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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Legii  pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, finalităţile urmărite și principalele 

prevederi ale proiectului 

Conceptul de protecție a datelor cu caracter personal reprezintă dreptul persoanei fizice de 

a-i fi apărate acele caracteristici care conduc la identificarea sa şi obligaţia corelativă a statului 

de a adopta măsuri adecvate pentru a-i asigura o protecţie eficientă. 

Avînd în vedere necesitatea de a apăra şi respecta dreptul fundamental la viaţă intimă şi 

privată, protecţia datelor cu caracter personal constituie un domeniu deosebit de important, 

consacrat atît prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului, cît și prin art. 28 din Constituția 

Republicii Moldova, conform căruia „statul respectă și ocrotește viața intimă, familială și 

privată”.Suplimentar, asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată prin Legea 

nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

În acest context, a fost elaborat  proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte 

legislative, promovarea căruia are drept scop: 

a) realizarea acțiunii nr. 1 destinate implementării pct. 13 din Planul Național de acțiuni 

pentru implementarea Acordului de asociere RM-UE în perioada 2014-2016 privind crearea 

cadrului juridic necesar aplicării Deciziei-cadru a Consiliului 2008/977/JAI privind protecţia 

datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie 

penală şi Recomandării nr. R (87) 15 din 17 septembrie 1987 a Comitetului Ministerial al 

Consiliului Europei care reglementează utilizarea datelor cu caracter personal în activitatea 

poliţiei; 

b) aducerea în concordanță a cadrului normativ cu prevederile Legea nr. 133 din 8 iulie 

2011 privind protecția datelor cu caracter personal, elaborată în vederea armonizării legislației 

naționale cu Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 

1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date; 

c) eficientizarea procesului de implementare a prevederilor legii menționate supra. 

Analizînd prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 în raport cu prevederile Deciziei-cadru 

a Consiliului Europei , menționate supra, constatăm că legea corespunde rigorilor și garanțiilor 

reflectate în actul comunitar. Totuși, avînd în vedere specificul legislației Republicii Moldova, 

în special, codificarea normelor de procedură penală și rigiditatea activității speciale de 

investigații, este necesară intervenția pentru a asigura o sincronizare în materie de protecție a 

datelor cu caracter personal. 

În vederea atingerii obiectivelor stabilite, prin intermediul prezentului proiect se propun 

modificări și completări pentru următoarele acte legislative: 

1. Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie 

2. Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003; 

3. Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008; 

4. Legea nr. 59 din 29 martie 2012  privind activitatea specială de investigaţii; 

5. Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul 
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polițistului. 

Modificările și completările propuse prin intermediul prezentului proiect stabilesc expres a 

obligația pentru reprezentanții diferitor organe implicate în examinarea cauzelor penale și 

contravenționale de a respecta prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011. 

Pentru a evita dublarea prevederilor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 în textele legilor propuse 

spre modificare, s-a considerat oportun de a crea conexiunea între legile enumerate și legea 

specială în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Or, Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 

conține tot spectrul de garanții ce țin de protecția datelor personale și creează condiții pentru 

desfășurarea de către organele de urmărire penală, activitate specială de investigații, poliție, etc. 

a activității lor. În acest sens, sînt relevante prevederile art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 133 

din 8 iulie 2011, conform căreia, prevederile legii respective se extind 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. 

În acest context, menționăm că, chiar dacă conform art. 5 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 133 

din 8 iulie 2011 consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal nu este cerut în 

cazurile în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligaţii care îi revine 

operatorului conform legii, totuși, în temeiul art. 12 alin. (2) operatorul datelor cu caracter 

personal este obligat să informeze subiectul datelor cu caracter personal despre faptul colectării 

datelor respective. 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea acestui proiect nu necesită alocarea resurselor financiare suplimentare de la 

bugetul de stat. 

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare. 

Drept urmare a adoptării prezentului proiect de lege, cadrul normativ conex nu necesită a fi 

modificat. 

Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa 

în procesul decizional, proiectul Legii a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului 

Justiţiei www.justice.gov.md, la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Proiecte de 

acte normative remise spre coordonare.  
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