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Domnului Mihail COTOROBAI, 
Avocat al Poporului (Ombudsman)

Stimate domnule COTOROBAI,

Urmare a examinării demersului Dumneavoastră nr. 12-4/23 din 16 aprilie 2020 
privind unele recomandări referitoare la asigurarea respectării dreptului de acces la 
informaţii şi petiţionare, comunicăm următoarele.

Cu referire la recomandarea privind excluderea pct.16 din anexa la Dispoziţia 
Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova nr. 1/2020, ţinem să 
remarcăm că extinderea termenelor de soluţionare a solicitărilor nu constituie în sine o 
restricţie a dreptului privind accesul la informaţii de interes public, ci este o măsură 
proporţională, determinată de circumstanţele situaţiei excepţionale, care vine să 
asigure, de fapt, exercitarea efectivă a acestui drept.

Este de remarcat că termenul extins de soluţionare a solicitărilor de informaţii şi 
a petiţiilor se aplică doar în privinţa cazurilor care nu au tangenţă cu aspectele ce ţin de 
prevenirea şi combaterea infecţiei cu COVID-19.

Totodată, se va ţine cont de faptul că această măsură este instituită în situaţia în 
care este dificil de anticipat evoluţia evenimentelor şi de prestabilit o listă exhaustivă 
de acţiuni pentru entităţile publice şi sectorul privat. Anume reieşind din condiţiile 
specifice de activitate a autorităţilor publice în perioada stării de urgenţă a fost 
suspendată curgerea unui şir de termene (de prescripţie, de decădere, de prezentare a 
rapoartelor ş.a.).

Cât priveşte soluţionarea cererilor în cazul persoanelor cu dizabilităţi, 
menţionăm că, prin derogare de la prevederile pct. 46 din Instrucţiunea privind 
determinarea gradului de dizabilitate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.357/2018, 
pentru persoanele a căror grad de dizabilitate expiră în perioada stării de urgenţă, gradul 
de dizabilitate se prelungeşte din oficiu de către Consiliul Naţional pentru 
Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă până la ridicarea stării de urgenţă 
(a se vedea pct. 18 din Dispoziţia nr. 10/2020).

în acelaşi timp, menţionăm că în conformitate cu prevederile statuate la art.2 
pct.7) din Hotărârea Parlamentului nr.55/2020 privind declararea stării de urgenţă, 
Comisia pentru Situaţii Excepţionale a dispus măsuri prompte şi clare privind
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informarea opiniei publice, prin toate mijloacele disponibile, despre acţiunile 
întreprinse de autorităţi pentru prevenirea şi combaterea răspândirii infecţiei cu Codid- 
19, precum şi despre regulile de comportare în perioada stării de urgenţă generată de 
această epidemie.

în acest sens, informaţia privind activitatea autorităţilor/structurilor publice 
antrenate în prevenirea şi combaterea infecţiei cu COVID-19 este adusă imediat la 
cunoştinţă publicului larg, în special prin intermediul mijloacelor de comunicare în 
masă, cu publicarea deciziilor respective pe pagina web oficială a Guvernului.

De asemenea, Comisia a instituit unele măsuri care au menirea să elimine 
tentativele de dezinformare a cetăţenilor, prin blocarea informaţiilor false privind 
evoluţia Covid-19, în cazul difuzării acestora prin intermediul serviciilor de 
comunicare on-line (a se vedea pct. 10-13 din Dispoziţia nr. 3 din 23 martie 2020).

Cu referire la aspectele ce ţin de aplicarea semnăturii electronice, potrivit pct. 14 
din Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale nr. 6 din 26 martie 2020, 
valabilitatea certificatelor de chei publice pentru semnătura mobilă care a expirat sau 
expiră pe durata stării de urgenţă se prelungeşte de drept, pe toată durata stării de 
urgenţă.
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In aceste condiţii, Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică, în 
calitate de prestator al serviciului de certificare a cheilor publice, continuă să presteze 
serviciul respectiv, cu respectarea cerinţelor de rigoare, pentru a asigura activitatea atât 
a sectorului privat, cât şi a celui public, iar operatorii de semnătură mobilă asigură 
prestarea serviciului de semnătură electronică de la distanţă.

în acelaşi timp, Serviciul de Informaţii şi Securitate, în calitatea sa de organ 
responsabil de controlul în domeniul aplicării semnăturii electronice, a atenţionat 
despre necesitatea verificării, conform cadrului normativ, a identităţii persoanei pentru 
care se eliberează un certificat al cheii publice, precum şi în procesul creării şi 
certificării cheilor publice ale utilizatorilor semnăturii electronice, inclusiv în cazul 
utilizării dispozitivului securizat de creare a semnăturii în baza cartelei SIM.

Cu respect,

Secretar general al Guvernului Liliana IACONI
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