  unei  amenzi  în  mãrime  de  pînã  la cincisprezece
salarii minime.

Articolul 175/6. Distrugerea documentelor din Fondul Arhivistic
Distrugerea fãrã  autorizaþia  respectivã  de cãtre  o  persoanã  cu funcþii  de  rãspundere

a  documentelor din Fondul  Arhivistic,  ce  se pãstreazã   în arhivele de stat, în alte
depozite de stat ºi în arhivele persoanelor juridice, -

atrage dupã sine   aplicarea  unei  amenzi  în  mãrime  de  pînã  la cincizeci salarii
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minime.

Articolul 175/7. Deteriorarea documentelor din Fondul Arhivistic
Deteriorearea  documentelor  din Fondul Arhivistic,  sãvîrºitã  prin extirparea  textului

sau a imaginei din document sau prin inserarea  în text sau în imagine a unor modificãri
ori completãri, -

atrage dupã sine  aplicarea  unei amenzi în mãrime de pînã  la  zece salarii minime.

 Articolul 199/2. Încãlcarea legislaþiei cu privire la statisticã
Neprezentarea  la  timp a datelor statistice, comunicarea unor  date eronate  sau în

volum încomplet de cãtre persoane oficiale  responsabile cu probleme de statisticã, -
atrage dupã sine  un avertisment sau aplicarea unei amenzi în mãrime de la cinci la

treizeci de salarii minime.
Sãvîrºirea a  doua  oarã  în decurs de un an a  unei  încãlcãri  din numãrul  celor

prevãzute  în alineatul întîi  al  prezentului  articol, pentru care persoana a fost de acum
supusã unei sancþiuni administrative-

atrage dupã sine  aplicarea unei amenzi în mãrime de la douãzeci la cincizeci de
salarii minime.

Articolul 199/3. Încãlcarea legislaþiei cu privire la petiþii
Încãlcarea de  cãtre  persoana  cu funcþie de rãspundere  a  modului stabilit  de

examinare a petiþiilor cetãþenilor sau ale  organizaþiilor legal constituite adresate în numele
colectivelor pe care le reprezintã, refuzul  neîntemeiat de a examina petiþia sau
tãrãgãnarea examinãrii ei, luarea  unor  decizii  pe  marginea lor care  contravin  legislaþiei
în vigoare,  divulgarea  datelor  despre persoana sau viaþa  particularã  a petiþionarului
fãrã acordul lui -

atrage aplicarea unei amenzi de la zece pînã la cincizeci de salarii minime.

Articolul 199/7. Încãlcarea legislaþiei privind  accesul la informaþie
Încãlcarea de   cãtre   o  persoanã  cu  funcþii  de  rãspundere   a dispoziþiilor  legale

privind apãrarea ºi asigurarea dreptului de  acces la informaþie -
atrage dupã sine  aplicarea  unei amenzi în mãrime de la zece  la  o sutã cincizeci de

salarii minime.
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