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COMUNICAT DE PRESĂ
La 12 decembrie 2010, pe pagina web a Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi
Comunicaţiilor (MTIC), la secţiunea „Transparenţă decizională” (http://www.mtic.gov.md/ocp/), a
fost publicat proiectul de lege „privind semnătura electronică şi documentul electronic”, în
redacţie nouă.
Scopul enunţat de autori este stabilirea cadrului legislativ compatibil cu prevederile cadrului
comunitar şi asigurarea utilizării eficiente, sigure şi fără costuri nejustificate a formelor alternative
de autentificare a semnăturii olografe. Documentul mai propune:
• simplificarea procedurilor de certificare, eliberare şi utilizare a semnăturii electronice;
• stabilirea mai multor forme de semnături electronice;
• reglementarea efectelor juridice ale utilizării semnăturii electronice;
• condiţii noi pentru serviciile de certificare etc.
Domeniul tehnologiilor informaţionale şi în special, al serviciilor electronice, este unul de
importanţă majoră şi mai multe evaluări indică asupra unor posibilităţi noi, pe care le poate genera
dezvoltarea în Republica Moldova a acestui sector, inclusiv anumite segmente ale acestuia. În
acelaşi timp, situaţia actuală atestă mai multe deficienţe, recunoscute şi de iniţiatorii noului
document, care califică reglementările existente drept ineficiente. În consecinţă, antrenarea în
dezbateri publice şi prezentarea propunerilor de perfecţionare a reglementărilor privind semnătura şi
documentul electronic ar putea contribui la promovarea unui document juridic adaptat real
necesităţilor şi priorităţilor domeniului, iar persoanele calificate pot prezenta soluţii şi mecanisme
inovatorii, pe care, deocamdată, autorităţile nu le cunosc suficient.
Pornind de la cele expuse şi de la importanţa problemelor abordate, îndemnăm toate organizaţiile,
instituţiile şi persoanele interesate să acorde atenţie proiectului de lege în cauză, să-şi expună opinia
şi propunerile asupra prevederilor acestuia, să ia poziţie faţă de oportunitatea promovării
documentului în redacţia actuală.
Propunerile, obiecţiile şi sugestiile asupra proiectului de document urmează a fi expediate în adresa
iniţiatorilor
de
la
Ministerul
Tehnologiilor
Informaţionale
şi
Comunicaţiilor
(andrei.cusca@mtic.gov.md) urmînd a fi examinate în procedura de consultare publică şi asigurare
a transparenţei decizionale, dar pot fi expediate şi pe adresa ADEPT (adept@e-democracy.md),
pentru sistematizare şi remitere a opiniilor consolidate.
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