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TABELUL 

de sinteză a obiecțiilor și propunerilor din raportul de expertiză anticorupție la  

proiectul de Lege privind protecția datelor cu caracter personal 

 

 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

instituției 

Norma 

juridică la 

care sînt 

obiecţii sau 

propuneri 

Obiecţia/propunerea formulată Acceptare/argumentare neacceptări 

1 Centrul 

Național 

Anticorupție 

(expertiza 

anticorupție) 

Art.2 şi 

art.81  

 

 

Articolul 2. Domeniul material de aplicare Domeniul de 

acțiune al prezentei legi se extinde asupra:  

a) prelucrării datelor cu caracter personal efectuate pe teritoriul 

Republicii Moldova, inclusiv informațiilor care consemnează 

date cu caracter personal atribuite la secret de stat, secret 

profesional, secret bancar, secret medical, secret comercial, 

secret fiscal și altor informații cu accesibilitate limitată sau 

operațiunilor administrative desfășurate în legătură cu 

gestionarea dosarului civil, contravențional sau penal, precum 

și mijloacelor utilizate în acest sens. Articolul 81. Accesul și 

păstrarea materialor investigației  

(3) În cazul în care materialele investigației conțin informații 

atribuite la secret de stat, secret comercial, secret bancar sau 

secret al dosarului special, informații ce țin de 

confidențialitatea procesului contravențional sau penal sau alte 

informații oficiale cu accesibilitate limitată, Centrul 

restricționează accesul la acestea.  

(10) Materialele investigației care conțin secret de stat se 

păstrează în arhivele instituțiilor menționate în alin. (8) și (9), 

în condiții speciale prevăzute de legislația în vigoare. 

Obiecții: Pentru început menţionăm că obiecţiile înaintate în 

prezentul capitol va atenţiona repetat asupra riscurilor 

identificate vis-a-vis de noua reglementare a Legii nr.133/2011 

privind protecţia datelor cu caracter personal, de care autorul ar 

Nu se acceptă.  
Potrivit art. 2 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 133 din 08 

iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal 

domeniul de acțiune al legii se extinde inclusiv 

asupra  prelucrării datelor cu caracter personal 

atribuite la secret de stat în cadrul acţiunilor de 

prevenire şi investigare a infracţiunilor, punerii în 

executare a sentinţelor de condamnare şi al altor acţuni 

din cadrul procedurii penale sau contravenţionale în 

condiţiile legii. 

Avînd în vedere cele menționate supra, obiecțiile 

formulate de CNA în partea ce vizează art.2 alin. (2) 

lit. a) că ar depăși cadrul legal în vigoare și ar 

compromite asigurarea realizării sarcinilor actvității 

speciale de investigație, nu pot fi reținute și nu sunt 

argumentate, fiind expuse niștre presupuneri ce nu sunt 

bazate temeinic (ar putea.., ar exista.., aparent... etc.).  

Un șir de organe de stat în scopul tăinuirii sau limitării 

acesului la informații aplică secretizarea excesivă 

inclusiv asupra informațiilor ce țin de protecția datelor 

cu caracter personal – dreptul la viața privată, viața 

intimă a persoanei  etc.  

Potrivit art. 8 alin. (1) al Legii cu privire la secretul de 

stat, nu se atribuie la secret de stat şi nu pot fi 
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trebui să ţină cont. În mare parte obiecţiile date au fost 

evidenţiate în cadrul  procesului de avizare, însă asupra celor 

de care nu s-au acceptat Centrul Naţional Anticorupţie, 

comunică repetat. În ceea ce priveşte domeniul de acţiune a 

normelor propuse la art.2 alin.(2) lit.a) din proiect invocăm că 

normele propuse contravin cadrului naţional, inclusiv celui în 

materie procesual penală. Conform Legii nr.245/2008, 

informaţia atribuită la secret de stat reprezintă „informaţii 

protejate de stat în domeniul apărării naţionale, economiei, 

ştiinţei şi tehnicii, relaţiilor externe, securităţii statului, 

asigurării ordinii de drept şi activităţii autorităţilor publice, a 

căror divulgare neautorizată sau pierdere este de natură să 

aducă atingere intereselor şi/sau securităţii Republicii 

Moldova”. Astfel, făcând obiectul de reglementare al 

prezentului proiect, această categorie de informaţii (secret de 

stat) automat cade sub incidenţa tuturor normelor propuse, 

inclusiv în partea ce ţine de asigurarea accesului, transmiterea 

informaţiei date etc. către „inspectorii de protecţie a datelor cu 

caracter personal” a acestor date restricţionate. Potrivit art. 29 

din legea sus-citată „Cetăţeanul căruia i s-a perfectat dreptul de 

acces la secretul de stat este obligat: a) să nu admită 

divulgarea, prin orice metodă, a secretului de stat care i-a fost 

încredinţat sau i-a devenit cunoscut în legătură cu îndeplinirea 

obligaţiilor funcţionale; [...] d) să execute cerinţele asigurării 

regimului secret; [...] f) să respecte alte prevederi ale legislaţiei 

privind secretul de stat.”. Respectiv proiectul contravine 

cerinţelor înaintate de Legea nr.245/2008 în partea ce vizează 

asigurarea accesului la datele atribuite la secret de stat. 

Subsidiar, menţionăm că norma propusă va avea un impact 

direct şi reprezintă o ingerinţă pentru activitatea speciale de 

investigaţii, acţiunile, măsurile şi tehnicile cărei sunt atribuite 

la secret de stat, în temeiul art.7 subpct.4) din Legea 

nr.254/2008: „(1) În modul stabilit de prezenta lege sunt 

atribuite la secret de stat informaţiile: [...] 4) din domeniul 

securităţii statului şi asigurării ordinii de drept privind: a) 

secretizate informaţiile privind faptele de încălcare a 

drepturilor şi libertăţilor omului şi ale cetăţeanului; 

faptele de încălcare a legii de către autorităţile publice 

şi persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul 

acestora. În acest sens, în cazul în care a fost stabilită o 

încălcare a principiilor de protecție a datelor cu 

caracter personal Centrul trebuie să dispună de 

pîrghiile necesare pentru ca persoana să cunoască 

despre încălcarea dreptului său.  

Mai mult, Centrul nu este absolvit de obligația 

respectării normelor procesual penale și 

contravenționale de ridicare a obiectelor și 

documentelor ce conțin informații care constituie 

secret de stat, comercial, bancar. 

Nu în ultimul rînd, toate dispozițiile invocate de CNA 

în partea ce vizează respectarea normelor de 

conformitate privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal, sunt în contradicție cu argumentele expuse, 

or acestea denotă obligativitatea respectării și aplicării 

Legii privind protecția datelor cu caracter personal, 

inclusiv în activitatea specială de investigație, iar 

supravegherea respectării conformității prelucrării 

datelor cu caracter personal în acest sector este 

pusă în temeiul legii, în sarcina Centrului Național 

pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. 
Suplimentar, este de menționat că practica 

internațională oferă autorităților de protecție a datelor 

cu caracter personal, dreptul de a avea acces la orice 

tip de informații, indiferent de gradul de securizare și 

clauza de confidențialitate, fie secret de stat, 

confidențialitatea urmăririi penale sau 

contravenționale, și de a verifica dacă prin aceste 

metode de colectare și utilizare a datelor, nu se încalcă 

drepturile omului, în special în partea ce vizează 

inviolabilitatea vieții intime, familiale și private. 
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efectivul, forţele, conţinutul, planurile, organizarea, finanţarea 

şi asigurarea tehnico-materială, formele, tactica, metodele, 

mijloacele şi rezultatele activităţilor de informaţii, de 

contrainformaţii şi operative de investigaţii; [...] b) persoanele 

care colaborează sau au colaborat confidenţial cu organele care 

desfăşoară activităţi de informaţii, de contrainformaţii şi 

operative de investigaţii; c) forţele, mijloacele şi metodele de 

asigurare a protecţiei de stat părţii vătămate, martorilor şi altor 

persoane care acordă ajutor în procesul penal;”. În acest 

context, Codul de procedură penală, cât şi Legea nr.59/2012 

privind activitatea specială de investigaţii stabilesc expres 

categoriile de subiecţi care pot avea acces la 

materialele/informaţiile în cadrul desfăşurării activităţilor de 

investigare (inclusiv la materialele din dosarele penal). Astfel, 

art.212 din Codul procesual penal prevede expres: 

„Confidenţialitatea urmăririi penale. (1) Materialele urmăririi 

penale nu pot fi date publicităţii decât cu autorizaţia persoanei 

care efectuează urmărirea penală şi numai în măsura în care ea 

consideră că aceasta este posibil, cu respectarea prezumţiei de 

nevinovăţie, şi ca să nu fie afectate interesele altor persoane şi 

ale desfăşurării urmăririi penale în condiţiile Legii nr.133 din 8 

iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.” 

(Legea nr.133/2011 în vigoare). La fel, Codul de procedură 

penală reglementează - „Apărarea secretului de stat în procesul 

penal” (a se vedea art.213 din cod). Legea nr.59/2012, obligă 

subiecţii implicaţi în activitatea specială de investigaţii să 

respecte protecţia datelor cu caracter personal în cadrul 

activităţii - art.5 „(1) Persoanele care au acces la datele cu 

caracter personal ale persoanei supuse măsurii speciale de 

investigaţii sunt obligate să păstreze confidenţialitatea datelor 8 

respective în conformitate cu prevederile Legii nr.133 din 8 

iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. (2) 

Accesul la dosarul special sau la materialele din dosar al altor 

persoane decât cele care investighează dosarul special este 

interzis, cu excepţia conducătorului subdiviziunii specializate a 

Constatăm, că practica dată este aplicată pe deplin de 

statele UE și nu aduce nici o ingerință în activitatea 

organelor de drept. Mai mult ca atît, autoritatea de 

supraveghere  este un echilibru dintre activitățile 

acestor organe și respectarea drepturilor omului  în 

partea ce ține de conformitatea prelucrării datelor cu 

caracter personal, îmbunătațind activitatea organelor de 

drept. 

Menționăm că toate acțiunile Centrului sunt supuse 

controlului judectoresc, controlului Parlamentar. 

Mai mult, toate aceste competențe sunt specifice 

tututor autorităților de supraveghere a prelucrării 

datelor cu caracter personal, fiind conferinte în temeiul 

Convenţiei nr. 108 din 28 ianuarie 1981 pentru 

protecţia persoanelor referitor la prelucrarea 

automatizată a datelor cu caracter personal, 

Protocolului adiţional la Convenţia pentru protecţia 

persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a 

datelor cu caracter personal, Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 

libera circulație a acestor date și  Directivei (UE) 

2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice 

referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de 

către autoritățile competente în scopul prevenirii, 

depistării, investigării sau urmăririi penale a 

infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind 

libera circulație a acestor date. 

Astfel, în acest context art. 58 din Regulamentul (UE) 

2016/679 statuează expres aceste competențe de 

investigare pentru autoritatea de supraveghere a datelor 

cu caracter personal, precum este Centrul. În special, 

autoritatea de supraveghere are dreptul de a obține, din 
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organului respectiv, în limitele competenţei, şi a procurorului 

care a autorizat măsura specială de investigaţii sau a solicitat 

autorizarea acesteia de către judecătorul de instrucţie, precum 

şi cu excepţia judecătorului de instrucţie care a autorizat 

măsura specială de investigaţii.”. Prin urmare, prevederile 

propuse la art.2 depăşeşte cadrul legal în vigoare şi vin să 

compromită asigurarea realizării sarcinilor activităţii speciale 

de investigaţii. Atenţionăm, că orice imixtiune în activitatea 

ofiţerului de urmărire penală este interzisă, inclusiv la datele 

investigaţiilor (art.57 alin.(4) din Codul de procedură penală), 

iar ofiţerii de investigaţii, care efectuează activitatea specială 

de investigaţii, îşi realizează sarcinile în mod independent, cu 

excepţia cazului când acţiunea specială de investigaţii este 

dispusă şi coordonată sau este condusă în cadrul procesului 

penal de către procuror sau de către ofiţerul de urmărire penală, 

în interacţiune sau în conlucrare cu colaboratorii confidenţiali 

(art.6 alin.(3) din Legea nr.59/2012 privind activitatea specială 

de investigaţii). Obiecţia dată este valabilă pentru prevederile 

art.81 alin.(3) şi alin.(10) din proiect. 

Recomandări: 1) Substituirea sintagmei „inclusiv informaţiilor 

care consemnează date cu caracter personal atribuite la secret 

de stat, secret profesional, secret bancar, secret medical, secret 

comercial, secret fiscal şi altor informaţii cu accesibilitate 

limitată sau operaţiunilor administrative desfăşurate în legătură 

cu gestionarea dosarului civil, contravenţional sau penal, 

precum şi mijloacelor utilizate în acest sens;” cu sintagma „în 

limitele legislaţiei în vigoare”. 2) Excluderea art.81 alin.(3) şi 

alin.(10) din proiect. 

partea operatorului și a persoanei împuternicite de 

operator, accesul la toate datele cu caracter personal și 

la toate informațiile necesare pentru îndeplinirea 

sarcinilor sale, de a obține accesul la oricare dintre 

incintele operatorului și ale persoanei împuternicite de 

operator, inclusiv la orice echipamente și mijloace de 

prelucrare a datelor (art. 58 alin. (1) lit. e) și lit. f)). 

 

Subliniem faptul că, CNPDCP nu urmărește scopul de 

a interveni în activitatea autorităților publice (organelor 

ce efectuează activitatea specială de investigații), ci de 

a efectua controlul legalității prelucrării datelor cu 

caracter personal ale subiectului  de date de către 

entități, în calitate de operatori de date cu caracter 

personal, care au obligația de a asigura 

confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter 

personal prelucrate.  

Menționăm că, pentru majoritatea angajaților Centrului  

s-a perfectat dreptul de acces la secret de stat. În 

aceiași ordine de idei menționăm, că reieșind din 

atribuțiile sale legale, Centrul este în drept să 

investigheze orice incident de securitate, inclusiv ce 

ține de scurgerea unor informații ce conțin date cu 

caraceter persoanl din oricare sistem informațional, 

chiar și ale CNA. În aceste situații Centrul este organul 

care efectuează investigarea. 

Astfel, una din atribuțiile principale ale Centrului este 

de a asigura securitatea datelor cu caracter personal, 

indiferent de modul și locul de păstrare a acestora.  

 

 

2  Art.2 

alin.(2) lit. 

d) 

(2) Domeniul de acţiune al prezentei legi se extinde asupra:  

d) prelucrării datelor cu caracter personal de către operatori - 

organe de ocrotire a legii, care au competențe stabilite prin lege 

în scopul prevenirii, investigării, depistării și/sau urmăririi 

Nu se acceptă.  
Reiterăm că prin reglementarea în cauză, inclusiv 

dispozițiile cap. VII s-a trasat scopul de a asigura 

implementarea Directivei nr. 2016/680 a 
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penale a infracțiunilor sau executării pedepselor penale, 

detenția preventivă, inclusiv protejarea și prevenirea 

amenințărilor la adresa ordinii publice, securității de stat și 

securității naționale și în cadrul dosarului sau acțiunilor 

speciale de investigație. 

Obiecții: Cu referire la art.2 alin.(2) lit.d) care stabileşte un alt 

domeniu de acţiune al proiectului şi anume: „prelucrarea 

datelor cu caracter personal de către operatori - organe de 

ocrotire a legii, care au competenţe stabilite prin lege în scopul 

prevenirii, investigării, depistării şi/sau urmăririi penale a 

infracţiunilor”, statuăm că şi în cazul dat, normele propuse sunt 

abuzive în raport cu activitatea specială de investigaţii şi a 

statutului ofiţerului de urmărire penală/procurorului şi ale altor 

organe de drept. La acest capitol, menţionăm că art.3 alin.(1) 

din Legea nr.333 din 10.11.2006 privind statutul ofiţerului de 

urmărire penală, prevede expres „în exercitarea atribuţiilor, 

ofiţerul de urmărire penală este independent, se supune numai 

legii, indicaţiilor scrise ale conducătorului organului de 

urmărire penală, ale procurorului şi hotărârilor instanţei de 

judecată, emise în limitele competenţei lor şi în conformitate 

cu legislaţia în vigoare.”. Orice imixtiune în activitatea 

ofiţerului de urmărire penală este interzisă şi acesta se supune 

doar prevederilor Cod de procedură penală şi indicaţiilor scrise 

ale procurorului şi ale conducătorului organului de urmărire 

penală (a se analiza art.57 alin.(4) din Codul de procedură 

penală). Art.6 alin.(3) din Legea nr.59 din 29.03.2012 privind 

activitatea specială de investigaţii, la fel, garantează 

independenţa ofiţerului de investigaţii „ Ofiţerul de investigaţii 

care efectuează activitatea specială de investigaţii îşi realizează 

sarcinile în mod independent, cu excepţia cazului când 

acţiunea specială de investigaţii este dispusă şi coordonată sau 

este condusă în cadrul procesului penal de către procuror sau 

de către ofiţerul de urmărire penală, în interacţiune sau în 

conlucrare cu colaboratorii confidenţiali”. Astfel, domeniul de 

reglementare propus depăşeşte limitele legale statuate în 

Parlamentului European și Consiliului, din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la 

prelucrarea datelor cu caracter personal de către 

autoritățile competente în scopul prevenirii, 

depistării, investigării sau urmăririi penale a 

infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind 

libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, document 

juridic internațional prin care Uniunea Europeană a 

delegat dreptul de investigare a prelucării datelor cu 

caracter personal efectuat în cadrul urmăririi penale, 

autorităților naționale de supraveghere a prelucării 

datelor cu caracter personal.  

Menționăm că Centrul nu efectuiază verificarea 

activității de urmărire penală sau a activității speciale 

de investigații, dar se limitează la investigarea 

conformității prelucrării datelor cu caracter personal. 

 

Subliniem faptul că, clauza legală ce reglementează 

prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul 

poliţienesc a fost instituită deja și este prevăzută la 

moment la art. 2 alin. (2) lit. d) Legea nr. 133. În 

formularea actuală domeniul de acţiune al acestei legi 

se extinde asupra prelucrării datelor cu caracter 

personal în cadrul acţiunilor de prevenire şi investigare 

a infracţiunilor, punerii în executare a sentinţelor de 

condamnare şi al altor acţuni din cadrul procedurii 

penale sau contravenţionale în condiţiile legii. 

În acest context, este de menționat că la 28 aprilie 2016 

a fost adoptată Legea nr. 87 (publicată în Monitorul 

Oficial nr. 156/306 din 07.06.2016) prin care au fost 

operate modificări/completări la un şir de legi, fiind 

înserate dispoziții legale ce vizează prelucrarea datelor 

cu caracter personal în sectorul poliţienesc, după cum 

urmează:  
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legislaţia procesual penală. De asemenea, putem menţiona că 

legalitatea desfăşurării măsurilor speciale de investigaţii în 

corelaţie cu încălcarea respectării drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale este verificată de către instanţa de 

judecată şi procuror, care autorizează sau anulează măsurile 

efectuate. Astfel, normele de la art.2 alin.(2) lit.d) vin să 

compromită asigurarea realizării sarcinilor activităţii speciale 

de investigaţii, reprezentând în esenţă, o imixtiune în 

activitatea acestora, precum şi în activitatea ofiţerilor de 

urmărire penală şi a procurorilor. Considerăm absolut necesar 

excluderea art.2 alin.(2) lit.d) din textul proiectului, precum şi 

a oricăror prevederi ce vin să aducă restricţii şi ingerinţe în 

activitatea specială de investigaţii. 

Recomandări: Excluderea art.2 alin.(2) lit.d) din textul 

proiectului. Totodată, considerăm oportun completarea art.2 

alin.(3) cu o literă nouă care să prevadă „d) prelucrării datelor 

cu caracter personal de către organele de drept, care au 

competenţe stabilite prin lege, în scopul prevenirii, investigării, 

depistării şi/sau urmăririi penale a infracţiunilor sau executării 

pedepselor penale, detenţia preventivă, inclusiv protejarea şi 

prevenirea ameninţărilor la adresa ordinii publice, securităţii de 

10 stat şi securităţii naţionale şi în cadrul dosarului sau 

acţiunilor speciale de investigaţie”. 

1.Cod de procedură penală. 

Art. 15 alin. (2) stipulează că la efectuarea acţiunilor 

procesuale nu poate fi acumulată fără necesitate 

informaţie despre viaţa privată şi intimă a persoanei. 

La cererea organului de urmărire penală şi a instanţei 

de judecată, participanţii la acţiunile procesuale sînt 

obligaţi să nu divulge asemenea informaţii şi despre 

aceasta se ia un angajament în scris. Prelucrarea 

datelor cu caracter personal în cadrul procesului penal 

se efectuează în conformitate cu prevederile Legii 

nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu 

caracter personal. 

 

2. Legea nr. 59 din 29.03.2012 cu privire la 

activitatea specială de investigaţie. 

Art. 5 alin. (1), persoanele care au acces la datele cu 

caracter personal ale persoanei supuse măsurii speciale 

de investigaţii sînt obligate să păstreze 

confidenţialitatea datelor respective în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind 

protecţia datelor cu caracter personal.  

3. Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la Poliţie 

şi statutul poliţistului  

Art. 16 alin. (3), prelucrarea, transmiterea şi 

distrugerea datelor cu caracter personal deţinute de 

Poliţie se efectuează în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor 

cu caracter personal.  

4. Legea nr. 1104 din 06.06.2002 cu privire la 

Centrul Naţional Anticorupţie  

Articolul 6 lit. m), să prelucreze date cu caracter 

personal, inclusiv în scop de analiză informaţională şi 

strategică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 

din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter 

personal.  
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Avînd în vedere specificul legislaţiei Republicii 

Moldova, în special, codificarea normelor de procedură 

penală şi rigiditatea activităţii speciale de investigaţii, 

este necesară intervenţia pentru a asigura o 

sincronizare în materie de protecţie a datelor cu 

caracter personal. 

 

O altă lege care a adus atribuții noi Centrului este 

Legea nr. 120 din 21 septembrie 2017 cu privire la 

prevenirea și combaterea terorismului. Activitatea de 

prevenire și combatere a terorismului va fi exercitată în 

mod special de Serviciul de Informații și Securitate 

care prelucrează un volum extrem de mare de date 

personale, iar controlul conformității prelucrărilor de 

date cu caracter personal se efectuează de către Centru.  

Prin spectrul de modificări legislative arătat supra, 

Centrul a dobândit competență de a investiga 

prelucrarea datelor cu caracter personal atribuite 

inclusiv la secret de stat etc.  

3  Art.4 Articolul 4. Principiile aferente prelucrării datelor personale (1) 

Datele personale urmează a fi: [...] c) adecvate, relevante și 

limitate la ceea ce este necesar în legătură cu realizarea 

obiectivelor pentru care sunt prelucrate („minimizarea 

datelor”); d) exacte și, dacă este necesar, actualizate. Trebuie 

să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele 

personale care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru 

care sunt prelucrate, sunt șterse, distruse sau rectificate fără 

întârziere („exactitate”); [...] f) prelucrate într-un mod care 

asigură securitatea adecvată a datelor personale, inclusiv 

protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și 

împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, 

prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice 

corespunzătoare („integritate și confidențialitate”); [...] (2) 

Operatorul este responsabil de asigurarea conformării cu 

Nu se acceptă. Principiile protecției datelor trebuie să 

se aplice oricărei informații referitoare la o persoană 

fizică identificată sau identificabilă. 

Art. 4 alin. (1) din proiect statuează operatorilor de 

date ansamblul principiilor – reguli, care urmează a fi 

respectate la prelucrarea datelor cu caracter personal și 

reprezintă elemente fundamentale ale prelucrării 

datelor personale. 

Prin urmare, esența art. 4 este redată sub forma unor 

reguli de bază și fundamentale, necesar a fi 

implementate și asigurate de către fiecare operator în 

parte. 

Detalierea fiecărui principiu în parte este expusă în 

următoarele articole din proiect. Ca de exemplu 

articolul 11 Minimizarea datelor prelucrate în 
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alin.(1) și poate demonstra acestă respectare 

(„responsabilitate”). Datele personale urmează a fi prelucrate 

sub răspunderea operatorului, care asigură și demonstrează 

conformitatea fiecărei operațiuni de prelucrare cu dispozițiile 

prezentei legi. 

Obiecții: Pentru început menţionăm că principiile stabilite la 

alin.(1) trebuie respectate de către toţi operatorii, iar în cazul 

încălcării acestor principii, CNPDCP este în drept să atragă la 

răspundere administrativă conform art.89 din proiect. 

Respectarea unor principii trebuie materializate prin stabilirea 

clară a condiţiilor ce urmează a fi respectate, cu evitarea unor 

formulări generale impuse, precum cele evidenţiate la alin.(1). 

Este practic imposibil, să respecţi careva cerinţe dacă acestea 

nu sunt clar identificate/expuse pentru subiecţii ce urmează a le 

respecta. Cu referire la alin.(2) considerăm că norma dată este 

expusă într-o formă abuzivă, iar la aplicare ea va crea 

circumstanţe obscure/neclare pentru operatori, ceea ce 

reprezintă un risc de corupţie. Atenţionăm că principiile sunt 

idei călăuzătoare. Respectiv, alin.(2) nu corespunde denumirii 

articolului şi domeniului reglementat de acesta. Totodată, 

riscul normei sporeşte pe măsură ce acest alineat stabileşte 

obligativitatea demonstrării de către operatori a respectării 

cerinţelor legale. În acest sens, atenţionăm asupra principiului 

prezumţiei de nevinovăţie, principiu consfinţit atât de 

Constituţia Republicii Moldova la art.21, cât şi în Convenţia 

pentru 11 apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale nr.1950 din 04.11.1950, prin prisma art.6 pct.2. 

Subsidiar, art.375 din Codul contravenţional „Prezumţia de 

nevinovăţie. (1) Persoana acuzată de săvârşirea unei 

contravenţii se consideră nevinovată atâta timp cât vinovăţia sa 

nu este dovedită în modul prevăzut de prezentul cod. (2) 

Nimeni nu este obligat să dovedească nevinovăţia sa.”. Astfel, 

sintagma „asigură și demonstrează conformitatea fiecărei 

operațiuni” impune obligaţia operatorului de a demonstra că 

acesta nu a încălcat prevederile legislaţie, la modul practic 

scopul identificării subiectului de date, prevede 

reguli concrete în partea ce vizează respectarea acestui 

principiu. 

De asemenea, art. 29 din proiectul legii, intitulat 

Responsabilitatea operatorului, materializează clar 

condițiile ce urmeză a fi respectate de către operator. 

Deci, operatorul trebuie să fie obligat să implementeze 

măsuri adecvate și eficace și să fie în măsură să 

demonstreze conformitatea activităților de prelucrare 

cu prezentul regulament, inclusiv eficacitatea 

măsurilor. Aceste măsuri  trebuie să țină seama de 

natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile 

prelucrării, precum și de riscul pentru drepturile și 

libertățile persoanelor fizice. 

Suplimentar, cităm mai jos prevederile Ghidului 

practic privind utilizarea datelor cu caracter personal în 

sectorul polițienesc, adoptat de către Comitetul 

Consultativ al Convenției 108: 

„Conform principiului responsabilității, poliția, ca și 

ceilalți operatori de date, este responsabilă de 

prelucrarea datelor pe care o efectuează. Aceasta 

implică faptul că trebuie să fie în măsură să 

demonstreze în orice moment că activitățile sale de 

prelucrare respectă normele de protecție a datelor. 

În plus, este necesar ca poliția să implementeze în mod 

activ măsuri pentru protejarea și promovarea protecției 

datelor în toate activitățile sale... 

...Operatorul de date ar trebui să evalueze și să 

demonstreze dacă scopul prelucrării poate fi 

realizat într-un mod care are un impact mai redus 

asupra dreptului la viață privată și a protecției 

datelor și dacă prelucrarea unor categorii speciale de 

date nu reprezintă un risc de discriminare pentru 

persoana vizată. 

Spre regret, pînă în prezent, CNA nu a informat 
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acesta trebuie să demonstreze nevinovăţia, fapt ce contravine 

legislaţiei naţionale. Demonstrarea conformităţii principiilor 

legale se prezintă ca cerinţe excesive pentru operatori şi 

reprezintă un risc de corupţie. Totodată, reglementările 

ambiguu vor genera imposibilitatea tragerii la răspundere a 

persoanelor vinovate pentru aplicarea abuzivă a normelor 

propuse la art.89 din proiect. 

Recomandări: Excluderea art.4 alin.(2) din proiect. 

Centrul despre implementarea prezentului ghid.  

 

 

 

4  Art.6 

alin.(1), 

art.55 

alin.(4), 

art.78 

Articolul 6. (1) Centrul National pentru Protecția Datelor cu 

Caracter Personal (în continuare - Centrul) este autoritatea 

publică de asigurare a dreptului la protecția datelor personale, 

inclusiv ce derivă din dreptul constituțional la inviolabilitatea 

vieții intime, familiale și private și este autoritatea învestită cu 

dreptul inalienabil de a efectua supravegherea, prevenirea 

cazurilor de încălcare a prezentei legi (prin informare, instruire, 

reglementare și alte acțiuni ce nu vin în contradicție cu legea), 

de a efectua investigarea respectării principiilor de protecție a 

datelor personale prevăzute de legislația în vigoare, precum și 

stabilirea politicilor în domeniul dat etc. Articolul 55. (4) 

Centrul este competent să supravegheze, să reglementeze și să 

investigheze modul de prelucrare a datelor personale de către 

organele de ocrotire a legii în conformitate cu prezenta lege, 

Legea privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu 

Caracter Personal al Republicii Moldova și alte acte normative. 

Centrul va ține cont de caracterul specific al activității acestor 

autorități. 78. Investigația (1) Investigația reprezintă activitatea 

desfășurată de către inspectorii de protecție a datelor, de 

conducătorii subdiviziunilor specializate din cadrul Centrului 

în scopul de verificare a respectării cerințelor prezentei legi și 

altor acte normative ce vizează domeniul protecției datelor 

personale de către: operatori, operatori asociați, persoane 

împuternicite de operatori, destinatari, precum și entități care 

nu sunt considerate a fi destinatari (organele de ocrotire a 

legii), terți, indiferent de tipul proprietății și domeniul de 
activitate, forma juridică de organizare. [...] (9)În cadrul 

Nu se acceptă.  

Remarcăm art. 58 din noul Regulament 2016/679, care 

prevede competențele de investigație a autorităților de 

supraveghere a protecției datelor cu caracter personal 

prevede, inclusiv următoarele: 

a) de a da dispoziţii operatorului şi persoanei 

împuternicite de operator şi, după caz, 

reprezentantului operatorului sau al persoanei 

împuternicite de operator să furnizeze orice informaţii 

pe care autoritatea de supraveghere le solicită în 

vederea îndeplinirii sarcinilor sale; 

e) de a obţine, din partea operatorului şi a persoanei 

împuternicite de operator, accesul la toate datele cu 

caracter personal şi la toate informaţiile necesare 

pentru îndeplinirea sarcinilor sale; 

f) de a obţine accesul la oricare dintre incintele 

operatorului şi ale persoanei împuternicite de 

operator, inclusiv la orice echipamente şi mijloace de 

prelucrare a datelor, în conformitate cu dreptul 

Uniunii sau cu dreptul procesual intern. 

 

Suplimentar, menționăm că Directiva (UE) 2016/680 

statuează sarcini, atribuții și garanții de care trebuie să 

dispună autoritatea națională de supraveghere a 

prelucrării datelor cu caracter personal, și anume: 

- Fiecare stat garantează că autoritatea sa de 

supraveghere beneficiază de independenţă deplină 
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investigației, inspectorii de protecție a datelor au următoarele 
drepturi: a) să dispună de acces și să examineze sistemele de 
evidență a datelor personale, soluțiile software și suporturile 
hardware, datele personale și orice documente legate de 
obiectul și scopul investigației, indiferent de echipamentul 
și//sau suportul pe care sunt stocate datele; b) să intre liber în 
încăperi, pe terenuri sau în mijloace de transport aflate în 
proprietatea sau folosința subiecților de drept menționați la 
alin. (1) din prezentul articol; c) să ridice, să colecteze, să 
obțină mijloace, copii sau extrase, sub orice formă, din 
sistemele de evidență și documentele care conțin date 
personale; [...] h) să solicite sprijinul subdiviziunilor abilitate 
ale organelor de ocrotire a legii, care sînt obligate să acorde 
asistența necesară angajaților Centrului [...] 
Obiecții: Cu referire la art.6 în corelare cu art.78 din proiect - 

Autoritatea de supraveghere. Menţionăm repetat, necesitatea 

revizuirii competenţelor CNPDCP care se prezintă excesive în 

raport cu domeniul de reglementare, precum şi cu activitatea 

altor entităţi publice. Riscul acordării unui spectru larg de 

competenţe, fără careva limite/restricţii legale, se datorează 

normelor proiectului ce vizează: - „reglementarea” domeniul, - 

„investigarea asupra respectării principiilor de protecţie a 

datelor personale prevăzute de legislaţia în vigoare”, în speţă 

„Centrul poate dispune prin decizie, [...] ieşirea la faţa 

locului.”, - „decizia privind efectuarea investigaţiei la faţa 

locului se aduce la cunoştinţă sub semnătură persoanei, entităţii 

supuse investigaţiei, sau reprezentantului legal. În cazul 

refuzului primirii şi semnării deciziei se întocmeşte un act, în 

prezenţa unui martor sau în cazul înregistrării video şi audio, în 

care se consemnează acest fapt”, - „să dispună de acces şi să 

examineze sistemele de evidenţă a datelor personale, soluţiile 

software şi suporturile hardware, datele personale şi orice 

documente legate de obiectul şi scopul investigaţiei”, - „să 

intre liber în încăperi, pe terenuri sau în mijloace de transport 

aflate în proprietatea sau folosinţa subiecţilor de drept”, - „să 

în îndeplinirea sarcinilor şi exercitarea 

competenţelor care le revin în conformitate cu 

prezenta directivă (art. 42 alin. (1)). 

- Statele garantează că membrii autorităţilor lor de 

supraveghere, în îndeplinirea sarcinilor şi în 

exercitarea competenţelor care le revin în 

conformitate cu prezenta directivă, rămân 

independenţi de orice influenţă externă directă sau 

indirectă şi nici nu solicită, nici nu acceptă 

instrucţiuni de la nimeni (art. 42 alin. (2)).  

- Fiecare stat garantează prin lege că autorității sale 

de supraveghere îi revin competențe de consiliere 

efective pentru a oferi consiliere operatorului și de 

a emite avize, din proprie inițiativă sau la cerere, 

parlamentului național, guvernului sau, în 

conformitate cu dreptul său intern, altor instituții și 

organisme, precum și publicului, cu privire la orice 

aspect legat de protecția datelor cu caracter 

personal. 

- Fiecare stat membru garantează prin lege că 

autorității sale de supraveghere îi revin competențe 

de investigare efective. Respectivele competențe 

includ, cel puțin, competența de a obține, din partea 

operatorului și a persoanei împuternicite de 

operator, accesul la toate datele cu caracter 

personal care sunt prelucrate și la toate informațiile 

necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale.(Art. 47) 

 

Este de menționat, că legislația și practica 

internațională oferă autorităților de protecție a datelor 

cu caracter personal, dreptul de a avea acces la orice 

tip de informații, indiferent de gradul de securizare și 

clauza de confidențialitate, fie secret de stat, 

confidențialitatea urmăririi penale sau 

contravenționale, și de a verifica dacă prin aceste 
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ridice, să colecteze, să obţină mijloace, copii sau extrase, sub 

orice formă, din sistemele de evidenţă şi documentele care 

conţin date personale” etc. (a se vedea norma de la art.78 din 

proiect), va admite apariţia la aplicare, abuzurilor din partea 

autorităţii de supraveghere - CNPDCP. Totodată, este 

important de stipulat că normele propuse nu oferă şi un 

mecanism de control/supraveghere asupra activităţii acestei 

structuri, ceea ce sporeşte riscul abuzurilor. Acţiunile propuse 

sunt identice cu cele ale organelor responsabile prin lege de 

desfăşurarea activităţilor speciale de investigaţii, însă fără a se 

garanta un mecanism de coordonare şi control asupra legalităţii 

acestor măsuri cu caracter procesual penal. Se constată că 

proiectul oferă o reglementare diferită şi individualizată a 

procesului de investigare efectuat de către CNPDCP, în 

comparaţie cu procedura legală prevăzută de legislaţia 

procesual penală, aplicabilă tuturor organelor de drept în 

atribuţiile cărora intra efectuarea măsurilor speciale de 

investigaţie Sub aspect comparativ, competenţele acordate 

subiecţilor citaţi la art.6 din Legea nr.59/2012 privind 

activitatea specială de investigaţii (Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul Apărării, Centrul Naţional Anticorupţie, 

Serviciul de Informaţii şi Securitate, Serviciul de Protecţie şi 

Pază de Stat, Serviciul Vamal şi Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor) sunt reglementate într-un mod strict, fiecare 

acţiune fiind autorizată şi supusă unui control riguros din 

partea mai multor entităţi publice. Astfel, Codul de procedură 

penală la art.300 reglementează sfera de control asupra 

activităţii speciale de investigaţii, efectuate de judecătorul de 

instrucţie, nemaivorbind despre alte posibilităţi legale oferite 

cetăţeanului de a-şi apăra drepturile şi interesele personale. 

Totodată, Legea nr.59/2019 reglementează într-un capitol 

separat mecanismul de control şi coordonare a activităţii 

speciale de investigaţii. Astfel, controlul asupra subiecţilor 

activităţii speciale de investigaţii este efectuat de instanţele de 

judecată, procuror, la fel, este supus unui control departamental 

metode de colectare și utilizare a datelor, nu se încalcă 

drepturile omului, în special în partea ce vizează 

inviolabilitatea vieții intime, familiale și private. 

Constatăm, că practica dată este aplicată pe deplin de 

statele UE și nu aduce nici o ingerință în activitatea 

organelor de drept, ba mai mult ca atît autoritatea de 

supraveghere  este un echilibru dintre activitățile 

acestor organe și drepturile omului  în partea ce ține de 

conformitatea prelucrării datelor cu caracter personal, 

îmbunătațind activitate organelor de drept. 

 

Menționăm că, toate acțiunile Centrului sunt supuse 

controlului judectoresc, controlului parlamentar. 

 

La fel, nu pot fi reținute argumentele în partea ce 

vizează lipsa garanţiilor legale (inclusiv procesuale) ce 

ar asigura monitorizarea, echitatea şi imparţialitatea 

competenţelor „autorităţii de supraveghere”. Or, CNA 

pune la îndoială corectitudinea și conformitatea 

activității/statului Centrului conferit deja prin lege.  

În mare parte competențele date sunt expuse și astăzi, 

doar că într-o manieră în care se permite interpretarea 

acestora, creînd deseori confuzii și imixtiune în 

activitatea Centrului. 

Reiterăm că, la moment potrivit art. 2 alin. (2) lit. d), 

domeniul de acțiune al Legii privind protecția datelor 

cu caracter personal se extinde inclusiv asupra 

prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul 

acţiunilor de prevenire şi investigare a infracţiunilor, 

punerii în executare a sentinţelor de condamnare şi al 

altor acţuni din cadrul procedurii penale sau 

contravenţionale în condiţiile legii, fapt ce implică și 

dreptul Centrului de a efectua controale privind modul 

de prelucrare a datelor cu caracter personal, în  

activitatea specială de investigații. Astfel, obiecția 
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şi Parlamentar.În acest context, proiectul nu oferă garanţii 

similare pentru autoritatea de supraveghere, enunţată la art.6 

din proiect, ceea ce face pasibilă stabilirea unor proceduri cu 

caracter procesual penal, însă într-o interpretare diferită şi 

condiţii diferite (excesive şi discreţionare) decât cele generale 

prevăzute de cadrul legal naţional. La acest capitol, Codul de 

procedură penală, prevede expres la art.2 alin.(4) „ Normele 

juridice cu caracter procesual din alte legi naţionale pot fi 

aplicate numai cu condiţia includerii lor în prezentul cod.” 

Admiterea multiplelor forme de supraveghere, pe lângă 

controlul prevăzut de Codul procesual penal asupra procesului 

de investigare a infracţiunilor/contravenţiilor şi asupra 

măsurilor speciale de investigaţii vor crea impedimente în 

realizarea actului justiţiei, deoarece apare un nou subiect 

(organ de constrol) competenţele căruia nu sunt clar 

reglementate, fie sunt excesive şi discreţionare. În speţă, orice 

intervenţie în aceste măsuri, din exterior (precum se propune la 

art.78 din proiect) reprezintă o ingerinţă directă în procesul de 

invastigaţie a infracţiunilor şi poate afecta considerabil mersul 

anchetei. Art.5 alin.(2) din Legea nr.59/2012 stipulează expres 

că „accesul la dosarul special sau la materialele din dosar al 

altor persoane decât cele care investighează dosarul special 

este interzis, cu excepţia conducătorului subdiviziunii 

specializate a organului respectiv, în limitele competenţei, şi a 

procurorului care a autorizat măsura specială de investigaţii sau 

a solicitat autorizarea acesteia de către judecătorul de 

instrucţie, precum şi cu excepţia judecătorului de instrucţie 

care a autorizat măsura specială de investigaţii”. În aceiaşi 

ordine de idei, se invocă art.3 alin.(1) din Legea nr.333 din 

10.11.2006, privind statutul ofiţerului de urmărire penală, 

conform căruia, „în exercitarea atribuţiilor, ofiţerul de urmărire 

penală este independent, se supune numai legii, indicaţiilor 

scrise ale conducătorului organului de urmărire penală, ale 

procurorului şi hotărârilor instanţei de judecată, emise în 

limitele competenţei lor şi în conformitate cu legislaţia în 

invocată este lipsită de suport juridic or, potrivit art. 20 

din Legea nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția 

datelor cu caracter personal, controlul asupra 

respectării acestui act legislativ ține de competența 

Centrului Națțional pentru Protecția Datelor cu 

Caracter Personal. 

În partea ce ține de ,,abuzivitatea” competențelor, 

menționăm, că în ipoteza depistării unor riscuri sporite 

la prelucrarea datelor cu caracter personal, Centrul la 

moment are competența de a interveni și a dispune, 

inclusiv: suspendarea, modificarea, încetarea 

operațiunilor de prelucrare a datelor. Atfel de mijloace 

de intervenție necesită a fi realizate operativ, or, 

trecerea timpului afectează posibilitatea salvgardării 

drepturilor și libertăților subiecților de date.  

Spre exemplu: Imposibilitatea intervenției asupra 

mijloacelor software sau hardware ar insemna în unele 

situații neputința de a curma o acțiune ilicită, care 

poate avea caracter transfrontalier sau ar putea 

prezenta indicii componenței unei infracțiuni 

cibernetice. 
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vigoare.”. În cazul în care CNPDCP îşi asumă sarcinile 

organelor de control, menţionate mai sus, în partea ce ţine de 

controlul operaţiunilor de prelucrare a datelor personale în 

procesul exercitării activităţii speciale de investigaţii, se vor 

crea confuzii la aplicarea legilor. Astfel, Centrul va avea 

dreptul să verifice activitatea specială de investigaţii efectuată 

de către subiecţii acesteia, ceea ce este inadmisibil, mai ales că 

această activitate este considerată secret de stat, în 

conformitate cu prevederile cu art.7, alin.(4), lit.a), b), c) a 

Legii nr.245/2008 cu privire la secretul de stat şi corespunzător 

conform pct.38-41 la Hotărârea Guvernului nr. 411/2010. Prin 

urmare, drepturile expuse la art78, precum şi cumulul de 

competenţe propus la art.6 din proiect depăşeşte grav cadrul 

legal naţional şi reprezintă o imextiune directă în activitatea 

ofiţerului de urmărire penală, care este interzisă conform 

legislaţiei (art.57 alin.(4) din CPP). 

Recomandări: Sub aspectul competenţelor, atribuţiilor şi 

drepturilor acordate CNPDCP-lui prin proiect considerăm 

absolut necesar excluderea tuturor prevederilor ce pot aduce 

atingere activităţii speciale de investigaţie, precum şi 

modificarea proiectului, după cum urmează: 1) Revizuirea art.6 

prin excluderea unui cumul de competenţe excesive în 

domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. 2) Excluderea 

art.55 alin.(4) din proiect 3) Excluderea art.77-85 din proiect, 

precum şi excluderea tuturor normelor ce aduc atingere 

măsurilor speciale de investigaţii reglementate prin Legea 

nr.59/2012 şi Codul de procedură penală. 

 

5  Art.20 

alin.(5), 

art.21, 

art.62 

alin.(4) 

Articolul 20. (5) Subiectul de date are dreptul să obțină la 

cerere, gratuit și fără întârzieri nejustificate, accesul fizic la 

datele personale stocate care îl privesc și care sunt prelucrate în 

sistemele de evidență, în măsura în care acest drept ar putea fi 

susceptibil de a aduce atingere cerințelor de securitate asigurate 

sau din punct de vedere tehnic nu este posibil a fi realizat. 

Articolul 21. Dreptul la rectificare Subiectul de date are dreptul 

Nu se acceptă.  
Obiecțiile invocate nu pot fi reținute. Atragem atenția 

că prezentul proiect prevede termeni reali și concreți în 

limitele cărora operatorul trebuie să întreprindă 

anumite acțiuni de realizare a drepturilor subiectului de 

date. În acest sens, stipulăm dispozițiile prevăzute la 

Articolul 17. Transparența informațiilor, a 



 

14 
 

de a obține de la operator, la cerere și fără întârziere 

nejustificată: Articolul 62. (4) Operatorul informează în scris 

persoana vizată cu privire la modul în care a dat curs cererii 

acesteia, fără întârzieri nejustificate. 

Obiecții: Autorul nu impune o limită legală ce ar garanta 

termenul real şi justificat, în care operatorii trebuie să 

întreprindă anumite acţiuni reglementate de norme. Astfel, se 

atestă prezenţa unor norme expuse general, care riscă să fie 

interpretate şi aplicate în mod diferit, în raport cu fiecare 

operator. Considerăm că pentru a asigura drepturile şi 

interesele tuturor părţilor implicate (subiecţii de date, 

operatorii) trebuie să se specifice un termen limită (apreciat ca 

fiind justificat: X zile lucrătoare) în cadrul căreia operatorul va 

fi obligat să prezinte datele solicitate sau să realizeze alte 

acţiuni propuse de norme. În caz contrar, CNPDCP va putea 

stabili şi aprecia diferenţiat, în dependenţă de interese această 

întârzierea justificată/nejustificată, ceea ce reprezintă un factor 

de corupţie, materializat prin abuz de serviciu sau din contra 

favoritism. Totodată, reglementările ambigui vor genera 

imposibilitatea tragerii la răspundere a persoanelor vinovate 

pentru aplicarea abuzivă a normelor propuse în proiect. 

Recomandări: Stabilirea clară şi expresă în norme a unui 

termen, ce va substitui formularea „fără întârziere 

nejustificată”. 

comunicărilor și a modalităților de exercitare a 

drepturilor subiectului de date  

 

(3) Operatorul furnizează subiectului de date 

informații privind acțiunile întreprinse în urma unei 

cereri în temeiul art. 20-27, fără întârzieri nejustificate 

și, în orice caz, în cel mult o lună de la primirea 

cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu cu 

două luni atunci cînd este necesar, ținîndu-se seama de 

complexitatea și numărul cererilor. Operatorul 

informează subiectul de date cu privire la prelungire, 

în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând 

și motivele întârzierii. În cazul în care subiectul de 

date introduce o cerere în format electronic cu 

semnătură electronică, informațiile sunt furnizate în 

format electronic acolo unde este posibil, cu excepția 

cazului în care subiectul de date solicită un alt format. 

(4) Dacă nu se iau măsuri cu privire la cererea 

subiectului de date, operatorul informează subiectul de 

date, fără întârziere și în termen de cel mult o lună de 

la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care 

nu s-au luat măsuri și la posibilitatea de a depune 

cerere la Centru și/sau să utilizeze o cale judiciară. 

 

6  Art.28 Articolul 28 Restricţii (1) Drepturile și obligațiile prevăzute la 

art. 17-27 și la art. 38, precum și la art. 4, în măsura în care 

prevederile acestuia corespund drepturilor și obligațiilor 

prevăzute la art. 17-27, pot fi restricționate de un act legislativ 

când o astfel de restricție respectă esența drepturilor și 

libertăților fundamentale și constituie o măsură necesară și 

proporțională într-o societate democratică pentru: [...] h) 

funcția de monitorizare, inspectare sau reglementare legată, 

chiar și ocazional, de exercitarea autorității publice în cazurile 

menționate la lit. a) - e) și lit. g); i) protecția subiectului de date 

sau a drepturilor și libertăților altora; 

Nu se acceptă. 
 Prin prezentul articol se impun restricții în privința 

unor principii specifice, în privința dreptului la 

informare, a dreptului de acces la datele cu caracter 

personal și de rectificare sau ștergere a acestora, în 

privința dreptului la portabilitatea datelor, a dreptului 

la opoziție, a deciziilor bazate pe crearea de profiluri, 

precum și în privința comunicării asupra unei 

prelucrări a datelor cu caracter personal persoanei 

vizate și a anumitor obligații conexe ale operatorilor, în 

măsura în care acest lucru este necesar și proporțional 
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Obiecții: Art.28 urmează a fi revăzut, în speţă alin.(1) lit.h), 

lit.i), întrucât restricţiile propuse sunt redate în mod general cu 

multiple trimiteri la alte articole din proiect fapt ce complică şi 

mai mult înţelegerea textului propus, precum şi limita acestor 

restricţii. Atenţionăm că aceste restricţii au fost preluate din în 

mare parte din Directivele Europene (art.23 din Directiva (UE) 

2016/679 şi art.16 din Directiva (UE) 2016/680), însă 

atenţionăm că transpunerea textului unei directive în forma sa 

generală, fără o concretizare prin prisma actelor legislative 

naţionale, fără o evaluare clară a cadrului naţional şi fără 

stabilirea unei coerenţe între acestea două, riscă să creeze 

confuzii la aplicare. În primul rând, aceste norme, la fel şi alte 

reglementări din prezentul proiect (art.12, 21 etc. din proiect) 

comportă un caracter declarativ, autorul operând cu termeni 

generali, în al doilea rând expunerile generale lasă posibilitatea 

interpretării normei şi aplicării acesteia într-o formulă 

preferenţială. Astfel, se atestă în cazul prezentului proiect că nu 

s-a ţinut cont de prevederile legislaţiei naţionale. La fel, şi 

multiplele trimiteri interne ca în cazul prezentei norme va 

complica şi mai mult înţelegerea voinţei legiuitorului. Conform 

at.54 din Legea nr.100/2017 “(1) Textul proiectului actului 

normativ se elaborează în limba română, cu respectarea 

următoarelor reguli: a) conţinutul proiectului se expune într-un 

limbaj simplu, clar şi concis, pentru a se exclude orice echivoc, 

cu respectarea strictă a regulilor gramaticale, de ortografie şi de 

punctuaţie; b) într-o frază este exprimată o singură idee; c) 

terminologia utilizată este constantă, uniformă şi corespunde 

celei utilizate în alte acte normative, în legislaţia Uniunii 

Europene şi în alte instrumente internaţionale la care Republica 

Moldova este parte, cu respectarea prevederilor prezentei legi”. 

Prin urmare, restricţiile trebuie stabilite într-o formă concisă, 

pentru a fi clare tuturor subiecţilor interesaţi la aplicare, 

precum şi pentru a se evita orice interpretare preferenţială a 

normelor de drept. 

Recomandări: Reexaminarea art.28, astfel încât proiectul să 

într-o societate democratică pentru a se garanta 

siguranța publică, inclusiv protecția vieții omului, în 

special ca răspuns la prevenirea, investigarea și 

urmărirea penală a infracțiunilor sau executarea 

pedepselor, inclusiv protejarea împotriva amenințărilor 

la adresa siguranței publice sau împotriva încălcării 

eticii în cazul profesiilor reglementate și prevenirea 

acestora, alte obiective importante de interes public 

general, în special, un interes economic sau financiar 

important, menținerea de registre publice, prelucrarea 

ulterioară a datelor cu caracter personal arhivate, 

pentru a transmite informații specifice legate de 

comportamentul politic în perioada regimurilor fostelor 

state totalitare, protecția persoanei vizate sau a 

drepturilor și libertăților unor terți, inclusiv protecția 

socială, sănătatea publică și scopurile umanitare. 

Aceste restricții ar trebui să fie conforme cu cerințele 

prevăzute de Carta și de Convenția europeană pentru 

apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale. 

Restricțiile statuate la art. 28 sunt conforme cu 

Convenția europeană pentru apărarea drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale, Regulamentul 

(UE) 2016/679 și Directiva (UE) 2016/680. 

 

Totodată, articolul 23 din Regulamentul (UE) 

2016/679, statueză că dreptul Uniunii sau dreptul 

intern care se aplică operatorului de date sau persoanei 

împuternicite de operator poate restricționa printr-o 

măsură legislativă domeniul de aplicare al obligațiilor 

și al drepturilor prevăzute la articolele 12-22 și 34, 

precum și la articolul 5 în măsura în care dispozițiile 

acestuia corespund drepturilor și obligațiilor prevăzute 

la articolele 12-22, atunci când o astfel de restricție 

respectă esența drepturilor și libertăților fundamentale 
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prevadă clar şi concis restricţiile legale la prelucrarea datelor 

cu caracter personal. 

și constituie o măsură necesară și proporțională într-o 

societate democratică, pentru a asigura: 

a) protecția securității naționale și a statului; 

b) protecția ordinii publice; 

c) prevenirea, investigarea, descoperirea sau urmărirea 

penală a infracțiunilor sau executarea sancțiunilor 

penale, inclusiv protejarea împotriva amenințărilor la 

adresa ordinii publice; 

d) alte obiective importante ale statului de interes 

general, în special un interes economic sau financiar 

important, inclusiv în domeniile monetar, bugetar și 

fiscal și în domeniul sănătății publice și al securității 

sociale; 

e) protecția independenței judiciare și a procedurilor 

judiciare; 

f) prevenirea, investigarea, depistarea și urmărirea 

penală a încălcărilor deontologice ale profesiilor 

reglementate; 

g) funcția de monitorizare, inspectare sau reglementare 

legată, chiar și ocazional, de exercitarea autorității 

publice în cazurile menționate la lit. a) - e) și lit. g); 

h) protecția subiectului de date sau a drepturilor și 

libertăților altora; 

i) punerea în aplicare a pretențiilor de drept civil. 

 

7  Art.32 Reprezentanții operatorilor sau ai persoanelor care nu au sediul 

stabilit în Republica Moldova (1) În cazul aplicării art.2 

alin.(2) lit.c) din prezenta lege, operatorii sau persoanele 

împuternicite de operatori care nu au sediul stabilit în 

Republica Moldova desemnează în scris un reprezentant în 

Republica Moldova sau într-un stat membru UE care va fi 

responsabil pentru Republica Moldova. (2) Obligația prevăzută 

la alin.(1) din prezentul articol nu se aplică: a) prelucrării care 

are un caracter ocazional, care nu include, pe scară largă, 

prelucrarea unor categorii speciale de date și care este puțin 

Nu se acceptă. 
 În partea ce vizează definirea reprezentantului, 

specificăm că aceasta noțiune este stabilită la art. 3 din 

proiect, astfel reprezentant - înseamnă persoană fizică 

sau juridică stabilită în Republica Moldova, desemnată 

în scris de către operator sau persoana împuternicită de 

operator în conformitate cu art. 32, care reprezintă 

operatorul sau persoana împuternicită de operator, în 

ceea ce privește obligațiile care le revin în temeiul 

prezentei legi. 
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susceptibilă de a genera un risc pentru drepturile și libertățile 

persoanelor, ținând cont de natura, contextul, domeniul de 

aplicare și scopurile prelucrării. 

Obiecții: În norma propusă la alin.(1) nu este clar statuată ce 

presupune împuternicirea unui reprezentant (în Republica 

Moldova sau într-un stat membru UE) care urmează a fi 

responsabil pentru operatorul cu sediul în afara Republicii 

Moldova. Proiectul oferă o reglementare generală din care nu 

putem distinge competenţele de bază, limitele şi 

responsabilităţile reprezentantului menţionat. La fel, nu este 

clar cum se va stabili procedura desemnării. Totodată, excepţia 

de la alin.(2) este expusă într-un mod general, datorită 

formulărilor „care nu include, pe scară largă, prelucrarea unor 

categorii speciale de date şi care este puţin susceptibilă de a 

genera un risc pentru drepturile şi libertăţile persoanelor”. În 

limitele propuse se pot încadra o mare parte a circumstanţelor, 

care pot fi tratate că „nu ocupă o scară largă de date”, fapt 

pentru care nu necesită delegarea unui reprezentant. În cadrul 

supravegherii datelor cu caracter personal, autoritatea 

responsabilă de asemenea va fi în drept să stabilească această 

excepţie, fără careva limite legale, apreciind fiecare caz la 

propria convingere - când prelucrarea este ocazională sau când 

aceasta „nu include, pe scară largă, prelucrarea unor categorii 

speciale de date”. Incluzând asemenea abordări generale la 

categoria excepţii de la normă, implică riscuri de corupţie, 

datorită posibilităţii stabilirii în mod preferenţial a regulii de 

aplicare. Totodată, reglementările ambigui vor genera 

imposibilitatea tragerii la răspundere a persoanelor vinovate 

pentru aplicarea abuzivă a normelor propuse în proiect. 

Recomandări: Completarea cu norme suplimentare care să 

reglementeze detaliat aspectele de desemnare a unui 

reprezentat. Alin.(2) lit.a) trebuie expus într-o formulă 

limitativă a cazurilor în care operatorul nu este obligat să 

desemneze un reprezentant. 

Astfel, reprezentantului îi revine competențele, limitele 

și responsabilitățile operatorului sau persoanei 

înmputernicite de operator care l-a desemnat să 

acționeze în numele acestuia. 

Totodată, operatorul de sine stătător decide asupra 

modalității de desemnare a reprezentantului său, însă 

acesta trebuie să fie desemnat în mod explicit, printr-

un mandat scris al operatorului (ordin, decizie, 

contract, etc.) sau al persoanei împuternicite de 

operator, să acționeze în numele acestuia (acesteia) în 

ceea ce privește obligațiile lor în temeiul prezentului 

regulament. Desemnarea unui astfel de reprezentant nu 

aduce atingere responsabilității sau răspunderii 

operatorului sau a persoanei împuternicite de operator 

în temeiul prezentei legi. Un astfel de reprezentant ar 

trebui să își îndeplinească sarcinile în conformitate cu 

mandatul primit de la operator sau de la persoana 

împuternicită de operator, inclusiv să coopereze cu 

autoritățile de supraveghere competente în ceea ce 

privește orice acțiune întreprinsă pentru a asigura 

respectarea prezentei legi.  

Cu referire la obiecțiile formulate privind 

ambiguitatea, menționăm că prevederile statuate sunt 

în strictă conformitate cu prevederile art. 27 din 

Regulamentul (UE) 2016/679. 

Neînțelegea prevederilor prevăzute în proiect nu pot fi 

considerate ca reglemetări ambigui, iar invocarea 

riscurilor de corupție este nejustificată. Recomandările 

privind necesitatea prevederii unui mecanism de 

desemnare a reprezentatului operatorului nu sunt 

temeinice. 

8  Art.35 (5) Obligațiile menționate la alin.(1) și (2) nu se aplică Nu se acceptă. Prezentul proiect de lege transpune 
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 alin.(5) instituțiilor de drept public sau privat, cu mai puțin de 50 de 

angajați, cu excepția cazului în care prelucrarea pe care o 

efectuează este susceptibilă să genereze un risc pentru 

drepturile și libertățile persoanelor vizate, prelucrarea nu este 

ocazională sau prelucrarea include categorii speciale de date, 

astfel cum se prevede la art.9 alin.(1), sau date personale 

referitoare la condamnări penale și infracțiuni, astfel cum se 

menționează la art.3. 

Obiecții: Nu este clară excepţia stabilită la art.35 alin.(5) care 

prevede dreptul „instituţiilor de drept public sau privat, cu mai 

puţin de 50 de angajaţi” de a fi exceptate de la ţinerea unei 

evidenţe a activităţilor de prelucrare a datelor cu caracter 

personal. Totodată, şi excepţia dată în continuare stabileşte alte 

excepţii „cu excepţia cazului în care prelucrarea pe care o 

efectuează este susceptibilă să genereze un risc pentru 

drepturile şi libertăţile persoanelor vizate”, ceea ce 

distorsionează sensul normei, acesta fiind neclar pentru 

operatori la aplicare. În mod repetat, atenţionăm că stabilirea 

unor excepţii expuse general, acordă reglementării un caracter 

coruptibil, în speţă: autorităţii responsabile de supravegherea 

datelor cu caracter personal de a stabili, fără careva limite 

legale, când un operator cu mai puţini de 50 de angajaţi va 

corespunde cerinţelor de la art.35 şi când nu. Acestuia i se 

acordă dreptul de a aprecia fiecare caz în mod independent şi la 

propria convingere. Incluzând asemenea abordări generale la 

categoria excepţii de la normă, implică riscuri de corupţie, 

datorită posibilităţii stabilirii în mod preferenţial a unor reguli 

de aplicare. Totodată, reglementările ambigui vor genera 

imposibilitatea tragerii la răspundere a persoanelor vinovate 

pentru aplicarea abuzivă a normelor propuse în proiect. 

Recomandări: A se revedea art.35 alin.(5) din proiect şi a 

propune norme concise, în care să fie clar stabilit în ce 

circumstanţe pot fi exceptaţi, operatorii care deţin sub 50 de 

angajaţi, de la respectarea prevederilor legale. 

Regulamentul (UE) 2016/679.  

Pentru a se lua în considerare situația specifică a 

microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și 

mijlocii, regulamentul în cauză include o derogare 

pentru organizațiile cu mai puțin de 250 de angajați în 

ceea ce privește păstrarea evidențelor, luînd în 

considerare necesitățile specifice ale 

microîntreprinderilor și ale întreprinderilor mici și 

mijlocii în aplicarea prezentului regulament. 

În acest sens remarcăm că potrivit prevederilor expuse 

la art. 35 alin. (5) norma în cauză este conformă 

dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679, în 

conformitate cu care  „Obligațiile menționate la 

alineatele 1 și  2 nu se aplică unei întreprinderi sau 

organizații cu mai puțin de 250  de  angajați, cu 

excepția cazului în care prelucrarea pe care o 

efectuează este susceptibilă să genereze un risc pentru 

drepturile și libertățile persoanelor vizate, prelucrarea 

nu este ocazională sau prelucrarea include categorii 

speciale de date, astfel cum se prevede la articolul 9 

alineatul (1), sau date cu caracter personal referitoare 

la condamnări penale și infracțiuni, astfel cum se 

menționează la articolul 10.” 

 

 

În acest sens, avînd în vedere că în Republica Moldova 

puțini agenți economici dispun de un staff de personal 

mai mare de 250 angajați s-a mers inițial pe formula 

mai puţin de 50 de angajaţi, iar ulterior a fost 

redactată, fiind prevăzut un număr de mai puțin de 20 

de angajați. 

Considerăm că norma dată este expusă într-o formă 

clară și într-un limbaj accesibil și nu crează careva 

confuzii de înțelegere. 

9  Art.41 Articolul 41. Consultarea prealabilă Nu se acceptă.  
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Obiecții: Considerăm că termenii propuşi la art.42 alin.(2) din 

proiect, pentru acordarea consultărilor prealabile operatorilor 

de către CNPDCP sunt extrem de mari şi pot afecta interesele 

legale şi activitatea per ansamblu, a operatorilor, spre exemplu: 

„Centrul oferă consultare în scris operatorului şi, după caz, 

persoanei împuternicite de operator, în cel mult opt săptămâni 

de la primirea cererii [...]. Această perioadă poate fi prelungită 

cu şase săptămâni, ţinându-se seama de complexitatea 

prelucrării prevăzute. Centrul informează operatorul şi, după 

caz, persoana împuternicită de operator, în termen de cel mult 

două luni de la primirea cererii, cu privire la orice astfel de 

prelungire”. După cum s-a specificat în obiecţiile anterioare 

vis-a-vis de obligativitatea operatorilor de a acţiona „fără 

întârzieri nejustificate” (obiecţia de la pct.5 cap.III al 

prezentului raport), în redacţia dată deja se prezintă viceversa 

CNPDCP stabileşte termeni exageraţi de lungi pentru 

executarea atribuţiilor/responsabilităţilor ce le revin. 

Considerăm că acordarea unei consultaţii în termen ce 

depăşeşte 30 de zile lucrătoare, deja este o prelungire 

exagerată, care permite tergiversarea timpului şi nicidecum nu 

contribuie la responsabilizarea angajaţilor acestei structuri. 

Recomandări: A se revedea termenii propuşi, întrucât aceştia 

pot stopa, fie suspenda activitatea operatorilor, în temeiuri 

neîntemeiate/subiective. 

Evaluarea impactului asupra protecției datelor este un 

proces destinat să descrie prelucrarea, să evaluieze 

necesitatea și proporționalitatea acesteia și să 

contribuie la gestionarea riscurilor la adresa drepturilor 

și libertăților persoanelor vizate rezultate din 

prelucrarea datelor cu caracter personal, prin evaluarea 

acestora și stabilirea de măsuri pentru atenuarea lor. 

Evaluarea impactului reprezintă un instrument 

important pentru responsabilizare deoarece ajută 

operatorii de date nu numai să respecte cerințele 

prezentei legi, ci și să demonstreze că au fost luate 

măsuri adecvate pentru a asigura conformitatea cu 

prezenta lege. Cu alte cuvinte, evaluarea impactului 

asupra protecției datelor reprezintă un proces pentru 

construirea și demonstrarea conformității.  

Termenii prevăzuți în acest articol sunt prevăzuți de 

Regulamentul (UE) 2016/679, ținînd cont de 

necesitatea evaluării multilaterale a impactului  

operațiunilor de prelucrare prevăzute asupra protecției 

datelor cu caracter personal. 

În aceste condiții, acești termeni sunt stabiliți reieșind 

din complexitatea examinării criteriilor necesare 

efectuării evaluării impactului asupra protecției datelor, 

aprecierii riscurilor care pot fi generate, precum și 

dictarea măsurilor concrete ce urmează a fi luate de 

operator. 

Alin. (2) descrie situația, în care o evaluare a 

impactului asupra protecției datelor arată că 

operațiunile de prelucrare implică un risc ridicat, pe 

care operatorul nu îl poate atenua prin măsuri adecvate 

sub aspectul tehnologiei disponibile și al costurilor 

implementării și trebuie să consulte în acest sens  

autoritatea de supraveghere înainte de prelucrare, care 

la rîndul ei reieșind din complexitatea prelucrării 

necesită un termen rezonabil pentru examinare pentru a 
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oferi o consultație adecvată operatorilor.  

Concluzionînd, remarcăm că, evaluarea impactului 

asupra protecției datelor cu caracter personal nu poate 

fi efectuată în termeni restrînși. 
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 Cap.VII 

potrivit 

proiectului 

de lege 

Capitolul VII „ Prevederi speciale privind prelucrarea datelor 

personale de către organele de ocrotire a legii”. Art.55 

Domeniul de aplicare al capitolului. Art.69 Generarea 

înregistrărilor de audit. Art.70 Obligația organului de ocrotire a 

legii de în raport cu atribuțiile Centrului. Art.71 Ținerea 

excepțiilor și înregistrarea acestora. Art.74 Transferuri de date 

personale către alți destinatari în afara Republicii Moldova. (4) 

Organul de ocrotire a legii informează Centru, cu privire la 

transferurile efectuate în temeiul prezentului articol până la 

efectuarea transferului sau în termen de două zile de la 

efectuarea transferului, in caz contrar Centru va constata 

încălcarea principiilor de protecție a datelor personale și 

prevederile prezentei norme. 

Obiecții: În ceea ce priveşte efectuarea unor investigaţii asupra 

organelor de drept, stabilite în prezentul capitol, recomandăm 

autorului să revadă argumentele invocate la pct.4 cap.III din 

prezentul raport de expertiză anticorupţie, ele fiind valabile şi 

pentru prezentul capitol. Conform proiectului, articolul 69 

Generarea înregistrărilor de audit, prevede că organul de 

ocrotire a legii este obligat să ţină evidenţa înregistrărilor de 

audit a operaţiunilor de prelucrare a datelor personale în 

sistemele automatizate: colectare, culegere, consultare, 

modificare, dezvăluire, răspândirea, imprimare, transfer, 

combinare şi ştergere. Se consideră că prevederile respective 

trebuie să se refere la administratorii sistemelor informaţionale, 

care urmează să efectueze auditul operaţiunilor, iar sistemele 

informaţionale gestionate să fie dotate cu rubrici privind 

temeiul accesării datelor. Altfel, organele de ocrotire a legii vor 

fi obligate să asigure evidenţa în multiple registre la toate 

procesele de lucru cu datele, fapt ce ar implica resurse umane 

Nu se acceptă.  

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie 

să fie legală, echitabilă și transparentă față de 

persoanele fizice în cauză, iar prelucrarea trebuie să fie 

făcută numai pentru scopuri specifice prevăzute de 

lege. Acest lucru nu împiedică, în sine, autoritățile de 

aplicare a legii să desfășoare activități precum 

investigațiile sub acoperire sau supravegherea video. 

Totodată, persoanele fizice trebuie să fie informate cu 

privire la riscurile, normele, garanțiile și drepturile în 

materie de prelucrare a datelor acestora cu caracter 

personal și cu privire la modul în care să își exercite 

drepturile respective. În special, scopurile specifice în 

care datele cu caracter personal sunt prelucrate trebuie 

să fie explicite și legitime și să fie determinate la 

momentul colectării datelor. Datele cu caracter 

personal trebuie să fie adecvate și relevante pentru 

scopurile în care sunt prelucrate. În special, trebuie să 

se asigure faptul că datele cu caracter personal 

colectate nu sunt excesive și că nu sunt stocate mai 

mult timp decât este necesar pentru îndeplinirea 

scopului în care sunt prelucrate. Datele cu caracter 

personal trebuie prelucrate doar în cazul în care scopul 

prelucrării nu poate fi îndeplinit, în mod rezonabil, prin 

alte mijloace.  

Excluderea organelor de ocrotire a legii de la 

domeniul de aplicare a prezentei legi ar constitui o 

încălcare flagrantă a drepturilor persoanelor vizate 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ca 

drept gatantat prin acte internaționale și naționale. 
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şi timp suplimentar. La fel, art.70 şi 71 din proiect stabileşte 

multiple raportări şi evidenţe vis-a-vis de prelucrarea datelor cu 

caracter personal, fapt ce implică multiple resurse pentru a 

asigura toate aceste cerinţe care sunt într-o măsură excesivă şi 

deviază de la atribuţiile de bază pe care trebuie să pună accent 

organele de investigaţie. Unele prevederi de la art.71 sunt 

expuse într-un mod confuz din care nu poate fi destins cu 

exactitate scopul legiuitorului, aici ne referim la formularea 

„(4) Neaplicarea excepțiilor, omiterea termenului de prelungire 

a excepțiilor sau depășirea acestora, exclude posibilitatea 

aplicării excepțiilor pe aceleași temeiuri de drept.”. Astfel, în 

mod repetat, atenţionăm că normele trebuie să corespundă 

cerinţelor stabilite la art.54 din Legea nr.100/2017 privind 

actele normative. Toate formulările ambigui, în special cele ce 

care fac referire la careva cerinţe, trebuie expuse exact pentru a 

elimina orice interpretare abuzivă la aplicare (în special 

recomandăm a se revedea art.67 alin.(2), 68 alin.(3) alin.(4), 

art.71 alin.(4) art.74 alin.(1) lit.c) şi d) din cap.VII al 

proiectului), în caz contrar proiectul implică riscuri de 

coruptibilitate. Totodată, reglementările ambiguu vor genera 

imposibilitatea tragerii la răspundere a persoanelor vinovate 

pentru aplicarea abuzivă a normelor propuse în proiect. 

Recomandări: Excluderea conţinutului textului capitolului VII 

din proiect şi includerea unei norme, precum: „Prezenta lege 

nu se aplică de către organele de ocrotire a legii prelucrărilor 

de date cu caracter personal efectuate în scopul prevăzut la 

art.2 alin.(2) lit.d) din lege”. 

În contextul activităților de investigare și de asigurare 

a conformității prelucrării datelor cu caracter personal 

în sectorul polițienesc și în vederea implementării 

Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European 

și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor 

cu caracter personal de către autoritățile 

competente în scopul prevenirii, depistării, 

investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor 

sau al executării pedepselor și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-

cadru 2008/977/JAI a Consiliului, prezentul proiect de 

lege vine cu un capitol întreg destinat prelucrării 

datelor cu caracter personal de către organele de 

ocrotire a legii, și anume capitolul VII, care 

reglementează atribuția Centrului de a supraveghea, 

reglementa și investiga modul de prelucrare a datelor 

personale de către organele de drept în conformitate cu 

prezentul proiect de lege și Legea privind Centrul 

Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 

al Republicii Moldova.  

În acest sens, ținem să menționăm că în conformitate 

Articolul 1 - Obiect și obiective din Directiva (UE) 

2016/680, Prezenta directivă stabilește normele 

referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal de 

către autoritățile competente în scopul prevenirii, 

depistării, investigării sau urmăririi penale a 

infracțiunilor sau al executării pedepselor, inclusiv al 

protejării împotriva amenințărilor la adresa securității 

publice și al prevenirii acestora. 

„Autoritate competentă” înseamnă: 

(a)orice autoritate publică competentă în materie de 

prevenire, depistare, investigare sau urmărire penală 

a infracțiunilor sau de executare a pedepselor, inclusiv 
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în materie de protejare împotriva amenințărilor la 

adresa securității publice și de prevenire a acestora; 

sau 

(b)orice alt organism sau entitate împuternicit(ă) de 

dreptul intern să exercite autoritate publică și 

competențe publice în scopul în prevenirii, depistării, 

investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al 

executării pedepselor, inclusiv al protejării împotriva 

amenințărilor la adresa securității publice și al 

prevenirii acestora. 

În aceste condiții, nu s-a putut reține argumentarea 

juridică de excludere de la prezenta lege activitatea de 

prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată de 

către organele de octrotire a legii în scopul prevăzut la 

art.2 lit.d) din lege. 

Context în care, urmează a fi reliefate la moment 

următoarele prevederi în vigoare și de aplicare ale 

Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor 

cu caracter personal:. Articolul 2 alin. (2) lit. d) - 

domeniul de acţiune al acestei legi se extinde asupra 

prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul 

acţiunilor de prevenire şi investigare a infracţiunilor, 

punerii în executare a sentinţelor de condamnare şi 

al altor acţiuni din cadrul procedurii penale sau 

contravenţionale în condiţiile legii. 

Remarcăm faptul că, în cazul excluderii Capitolului 

VII de la aplicabilitatea legii privind protecția datelor 

cu caracter personal, urmează a fi modificate 

declarațiile depuse de Republica Moldova la Convenția 

nr. 108, cu notificarea Secretarului General al 

Consiliului Europei. 

În partea ce ține de transmiterea transfrontalieră, 

atragem atenția că orice transmitere transfrontalieră de 

către CNA, fără autorizarea Centrului este ilegală cu 

excepția cazurilor statuate de art. 32 din Legea 
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133/2016 (cu consimţămîntul subiectului datelor cu 

caracter personal; în baza prevederilor unei legi 

speciale sau ale unui tratat internaţional; dacă aceasta 

este necesară pentru a proteja viaţa, integritatea fizică 

sau sănătatea subiectului datelor cu caracter personal 

etc.) pe cînd prevederile din proiectul dat acordă o 

marjă de acțiune organelor de drept extrem de mare 

punînd aceste autorități pe picior de egalitate cu 

autoritățile din UE. Considerăm, că în esență normele 

statuate în acest capitol au o importanță majoră pentru 

activitatea organelor de drept. 

Capitolul VII este o transpunere a Directivei 2016/680 

și stabilește, inclusiv excepțiile care vor fi utilizate de 

organele de drept în activitatea lor, creînd un cadru 

normativ viabil și clar în scopul excluderii unor 

abuzuri din partea organelor de drept și apărarea 

drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, 

apărate prin convenții internațioanle. 

În cadrul controalelor efectuate, Centrul nu o singură 

dată a constatat că prelucrarea datelor cu caracter 

personal de către organele de drept a fost un abuzivă, 

fiind efectuată în lipsa unui temei legal. Remarcăm că  

în aceste situații deciziile Centrului, urmare a 

contestării, nu au fost anulate de instanța de judecată, 

astfel fiind supuse controlului judecătoresc. De altfel, o 

mare parte din decizii prin care au fost constatate 

încălcări referitor la protecția datelor cu caracter 

personal, nu au fost contestate în instanță de organele 

de drept, acestea acceptînd concluziile și soluțiile 

Centrului. 

11  Art.89 Articolul 89. Răspunderea administrativă pentru neîndeplinirea 

prevederilor prezentei legi (4) Pentru încălcările următoarelor 

dispoziții, în conformitate cu alin. (2), se aplică sancțiuni 

pecuniare de până la 250 000 EUR, calculat la cursul oficial al 

leului moldovenesc la data comiterii încălcării, sau, în cazul 

Nu se acceptă. 
 Urmează a menționa că noul Regulament 2016/679, la 

art. 83 prevede dreptul autorităților naționale de 

supraveghere de a aplica amenzi administrative. 

La moment se constată ineficiența măsurilor punitive 
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unei întreprinderi, de până la 2 % din cifra de afaceri mondială 

totală anuală corespunzătoare exercițiului financiar anterior, 

luându-se în calcul cea mai mare valoare: a) obligațiile 

operatorului și ale persoanei împuternicite de operator în 

conformitate cu art. 8 alin. (4), 10, 30-44, 47 și alin. 48; b) 

obligațiile organismului de certificare în conformitate cu art. 

47 și 48; c) obligațiile organismului de monitorizare în 

conformitate cu art. 46. (5) Pentru încălcările următoarelor 

dispoziții, în conformitate cu alin. (2), se aplică sancțiuni 

pecuniare de până la 500 000 EUR, calculat la cursul oficial al 

leului moldovenesc la data comiterii încălcării, sau, în cazul 

unei întreprinderi, de până la 4 % din cifra de afaceri mondială 

totală anuală corespunzătoare exercițiului financiar anterior, 

luându-se în calcul cea mai mare valoare: a) principiile de bază 

pentru prelucrare, inclusiv condițiile privind consimțământul, 

în conformitate cu art. 4, 5, 8 și 9; b) drepturile persoanelor 

vizate în conformitate cu art. 17-27; c) transferurile de date cu 

caracter personal către un destinatar dintr-o altă țară sau o 

organizație internațională, în conformitate cu art. 49-54; d) 

orice obligații în temeiul legislației naționale adoptate în 

temeiul art. 12, 14, 15, 16 și 92. (6) Pentru neexecutarea 

deciziei, ordinului, instrucțiunii sau oricărui alt act 

administrativ emis de Centru, se aplică, în conformitate cu alin. 

(2) din prezentul articol, sancțiuni pecunare de până la 500 000 

EUR, calculat la cursul oficial al leului moldovenesc la data 

comiterii încălcării, sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 

4 % din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare 

exercițiului financiar anterior, luându-se în calcul cea mai mare 

valoare. 

Obiecții: De asemenea, sancţiunile pecuniare prevăzute la 

art.89 în mărime de până la 250 000 EURO şi respectiv, 5000 

000 EURO, pentru încălcarea prevederilor Legii privind 

protecţia datelor cu caracter personal sunt excesive şi nu sunt 

bine determinate, în ce cazuri urmează a fi aplicate aceste 

sancţiuni, lăsând loc de multiple interpretări. După cum am 

în vigoare, care se manifestă prin caracterul îndelungat 

al examinării de către instanțele de judecată a cauzelor 

contravenționale pornite de Centru. Mai mult, 

soluționarea cauzelor contravenționale prin 

recunoașterea vinovăției contravenienților și 

sancționarea acestora în limitele prevăzute la art. 74
1
-

74
3
 Cod contravențional, se rezumă la constatarea de 

către instanța de judecată a faptelor contravenționale 

comise, fără a dispune obligarea contravenientului în 

vederea înlăturării cauzelor ce au dus la comiterea 

încălcărilor vizate. 

Într-o altă ordine de idei, urmează a menționa că noul 

Regulament 2016/679, la art. 83 prevede dreptul 

autorităților naționale de supraveghere de a aplica 

amenzi administrative. 

De altfel, în prezent art. 34 din Codul contravențional  

limitează cuantumul maxim al amenzilor pasibil a fi 

aplicate. 

Totodată, ținînd cont de realitățile din Republica 

Moldova, în proiectul vizat se propune un mecanism 

treptat de aplicare a sancțiunilor pentru  a nu împovăra 

operatorii de date și a le permite să se adapteze noilor 

rigori europene. 

Într-o altă ordine de idei, trebuie de menționat că în 

Republica Moldova există practici cînd autoritățile de 

control pot impune prin decizia sa sancțiuni pecuniare 

cum ar fi spre exemplu Consiliul concurenței, Banca 

Națională a Moldovei, CNPF. 

Nu în ultimul rînd, urmează a fi remarcat că în ordinea 

Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării 

banilor și finanțării terorismului, în cazul nerespectării 

prevederilor prezentei legi şi ale actelor subordonate 

acestei legi, față de entităţile raportoare se aplică 

sancţiuni pecuniare sub formă de amendă: 

 – în mărime dublă din valoarea beneficiului rezultat 
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menţionat anterior, luând în ansamblu modul de reglementare 

general (preluat exact din textul directivelor europene), 

cerinţele impuse operatorilor (la fel general reglementate), 

procedura „investigării” şi sancţiunile pecuniare propuse din 

care 25% vine în bugetul instituţional, riscă să creeze un 

mecanism de control abuziv al tuturor subiecţilor ce operează 

cu datele cu caracter personal, precum şi aplicarea sancţiunilor 

pecuniare în mod abuziv. Totodată, amenzile propuse vor spori 

interesul angajaţilor de a constata încălcări, în mod nelimitativ, 

stabilind neconformităţi datorită cerinţelor stabilite în mod 

general/neclar, în tot textul proiectului. În lipsa unor cerinţe 

clar reglementate şi în raport cu sancţiunile propuse pentru 

încălcarea acestora, normele propuse la art.89 aduc atingere 

directă drepturilor fundamentale ale omului consacrate de 

Constituţia Republicii Moldova, prin prisma art.23 alin.(2) care 

garantează expres - Dreptul fiecărui om de aşi cunoaşte 

drepturile şi îndatoririle „Statul asigură dreptul fiecărui om de 

a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. În acest scop statul 

publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative.”. În 

acest sens, atenţionăm că proiectul oferă o reglementare 

generală a temeiurilor pentru care operatorii sunt pasibili de 

răspundere administrativă (art.89 alin.(2), (4), (5), (6)). La fel, 

nu sunt oferite limite clare la aprecierea amenzii, CNPDCP 

„acordând o atenţie sporită” unor factori expuşi la fel general, 

ceea ce acordă un risc sporit de corupţie întregului proiect. 

Potrivit, Hotărârii Curţii Constituţionale nr.26 din 23.11.2010 

„Pentru a corespunde celor trei criterii de calitate - 

accesibilitate, previzibilitate şi claritate - norma de drept 

trebuie să fie formulată cu suficientă precizie, astfel încât să 

permită persoanei să decidă asupra conduitei sale şi să prevadă, 

în mod rezonabil, în funcţie de circumstanţele cauzei, 

consecinţele acestei conduite. În caz contrar, cu toate că legea 

conţine o normă de drept care aparent descrie conduita 

persoanei în situaţia dată, persoana poate pretinde că nu-şi 

cunoaşte drepturile şi obligaţiile. Într-o astfel de interpretare, 

din încălcarea obligațiilor prevăzute de prezenta lege, 

în cazul în care beneficiul respectiv poate fi stabilit, 

sau în mărimea echivalentului în lei al sumei de pînă la 

1000000 de euro, calculat conform cursului oficial al 

leului moldovenesc la data comiterii încălcării; 

 – în mărime de pînă la echivalentul în lei al sumei de 

5000000 de euro, calculat la cursul oficial al leului 

moldovenesc la data comiterii încălcării, sau 10% din 

cifra de afaceri pentru anul precedent – pentru entitățile 

raportoare de la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i). 

Atragem atenția că CNA în calitate de autor al Legii  

cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor 

și finanțării terorismului, nu a prevăzut în conținutul 

acesteia nici o garanție sau procedură de aplicare a 

sancțiuniilor, în comparație cu proiectul prezentei legi 

elaborat de Centru (art. 89 alin. (2)), care este 

obligatoriu pentru determinarea cuantumului 

sancțiunii.  

Toate obiecțiiile CNA sunt subiective și neîntemeiate. 

 

În concluzie menționăm, că conținutul proiectului de 

lege este unul previzibil și nu există criterii care ar 

demonstra elemente de coruptibilitate, fiind total 

compatibil cu Directiva nr. 2016/680 și Regulamentul 

(UE) 2016/679. Totodată, admitem că este o lege 

complexă, care necesită o atenție deosebită pentru 

înțelegere și aplicare.  

În viziunea Centrului normele consemnate în proiectul 

de lege nu sunt ambigui, fiind proporționale scopurilor 

propuse și corespund relațiilor economice din RM, iar 

orice obstrucționare privind adoptarea și 

implementarea acestei legi  va crea impedimente în 

dezvoltarea relațiilor economice cu alte state, atragerea 

investițiilor, recunoașterea RM în calitate de stat care 

asigură un nivel adecvat de protecție a datelor 
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norma ce nu corespunde criteriilor clarităţiieste contrară art.23 

din Constituţie [...].”. Totodată, nota informativă nu cuprinde 

argumente viabile cu referire la sumele invocate, nefiind 

prezentate careva date din care să rezulte cuantumul stabilit, un 

calcul estimativ care denotă stabilirea anume a acestor sume şi 

nu mai mici. Argumentul autorului precum că „se propune un 

mecanism treptat de aplicare a sancţiunilor pentru a asigura o 

perioadă de tranziţie în vederea adoptării de către operatorii de 

date la noile rigori şi standarde europene” nu constituie temei 

justificativ pentru stabilirea mărimii sancţiunii pecuniare, 

precum este propus în proiect. De asemenea, cu referinţă la 

reglementările europene, argumentele invocate nu pot fi 

acceptată, deoarece la stabilirea unei sancţiuni trebuie să se ţină 

cont de principiul proporţionalităţii şi rezonabilităţii, de 

contextul social al Republicii Moldova, gravitatea încălcării şi 

alte aspecte. În acest sens, însăşi Directiva nr.2016/680 al 

Parlamentului European şi a Consiliului din 27.04.2016 

consacră la art.57 principiul proporţionalităţii „Statele membre 

definesc normele privind sancţiunile aplicabile în cazurile de 

încălcare a dispoziţiilor adoptate în temeiul prezentei directive 

şi iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea 

sunt puse în aplicare. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie 

eficace, proporţionale şi disuasive”. Totodată, nu este clară ce 

presupune sintagma „în cazul unei întreprinderi”, deoarece 

avem mai multe forme de organizare ale persoanelor juridice 

(întreprindere de stat, municipală, societate pe acţiuni etc.) şi 

nu este clar dacă termenul dat se vor răsfrânge asupra tuturor 

persoanelor juridice ce vor activa şi vor obţine/produce în urma 

activităţii date un profit. 

Recomandări: Reformularea articolului 89 astfel, încât să 

corespundă realităţii social-economice a Republicii Moldova şi 

aspectelor menţionate mai sus. Sancţiunile propuse în proiect 

nu sunt oportune. A se revedea termenul de „întreprinderi”, 

întrucât se impune o concretizare în acest sens. 

personale și va constitui un temei de  condamnare RM 

la CtEDO, în partea ce ține de asigurarea protecţiei 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei 

fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter 

personal, în special al dreptului la inviolabilitatea vieţii 

intime, familiale şi private. 
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