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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Â R E nr._______ 

din ________________ 2022 

Chișinău 

 

pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 965/2014 pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului 

automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului” și 

modificarea Concepției Sistemului automatizat de supraveghere a circulației 

rutiere „Controlul traficului” 

------------------------------------ 
 

În temeiul și pentru executarea art. 1 alin. (1); art. 10 alin. (1); art. 17 al Legii 

nr. 753/199 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 156 art. 764) și art. 42 lit. d) al 

Legii nr. 170/2007 privind statutul ofițerului de informații și securitate (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 171-175, art. 667) cu modificările 

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 
 

1. Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2014 pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului automatizat de 

supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului” și modificarea Concepției 

Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului” 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 352-357, art. 1043), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) la punctul 2, la noțiunea „utilizator”, după textul „Serviciului Protecție și 

Pază de stat” se completează cu textul „și Serviciului de informații și Securitate.”; 

2) la punctul 30) subpunctul 3) după textul „ Serviciului Protecție și Pază de 

stat” se completează cu textul „ și Serviciului de informații și Securitate”. 
 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare peste o lună de la data publicării în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
 

 

Prim-ministru                             Natalia GAVRILIŢA 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor interne                                                  Ana REVENCO 



                                                                                                                         Proiect 

 

 

Ministrul justiţiei                                                         Sergiu LITVINENCO 

 

Ministrul finanţelor                                                 Dumitru BUDIANSCHI 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii 

Guvernului nr. 965/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea 

și funcționarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere 

„Controlul traficului” și modificarea Concepției Sistemului automatizat de 

supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului” 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii 

Guvernului nr. 965/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul 

traficului” și modificarea Concepției Sistemului automatizat de supraveghere a 

circulației rutiere „Controlul traficului”, elaborat de Serviciul de Informații și 

Securitate de comun cu Ministerul Afacerilor Interne. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 

urmărite 

Proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii 

Guvernului nr. 965/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul 

traficului” și modificarea Concepției Sistemului automatizat de supraveghere a 

circulației rutiere „Controlul traficului”, a fost elaborat în scopul atribuirii calității de 

„utilizator” al Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul 

traficului” Serviciului de Informații și Securitate. 

În acest context, proiectul prevede acordarea accesului persoanelor autorizate 

din cadrul Serviciului de Informații și Securitate (în continuare - Serviciu) la 

imaginile video transmise de camerele de supraveghere ale Sistemului automatizat de 

supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului” (în continuare - Sistem), în 

regim online, fără a avea acces la datele înregistrate de sistem în scopul prelucrării 

sau modificării acestora.  

Necesitatea acordării unui astfel de acces se justifică prin sporirea capacităților 

Serviciului în prevenirea și combaterea acțiunilor care afectează securitatea statului. 

Astfel, potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 753/1999 privind Serviciul de 

Informații și Securitate al Republicii Moldova „Serviciul de Informații și Securitate 

al Republicii Moldova (în continuare - Serviciului) este organul de stat specializat în 

domeniul asigurării securității naționale prin exercitarea tuturor măsurilor adecvate 

de informații și contrainformații, de culegere, prelucrare, verificare și valorificare a 

informațiilor necesare cunoașterii, prevenirii și contracarării oricăror acțiuni care 

constituie, potrivit legii, amenințare internă sau externă pentru independența, 

suveranitatea, unitatea, integritatea teritorială, ordinea constituțională, dezvoltarea 

democratică, securitatea internă a statului, societății și cetățenilor, statalitatea 



Republicii Moldova, funcționarea stabilă a ramurilor economiei naționale de 

importanță vitală, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și peste hotare.” 

De asemenea, potrivit art. 10 alin. (1) lit. i) al Legii nr. 753/1990, Serviciul are 

dreptul „să obțină, pe gratis, de la autoritățile publice, întreprinderi, instituții și 

organizații, indiferent de tipul de proprietate, informații necesare pentru exercitarea 

atribuțiilor ce revin Serviciului”. 

În calitate de principiu de bază, pentru acordarea calității de „utilizator” 

Serviciului, se aplică și prevederile alin. (1) și (2) art. 17 al Legii prenotate, și anume: 

(1) Pentru realizarea activităţii sale, Serviciul are dreptul să elaboreze, să 

creeze şi să exploateze, în condiţiile legii, sisteme informaţionale, de comunicaţii şi 

de transmitere a datelor, precum şi mijloace de apărare a informaţiilor, inclusiv 

mijloace de protecţie criptografică. 

(2) În interesul asigurării securităţii de stat, Serviciul, în modul stabilit de 

legislaţie, are drept de acces, pe gratis, la sistemele informaţionale ale 

întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, indiferent de tipul de proprietate. 

Tot în acest sens, conform art. 42 lit. d) din Legea nr. 170/2007 privind statutul 

ofițerului de informații și securitate, ofițerul are dreptul: „să dispună de acces la 

registre, bănci de date, sisteme informaționale și la alte informații documentate, 

direct sau printr-o interfață corespunzătoare, inclusiv prin intermediul platformei de 

interoperabilitate. ” 

Cadrul legal enunțat, creează condiții Serviciului de a deveni utilizator al 

Sistemului. 

Totodată, prezentul proiect va contribui la realizarea eficientă a obiectivelor 

stabilite în Strategia securității naționale a Republicii Moldova, aprobată prin 

Hotărârea Parlamentului nr. 153/2011 (obiectivul 4.4 Combaterea factorului 

criminogen și a corupției). 

În acelaşi timp, oferirea posibilității Serviciului de a accesa și vizualiza 

informația din Sistem, va contribui la realizarea eficientă a măsurilor speciale de 

investigații desfășurate pentru apărarea securității statului. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Prezentul proiect nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia 

Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Actualmente, pct. 2 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2014, la 

noțiunea de „utilizator” prevede expres care instituții sunt autorizate de a accesa și 

vizualiza informația din Sistem, acestea fiind persoanele din cadrul Serviciului 

tehnologii informaționale, Inspectoratul General al Poliției, altor autorități 

administrative din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum și din cadrul 

Serviciului Protecție și Pază de Stat, cărora le revin atribuții în domeniul de asigurare 



a ordinii publice, prevenirea și curmarea infracțiunilor și altor încălcări ale legilor. 

Având în vedere că Serviciului, la fel, îi revin atribuții în domeniul securității statului, 

prevenirii și combaterii infracțiunilor și altor încălcări de lege, ce afectează 

securitatea națională, se propune completarea noțiunii de „utilizator” cu sintagma „și 

Serviciului de Informații și Securitate”, astfel, Serviciul devine instituție autorizată de 

a accesa și vizualiza datele din Sistem. 

Prin completarea pct. 30), subpct. 3) cu sintagma „și Serviciului de Informații 

și Securitate”, se urmărește acordarea Serviciului drepturile care le revin 

utilizatorilor, or, fără această modificare, introducerea Serviciului ca utilizator este 

nerațională deoarece i s-ar restrânge dreptul de a accesa și vizualiza informația din 

Sistem. Aceste două modificări se află într-o interdependență. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea amendamentelor propuse în proiect nu necesită alocarea 

mijloacelor financiare suplimentare.  

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

Prevederile propuse în proiect nu necesită după sine modificarea altor acte 

normative în vigoare și se încadrează perfect în cadrul normativ actual. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

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

procesul decizional, proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 965/2014, urmează a fi plasat pe pagina web oficială a 

Ministerului Afacerilor Interne www.mai.gov.md, la directoriul Transparența, 

secțiunea Consultări publice. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Se va constata după efectuarea expertizei anticorupţie. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul nominalizat nu necesită a fi supus expertizei de compatibilitate. 

10. Constatările expertizei juridice 

Se va constata după efectuarea expertizei juridice. 

11. Constatările altor expertize 

- 

 

 

Secretar general al ministerului                                                  Serghei DIACONU   

 

 

 

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


 

  

Ministerul  Afacerilor Interne  al Republicii  Moldova 

Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova 
 

 

MD 2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 75, tel. (373-22) 255-324, fax: 25-53-24 

Nr.37/1029 din 09.03.2022     

                                                                                                                 

CERERE 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat  

a proiectelor de acte ale Guvernului 
 

Nr. 

crt. 
Criterii de înregistrare Nota autorului 

1. Categoria și denumirea proiectului 
 

Proiectul hotărârii de Guvern pentru 

modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii 

Guvernului nr. 965/2014 pentru 

aprobarea Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea Sistemului 

automatizat de supraveghere a circulației 

rutiere „Controlul traficului” și 

modificarea Concepției Sistemului 

automatizat de supraveghere a circulației 

rutiere „Controlul traficului”. 

2. Autoritatea care a elaborat 

proiectul 
 

Serviciul de Informații și Securitate de 

comun cu Ministerul Afacerilor Interne 

3. Justificarea depunerii cererii  
 

Temei pentru inițierea procesului de 

elaborare a proiectului menționat a 

constituit necesitatea asigurării condițiilor 

Serviciului de Informații și Securitate a 

RM, în vederea executării prevederilor 

art. 1 alin. (1), 10 alin. (1), 17 al Legii  

nr. 753/1990 privind Serviciul de 

Informații și Securitate al Republicii 

Moldova și art. 42 lit. d) din Legea  

nr. 170/2007 privind statutul ofițerului de 

informații și securitate.  

4. Lista autorităților și instituțiilor a 

căror avizare este necesară 
 

Ministerul Finanțelor 

Ministerul Economiei 

Ministerul Justiției 

Ministerul Apărării 

Consiliul superior al Magistraturii 



 

Centrul Național Anticorupție 

Procuratura Generală 

Serviciul Tehnologia Informației și 

Securitate Cibernetică 

Agenția de Guvernare Electronică 

Autoritatea Națională de Integritate 

Centrul Național pentru Protecția Datelor 

cu Caracter Personal 

5. Termenul-limită pentru depunerea 

avizelor/expertizelor 
 

10 zile lucrătoare  

6. Persoana responsabilă de 

promovarea proiectului 
 

Daniela Gherman, ofițer principal al 

Direcției politici în domeniul ordinii și 

securității publice a MAI 

tel. 069220572; 0(22) 255 442 

e-mail: daniela.gherman@mai.gov.md  

7. Anexe  1. Proiect al hotărârii de Guvern 

pentru modificarea Anexei nr. 1 a 

Hotărârii Guvernului nr. 965/2014 pentru 

aprobarea Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea Sistemului 

automatizat de supraveghere a circulației 

rutiere „Controlul traficului” și 

modificarea Concepției Sistemului 

automatizat de supraveghere a circulației 

rutiere „Controlul traficului”; 

2. Nota la proiectul hotărârii de 

Guvern. 

8. Data și ora depunerii cererii 
 

 

9. Semnătura  
 

Serghei DIACONU 

Secretar general al ministerului  

 
 

mailto:daniela.gherman@mai.gov.md



