Proiect

LEGE
pentru modificarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I – Legea nr.982/2000 privind accesul la informație (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2000, nr.88–90, art.664), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.În cuprinsul legii, cuvintele „informații oficiale” și „instanța de contencios administrativ”, la
orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „informații de interes public” și, respectiv,
„instanța de judecată” la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvântul ,,lucrătoare” se substituie
cu cuvântul ,,calendaristice”.
2. Articolul 2:
la litera b), cuvintele „cetățeni asupra activității autorităților publice și a instituțiilor publice”
se substituie cu cuvintele „orice persoană fizică sau juridică interesată care este rezidentă în
Republica Moldova cu privire la activitatea de interes public a furnizorilor de informații, inclusiv
a respectării de către aceștia a cerințelor privind datele deschise și a reutilizării informațiilor din
sectorul public. Sub rezerva acelorași principii, condiții și limite, dreptul de acces la informația de
interes public poate fi realizat și de către persoanele nerezidente în Republica Moldova.”;
articolul se completează cu literele d) și e) cu următorul cuprins:
„d) facilitării accesului mass-media la informațiile de interes public, în vederea realizării
scopurilor jurnalistice;
e) instituirea unor garanții suficiente de control și de răspundere pentru încălcarea sau
împiedicarea exercitării și a valorificării dreptului de acces la informațiile de interes public.”
3. Articolul 4:
la alineatul (1), după cuvântul „căuta” se introduce cuvântul „(solicita)”;
la alineatul (2), cuvintele „poate fi supusă unor restricţii pentru motive specifice, ce
corespund principiilor dreptului internaţional, inclusiv pentru apărarea securităţii naţionale sau
vieţii private a persoanei” se substituie cu cuvintele “nu poate fi supusă altor restrângeri decât celor
prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sunt
necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării,
ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor,
libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau
garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei. Restrângerea trebuie să fie proporţională cu situaţia
care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii.”
4. Articolul 5:
la alineatul (2):
în partea introductivă, textul ,,adică posesori ai informațiilor oficiale” se exclude;

literele a), b) și c) vor avea următorul cuprins:
”a) autoritățile publice centrale și locale, inclusiv cele cu statut autonom, instanțele
judecătorești, instituțiile publice, organele de autoadministrare, colegiile, consiliile acestora;
b) oricare persoane care exercită puterea publică sau prestează servicii publice și/sau
utilizează sau administrează banii publici;
c) întreprinderile și societățile pe acțiuni în care statul este fondator și/sau acționar”;
alineatul se completează cu literele d) și e) cu următorul cuprins:
,,d) partidele politice, organizațiile social-politice, formațiunile politice;
e) persoanele fizice și juridice de drept privat care sunt și/sau au fost în relații de parteneriat
și/sau cooperare cu subiecții enumerați la lit. a), b) și c) sau care au fost remunerate din bani publici
sau fonduri/granturi internaționale destinate autorităților publice din Republica Moldova și care
dispun de informații de interes public referitoare la relațiile/raporturile cu subiecții indicați la lit.
a) – c)”;
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la furnizorii de informații, în
condițiile prezentei legi, informații de interes public.”
5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
„Articolul 6. Informațiile de interes public
În sensul prezentei legi, prin informație de interes public se înțelege orice informație și/sau
conținut, inclusiv datele cu caracter personal, care sunt de interes public, indiferent de suportul de
stocare (pe hârtie, în format electronic sau în orice alt format), documentate și/sau nedocumentate,
deținute de către furnizorii de informații. Orice dubiu rezonabil cu privire la acordarea statutului
de interes public a informației se interpretează în folosul acordării statutului de interes public, dacă
furnizorul de informații nu dovedește altfel.”
6. Articolul 7:
denumirea va avea următorul cuprins ,,Informațiile cu accesibilitate limitată”;
la alineatul (1) litera a), textul ,,și reputației” se exclude;
la alineatul (2) literele b) și c) vor avea următorul cuprins:
,,b) altor informații decât cele prevăzute la art. 6 din prezenta lege;
c) datelor cu caracter personal”;
la alineatul (3), cuvintele „informație confidențială despre persoană” se substituie cu
cuvintele „date cu caracter personal”.
7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
„Articolul 8. Accesul la datele cu caracter personal de interes public pentru instituțiile
media
(1)
În sensul prezentei legi, precum și altor acte normative, prin date cu caracter
personal de interes public se înțelege datele cu caracter personal care vizează averile și interesele
personale, inclusiv conflictele de interese, pregătirea și parcursul profesional, activitatea

administrativă și modul de exercitare a sarcinilor și atribuțiilor de serviciu, gestionare a
proprietăților și/sau a banilor publici, finanțarea partidelor politice, măsurile de constrângere în
ordine penală și/sau contravențională în care sunt vizați: persoana publică, persoana care exercită
funcții publice, beneficiarii efectivi sau a faptelor de interes public în care a fost implicată
persoana.
(2)
Prevederile legilației privind protecția datelor cu caracter personal care se referă la:
temeiul legal al prelucrării categoriei obișnuite și/sau a categoriei speciale a datelor, inclusiv a
informațiilor care au o funcție de aplicabilitate generală (cum ar fi însă nelimitându-se la: IDNP,
date biometrice etc,), înregistrarea/autorizarea operațiunilor de prelucrare a datelor în calitate de
operator de date, transferul transfrontalier de date, nu se aplică în cazul prelucrării datelor cu
caracter personal de interes public de către instituțiile media în cadrul efectuării unor investigații
jurnalistice sau al relatării unor subiecte de interes public. Drepturile subiectului de date cu caracter
personal prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal, se aplică în măsura în
care nu periclitează investigația jurnalistică și/sau obiectivul interesului public urmărit.
(3)
Accesul la datele cu caracter personal de interes public de către instituțiile media se
realizează gratuit, indiferent dacă informația se solicită pe suport de hârtie sau în format electronic.
(4)
Cererea de acces la datele cu caracter personal de interes public se înaintează în
nume propriu către operatorul de date și/sau subiectul de date, în care se consemnează numele,
prenumele, adresa precum și semnătura olografă sau electronică, potrivit cerințelor semnăturii
electronice și documentului electronic. Condiția existenței semnăturii olografe sau electronice nu
este aplicabilă în cazul intervievării subiectului de date prin telefon, față în față sau prin
intermediul soluțiilor de mesagerie electronică care permit identificarea operatorului de date.
(5)
Cererea de acces la datele cu caracter personal de interes public se examinează fără
întârziere sau într-un termen ce nu va depăși 10 zile lucrătoare din momentul recepționării acesteia.
În cazurile în care, având în vedere situația specifică, operatorul se află în imposibilitatea de a oferi
accesul la datele cu caracter personal în termen de 10 zile lucrătoare, acesta poate prelungi
examinarea cererii cu 5 zile lucrătoare, cu informarea prealabilă a solicitantului.
(6)
La examinarea și soluționarea cererii de acces la datele cu caracter personal de
interes public, operatorul de date cu caracter personal și/sau subiectul de date cu caracter personal
va ține cont de necesitatea asigurării proporționalității dintre dreptul de acces la informație și
libertatea de exprimare, pe de o parte, și dreptul la viața privată, pe de altă parte, în legătură cu
prelucrarea datelor cu caracter personal de interes public.
(7)
Rezultatul examinării solicitării va fi unul complet și motivat și se va aduce la
cunoștința solicitantului în forma cerută. Nu este permis refuzul de a oferi acces la datele cu
caracter personal de interes public din motive formale, nejustificate sau doar din cauza că
informațiile solicitate ar constitui date cu caracter personal.
(8)
La publicarea datelor cu caracter personal de interes public se va ține cont de
prezumția de nevinovăție în condițiile Legii cu privire la libertatea de exprimare.
(9)
Realizarea drepturilor subiecților de date cu caracter personal și/sau ale
competențelor Autorității de protecția datelor cu caracter personal, se realizează în măsura în care
nu este afectată confidențialitatea surselor jurnalistice.
(10) Nu pot fi trase la răspundere administrativă, civilă, contravențională sau penală
persoanele care prelucrează datele cu caracter personal de interes public în conformitate cu
prevederile prezentului articol.
(11) Prevederile prezentului articol nu pot fi aplicate de către persoanele implicate întrun proces contravențional, penal, civil, în cazul unor controale sau al altor măsuri reglementate
prin alte legi organice.”
8. Articolul 10:

la alineatul (2), cuvântul „informațiile” se substituie cu cuvântul „datele”, iar cuvântul
„îngrădit” cu cuvântul „restrâns”;
la alineatul (3), după cuvintele „informații” și „informațiile” se completează cu cuvintele „de
interes public”;
articolul se completează cu alineatele (4) și (5) cu următorul cuprins:
„(4) Solicitantul nu este limitat în numărul adresărilor de acces la informație de interes
public.
(5) Solicitantul este în drept să ceară informații suplimentare, explicații și completări privitor
la informația de interes public recepționată.”
9. Articolul 11:
alineatul (1):
la punctul 1), cuvintele „a cetățenilor” se exclud;
la punctul 3), cuvintele „informației confidențiale, vieții private a persoanei și securității
naționale” se substituie cu cuvintele „informațiilor cu accesibilitate limitată”;
la punctul 4), după cuvintele „prevăzute de” se completează cu cuvântul „prezenta”;
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Furnizorii de informații cu excepția persoanelor fizice și juridice de drept privat, vor
publica pe pagina sa web sau, după caz, la sediul său următoarele informații de interes public:
a) structura și bugetul entității, numărul angajaților/membrilor datele privind obiectivele și
funcțiile sale, datele privind conducerea entității, inclusiv studiile, activitatea profesională, modul
de accedere în funcția deținută a conducătorilor și a șefilor de subdiviziuni, adresele poștelor
electronice, numerele de telefon și altele;
b) datele privind persoanele juridice cărora le este transmisă, în modul stabilit, o parte din
funcțiile entității (denumirea organizației, adresa poștală și juridică, numărul de telefon și fax,
adresa poștei electronice);
c) lista actelor legislative și normative în vigoare, care stau la baza activității entității , actele
normative aprobate de entitate, inclusiv datele privind publicarea oficială;
d) raportul anual privind activitatea entității, inclusiv raportul financiar anual al acesteia;
e) datele privind achizițiile publice, care vor cuprinde planul de achiziții publice, anunțul de
intenție, anunțul de participare, anunțul de atribuire, raportul de monitorizare darea de seamă
privind procedura de achiziție publică, inclusiv informații despre ofertele tuturor candidaților și
ofertanților (denumire, suma totală, extras din Registrul al persoanelor juridice și întreprinzătorilor
individuali), și alte informații de interes public relevante domeniului, în condițiile Legii privind
achizițiile publice;
f) datele privind evenimentele oficiale organizate de entitate (ședințe, întâlniri, conferințe
de presă, colegii și altele), precum și despre deciziile adoptate la astfel de întruniri oficiale;
g) datele privind vizitele oficiale și deplasările de serviciu ale conducătorilor entității, în
cazul instituțiilor publice sau atunci când la realizarea acestor activități au fost cheltuiți bani
publici, textele declarațiilor oficiale și discursurile conducerii instituției, după caz;

h) modelele de cereri și de alte documente stabilite de actele normative, acceptate de acestea
spre examinare, precum și instrucțiunile privind completarea lor;
i) orele de primire, în audiență, datele necesare privind modul de depunere a petițiilor și a
cererilor de acces la informațiile de interes public;
j) datele privind programele și proiectele, inclusiv de asistență tehnică, ale căror beneficiari
sau executanți sunt entitățile (denumirea, scopurile și sarcinile de bază, beneficiarii și executorii
principali de program, termenele și rezultatele de realizare scontate, volumul și sursele de
finanțare);
k) datele privind rezultatele controalelor efectuate de/în cadrul entității și măsurile coercitive
realizate;
l) statistica oficială și indicatorii de bază din domeniul de activitate a entității;
m) serviciile publice prestate persoanelor fizice și juridice;
n) descrierea sistemelor informaționale de uz public, a băncilor de date, registrelor existente
ale entității, precum și listele resurselor;
o) datele privind încadrarea cetățenilor în serviciul public: lista funcțiilor vacante existente
în serviciul public, cerințele de calificare față de candidații pentru funcțiile vacante din serviciul
public, structura formularului de participare la concurs și termenul-limită de depunere a acestuia;
p) datele privind desfășurarea procesului decizional în conformitate cu prevederile legislației
privind transparența în procesul decizional.”;
la alineatul (4), cuvintele „în afara procedurii de examinare a cererilor privind accesul la
informație” se substituie cu cuvintele „din oficiu și actualizate cu regularitate”;
alineatul (5) se abrogă.
10. Articolul 12:
alineatele (1), (2) și (4) vor avea următorul cuprins:
„(1) Informațiile de interes public vor fi puse la dispoziția solicitanților în baza unei cereri
scrise sau verbale.
(2) Cererile scrise pot fi înaintate pe suport de hârtie sau în format electronic (notă telefonică
sau telegrafică, prin telefax, poștă electronică ori prin orice alt sistem de mesagerie electronică în
cazul în care poate fi dovedit că cererea a fost primită) și care trebuie să conțină:
a) numele, prenumele sau denumirea și adresa de contact a solicitantului;
b) descrierea informațiilor care urmează a fi oferite;
c) modalitatea prin care urmează a fi oferit răspunsul.
(4) Cererea poate fi înaintată verbal și trebuie să conțină informațiile stabilite la art. 12 alin.
(2) din prezenta lege. Cererile verbale se soluționează imediat, dar nu mai mult de 24 de ore din
momentul recepționării de către furnizorul de informație, cu condiția că informațiile solicitate sunt
disponibile. În cazul în care informațiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, solicitantul de
informații va fi îndrumat să depună o cerere scrisă.”;
articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) În cazul cererii înainte în format electronic, furnizorul de informații este obligat să
confirme printr-un mesaj electronic recepționarea cererii, indicând numărul de înregistrare a
acesteia.”.
11. Articolul 15:
la alineatul (1), textul „legislația cu privire la registre și petiționare” se substituie cu textul
„în conformitate cu cerințele privind ținerea lucrărilor de secretariat care se aprobă de Guvern.”;
la alineatul (2), cuvintele „funcționarii publici responsabili” se substituie cu cuvintele
„persoanele desemnate responsabile”.
12. Articolul 16:
denumirea se completează la final cu cuvintele „de interes public”;
la alineatul (1):
cifra „15” se substituie cu cifra „10”;
după cuvintele ”cererii de acces la informații” se introduc cuvintele ”de interes public”;
alineatul se completează la final cu următorul text:
„Atunci când există o necesitate justificată în care oferirea informațiilor de interes public nu
necesită amânare, furnizarea informațiilor de interes public solicitate se va face în termen de 2
zile calendaristice.”;
la alineatul (2), după cuvântul „informației” se introduc cuvintele „de interes public”.
13. La articolul 17, cuvântul „primirii” se substituie cu cuvântul „înregistrării”.
14. Articolul 18 se abrogă.
15. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
„Articolul 19. Refuzul accesului la informația de interes public
(1) Refuzul de a furniza o informație de interes public va fi făcut în modul în care a fost
efectuată solicitarea sau în orice alt mod indicat în solicitare, prezentându-se motivele de fapt și
de drept într-o formă care să-i permită solicitantului fără cunoștințe speciale să înțeleagă fondul
refuzului, numele, prenumele și funcția persoanei care a luat decizia de a refuza furnizarea
informațiilor de interes public, indicându-se inclusiv procedura de contestare și instituția
responsabilă, cu indicarea denumirii și a adresei acesteia.
(2) Furnizorii de informații nu vor refuza oferirea informațiilor de interes public pe motivul
că aceasta este nedocumentată și/sau nesistematizată”.
16. Articolul 20:
la aliniatul (1), textul ,,acestea fiind vărsate în bugetul de stat” se exclude;
la alineatele (5) și (6), textul „instituția publică” se substituie cu textul ,,furnizorul de
informații”.
17. Legea se completează cu articolul (201) cu următorul cuprins:
„Articolul 201. Dispoziții speciale privind accesul mass-media la informațiile de interes
public

(1) Accesul mass-media la informațiile de interes public este garantat.
(2) Furnizorii de informații au obligația să informeze în timp util mass-media despre
conferințele de presă sau despre orice alte acțiuni de interes public în care au fost implicați aceștia.
(3) Furnizorii de informați nu pot interzice în niciun fel accesul mass-media la activitățile de
interes public organizate de aceștia.
(4) Furnizorii de informații au obligația să acorde acreditare jurnaliștilor și reprezentanților
mass-media în mod nediscriminatoriu. Acreditarea se acordă, la cerere, în termen de două zile
calendaristice de la înregistrarea acesteia.
(5) Jurnaliștii și reprezentanții mass-media străini sunt acreditați în Republica Moldova de
către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, la cerere, în condițiile stabilite de
Guvern. Jurnaliștii și reprezentanții mass-media străini care au fost acreditați în Republica
Moldova au aceleași drepturi și obligații referitoare la activitatea de informare și de documentare
pe care le au cei din Republica Moldova.
(6) Refuzul acordării sau retragerea acreditării se comunică în scris și nu afectează dreptul
de a obține acreditarea pentru un alt jurnalist și reprezentant mass-media.
(7) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene poate suspenda acreditarea
jurnalistului și/sau reprezentantului mass-media străin în cazul în care acesta încalcă Constituția
sau alte legi ale Republicii Moldova, precum și în baza convențiilor internaționale cu privire la
drepturile civile și politice.”
18. La articolul 21, alineatul (3) litera f), cuvintele „la categoria informațiilor care conțin
secrete de stat, secrete comerciale sau la categoria altor informații oficiale cu accesibilitate
limitată” se substituie cu cuvintele „de interes public la categoria informațiilor cu accesibilitate
limitată”.
19. Articolul 22 se abrogă.
20. Articolul 23:
alineatul (1) va avea următoul cuprins:
„În cazul în care persoana care consideră că drepturile sau interesele legitime în ceea ce
priveşte accesul la informaţie i-au fost lezate, ea poate ataca acţiunile sau inacţiunea furnizorului
de informaţii, fără parcurgerea unei proceduri prealabile, în instanța de judecată competentă.”;
la alineatul (2) , cuvintele „o lună” se substituie cu cuvintele „30 de zile calendaristice”.
21. Articolul 24:
în denumire și în text, după cuvântul „informații” la orice formă gramaticală, se completează
cu cuvintele „de interes public”;
textul ,,al funcționarului public, responsabil pentru furnizarea informațiilor oficiale,” se
substituie cu textul „persoana desemnată pentru furnizarea informațiilor de intres public”;
în text, cuvintele „instanța de judecată” se substituie cu cuvintele „în limita competențelor
funcționale, procurorul în procedura contravențională sau instanța de judecată competentă, ”.
22. La articolul 26, după cuvintele „acces la informație” se introduc cuvintele „de interes
public”.

Art. II – Articolul 2 din Legea nr. 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 117–1118, art. 355), cu modificările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
noțiunea de „mass-media” va avea următorul cuprins:
„mass-media – mijloace de informare publică, tipărite sau difuzate în format electronic,
inclusiv on-line, instituțiile media, precum și jurnalistul”;
după noțiunea de „mass-media” se introduc noțiunile de „jurnalist” și „instituție media” cu
următorul cuprins:
”jurnalist - persoană fizică care se ocupă cu regularitate de colectarea, fotografierea,
înregistrarea video și/sau audio, înregistrarea, redactarea, editarea sau publicarea informațiilor de
interes public, cu scopul diseminării publice, prin intermediul oricărui mijloc de informare public;
„instituție media – persoană juridică înregistrată în condițiile legii cu scopul declarat de a
realiza și a disemina în spațiul public produse mediatice pentru care poartă responsabilitate
editorială.
Art. III – Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 492), cu modificările ulterioare, se
completează cu articolul 101 cu următorul cuprins:
,,Articolul 101. Prelucrarea datelor cu caracter personal de interes public de către massmedia
Modul de prelucrare a datelor cu caracter personal de interes public de către instituțiile
media se efectuează în condițiile prevăzute de Legea privind accesul la informație și Legea cu
privire la libertatea de exprimare.”.
Art. IV – Codul contravențional al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 218/2008
(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78-84, art. 100), cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 70 se exclude;
2. Articolul 396 alineatul (2), după cuvântul ,,art.” se completează cu textul ,,71, 1071 și”;
3. Articolul 400:
la alineatul (1), cifrele ,,69-71” se substituie cu cifra ,,69”;
la alineatul (4), cifra ,,1071,” se exclude.
Art. V – Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2009, nr. 45–46, art. 123), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 5:
la alineatul (4) litera c), textul „ce urmează a fi secretizate” se exclude;
la alineatul (6) litera i), textul „care urmează a fi secretizate” se exclude;
alineatul (6) se completează cu literele j1), l1) și m1) cu următorul cuprins:

„j1) elaborează, publică, revizuiește și actualizează periodic (anual) pe pagina sa web o listă
detaliată și corectă a documentelor secretizate deținute de autoritățile publice și persoanele
juridice, cu excepția cazurilor în care recunoașterea existenței sau inexistenței acestor informații
în sine este periculoasă pentru scopurile legitime protejate;”;
„l1) identifică în mod activ și analizează oportunitatea desecretizării cu prioritate a
informațiilor de interes public secretizate;”;
„m1) face publice rezultatele activității sale prin publicarea dării de seamă anuale pe care o
prezintă Guvernului pe pagina sa oficială de Internet;”.
2. Articolul 7 alineatul (2), se completează la final cu textul: „Autoritățile publice și alte
persoane juridice care au elaborat/primit informații sunt obligate să atribuie informația respectivă
la categoria secretului de stat, în baza unei decizii scrise care trebuie să conțină: justificarea
necesității secretizării sub categoria concretă de informații în care se încadrează informația
secretizată și pentru acea durată, prejudiciul generat de o posibilă divulgare, gravitatea acestuia și
condițiile în care s-ar petrece. Conținutul acestor decizii va fi comunicat, în măsura posibilului,
solicitanților de informații secretizate, ca motivație a refuzului de a le dezvălui.”
3. Articolul 10:
în denumire și conținut, textul „care urmează a fi secretizate” se exclude;
la alineatul (4), textul „și nu sînt date publicității” se exclude.
4. La articolul 12 alineatul (1), textul „care urmează a fi secretizate” se exclude.
5. Articolul 13:
la alineatul (2), cuvântul „nelimitat” se substituie cu cuvintele „de până la 25 de ani”;
alineatul (3) se completează la final cu textul: „ , în condițiile unei noi decizii, luată de un
alt factor de decizie, de a restricționa accesul la aceste informații și cu stabilirea unui nou termen
concret de secretizare.”
6. La articolul 15 alineatul (2), textul „care urmează a fi secretizate” se exclude.
7. Articolul 18:
la alineatul (1) litera c), textul „care urmează a fi secretizate” se exclude;
articolul se completează cu alineatele (11), (12) și (21) cu următorul cuprins:
„(11) La expirarea termenului de secretizare a informațiilor, informațiile atribuite la secret
de stat vor fi desecretizate în mod automat, fără examinare, imediat ce este posibil acest fapt.
(12) Ca urmare a schimbării circumstanțelor obiective prin care protecția ulterioară a
informațiilor atribuite la categoria secretului de stat devine inoportună, persoanele cu funcții de
răspundere cu împuterniciri de secretizare a informațiilor respective sunt obligate să desectretizeze
de îndată orice informație care a avut caracter de secret de stat, din momentul în care dezvăluirea
acesteia nu mai prezintă un pericol real pentru securitatea națională, iar informațiile desecretizate
trebuie făcute publice imediat.”;

„(21) Persoanele cu funcții de răspundere cu împuterniciri de dispoziție în privința
informațiilor atribuite în categoria secretului de stat sunt obligate să revizuiască periodic, cel puțin
o dată la 5 ani, informațiile atribuite acestei categorii, inclusiv refuzurile de a divulga informații
atribuite anterior categoriei secretului de stat.”.
Art. VI - Legea presei nr. 243/1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.
2, art. 12), cu modificările ulterioare, se abrogă.
Art. VII – Articolul 75 din Codul administrativ, aprobat prin Legea nr. 116/2018
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320, art. 466) se completează cu alineatul
(5) cu următorul cuprins:
,, (5) Cerințele prezentului articol nu sunt aplicabile cererilor de acces la informație de
interes public”.
Art. VIII – Articolul 6 alineat (23) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44-46, art. 318), cu modificările ulterioare, se
completează cu litera m) cu următorul cuprins:
,,m) instituțiile media, în condițiile Legii privind accesul la informație”.
Art. IX - Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabiltate (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 295-308, art. 452), se modifică după cum urmează:
1. La articolul 4 litera a), după textul ,,altor participanți publici” se va completa cu textul
,,inclusiv instituțiilor mass-media”;
2. La articolul 6 alineatul (4), după sintagma ,,participanții publici” se va completa cu textul
,,inclusiv instituțiile mass-media”.
Art. X – Articolul 47 din Codul civil, aprobat prin Legea nr. 1107/2002 (Republicat în
Monitorul Oficial al R.Moldova, 2019, nr.66-75 art.132), cu modificările ulterioare, se
completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
,,(3) Nu constituie încălcare prelucrarea datelor cu caracter personal de interes public de
către mass-media în condițiile Legii privind accesul la informație și Legii cu privire la libertatea
de exprimare”.
Art. XI - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
(2) Actele normative adoptate până la punerea în aplicare a prezentei legi se vor aplica în
măsura în care nu contravin prevederilor acesteia.
(3) Guvernul, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi, va aduce actele
sale normative în concordanţă cu prevederile acesteia..
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