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Denumirea actului

Data
intrării în
vigoare
1 HOTĂRÎREA Parlamentului nr. 205- 17.06.04
XV din 17 iunie 2004 cu privire la
eliberarea din funcţie a unui membru
al Consiliului de observatori al
instituţiei publice naţionale a
audiovizualului Compania
„Teleradio-Moldova”.
2 HOTĂRÎREA Parlamentului nr. 206- 17.06.04
XV din 17 iunie 2004 cu privire la
numirea unui membru al Consiliului
de observatori al instituţiei publice
naţionale a audiovizualului Compania
„Teleradio-Moldova”.
3 HOTĂRÎREA Guvernului nr. 632 din 18.06.04
8 iunie 2004 cu privire la aprobarea
Politicii de edificare a societăţii
informaţionale în Republica Moldova.

4 HOTĂRÎREA Curţii Constituţionale a 29.06.04
Republicii Moldova nr.18 din 29 iunie
2004 cu privire la controlul
constituţionalităţii unor dispoziţii ale
Codului cu privire la contravenţiile
administrative.

M.
Oficial
100-103
25.06.04

100-103
25.06.04

Notă
Un membru al Consiliului de
observatori al instituţiei publice
naţionale a audiovizualului Compania
„Teleradio-Moldova” a fost eliberat din
funcţie.
A fost numit un nou membru al
Consiliului de observatori al instituţiei
publice a audiovizualului Compania
„Teleradio-Moldova”.

96 -99
18.06.04

S-a instituit Comisia Naţională pentru
Edificarea Societăţii Informaţionale în
Republica Moldova fiind aprobată
Politica de edificare a societăţii
informaţionale în Republica Moldova
(vezi anexa nr.1); Regulamentul
Comisiei Naţionale pentru Edificarea
Societăţii Informaţionale în Republica
Moldova (vezi anexa nr. 2).

108-111
09.07.04

Curtea Constitutionala a recunoscut
drept constituţionale prevederile
art.174/1 din Codul cu privire la
contravenţiile administrative.
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Aspecte esenţiale:
1. HOTĂRÎREA Parlamentului nr. 205-XV din 17 iunie 2004 cu privire la eliberarea
din funcţie a unui membru al Consiliului de observatori al instituţiei publice
naţionale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” (Monitorul Oficial al
R.Moldova nr.100-103 din 25.06.2004).
Domnul Vasile Botnaru a fost eliberat, la cerere, din funcţia de membru al Consiliului de
observatori al instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”.
Consiliul de observatori este constituit din 15 membri num iţi pe un termen de 5 ani din
rindul personalităţilor notorii din domeniul culturii, ştiinţei, învăţămîntului , mijloacelor de
informare în masă şi din rîndul altor reprezentaţi ai societăţii civile (conform Legii cu privire
la instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” nr. 1320-XV
din 26.07.2002 , Art. 13).
2. HOTĂRÎREA Parlamentului nr. 206-XV din 17 iunie 2004 cu privire la numirea
unui membru al Consiliului de observatori al instituţiei publice naţionale a
audiovizualului Compania„Teleradio-Moldova” (Monitorul Oficial al R.Moldova
nr.100-103 din 25.06.2004).
Domnul Victor Osipov, director executiv al Asociatiei Presei Electronice „APEL”.În
temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 1320-XV din 26 iulie 2002 cu privire la Instituţia
publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, a fost numit, din partea
Parlamentului, în funcţia de membru al Consiliului de observatori al instituţiei publice a
audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” .
3. HOTĂRÎREA Guvernului nr. 632 din 8 iunie 2004 cu privire la aprobarea Politicii
de edificare a societăţii informaţionale în Republica Moldova (Monitorul Oficial al
R.Moldova nr.96 -99 din 18.06.2004).
Guvernul a instituit Comisia Naţională pentru Edificarea Societăţii Informaţionale în
Republica Moldova, aprobînd Politica de edificare a societăţii informaţionale în Republica
Moldova, componenţa nominală a Comisiei Naţionale pentru Edificarea Societăţii
Informaţionale în Republica Moldova (vezi anexa) nr.1; Regulamentul Comisiei Naţionale
pentru Edificarea Societăţii Informaţionale în Republica Moldova (vezi anexa) nr 2 .
În conformitate cu Declaraţia de intenţii, semnată la Ljubljana în anul 2002 de către ţărilemembre ale Pactului de stabilitate pentru Europa de Sud-Est, Moldova şi-a asumat
responsabilitatea de a edifica o societate informaţională, orientată spre interesele cetăţenilor
întregii societăţi, bazată pe principiile consfinţite în Statutul ONU, în Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului şi în Carta edificării societăţii informaţionale globale de la Okinawa 2000
implementarea largă a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii (în continuare - T.I.C.)
orientate spre asigurarea populaţiei, organizaţiilor guvernamentale, private şi
nonguvernamentale şi tuturor agenţilor economici cu un larg spectru de servicii
informaţionale şi de comunicaţii de înaltă calitate, ţinîndu-se cont de principiile serviciului
universal.
Obiectivele şi direcţiile politicii statului privind edificarea unei societăţi informaţionale sînt:
- asigurarea accesului egal la informaţie, servicii şi cunoştinţe tuturor cetăţenilor, suportul
statului privind edificarea societăţii informaţionale.
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- consolidarea societăţii şi extinderea practicilor democratice în baza aplicării tehnologiei
guvernării electronice;
- asigurarea creşterii economice şi reducerea sărăciei prin trecerea la o economie stabilă de tip
nou, bazată pe aplicarea T.I.C.;
- integrarea în spaţiul informaţional regional şi internaţional prin diminuarea decalajului
digital între Moldova şi comunitatea internaţională;
- îndeplinirea obligaţiunilor Moldovei faţă de Uniunea Europeană în domeniul dezvoltării
T.I.C.
- infrastructura informaţională şi de comunicaţii: dezvoltare şi stabilitate, preţuri accesibile
- resurse informaţionale: dezvoltare, asigurarea accesului liber şi diversităţii lingvistice.
Resursele informaţionale naţionale includ diversitatea resurselor informaţionale din
economie, informaţia statistică, juridică, socială, administrativă, tehnico-ştiinţifică, care se
conţin în biblioteci, în fonduri de arhivă şi muzee, precum şi altă informaţie. Autorităţile
administraţiei publice sînt responsabile de formarea, utilizarea şi dezvoltarea resurselor
informaţionale de stat şi departamentale şi asigură accesul la această informaţie.
Pregătirea populaţiei către viaţa în societatea informaţională (necesitatea pregătirii şi
instruirii populaţiei de a cunoaşte calculatorul şi abilităţile de utilizare a tehnicii de calcul.) În
acest domeniu politica statului este orientată spre : elaborarea programului de pregătire a
populaţiei (diverse categorii ale cetăţenilor, în primul rînd, profesorii, funcţionarii publici,
şomerii) şi de instruire a capacităţilor de cunoaştere a calculatorului (inclusiv desfăşurarea
cursurilor de instruire, pregătirea profesorilor, problemele certificării);
Dezvoltării reţelei centrelor educaţionale de pregătire a populaţiei şi de acces la informaţie
şi cunoştinţe; utilizării mass-media în opera de convingere a populaţiei, în necesitatea şi
avantajele utilizării T.I.C. în activitatea cotidiană.
- servicii electronice ale autorităţilor administraţiei publice: transparenţa şi eficientizarea
activităţii guvernării, guvernare electronică prin implementarea intensă a T.I.C. în activitatea
autorităţilor administraţiei publice; asigurarea accesului liber la informaţia şi serviciile de tip
deschis a populaţiei, a organizaţiilor nonguvernamentale, a agenţilor economici etc.; crearea
de condiţii favorabile participării active a cetăţenilor la procesele decizionale privind
problemele cu impact asupra vieţii şi activităţii lor, în cadrul edificării unei societăţi
democratice.
- Rolul mijloacelor de informare în masă în edificarea societăţii informaţionale
Mijloacele de informare în masă (mass-media): presa, radioul, televiziunea, Internetul, poşta
electronică, alte noi forme ale mass-media joacă un rol considerabil în dezvoltarea resurselor
informaţionale. Politica statului este orientată spre stimularea şi susţinerea pluralismului
informaţional şi dezvoltarea multiplelor forme de proprietate asupra mijloacelor mass-media.
- Baza legislativă a societăţii informaţionale presupune crearea unui cadru legislativ în
Moldova pentru edificarea societăţii informaţionale, ajustat la legislaţia Uniunii Europene,
presupune, pentru următorii ani, elaborarea de acte legislative privind resursele
informaţionale, semnătura digitală, comerţul electronic, contractele electronice, schimbul
internaţional de informaţie, prevenirea şi combaterea infracţiunilor informatice ş.a.
- Securitatea informaţională şi protecţia informaţiei
Asigurarea securităţii informaţionale şi protecţia informaţiei constituie una din condiţiilecheie pentru creşterea încrederii utilizatorilor în aplicarea T.I.C.
Este importantă stimularea elaborării aplicaţiilor protejate şi sigure în sectorul bancar, care ar
contribui la încheierea tranzacţiilor în regim "on-line".
- Elaborarea şi aprobarea normelor şi directivelor pentru combaterea infracţiunilor
informatice.
- Monitorizarea edificării societăţii informaţionale
Estimarea nivelului edificării societăţii informaţionale se realizează prin monitorizarea
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dezvoltării spaţiului informaţional. Autorităţile administraţiei publice efectuează colectarea şi
prelucrarea acestor date pentru pronosticul dezvoltării social-economice şi reflectarea
nivelului real de dezvoltare a societăţii informaţionale.
Departamentul Tehnologii Informaţionale, în trimestrul IV al anului 2004, va prezenta
Guvernului spre examinare proiectul Strategiei Naţionale de Edificare a Societăţii
Informaţionale în Republica Moldova şi planul de măsuri pentru realizarea acesteia.
4. HOTĂRÎREA Curţii Constituţionale a Republicii Moldova nr.18 din 29 iunie 2004
cu privire la controlul constituţionalităţii unor dispoziţii ale Codului cu privire la
contravenţiile administrative (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.108-111 din
09.07.2004).
In urma sesizarii deputaţilor în Parlament Iurie Roşca, Vlad Cubreacov, Ştefan Secăreanu,
Riorita Paterău şi Valentin Chilat, depusă în conformitate cu art.24 şi 25 din Legea cu privire
la Curtea Constituţională, a fost examinat dosarul pentru controlul constituţionalităţii
art.174/1 alineatele doi, trei şi patru din Codul cu privire la contravenţiile administrative.
Alineatele doi, trei şi patru contestate din art.174/1 din Codul cu privire la contravenţiile
administrative au următorul cuprins:
"Organizarea şi desfăşurarea întrunirii fără avizarea primăriei sau fără autorizaţia ei,
precum şi încălcarea condiţiilor (forma, locul, timpul) desfăşurării întrunirii, indicate în
autorizaţie - atrage după sine aplicarea unei amenzi organizatorilor
(conducătorilor) întrunirii în mărime de la douăzeci şi cinci la cincizeci de salarii minime.
Neîndeplinirea de către organizatorul (conducătorul) întrunirii a obligaţiunilor prevăzute de
lege - atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la douăzeci la
treizeci de salarii minime.
Participarea activă la întrunirea desfăşurată în condiţiile alineatului doi din prezentul articol
- atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la zece la
cincisprezece salarii minime".
În procesul examinării preliminare a sesizării Curtea Constituţională a solicitat puncte de
vedere Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului şi Centrului pentru
Drepturile Omului din Moldova.
În sesizare se susţine că dispoziţiile legale prin care se impune obţinerea prealabilă a
autorizaţiei sau avizului primăriei pentru desfăşurarea întrunirii restrîng exerciţiul dreptului
garantat de art.40 din Constituţie. În opinia semnatarilor sesizării, introducerea
sancţionării administrative în redacţia prevederilor art.174/1 din Codul cu privire la
contravenţiile administrative contravine art.54 alin.(2) şi (4) din Constituţie, deoarece
constituie o restrîngere neproporţională cu situaţia care o determină şi aduce atingere
existenţei dreptului la întrunire. De asemenea, ei afirmă că alineatul patru din art.174/1 nu
corespunde noţiunii de lege, care presupune claritate, previzibilitate, transparenţă, or, expresia
"participare activă" nu comportă astfel de caractere, ceea ce permite organelor de
drept să o interpreteze după bunul lor plac. Dreptul de a desfăşura întruniri paşnice, fără nici
un fel de arme este un drept fundamental al omului, consacrat în art.40 din Constituţie şi
corelat cu art.11 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor
fundamentale. Acest drept are valoare universală şi, potrivit art.55 din Constituţie, trebuie să
fie exercitat cu bună-credinţă, fără încălcarea drepturilor şi libertăţilor altora. Buna-credinţă,
ca principiu al regimului juridic, priveşte necesitatea exercitării corecte şi oneste a drepturilor
şi libertăţilor, cu respectarea cadrului lor intrinsec de raţionalitate. Acest principiu
constituţional se aplică şi exerciţiului dreptului cetăţenilor la mitinguri, demonstraţii,
manifestări, procesiuni sau alte întruniri.
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« Din perspectiva art.4 şi art.8 alin.(1) din Constituţie, Curtea a observat că art.54 din
Legea Supremă şi art.11 din Convenţia citată prevăd că exerciţiul dreptului la întrunire poate
face obiectul unor restrîngeri din partea statului, care, potrivit legii, constituie măsuri
necesare într-o societate democratică pentru apărarea ordinii publice, prevenirea tulburărilor
în masă şi protejarea drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane.
Curtea reţine că dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile fundamentale,
inclusiv libertatea întrunirilor (art.40), se află în concordanţă cu art.54 alin.(2) din
Constituţie, care stipulează că exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor
restrîngeri decît celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale
dreptului internaţional şi sînt 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.
Responsabilitatea pentru instituirea şi menţinerea ordinii de drept în vederea asigurării
exerciţiului drepturilor individului şi corelarea acestor drepturi cu rigorile societăţii
democratice revine autorităţilor publice
Astfel, prevederile art.174/1 din Codul cu privire la contravenţiile administrative
sancţionează faptele ce atentează la modul stabilit de administrare în domeniul reglementat de
Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea întrunirilor nr.560-XIII din 21 iulie 1995.
Legea organică nr.560-XIII reglementează modul de exercitare a libertăţii întrunirilor, de
organizare şi desfăşurare a mitingurilor, demonstraţiilor, manifestărilor, procesiunilor sau a
altor adunări ale cetăţenilor în conformitate cu dispoziţiile Constituţiei.
Obligativitatea depunerii declaraţiei prealabile, modul de depunere a acesteia, condiţiile,
locul şi ora desfăşurării întrunirii fac obiectul dispoziţiilor art.5, 8, 9 şi 11 din Legea nr.560XIII. Aceeaşi lege, în art.20 alin.(1), stipulează că organizatorul întrunirii şi participanţii care
încalcă prevederile legii sînt traşi la răspundere administrativă sau penală, în modul stabilit.
Aşadar, aplicarea dispoziţiilor ale art.174/1 din Codul cu privire la contravenţiile
administrative este condiţionată de încălcarea Legii nr.560-XIII, care nu a fost contestată de
semnatarii sesizării şi, potrivit art.7 din Codul jurisdicţiei constituţionale, se prezumă ca fiind
constituţională.
Constatînd că exerciţiul dreptului la libertatea întrunirilor, consacrat în art.40 din
Constituţie şi reglementat de Legea nr.560-XIII, nu poate fi supus altor restrîngeri decît celor
prevăzute de această lege, Curtea subliniază că prevederile alineatelor doi, trei şi patru
ale art.174/1 din Codul cu privire la contravenţiile administrative au fost determinate de legea
specială; sînt necesare pentru menţinerea ordinii publice, protejarea drepturilor, libertăţilor şi
demnităţii altor persoane; prin caracterul răspunderii juridice, conţinutul dispoziţiilor şi
gradul sancţiunilor corespund criteriului proporţionalităţii; fiind aplicate organizatorului
(conducătorului) întrunirii care nu s-a conformat legislaţiei, nu ating existenţa dreptului la
libertatea întrunirilor, deoarece persoana poate să-şi exercite acest drept dacă respectă legea.
Curtea nu poate fi de acord cu semnatarii sesizării, care susţin că sancţionarea
organizatorului (conducătorului) adunării neautorizate încalcă dreptul la întrunire, întrucît,
potrivit Constituţiei, cetăţenii Republicii Moldova, beneficiind de drepturile şi libertăţile
consacrate prin Constituţie şi prin alte legi, au obligaţiile prevăzute de acestea (art.15);
respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului (art.16 alin.(1));
orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti
competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele
sale legitime (art.20 alin.(1)); persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică,
printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este
îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins, anularea actului şi repararea pagubei

5

(art.53 alin.(1)); infracţiunile, pedepsele şi regimul executării acestora se reglementează prin
lege organică adoptată de Parlament (art.72 alin.(1), (3) lit.n)). Mai mult ca atît, potrivit
dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art.54 alin.(3), nu se admite restrîngerea doar a
drepturilor proclamate în art.20-24 din Legea Supremă.
Faptul că legiuitorul nu concretizează sintagma "participare activă" din alineatul patru nu
constituie un argument plauzibil pentru a deduce că dispoziţiile acestuia sînt
neconstituţionale. Sensul acestui alineat este că nu orice participant la întrunirea legală poate
fi sancţionat pe cale administrativă, ci numai participanţii activi, iar aceasta, în opinia Curţii,
nu aduce atingere dreptului la libertatea întrunirilor paşnice, determinarea gradului de
participare, pasivă sau activă, la întrunirea desfăşurată fără avizul sau autorizaţia primăriei
revenind organelor abilitate.
Astfel Curtea constată că prevederile legale contestate sînt conforme art.40, art.54 din
Constituţie şi în deplină concordanţă cu art.11 din Convenţia pentru apărarea drepturilor
omului şi libertăţilor fundamentale, ratificată de Republica Moldova prin Hotărîrea
Parlamentului nr.1298-XIII din 24 iulie 1997 ».
În baza art.140 din Constituţie, art.26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională,
art.62 şi art.68 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională
a recunoscut drept constituţionale prevederile alineatelor doi, trei şi patru ale art.174/1 din
Codul cu privire la contravenţiile administrative, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta Hotărîre este definitivă şi nu poate fi supusă căilor de atac.

♦ Buletinul este disponibil în limba română şi rusă
♦ Buletin elaborat de Angela Mitrofan, Coordonator Serviciul Juridic, CIJ.
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Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr.632 din 8 iunie 2004
Componenţa nominală a Comisiei Naţionale pentru Edificarea Societăţii Informaţionale în
Republica Moldova
Iovv Vasile - prim-viceprim-ministru, preşedintele Comisiei
Molojen Vladimir - director general al Departamentului Tehnologii Informaţionale,
vicepreşedinte al Comisiei
Cristea Nicolae - şef al direcţiei dezvoltare a societăţii informaţionale a Departamentului
Tehnologii Informaţionale, secretarul Comisiei
Membrii Comisiei:
Durleşteanu Mariana - prim-viceministru al finanţelor
Lazăr Valeriu - viceministru al economiei
Iftodi Victoria - prim-viceministru al justiţiei
Sainciuc Sergiu - prim-viceministru al muncii şi protecţiei sociale
Bahnarel Ion - viceministru al sănătăţii
Babenco Oleg - viceministru al educaţiei
Valcov Vitalie - director general al Departamentului Statistică şi Sociologie
Dediu Valentin - director-adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate
Sîtnic Sergiu - vicedirector general al DepartamentuluiTehnologii Informaţionale
Gaindric Constantin - director al Institutului de Matematică şi Informatică al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei, doctor habilitat
Tarlajanu Alexandru - director general al Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie
Nazaroi Ion - director al direcţiei principale comunicaţii a Ministerului Transporturilor şi
Comunicaţiilor
Ieşanu Ludmila - director al direcţiei reglementări şi licenţe a Agenţiei Naţionale pentru
Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică
Cernei Ghenadie - şef de direcţie, Banca Naţională a Moldovei
Gremalschi Anatol - vicedirector al Institutului de Politici Publice, doctor habilitat, profesor
Casian Ion - manager general al reprezentanţei Companiei"Ericsson" în Moldova, doctor în
ştiinţe
Beşliu Victor - şef de catedră la Universitatea Tehnică a Moldovei, doctor în ştiinţe
Copanschi Alexandru - director general al Companiei "S&T Mold SRL"

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr.632 din 8 iunie 2004
REGULAMENTUL
Comisiei Naţionale pentru Edificarea Societăţii Informaţionale în Republica Moldova
Capitolul I
Dispoziţii generale
1. Comisia Naţională pentru Edificarea Societăţii Informaţionale în Republica Moldova (în
continuare - Comisia) este un organ consultativ pe lîngă Guvern.
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2. Comisia este constituită în scopul coordonării activităţilor de edificare a societăţii
informaţionale în Moldova şi ajustării strategiei naţionale în domeniul tehnologiilor
informaţionale la alte strategii în curs de elaborare şi implementare.
3. Comisia va asigura participarea unui cerc larg de experţi la discutarea şi expertizarea
problemelor ce ţin de societatea informaţională, elaborarea recomandărilor, propunerilor şi
viziunilor asupra dezvoltării societăţii informaţionale în Moldova, în baza examinării
documentelor şi proiectelor sistemelor de nivel naţional.
4. Cadrul juridic al activităţii Comisiei îl constituie Constituţia Republicii Moldova, alte acte
normative şi prezentul regulament.
Capitolul II
Atribuţiile de bază ale Comisiei
5. Comisia exercită următoarele atribuţii:
- înaintează Guvernului propuneri şi recomandări de dezvoltare a societăţii informaţionale;
organizează, în comun cu reprezentanţii structurilor statale, expertizarea programelor şi
prognozelor dezvoltării sistemelor informaţionale şi a altor proiecte, realizarea cărora ţine de
interesele statului; promovează concepte, modele, tehnici şi instrumente avansate pentru
dezvoltarea societăţii informaţionale; elaborează propuneri privind asigurarea cadrului
legislativ necesar dezvoltării şi utilizării tehnologiilor informaţionale, armonizat cu
reglementările europene şi internaţionale; informează opinia publică despre activitatea şi
situaţia în domeniul edificării societăţii informaţionale; analizează rezultatele îndeplinirii
programelor elaborate în scopul realizării politicii de edificare a societăţii informaţionale şi, în
caz de necesitate, elaborează propuneri pentru modificarea acestora; efectuează expertizarea
programelor şi hotărîrilor Guvernului în domeniul informatizării; elaborează recomandări
pentru finanţarea procesului informatizării; avizează proiectele concepţiilor dezvoltării
societăţii informaţionale şi a programelor de stat în sfera informatizării.
Capitolul III
Componenţa şi conducerea Comisiei
6. Componenţa nominală a Comisiei este aprobată de Guvern şi are următoarea structură:
preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membrii Comisiei.
7. Membrii Comisiei sînt specialişti calificaţi în domeniu (nu mai puţin de 2/3 din
componenţa nominală a Comisiei), reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale
şi locale, structurilor societăţii civile (asociaţii obşteşti, fundaţii, patronate şi alte
organizaţii necomerciale), reprezentanţii sectorului privat şi cei din domeniul ştiinţei.
8. Preşedintele Comisiei exercită următoarele funcţii: convoacă şedinţele Comisiei;
conduce activitatea Comisiei; semnează hotărîrile Comisiei şi exercită controlul executării
acestora; exercită şi alte funcţii în conformitate cu prezentul regulament.
9. Secretarul Comisiei asigură: pregătirea materialelor pentru şedinţele Comisiei;
difuzarea hotărîrilor Comisiei membrilor acesteia, ministerelor şi departamentelor interesate;
generalizarea rezultatelor executării hotărîrilor adoptate şi
informarea preşedintelui Comisiei despre aceasta; elaborarea planurilor de activitate a
Comisiei în baza propunerilor preşedintelui (vicepreşedintelui), membrilor Comisiei şi
autorităţilor administraţiei publice şi prezentarea lor spre aprobare la şedinţele Comisiei; altă
activitate a Comisiei sub aspect organizatoric, analitic şi informativ.
10. Membrii Comisiei îşi pierd calitatea de membri în momentul în care nu mai lucrează în
organismele sau instituţiile ce le reprezintă. Funcţiile membrilor eliberaţi le vor exercita
persoanele nou-desemnate în aceste funcţii, fără aprobarea lor prin hotărîre suplimentară de
Guvern.
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11. În activitatea Comisiei pot participa ca invitaţi şi alte persoane, reprezentanţi ai
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor de învăţămînt şi ştiinţifice,
întreprinderilor, organelor mass-media, organizaţiilor nonguvernamentale, altor
beneficiari de informaţie.
Capitolul IV
Organizarea activităţii Comisiei
12. Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe plenare organizate, de regulă, o dată în
trimestru, în prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor.
13. În afară de membrii Comisiei, la şedinţe pot participa şi persoane invitate. Lista
persoanelor invitate este întocmită de secretarul Comisiei şi coordonată cu preşedintele
acesteia.
14. Persoanele invitate la şedinţe au dreptul la vot consultativ.
15. Lucrările tehnice de secretariat şi localul desfăşurării şedinţelor se asigură de
Departamentul Tehnologii Informaţionale.
Capitolul V
Şedinţele Comisiei
16. Ordinea de zi a şedinţelor Comisiei se întocmeşte de secretar şi se prezintă, spre aprobare,
preşedintelui Comisiei cu cel puţin 10 zile înainte de convocarea şedinţei.
17. Ordinea de zi se aduce la cunoştinţa membrilor Comisiei şi, după caz, a persoanelor
invitate cu cel puţin 7 zile înainte de convocarea şedinţei.
18. Preşedintele Comisiei desemnează persoanele responsabile pentru pregătirea subiectelor
de pe ordinea de zi, a proiectelor de hotărîri şi a altor documente necesare.
19. Persoanele responsabile pentru pregătirea materialelor le prezintă membrilor Comisiei cu
cel puţin 5 zile înainte de convocarea şedinţei.
20. Procesul-verbal al şedinţei Comisiei se întocmeşte de către secretarul acesteia, în
termen de cel mult 2 zile de la data desfăşurării şedinţei şi se semnează de către preşedintele
şi secretarul Comisiei.
Capitolul VI
Hotărîrile Comisiei
21. În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia adoptă hotărîri în problemele ce ţin de competenţa
sa.
22. Hotărîrile Comisiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor Comisiei şi cu procedura
stabilită de Comisie. În caz de egalitate votul preşedintelui este decisiv.
23. Hotărîrile Comisiei sînt semnate de către preşedintele acesteia.
24. Hotărîrile Comisiei au un caracter de recomandare pentru toate autorităţile administraţiei
publice abilitate să promoveze politica dezvoltării societăţii informaţionale.
25. Utilizarea hotărîrilor Comisiei este monitorizată de organul de lucru al acesteia sau de
grupurile de lucru provizorii, constituite în acest scop.
26. Materialele informativ-analitice privind rezultatele realizării hotărîrilor adoptate de
Comisie sînt examinate periodic în cadrul şedinţelor acesteia.
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