I
NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Ca urmare a analizei efectuate în domeniul serviciilor de protecţie criptografică
şi tehnică a informaţiei, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova a
constatat că actele legislativ în vigoare ce reglementează licenţierea şi desfăşurarea
activităţii de protecţie criptografică şi tehnică a informaţiei nu corespund situaţiei de
fapt şi nu asigură pe deplin acordarea unor servicii calitative, precum şi nu permit
garantarea protejării informaţiei.
In conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) pct. 24 din Legea nr. 451-XV
din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător,
este supus licenţierii importul, exportul, proiectarea,
producerea
şi
comercializarea mijloacelor criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiei,
mijloacelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei; prestarea
serviciilor în domeniul protecţiei criptografice şi tehnice a informaţiei (cu excepţia
activităţii desfăşurate de autorităţile publice învestite cu acest drept prin lege).
Menţinerea în continuare a unei asemenea formulări nu corespunde exigenţelor
de moment vizînd protecţia informaţiilor, conţinînd în sine trei direcţii total diferite de
activitate, şi anume:
activităţi ce vizează mijloacele tehnice speciale destinate pentru obţinerea
ascunsă a informaţiei;
protecţia criptografică a informaţiei;
protecţia tehnică a informaţiei.
Fiecare din activităţile menţionate are caracteristici specifice principiale şi
urmează a fi examinate ca gen de activitate separat.
Scopul principal al licenţierii în domeniul activităţii ce ţine de mijloacele
tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei constă în organizarea
controlului strict privind circulaţia mijloacelor date. Cadrul legal în acest domeniu a
fost perfecţionat în anii 2008-2009, prin Legea nr. 18l-XVI din 10.07.2008 pentru
modificarea şi completarea unor acte legislative, precum şi Hotărîrea Guvernului
nr. 100 din 09.02.2009 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la importul,
exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor tehnice speciale
destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei şi a Clasificatorului mijloacelor
tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei".
Scopul principal al licenţierii în domeniul activităţii ce ţine de protecţia
criptografică şi cea tehnică a informaţiei este confirmarea competenţei profesionale
a solicitantului de licenţă şi asigurarea calităţii înalte a serviciilor prestate în aceste
domenii.
Luând în consideraţie faptul că în anul 2009 a intrat în vigoare Legea nr. 245
din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, care reglementează modul de
protecţie tehnică şi criptografică a informaţiilor atribuite la secret de stat, este
necesar de a perfecţiona legislaţia care reglementează activităţile ce ţin de protecţia
criptografică şi tehnică a informaţiei neatribuite la secret de stat.
De asemenea, legislaţia în vigoare conţine norme contradictorii în domeniul
licenţierii activităţilor ce ţine de protecţia informaţiilor. Astfel, prestarea serviciilor
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în domeniul protecţiei criptografice şi tehnice a informaţiei urmează a fi licenţiată
în conformitate cu art. 8 alin. (1) pct. 24) din Legea privind reglementarea prin
licenţiere a activităţii de întreprinzător. Totodată, prestarea acestor servicii în
volum parţial se subînţelege implicit şi în art. 6 lit. d) din Legea nr. 283 din 4 iulie
2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază, care stabileşte protejarea
întreprinderilor şi a firmelor contra spionajului industrial, în cadrul activităţii
particulare de detectiv.
Urmează de menţionat că, în prezent, legislaţia Republicii Moldova nu
defineşte noţiunea de „spionaj industrial" şi nu dezvăluie conţinutul activităţii de
protejare a întreprinderilor şi a firmelor contra spionajului industrial. Practica
denotă că activitatea dată reprezintă măsuri cu caracter de investigaţii şi de analiză,
în conformitate cu pregătirea specială de detectiv. însă, prestarea serviciilor
calitative în domeniul protecţiei criptografice şi tehnice a informaţiei necesită
prezenţa specialiştilor calificaţi cu altă pregătire decît cea de detectiv.
Totodată, avînd în vedere realităţile progresului tehnologic şi ţinînd cont de
necesitatea excluderii licenţelor pentru activităţi ce nu necesită un control strict din
partea statului, modificările propuse vizează excluderea licenţei pentru importul,
exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor criptografice şi
tehnice de protecţie a informaţiei.
In scopul creării unui cadru legal consolidat în domeniu, precum şi excluderii
paralelismului şi dublajului în licenţierea unor genuri de activitate, asigurării calităţii
înalte a serviciilor prestate în domeniul protecţiei criptografice şi tehnice a informaţiei,
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova propune operarea unor
modificări şi completări în Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de
întreprinzător, Legea privind activitatea particulară de detectiv şi de pază şi Legea
privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
Suplimentar, pentru a exclude presiunea financiară asupra antreprenorilor care
deţin licenţa eliberată potrivit normelor în vigoare, se propune eliberarea gratuită a
unei noi licenţe, în cazul corespunderii criteriilor stabilite în proiectul respectiv.
Implementarea proiectului nu necesită cheltuieli financiare suplimentare din
partea statului.
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