Decizia nr. 16/102 din 21 iulie 2017
CONSILIUL COORDONATOR
AL AUDIOVIZUALULUI
DIN REPUBLICA MOLDOVA
MD-2012, Chișinău, str. V. Pârcălab nr. 46
Tel.: (373 22) 27-75-51, fax: (373 22) 27-74-71
http://www.cca.md

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ И РАДИО
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
MD-2012, Кишинэу, ул. В. Пыркэлаб, №. 46
Тел.: (373 22) 27-75-51, факс: (373 22) 27-74-71
http://www.cca.md

DECIZIA nr. 16/102
din 21 iulie 2017
Cu privire la examinarea solicitării Serviciului de Informații și Securitate al
Republicii Moldova nr. 18/773 din 28 iunie 2017
La 30 iunie 2017, în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului, prin scrisoarea
Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 18/773 din 28 iunie 2017, a
parvenit spre examinare Concepția securității informaționale a Republicii Moldova.
Adoptarea Concepției este determinată de necesitatea protecției intereselor persoanelor,
societății, statului în spațiul informațional, de gravitatea și multitudinea amenințărilor la adresa
securității informaționale în societatea modernă, de necesitatea menținerii unui echilibru între
interesele persoanelor, societății și statului pentru asigurarea securității informaționale.
Concepția securității informaționale a Republicii Moldova reprezintă un sistem integrat de
opinii referitoare la scopurile, sarcinile, principiile și direcțiile de bază ale activității de asigurare
a nivelului necesar de securitate informațională și de protecție a informației în Republica Moldova.
Concepția securității informaționale a Republicii Moldova este constituită din 5
capitole:
Capitolul I. Descrierea situației și definirea problemei – în acest capitol este descrisă
situația actuală și este definită problema;
Capitolul II. Dispoziții generale – acest capitol descrie noțiunile principale, scopul și
obiectivul Concepției;
Capitolul III. Documente de politici și acte normative relevante – în cadrul acestui
capitol este prevăzut cadrul normativ în vigoare și actele normative ce urmează a fi elaborate
pentru soluționarea problemei;
Capitolul IV. Instrumentele și căile de soluționare a problemei – capitolul vizează
politica de stat în domeniul asigurării securității informaționale, sistemul de asigurare a securității
informaționale și obiectivele principale ale acestuia, sarcinile privind asigurarea securității
informaționale, metodele de asigurare a securității informaționale, colaborarea internațională în
problemele asigurării securității informaționale, organizarea sistemului de asigurare a securității
informaționale, precum și măsurile primordiale de realizare a politicii de stat privind asigurarea
securității informaționale;
Capitolul V. Evaluarea impacturilor, inclusiv pentru situațiile în care problema nu va
fi soluționată – în care sunt specificate amenințările la securitatea informațională și sursele de
amenințări la securitatea informațională.
Ca urmare a examinării solicitării nominalizate, având în vedere dezbaterile publice, în
temeiul prevederilor art. 39-41 din Codul audiovizualului nr. 260 din 27.07.2006, ale Statutului
CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433 din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
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DECIDE:
1. A aproba și a prezenta Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova
propuneri asupra Concepției securității informaționale a Republicii Moldova (PRO – (7) –
UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, I. COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA
și O. GUȚUȚUI).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția juridică și reglementări.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina
web a CCA.

PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL
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nr._____din __________ 2017
la nr. 18/773 din 28 iunie 2017

Serviciul de Informații și Securitate
al Republicii Moldova
Cu referire la solicitarea nr. 18/773 din 28 iunie 2017, prin prezenta, Consiliul Coordonator
al Audiovizualului, în limita competenței sale, vine cu următoarele propuneri asupra Concepției
securității informaționale a Republicii Moldova, înaintată spre examinare.
Astfel:
- La pct. 30 alin. (1) considerăm oportun eliminarea ghilimelelor de la sintagma armei
informaționale, deoarece între ghilimele expresia respectivă are sens peiorativ.
- La pct. 35 solicităm includerea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în șirul
instituțiilor care asigură securitatea informațională.
- La pct. 55 alin. (1), după cuvântul „unor” se adaugă cuvântul „state”.
- La pct. 55 alin. (5), după cuvântul „elaborarea” se adaugă cuvintele „și aplicarea”.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului va înainta propuneri exprese asupra Concepției
securității informaționale a Republicii Moldova doar după modificarea și introducerea segmentului
securizarea spațiului informațional audiovizual în Codul audiovizualului.
În acest sens, la 13 iunie 2017 a fost înaintat cu titlu de inițiativă legislativă Proiectul de
lege cu privire la modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.
260/2006. Prin acest Proiect de lege se propune asigurarea securității informaționale a statului și
introducerea noțiunii de securitate informațională în Codul audiovizualului. În urma
implementărilor prevederilor propuse în Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea
Codului audiovizualului va fi necesar de a preciza competențele Consiliului Coordonator al
Audiovizualului în domeniul supravegherii și protejării spațiului informațional.
Direcția juridică și reglementări
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