Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informație (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.88-90, art.664), cu modificările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1. Articolul 15 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Cererile scrise cu privire la accesul la informaţie vor fi înregistrate în
conformitate cu legislaţia cu privire la registre, în Registrul de evidenţă şi control al cererilor
cu privire la accesul la informaţie.”
2. Articolul 16:
alineatul (1), textul „15 zile lucrătoare” se înlocuieşte cu textul „10 zile
calendaristice”;
alineatul (2), textul „5 zile lucrătoare” se înlocuieşte cu textul „5 zile calendaristice”;
alineatul (3), după textul „5 zile” se introduce cuvântul „calendaristice”.
Art.II. – Articolul 71 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI
din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu
modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
„Articolul 71. Încălcarea legislaţiei privind accesul
la informaţie şi cu privire la petiţionare
(1) Încălcarea intenţionată a dispoziţiilor legale privind accesul la informaţie sau a
celor cu privire la petiţionare se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi
convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(2) Prezentarea, la solicitare, a unui răspuns cu date vădit eronate se sancţionează cu
amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere.”
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Notă informativă
la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (în
continuare – proiect de lege) are ca scop optimizarea unor norme legale care reglementează
accesul liber la informațiile de interes public. Astfel, propunem modificarea procedurii de
înregistrare a cererilor cu privire la accesul la informație, reducerea termenului de prezentare
a informației și înăsprirea pedepsei pentru încălcarea legislației privind accesul la informație
pentru persoanele responsabile de prezentarea informației.
Practica arată că cererile cu privire la accesul la informaţie sunt eronat examinate în
30 de zile, termen stabilit pentru examinarea petiţiilor. Funcționarii sunt duși în eroare pe
faptul că Art.15 (1) al Legii privind accesul la informație prevede că cererile scrise cu privire
la accesul la informaţie vor fi înregistrate în conformitate cu legislaţia cu privire la
petiţionare.
Plenul Curţii Supreme de Justiţie lămureşte că dreptul de acces liber la informaţiile
oficiale constituie o varietate specifică a dreptului la petiţionare, fapt ce rezultă din
dispoziţiile art. 8 alin.(4) din Legea cu privire la petiţionare. Termenul de 15 zile de furnizare
a informaţiei, prevăzut de art. 16 din Lege, este diferit în raport cu termenul de 30 de zile,
prevăzut de art. 8 din Legea cu privire la petiţionare şi art. 17 din Legea contenciosului
administrativ, astfel fiind aplicabil termenul de 15 zile.
Prin urmare, pentru a evita pe viitor examinarea eronată a cererilor de acces la
informație în conformitate cu prevederile Legii cu privire la petiționare, propunem ca cererile
scrise cu privire la accesul la informaţie să fie înregistrate într-un registru special, numit
”Registrul de evidenţă şi control al cererilor cu privire la accesul la informaţie”.
Considerăm exagerate termenele de furnizare a informaţiei – ”nu mai târziu de 15 zile
lucrătoare de la data înregistrării cererii” (sau circa 20 de zile calendaristice) – şi propunem
reducerea termenelor până la cel mult 10 zile calendaristice. În ţările membre ale Uniunii
Europene termenele de furnizare a informaţiei variază, însă, de regulă, sunt mai mici decât în
Republica Moldova.
În Slovacia, de exemplu, autorităţile sunt obligate să răspundă la cererile de acces la
informaţii oficiale în cel mult opt zile calendaristice, în România şi Malta – în termen de cel
mult zece zile calendaristice, pe când în Norvegia, Bulgaria şi Olanda – în cel mult 14 zile
calendaristice.
Micşorarea termenelor de furnizare a informaţiei în Republica Moldova este
argumentată în contextul realizării în ultimii ani a Programului strategic de modernizare
tehnologică a guvernării (e-Transformare), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 710 din 20
septembrie 2011. Unele servicii publice au fost digitalizate, fiind create baze de date
performante, ceea ce simplifică procesul de colectare şi accesare a informaţiilor oficiale.
Totodată, credem că trebuie stabilite sancţiuni mai dure pentru nerespectarea
prevederilor legale. Articolul 71 al Codului Contravenţional prevede că încălcarea
intenţionată a dispoziţiilor legale privind accesul la informaţie sau a celor cu privire la
petiţionare se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale aplicată

persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu
funcţie de răspundere. Prezentarea, la solicitare, a unui răspuns cu date vădit eronate se
sancţionează cu amendă de la 45 la 55 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie
de răspundere. Nu există date publice care ar indica numărul persoanelor amendate în
conformitate cu Articolul 71.
În multe ţări membre ale Uniunii Europene, refuzul explicit sau tacit al angajatului
desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor legii privind
accesul la informaţie constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat. De
exemplu, în Slovacia instituţia care violează prevederile legii riscă să fie amendată cu circa
2000 de euro, iar Legea privind accesul la informaţie din Slovacia este aplicată eficient şi
uniform, fiind, potrivit experţilor, una dintre cele mai funcţionale din Europa.
Stabilirea unor sancţiuni mai dure pentru nerespectarea prevederilor Legii privind
accesul la informaţie ar putea disciplina instituţiile de stat şi, respectiv, oferi garanţii
suplimentare pentru aplicarea uniformă a prevederilor legale.

