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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Legii privind  

protecția datelor cu caracter personal 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 

proiectului 

Elaborarea prezentului proiect de lege a fost inițiată de către Centrul Național 

pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova cu participarea 

ulterioară a experților rezidenți din cadrul proiectului Twinning „Consolidarea 

capacităților Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al 

Republicii Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat prin Fundația 

Germană pentru Cooperare Juridică Internațională (IRZ) și Ministerul Justiției din 

Letonia. 

În cadrul cooperării instituționale dintre Centru și Consiliul Europei, la data de                   

8 noiembrie 2017 au fost prezentate opiniile experților Consiliului Europei privind 

modificările legislative propuse de către Centru pe vectorul protecției datelor cu caracter 

personal al Republicii Moldova.  

De asemenea în cadrul proiectului Twininng ”Consolidarea capacităților 

Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal”, proiectul 

menționat  a fost supus modificărilor, analizat și dezbătut de către experții din 

cadrul țărilor Uniunii Europene, și anume: Germania, Letonia, Estonia, Malta.  

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi 

finalităţile urmărite 

Proiectul Legii privind protecția datelor cu caracter personal a fost elaborat în 

vederea racordării cadrului juridic național la cadrul internațional. 

În acest sens, se menționează că instrumentul juridic internațional care a pus 

premisele reglementării proceselor automatizate de prelucrare a datelor cu caracter 

personal, a constituit Convenția nr. 108 din 28.01.1981 pentru protecția persoanelor 

referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, deschisă spre 

semnare pentru statele membre ale Consiliului Europei la Strasbourg la 28 ianuarie 

1981. Acest act internațional a fost elaborat și instituit de comunitatea europeană, odată 

cu aprecierea riscurilor ce pot surveni față de dreptul la viața privată a persoanelor fizice 

concomitent cu automatizarea proceselor de prelucrare a datelor cu caracter personal și a 

definit care sunt datele cu caracter personal, precum și a instituit rigori vizavi de 

colectarea, stocarea, utilizarea, prelucrarea datele cu caracter personal care constituie 

componenta de bază a vieții private.   

Statul Republica Moldova a semnat Convenția nr. 108 la 04 mai 1998, urmată de 

procedura ratificării prin Hotărârea Parlamentului nr.483-XIV din 02 iulie 1999, cu 

intrarea în vigoare începând cu data de 01 iunie 2008. Conform dispozițiilor art. 1, 3, 4 și 

8 ale Convenției nr.108 şi Protocolului adițional la această Convenție, odată ratificate, 

aceste acte au devenit parte componentă a dreptului intern şi prioritare față de legile 

interne, or, dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile 

fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, 

prioritate au reglementările internaţionale, în temeiul art. 4 alin. (2) din Constituția 

Republicii Moldova. 

În vederea implementării aquis-ului comunitar privind protecția datelor cu 
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caracter personal, urmare a ratificarii Convenției nr. 108 și Protocolului său adițional, 

Republica Moldova a formulat unele declarații la Convenția respectivă și a desemnat 

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în calitate de autoritate 

națională competentă pentru implementarea prevederilor Convenției nr. 108. În acest 

context, prin aderarea și ratificarea acesteia, statul Republica Moldova și-a asumat 

responsabilitatea de a asigura persoanei fizice dreptul la inviolabilitatea vieții intime, 

familiale și private.    

În scopul detalierii și reglementării principiilor de protecție a datelor cu caracter 

personal stabilite în Convenția nr. 108, statele membre ale Consiliului Europei au 

adoptat Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 

1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulație a acestor date. Prevederile Directivei 95/46/CE au 

fost transpuse cadrul legislativ al Republicii Moldova, inițial în Legea nr. 17 din 

15.02.2007 cu privire la protecția datelor cu caracter personal, ulterior în Legea 

nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal - act 

regulatoriu care a asigurat continuitatea transpunerii în sistemul de drept al Republicii 

Moldova a prevederilor Directivei 95/46/CE, și care, actualmente, se dovedește a fi 

depășit. 
 Conform studiilor întreprinse la nivelul Comisiei Europene, Directiva 95/46/CE 

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

personal şi libera circulaţie a acestor date (încă în vigoare) cât și Decizia-cadru 

2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecția datelor cu caracter 

personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală, nu mai 

corespund evoluţiilor recente în domeniul metodelor de colectare a datelor, astfel că 

legiuitorul Uniunii a propus o politică mai cuprinzătoare şi mai coerentă în prezenţa unui 

Regulament general privind protecţia datelor şi a unei Directive în domeniul cooperării 

poliţieneşti şi judiciare în materie penală. 

În opinia aceleiași autorități, obiectivele şi principiile stabilite de către 

reglementările actuale în domeniul protecției datelor cu caracter personal rămân valabile, 

însă punerea lor în aplicare de către statele membre s-a făcut în mod diferit, 

generând insecuritate juridică şi o percepţie publică generală asupra existenţei 

unor riscuri majore, legate în special de activităţile online. 

Evoluțiile tehnologice rapide și globalizarea au generat noi provocări pentru 

protecția datelor cu caracter personal. Amploarea colectării și a schimbului de date cu 

caracter personal a crescut în mod semnificativ. Tehnologia permite atât societăților 

private, cât și autorităților publice să utilizeze date cu caracter personal la un nivel 

fără precedent în cadrul activităților lor. Din ce în ce mai mult, persoanele fizice fac 

publice la nivel mondial informații cu caracter personal. Acest fapt a fost demonstrat 

prin incidentul masiv de securitate, ce a condus la scurgere de informații, prelucrare 

ilegală și utilizarea datelor cu caracter personal în scop de profilare a subiecților de date, 

în vederea obținerii de predicții, analize etc., cu implicarea companilor „Facebook”  și 

„Cambridge Analytica”.  

Indiscutabil, tehnologia a transformat deopotrivă economia și viața socială, iar 

revoluția digitală promite beneficii pentru sănătate, mediu, dezvoltarea internațională și 

eficiența economică. Însă, tehnologia nu ar trebui să dicteze valori și drepturi. 

Ținând cont de obiectivele Uniunii Europene referitoare la o piață unică digitală, 

tehnologia de tip cloud computing, „internetul obiectelor”, volumul mare de date și alte 

tehnologii sunt considerate esențiale pentru competitivitate și dezvoltare. Modelele 
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comerciale exploatează noi capacități pentru colectarea în masă, transmiterea 

instantanee, combinarea și reutilizarea informațiilor cu caracter personal în scopuri 

neprevăzute și sunt justificate de politici de confidențialitate lungi și impenetrabile. 

Acest lucru supune principiile protecției datelor la noi presiuni, simțindu-se nevoia unei 

gândiri noi privind modul în care sunt aplicate. 

Aceste evoluții au impus un cadru solid și mai coerent în materie de protecție a 

datelor în spațiul Uniunii Europene, însoțit de o aplicare riguroasă a normelor, luând în 

considerare importanța creării unui climat de încredere care va permite economiei 

digitale să se dezvolte pe piața internă. Persoanele fizice trebuie să aibă control asupra 

propriilor date cu caracter personal, iar securitatea juridică și practică pentru persoane 

fizice, operatori economici și autorități publice trebuie să fie consolidată. 

Pentru a se asigura un nivel consecvent și ridicat de protecție a persoanelor fizice 

și pentru a se îndepărta obstacolele din calea circulației datelor cu caracter personal în 

cadrul Uniunii Europene, nivelul protecției drepturilor și libertăților persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea unor astfel de date ar trebui să fie echivalent în toate statele 

membre. S-a constatat că aplicarea consecventă și omogenă a normelor în materie 

de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, trebuie să fie asigurată în 

întreaga Uniune Europeană. 

În legătură cu ce, în anul 2016 Parlamentul European și Consiliul au adoptat 

pachetul de reformă legislativă privind protecția datelor cu caracter personal, publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pe data de 4 mai 2016, cu intrarea în vigoare 

începând cu 25 mai 2018, pachet care integrează: 

1. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 

27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - în continuare 

fiind utilizat acronimul GDPR, la cazul gramatical contextual); 

2. Directiva (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; 

3. Directiva (UE) 2016/681 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru 

prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a 

infracțiunilor grave. 

Astfel, o parte din argumentarea necesității elaborării prezentului proiect de lege 

este direct interconectată cu spectru de acte legislative adoptate de către Parlamentul 

European și Consiliul, și anume, pachetul legislativ privind protecția datelor cu caracter 

personal adoptat Parlamentul European și Consiliul care va fi aplicat uniform în toate 

țările Uniunii Europene, fără excepție. 

În acest sens, Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă în Legea nr. 133 

din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal și Decizia-cadru 

2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecția datelor cu caracter 

personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală vor fi 
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abrogate în data de 25 mai 2018, odată cu intrarea în vigoare a pachetului legislativ 

enunțat supra.  

Astfel, necesitatea elaborării prezentului proiect de lege derivă din importanța 

consolidării sistemului legislativ privind garantarea respectării dreptului constituțional – 

inviolabilitatea vieții intime, private și familiale, prin aducerea în concordanță a 

sistemului de norme juridice ale dreptului național cu normele juridice de drept 

comunitar european în domeniul protecției datelor cu caracter personal. 

Totodată, argumentarea necesității elaborării prezentului proiect de lege, constă în 

asigurarea unei linii continue de compatibilitate între reglementările dreptului intern și 

reglementările dreptului comunitar european, în materie de protecție a datelor cu caracter 

personal. 

Prezentul proiect va contribui la realizarea angajamentelor asumate de către 

Republica Moldova în raport cu Uniunea Europeană şi în temeiul legislației interne și ale 

angajamentelor internaționale, fiind posibil transferul de date cu caracter personal între 

statele membre ale Uniunii Europene și/sau alte state recunoscute ca fiind state care 

asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, fără a fi necesare alte 

măsuri adiționale de securitate din partea Republicii Moldova.  

Este demn de notat și de atras atenție asupra faptului că, în cadrul celei de-a 2-a 

reuniuni a Subcomitetului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, pentru 

Justiție, Libertate și Securitate, desfășurată la data de 09 iunie 2016, Brussels-Belgia, 

Centrul a făcut o retrospectivă a evenimentelor, realizărilor și provocărilor în perioada 

2015-2016. În premieră, la Subcomitetul de Asociere Republica Moldova-Uniunea 

Europeană, pentru Justiție, Libertate și Securitate a participat domnul Jan Ostoja-

Ostaszewski, expert în domeniul protecției datelor cu caracter personal din cadrul 

Departamentului Justiție și Consumatori din cadrul Comisiei Europene (DJ JUST), care 

a evaluat pozitiv activitatea Centrului, totodată menționând că „Republica Moldova 

este campion la implementarea aspectelor ce țin de protecția datelor în contextul 

Acordului de Asociere”, obținând performanțe prin alinierea la standardele și normele 

europene. În cadrul aceluiași dialog, domnul Jan Ostoja-Ostaszewski, reieșind din 

performanțele obținute de Centru, a recomandat Centrului să promoveze cererea de 

aderare în calitate de membru observator în cadrul Grupului de lucru pentru 

protecția datelor la ARTICOLUL 29 al Uniunii Europene.  

După o serie de întrevederi și urmare a depunerii unei munci considerabile, în 

cadrul ședinței plenare din 3-4 octombrie 2017, Republica Moldova prin intermediul 

Centrului, a fost acceptată în calitate membru cu statut de observator în cadrul 

Grupului de lucru pentru protecția datelor la ARTICOLUL 29 al Uniunii 

Europene. Prima ședință la care a participat Republica Moldova a fost la 27 - 29 

noiembrie 2017. Începând cu anul 2018 Grupul de lucru pentru protecția datelor la 

ARTICOLUL 29 al Uniunii Europene și-a schimbat denumirea în Comitetul 

European pentru Protecția Datelor (CEPD). 

Acceptarea Republicii Moldova în calitate membru cu statut de observator 

în cadrul Comitetului European pentru Protecția Datelor reprezintă o premieră și 

o realizare în spațiul estic, or, actualmente Republica Moldova este unicul stat care 

deține acest statut în cadrul Comitetului European pentru Protecția Datelor, 

realizare care va consolida relațiile mutuale între Republica Moldova și Uniunea 

Europeană, atât sub aspect economic cât și sub aspect politic.  

 Comitetul European pentru Protecția Datelor este organismul Uniunii Europene 

însărcinat cu aplicarea GDPR-lui și începând cu data de 25 mai 2018 va fi în centrul 

noului sistem de protecție a datelor personale în Uniunea Europeană. Acesta va contribui 
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la asigurarea aplicării consecvente a legislației privind protecția datelor în întreaga 

Uniune Europeană și va depune eforturi pentru a asigura cooperarea eficace între 

autoritățile naționale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal. 

Comitetul European pentru Protecția Datelor nu numai că va publica orientări privind 

interpretarea conceptelor principale ale GDPR-lui, dar și va fi solicitat să ia decizii 

obligatorii în cazul unor litigii privind prelucrarea transfrontalieră, asigurând astfel o 

aplicare uniformă a normelor Uniunii Europene întru evitarea tratării diferite a aceluiași 

caz în diferite jurisdicții. 

Este de menționat faptul că Republica Moldova are toate drepturile pe care le are 

un stat membru al Uniunii Europene (dreptul de a face comentarii, de a participa la 

ședințe, dreptul de a fi informat despre activitățile în derulare și de a participa la 

dezbateri), cu excepția dreptului de vot.  

Prin acest for internațional, Republica Moldova va promova interesele statului în 

vederea ajustării și conformării la standardele Uniunii Europene în domeniul protecției 

datelor cu caracter personal. Totodată, se arată că, obținerea statutului de membru 

observator în cadrul Comitetului European pentru Protecția Datelor al Uniunii 

Europene, este o etapă importantă în vederea recunoașterii Republicii Moldova ca 

stat terț ce asigură un nivel echivalent de protecție a datelor cu caracter personal 

cu Uniunea Europeană. 

În vederea depunerii cererii de a fi recunoscut ca stat terț care asigură un nivel 

echivalent de protecție a datelor cu caracter personal cu cel al Uniunii Europene, a fost  

inserat în Planul Național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere 

Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2017-2019 aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016 o acțiune în acest scop, și anume, acțiunea nr. 17 din 

articolul 13 „Pregătirea pentru depunerea cererii de către Republica Moldova în 

calitate de stat terţ care asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter 

personal”. 

Astfel, modificarea cadrului normativ în domeniul protecției datelor cu caracter 

personal, este o etapă principală și decisivă în vederea recunoașterii Republicii Moldova 

în calitate de stat care asigură un nivel echivalent de protecție a datelor cu catracter 

personal cu Uniunea Europeană. 

Determinarea nivelului echivalent de protecție a datelor este realizată printr-o 

decizie a Comisiei Europene, după efectuarea unei analize minuțioase a cadrului legal 

național și expertizarea sectorială sub aspect de politici de protecție a datelor cu caracter 

personal: sectorul polițienesc, sectorul educațional, sectorul medical, setorul social etc., 

urmată de emiterea unei opinii din partea Comitetului European pentru Protecția Datelor. 

În aces sens, este de reținut că, efectele unei decizii ale Comisiei Europene 

privind recunoașterea Republicii Moldova drept stat care asigură un nivel adecvat de 

protecție a datelor cu caracter personal egal cu cel asigurat de țările membre ale Uniunii 

Europene, va genera un spectru larg de beneficii pentru Republica Moldova, printre care: 

sporirea credibilității statului Republica Moldova, consolidarea strategiei economice, 

dezvoltarea mediului de afaceri, atragerea investițiilor, etc. 

Comisia Europeană a recunoscut că, la moment, prezintă un nivel adecvat de 

protecție a datelor următoarele state din afara UE: Andorra, Argentina, Canada, Faroe 

Islands, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey, New Zealand, Switzerland, Uruguay. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au 

ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii 

Europene 
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Prezentul proiect de lege este elaborat pentru executarea următoarelor documente 

de politici din care derivă angajamentele asumate de către Republica Moldova în 

legătură cu vectorul european: 

Strategia naţională în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal pentru anii 

2013–2018 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia, aprobat prin Legea 

nr. 229 din 10 octombrie 2013 - Obiectivul specific nr. 3 „Consolidarea capacităţilor 

administrative şi instituţionale ale Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu 

Caracter Personal” 

La data de 28 martie 2018 a fot aprobat Planul de acțiuni pentru implementarea 

Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2017-2019. 

Planul actualizat înglobează prioritățile noii Agende de Asociere și stabilește clar 

sarcinile instituțiilor responsabile de implementarea acțiunilor, în conformitate cu 

redistribuirea competenţelor. Totodată, sunt prevăzute măsurile necesare pentru 

implementarea Acordului de Asociere pe parcursul celor trei ani, dar și măsuri de 

ajustare a legislaţiei naționale la standardele şi principiile europene, în conformitate cu 

angajamentele asumate. 

Ordine în care, proiectul Planului de acțiuni pentru implementarea Acordului de 

Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, la pct. 13 

„Protecția datelor cu caracter personal”, acțiunea nr. L6, stabilește modificarea Legii 

nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, acțiune strategică 

care va fi realizată prin adoptarea prezentului proiect de lege. 

Prezentul proiect de lege transpune Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 

libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecția datelor) și Directiva (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, publicate în Jurnalul Oficial al UE nr. L 119 din 4 mai 2016. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

  Prin prezentul proiect de lege se intenţionează armonizarea cadrului legislativ intern 

la cadrul legislativ al dreptului comunitar european, fiind operate o serie de modificări, 

după cum urmează a se exemplifica: 

- Obiectul legii: pornind de la noţiunile şi uzanţele stabilite la nivelul statelor 

semnatare ale Convenţiei nr. 108 pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea 

automatizată a datelor cu caracter personal, a fost identificată necesitatea ajustării 

cadrului juridic naţional în partea ce vizează obiectul de reglementare al Legii privind 

protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv prin prisma dezvoltării vertiginoase a 

tehnologiilor informaționale, destinate prelucrărilor de date. 

Se menționează, că la momentul elaborării Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind 

protecţia datelor cu caracter personal, obiectul legii s-a limitat la prelucrarea datelor cu 

caracter personal, nu şi la mijloacele prin care se intenţionează a fi efectuate aceste 

prelucrări.  

Drept consecință, în urma efectuării investigațiilor legalităţii operaţiunilor de 

prelucrare a datelor cu caracter personal, Centrul în repetate rânduri s-a confruntat cu 

situaţii în care a dispus în privinţa datelor cu caracter personal prelucrate, însă, a fost în 
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imposibilitate să decidă asupra mijloacelor prin intermediul cărora se efectuau aceste 

operaţiuni, cum ar fi, spre exemplu camerele de supraveghere video ce captau imagini 

din interiorul bunurilor imobile ale operatorilor. Astfel, pârghiile legale existente, care 

puteau fi aplicate de Centru, nu soluţionau în esenţă încălcarea, or, utilizarea acestor 

mijloace era posibilă şi în continuare.  

De reliefat că la moment, în Republica Moldova este facil de a procura dispozitive 

prin care poate fi colectată informaţia despre viaţa intimă, familială şi privată, inclusiv în 

mod ascuns, iar asupra utilizării acestora nu pot fi dispuse careva măsuri, în conformitate 

cu prevederile actuale ale Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu 

caracter personal. 

- Latura conceptuală: un alt pas este reprezentat de includerea unor concepte 

noi, cum ar fi: date genetice, date biometrice, marketing direct, pseudonimizarea și 

anonimizarea datelor cu caracter personal, creare de profiluri, operator asociat, 

reprezentant, întreprindere, grup de întreprindere, reguli corporatiste obligatorii, 

servicii ale societății informaționale etc. 

Conceptul de creare de profiluri a fost înclus în GDPR și în Directiva (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, respectiv transpus și în prezentul 

proiect de lege, în vederea protecției și implementării unor garanții solide în raport cu 

efectele negative pe care le poate genera operațiunea de creare de profiluri, unul dintre 

cele mai grave fiind, discriminarea.  

      Conceptul de marketing direct (prospectare comercială) reprezintă o metoda de 

distribuție a produselor și serviciilor în care sânt utilizate concepte, tehnici și instrumente 

de marketing, inclusiv prin intermediul poștei, serviciilor de comunicații electronice sau 

ale altor servicii de expediere, concretizate într-un demers orientat direct către subiectul 

de date personale, urmărind generarea unei reacții cuantificabile.  

Proiectul face o delimitare conceptuală între pseudonimizare și anonimizare. 

Pseudonimizare reprezintă prelucrarea datelor personale într-un asemenea 

mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unui subiect de date fără a se utiliza 

informații suplimentare. 

Anonimizarea reprezintă modificarea datelor personale în așa fel încât să nu poată 

fi identificată sau să ducă la identificarea subiectului de date, astfel încât detaliile 

privind circumstanțele personale sau materiale să nu mai permită atribuirea acestora 

unei persoane fizice identificate sau identificabile.  

            Elementele novatorii le constituie stabilirea principiilor aferente prelucrării 

datelor personale: principiul legalității, echitații și transparenței; principiul limitării 

legate de scop; principiul de minimizării datelor; principiul exactității; principiul 

limitării legate de stocare, principiul integrității și confidențialității. 

- Drepturile subiectului de date cu caracter personal: în vederea 

consolidării drepturilor cetățenilor în raport cu operațiunile de prelucrare a datelor cu 

caracter personal care îi vizează, au fost dezvoltate drepturile existente și extinsă sfera 

drepturilor subiectului de date. Astfel, noua paletă de drepturi include: dreptul la 

portabilitatea datelor, dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la 

rectificarea datelor, etc. 

Dreptul la portabilitatea datelor are un caracter de noutate în contextul utilizării 

datelor personale, fiind în același sens, un aspect al dreptului de acces la date. Drept care 
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vizează portarea datelor și reprezintă o modalitate de realizare a circulației datelor cu 

caracter personal, întrucât datele pot fi transferate de la un operator la altul. Operatorul 

căruia i-au fost furnizate datele este ținut să nu obstaculeze transferul informațiilor. 

Portarea datelor constă în deplasarea, copierea sau, după caz, transmiterea acestora, 

dintr-un sistem informatic în altul. 

Pe dimensiunea dreptului de a fi uitat, se pretinde că acesta ar fi unul vital, în 

conjunctura în care, circulă mult prea multe informații personale, fără a exista 

posibilitatea de a fi controlate și fără a exista o etică a utilizării informațiilor personale 

care circulă în societate.  

Condițiile privind consimțământul subiectului de date: obținerea 

consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracetr personal nu este o condiție 

nouă, totuși reforma Uniunii Europene pe dimensiunea protecției datelor cu caracter 

personal a reformat instituția „consimțământului”. Astfel, consimțământul nu va fi 

considerat valid dacă vine „la pachet” cu alte chestiuni, cum ar fi termenii generali din 

cadrul unui contract, consimțământul trebuie să poată fi distins de toate celelalte 

chestiuni. Altfel zis, consimțământul nu poate fi aplicat unui set deschis de activități, el 

trebuie limitat la un context specific. Consimțământul va trebui acordat printr-o acțiune 

neechivocă care să constituie o manifestare liber exprimată, specifică, în cunoștință de 

cauză și clară a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter 

personal. Dacă prelucrarea datelor se face în mai multe scopuri, consimțământul ar 

trebui dat pentru fiecare scop în parte.  

Responsabilizarea operatorilor de date cu caracter personal: este instituită 

responsabilitatea operatorului de a demonstra că subiectul datelor  și-a 

dat consimțămîntul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Totodată, 

responsabilitatea operatorului de a lua măsuri adecvate pentru a furniza subiectului de 

date orice informații în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ce-l vizeză și 

gratuitatea furnizării acestor informații. 

- Un articol aparte din prezentul proiect de lege, și anume art. 12, este destinat 

prelucrării datelor cu caracter personal și libertatea de exprimare și acces la informație. 

Astfel că, prezentul proiect de lege asigură și recunoaște dreptul la libertatea de 

exprimare și de acces la informație oricărei persoane. Reglementările art. 12 au 

scopul de a asigura o pârghie de conciliere între prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libertatea de exprimare și dreptul de acces la informație.  
- Sub aspectul căilor de atac proiectul de lege reglementează dreptul 

subiectului de date de a sesiza Centrul, fiind operate unele modificări în procedura de 

examinare: în acord cu reglementările actuale, subiectul datelor cu caracter personal care 

consideră că prelucrarea datelor sale nu este conformă cu cerinţele legii privind protecția 

datelor cu caracter personal, poate înainta Centrului o plîngere în termen de 30 de zile 

din momentul depistării încălcării. Prin proiectul de lege, este extins termenul de 

sesizare a Centrului de către subiectul de date cu caracter personal care are suspiciuni în 

raport cu legalitatea prelucrării datelor sale cu caracter personal. 

 În aceeași ordine, un alt element novatoriu vizează reglementarea obligației 

Centrului de a informa subiectul de date cu privire la progresul și rezultatele examinării 

investigației ori de cîte ori este necesar la cererea subiectului de date, sau la fiecare trei 

luni și posibilitatea subiectul de date care, din motive temeinice și justificate, a omis 

termenul de prescrepție, de a fi repus în termen în condiţiile Codului de procedură civilă. 

- Aplicarea sancţiunilor pentru comiterea încălcărilor prevederilor Legii 

privind protecția datelor cu caracter personal: dat fiind că, din momentul intrării în 

vigoare a Legii nr. 208 din 21 octombrie 2011 pentru completarea şi modificarea unor 
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acte legislative, prin care a fost modificat şi completat Codul contravenţional (prin 

instituirea răspunderii contravenţionale pentru încălcarea legislaţiei cu privire la 

protecţia datelor cu caracter personal şi abilitarea Centrului cu competenţe de organ 

constatator) se constată ineficienţa măsurilor punitive în vigoare la moment, care se 

manifestă prin caracterul îndelungat al examinării de către instanţele de judecată a 

cauzelor contravenţionale pornite de Centru, or, contrar prevederilor art. 454 din Codul 

contravenţional, circa 95 la sută din aceste cauze se examinează cu depăşirea vădită a 

termenului de 30 zile legal stabilit. Mai mult, circa 40 la sută din procesele-verbale cu 

privire la contravenţie întocmite de Centru şi expediate în instanţa de judecată au 

fost/sînt examinate pe parcursul câtorva ani. Totodată, în majoritatea cazurilor, 

examinarea îndelungată a cauzelor contravenţionale pornite de Centru, determină 

expirarea termenului general de prescripţie a răspunderii contravenţionale prevăzut la 

art. 30 din Codul contravenţional, din care motiv, deciziile instanţei judecătoreşti se 

rezumă la constatarea vinovăţiei persoanelor în privinţa cărora au fost pornite procese 

contravenţionale de comiterea faptelor prejudiciabile imputate, însă fără dispunerea 

sancţiunii pecuniare (amenzii).  

În același timp, se arată că soluţionarea cauzelor contravenţionale prin 

recunoaşterea vinovăţiei contravenienţilor şi sancţionarea acestora în limitele prevăzute 

la art. 74
1
-74

3
 Cod contravenţional, se rezumă la constatarea de către instanţa de 

judecată a faptelor contravenţionale comise, fără a dispune obligarea contravenientului 

în vederea înlăturării cauzelor ce au dus la comiterea încălcărilor vizate. Drept 

consecință, nu se soluţionează în esenţă problema care a dus la constatarea de către 

Centru a încălcării comise la prelucrarea datelor cu caracter personal, or, în mare parte, 

contravenienţii se limitează la achitarea amenzilor stabilite de instanţa de judecată (care 

constituie o sumă infimă în raport cu încălcarea comisă), fără a executa efectiv 

obligaţiile legale ce le revin - acţiuni/inacţiuni privind neexecutarea sau executarea 

necorespunzătoare ale cărora constituie încălcarea în fapt. 

Având ca premisă același obiectiv de fortificare a competențelor Centrului, 

proiectul instituie atribuția Centrului de a efectua investigarea legalităţii operaţiunilor de 

prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate prin intermediul sistemelor de 

evidenţă al acestor date, amplasate în încăperile şi bunurile ce aparţin persoanelor fizice. 

Menţionăm, că potrivit reglementărilor naţionale şi internaţionale, operator al datelor cu 

caracter personal poate fi şi persoana fizică, iar lipsa pârghiilor legale ce ţin de 

investigarea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de 

operatori-persoane fizice creează un vid legislativ.     

Însă, având în vedere mediul din Republica Moldova, în proiect, se propune un 

mecanism treptat de aplicare a sancțiunilor pentru a asigura o perioadă de tranziție în 

vederea adaptarii de către operatorii de date la noile rigori și standarde europene.  

Astfel, prezentul proiect de lege propune aplicarea unor sancțiuni de ordin pecuniar 

cu variabilele: a) de până la 250 000 EUR, sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 2 

% din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exercițiului financiar 

anterior; b) de până la 500 000 EUR,  sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 4 % din 

cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exercițiului financiar anterior, 

sancțiuni aplicabile prin prisma unor citerii stricte de individualizare și racordat la 

gravitatea încălcării. 
De menționat, că prevederile Regulamentului 2016/679, se aplică în raport cu orice 

agent economic/prestator de servicii/afaceri/bussines etc., care interferează cu cetățenii 

Uniunii Europene, chiar dacă aceștia se află juridic pe teritoriul Republicii Moldova vor 

fi obligați să respecte legislația europeană. 
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- Obținerea mandatului judecătoresc de către Centru - accesul 

reprezentanților Centrului la domiciliul, în încăperi, terenuri și mijloace de transport, la 

echipamentele de prelucrare, la programele și aplicațiile, precum și la documentele, 

înregistrările referitoare la prelucrarea de date personale, ce aparțin, sînt în posesie sau 

în folosința persoanei fizice, în lipsa acordului scris, se va permite numai în baza 

mandatului judecătoresc emis în condițiile prezentului proiect de lege și prezentat 

persoanei supuse investigației. 
Se remarcă că această practică nu este fără precedent în legislaţia naţională, or, 

competenţe similare pot fi regăsite spre exemplu în Legea concurenţei nr. 183 din 11 

iulie 2012. În aceeaşi ordine de idei, în conformitate cu prevederile textului modernizat 

al Convenţiei nr. 108 pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a 

datelor cu caracter personal, adoptat la cea de-a 29-a şedinţă plenară a Comitetului 

consultativ al Convenţiei, se statuează clar că în calitate de operator de date cu caracter 

personal se constituie şi persoana fizică, iar autorităţile naţionale de protecţie a 

datelor cu caracter personal urmează să dispună de pârghii suficiente în acest sens. 

Cu titlu de drept comparat, se menționează că prevederea posibilității efectuării 

investigării de către autorităţile de protecţie a datelor cu caracter personal a legalităţii 

operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, efectuate de operatori-

persoane fizice, este o împuternicire răspândită în numeroase ţări ale Uniunii Europene. 

Spre exemplu, Autoritatea Italiană de protecţie a datelor poate efectua investigarea 

spaţiilor private, dacă beneficiază de consimţămîntul informat al persoanei inspectate 

sau prin mandat judecătoresc [Secţiunea 158 a Codului Protecţiei Datelor cu Caracter 

Personal]. 

 Putem menţiona de asemenea, cazul Spaniei, unde dreptul de investigare este şi 

mai extins,  or, articolul 125(1) al Decretului Regal 1720/2007  stipulează că inspectorii 

au capacitatea de a controla încăperile unde are loc prelucrarea datelor cu caracter 

personal, orice locaţie unde sînt situate sistemele de evidenţă a datelor cu caracter 

personal şi domiciliul părţii inspectate. Mai mult, nu este necesar de a avea un mandat 

judecătoresc, ci doar autorizaţia directorului autorităţii spaniole de protecţie a datelor. 

Astfel că, pentru a nu prejudicia investigația sub aspect de ascundere, modificare, 

ștergere, distrugere a sistemelor de evidență a datelor personale, echipamentelor de 

prelucrare, programelor și aplicațiilor, precum și orice document sau înregistrare 

referitoare la prelucrarea de date personale, Centrul poate solicita direct instanței de 

judecată eliberarea mandatului judecătoresc. Mandatul judecătoresc este valabil 30 

de zile de la data emiterii și poate fi prelungit cu încă 30 de zile. În cazul solicitării unui 

mandat judecătoresc, instanța de judecată va verifica dacă efectuarea investigației și 

măsurile care urmează a fi luate nu sînt arbitrare sau excesive, avînd în vedere obiectul 

investigației și gravitatea pretinsei încălcări.  

- 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 
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Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova. 

În acest sens, se arată că anterior Centrul Național pentru Protecția Datelor cu 

Caracter Personal nu a efectuat anumite operațiuni de investigare a prelucrării datelor cu 

caracter personal în sectorul polițienesc, atât din lipsa personalului cât și din cauza unor 

divergențe între normele legale, cu toate că, de jure, există premise ca Centrul să 

efectueze operațiuni de investigare a prelucrării datelor cu caracter personal în sectorul 

polițienesc. 

Dispozițiile art. 28 al Constituției Republicii Moldova reafirmă poziția Statului 

care respectă şi ocroteşte viaţa intimă, familială şi privată. 

Conținutul art. 54 consacră garanția juridică conform căreia, în Republica 

Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile și 

libertăţile fundamentale ale omului şi cctăţeanului. Alin. 2 din cadrul aceluiași articol 

stabilește că exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrîngeri decît 

celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului 

internaţional şi sînt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, 

bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi 

infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării 

divulgării informaţiilor confidentiale sau garantării autorităţii şi imparţialitătii justiţiei. 

Restrîngerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge 

existenţa dreptului sau a libertăţii. 

Mai mult, Statul Republica Moldova prin Legea nr. 110 din 09.06.2011, a 

ratificat Protocolul adiţional la Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la 

prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autorităţile de 

supraveghere şi fluxul transfrontalier al datelor, adoptat la Strasbourg la 8 noiembrie 

2001 şi semnat de Republica Moldova la 29 aprilie 2010 (Protocol), iar potrivit art. 1 din 

Protocol: „Fiecare Parte va conferi uneia sau mai multor autorităţi responsabilitatea 

pentru asigurarea conformităţii cu măsurile prevăzute de legislaţia sa internă, care pun 

în vigoare principiile, stabilite în Capitolele 2 şi 3 ale Convenţiei, precum şi în acest 

Protocol. Cu acest scop, autorităţile menţionate mai sus, deţin, în special, drepturi de a 

investiga şi interveni, precum şi dreptul de a acţiona în judecată sau de a aduce în 

atenţia autorităţilor judiciare competente încălcările prevederilor din legislaţia internă 

care pune în aplicare principiile menţionate în alin. 1 al art. 1 din acest Protocol. 

Fiecare autoritate de control dă curs reclamaţiilor depuse de orice persoană cu privire 

la protecţia drepturilor ei/lui şi libertăţilor sale fundamentale cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal, ce ţin de competenţa lor”. 

Centrul exercită atribuţiile sale în completă independenţă în conformitate cu 

prevederile art. 19 din Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter 

personal, art. 1 din Legea nr. 182 cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului 

Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, structurii, efectivului-limită şi a 

modului de finanțare a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal 

şi prevederile art. 1 pct. 3 din Legea nrt. 271 din 07.11.2013 privind formularea unor 

declaraţii ale Republicii Moldova la Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la 

prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal - Centrul Naţional pentru 

Protecţia Datelor cu Caracter Personal a fost investit cu competenţa exclusivă de 

unică Autoritate de control al prelucrării datelor cu caracter personal, care este o 

autoritate publică autonomă, independentă şi imparţială faţă de alte autorităţi 

publice. 
În același context se notează că Parlamentul Rpeublicii Moldova prin Legea 

comunicațiilor electronice, nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007, republicată în 
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Monitorul Oficial din 17 noiembrie 2017, a atribuit Centrului în temeiul art. 71 noi 

competențe de a verifica măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare în vederea 

protejării securității serviciilor prestate de furnizorii de servicii de comunicații 

electronice.  

Subsecvent, concomitent cu intrarea în vigoare la data de 23 februarie 2018 a 

Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării 

terorismului în partea ce vizează controlul conformității operațiunilor de 

prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de autoritățile specializate în 

prevenirea și combaterea terorismului, inclusiv a Serviciului Prevenirea și 

Combaterea Spălării Banilor. Eset necesar de remarcat că acțiunile ce urmează a fi 

întreprinse de entitățile vizate în prezenta lege presupun prelucrarea unui volum 

exorbitant de date cu caracter personal și se răsfrânge asupra tuturor persoanelor fizice, 

chiar și care au avut o tangență mică cu instituțiile financiar-bancare. 

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, Centrul a dobândit competență de a 

investiga prelucrarea datelor cu caracter personal atribuite inclusiv la secret de 

stat, și anume, cele efectuate în cadrul acțiunilor de prevenire și investigare a 

infracțiunilor, al punerii în aplicare a sentințelor de condamnare sau al altor 

acțiuni ce țin de procedura penală ori contravențională, în condițiile legii. 

Competență care este indisolubil conexată cu capitolul VII din prezentul proiect de lege. 

Capitolul VII din prezentul proiect de lege, este destinat 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 penale a 

infracțiunilor sau executării pedepselor penale, inclusiv protejarea și prevenirea 

amenințărilor la adresa ordinii publice, securității de stat și securității naționale și în 

cadrul dosarului sau acțiunilor speciale de investigație. 

Prin același capitol se prevede dispoziția conform căreia, legile speciale care 

reglementează domeniului de activitate a organelor de ocrotire a legii trebuie să 

stipuleze cel puțin obiectivele prelucrării, categoriile de date personale care urmează să 

fie prelucrate și scopul prelucrării. Totodată, operatorul va fi obligat să facă distincția 

clară între datele personale ale diferitelor categorii de subiecți de date, cum ar fi bănuiții, 

învinuiții, martorii, victimele, terții, persoanele aflate în perioada de probațiune, 

condamnații, persoanele reținute, arestate și altele.  

Se propune ca, organul de ocrotire a legii să ia toate măsurile necesare pentru a se 

asigura că datele personale care sunt inexacte, incomplete sau nu mai sunt actuale nu 

sunt transmise sau puse la dispoziție. În acest scop, fiecare autoritate competentă 

verifică, în măsura în care este posibil, calitatea datelor personale înainte ca acestea să 

fie transmise sau puse la dispoziție. În măsura în care acest lucru este posibil, în cadrul 

tuturor transmiterilor de date personale, se adaugă informații necesare care permit 

evaluarea gradului de exactitate, caracterul integral, gradul de fiabilitate și de actualitate 

al datelor personale. 

Un alt element important care a contribuit la cristalizarea competențelor 

Centrului de a efectua operațiuni de investigație a prelucrării datelor cu caracter personal 

în cadrul acțiunilor de prevenire și investigare a infracțiunilor, al punerii în aplicare a 
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sentințelor de condamnare sau al altor acțiuni ce țin de procedura penală ori 

contravențională, în condițiile legii, îl reprezintă Ghidul practic privind utilizarea 

datelor cu caracter personal în sectorul polițienesc, adoptat de către Comitetul 

Consultativ al Convenției 108 pentru protecția persoanelor cu privire la 

prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptat la data de 15 

februarie 2018 la Strasbourg. 

Se menționează că Ghidul invocat are o pondere deosebită, atât sub aspect de 

utilitate cât și sub aspect de comprehensivitate întrucât explică într-o manieră accesibilă 

faptul că toate prelucrările de date trebuie să respecte principiile de necesitate, 

proporționalitate și limitare a scopului. Aceasta implică faptul că prelucrarea datelor 

cu caracter personal în cadrul poliției ar trebui să se bazeze pe scopuri predefinite, 

clare și legitime stabilite de lege; ar trebui să fie necesar și proporțional cu aceste 

scopuri legitime și nu ar trebui să fie prelucrate într-un mod incompatibil cu aceste 

scopuri. Prelucrarea datelor ar trebui să se facă în mod legal, corect și transparent. 

Datele personale din cadrul poliției ar trebui, de asemenea, să fie adecvate, relevante și 

neexcesive în raport cu scopurile. În cele din urmă, acestea trebuie să fie corecte și 

actualizate pentru a asigura cea mai înaltă calitate a datelor”. 

Același Ghid, plasează în sarcina autorităților de supraveghere a prelucrării 

datelor cu caracter personal, în cazul Republicii Moldova, Centrul Național pentru 

Protecția Datelor cu Caracter Personal, atribuția de asigurare a conformității prelucrării 

datelor cu caracter personal în sectorul polițienesc. 

- Un alt element novatoriu și esențial vizează evaluarea impactului asupra 

protecției datelor (DPIA)
1
. DPIA este un proces destinat să descrie prelucrarea, să 

evalueze 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. DPIA reprezintă un instrument important pentru responsabilizare 

deoarece ajută operatorii de date nu numai să respecte cerințele GDPR-ului și să 

demonstreze că au fost luate măsuri adecvate pentru a asigura conformitatea cu 

GDPR-ul. Instrument care, este în strictă corelare cu principiul responsabilizării 

operatorilor de date cu caracter personal. 
Se mai arată că DPIA reprezintă o abordare bazată pe risc, prevăzută de GDPR. 

Realizarea unei DPIA nu este obligatorie pentru fiecare operațiune de prelucrare. DPIA 

este necesară numai atunci cand prelucrarea este „susceptibilă să genereze un risc 

ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice”. 

Prezentul proiect de lege prevede că la evaluarea impactului operațiunilor de 

prelucrare efectuate de operatori sau de persoanele împuternicite de operatori, se are în 

vedere respectarea de către aceștia a actelor normative în domeniul protecției datelor 

personale inclusiv a codurilor de conduită, după caz. 

Ordine în care, terminologia de „risc” și „managementul riscului” va deveni 

una operațională și uzuală. Trebuie subliniat faptul că, în era tehnologiilor și în realitatea 

în care riscurile prelucrării automatizate a datelor se dezvoltă cu o viteză enormă, este 

necesară o metodologie de gestionare a riscurilor pentru drepturile și libertățile 

persoanelor fizice, acestea trebuie identificate, analizate, estimate, evaluate, 

atenuate, în vederea preîntâmpinării unei încălcări masive/pe scară largă a 

                                                           
1
 Acronim oficial al conceptului de  evaluare a impactului asupra protecției datelor,  adoptat de Grupul de lucru „Articolul 29” pentru protecția datelor 

prin „Ghidul privind Evaluarea impactului asupra protecției datelor (DPIA) și stabilirea dacă o prelucrare este „susceptibilă să genereze un risc 

ridicat” în sensul Regulamentului 2016/679”, adoptat la data de 04 aprilie 2017, revizuit și adoptat la data de 04 octombrie 2017. 
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drepturilor și libertăților persoanelor fizice. 
- Prezentul proiect de lege prevede că asociațiile și alte organisme care 

reprezintă categoriile de operatori sau persoane împuternicite de operatori pot pregăti 

coduri de conduită pentru a contribui la aplicarea corectă a prezentei legi, ținând seama 

de caracteristicile specifice domeniilor de activitate desfășurate de operator. 

Codul de conduită trebuie să includă mecanisme care să permită unui organism 

care are un nivel corespunzător de expertiză în legătură cu obiectul codului să efectueze 

o monitorizare obligatorie a respectării dispozițiilor sale de către operatori sau persoane 

împuternicite de operatori care se angajează să îl aplice fără a aduce atingere sarcinilor și 

competențelor Centrului. 

- Proiectul de lege reglementează instituția „Reguli corporatiste obligatorii” 

care reprezintă politicile în materie de protecție a datelor cu caracter personal care 

trebuie respectate de un operator sau de o persoană împuternicită de operator stabilită pe 

teritoriul unui stat membru, în ceea ce privește transferurile sau seturile de transferuri de 

date cu caracter personal către un operator sau o persoană împuternicită de operator în 

una sau mai multe țări în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de 

întreprinderi implicate într-o activitate economică comună. Context în care, Centrul va fi 

abilitat să aprobe reguli corporatiste dacă acestea sunt obligatorii și se aplică fiecărui 

membru interesat al grupului de întreprinderi sau grupului de întreprinderi care 

desfășoară o activitate economică comună, inclusiv angajaților acestora, precum și sînt 

puse în aplicare de către membrii în cauză și conferă în mod expres drepturi opozabile 

subiecților datelor în ceea ce privește prelucrarea datelor lor cu caracter personal. 

Este notabil faptul că prevederea posibilității adoptării codurilor de 

conduită și regulilor corporatiste obligatorii, constituie pârghii prin prisma cărora 

operatorii de date își pot demonstra caracterul conform al prelucrării datelor 

personale și aderarea la un set de rigori în vederea asigurării securității 

operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.  

- În rezultatul reglementării noțiunilor „Coduri de conduită” și „Reguli 

corporatiste obligatorii”, s-a modificat componenta de obligativitate a înregistrării în 

calitate de operator de date cu carcater personal. Astfel, prezentul proiect de lege 

prevede excluderea obligației persoanelor fizice și personelor juridice care 

prelucrează date cu carcate personal, de a se întregistra la Centru în calitate de 

operator de date cu caracter personal. Având în vedere necesitatea simplificării 

procedurii interne de notificare şi a evitării formalităţilor administrative excesive, 

operatorii vor fi obligați individual să respecte normele de securitate a datelor cu 

caracter personal. 

- Desemnarea de către operator și persoana împuternicită de către operator 

a unei persoane responsabile pentru protecția datelor, element de progres promovat 

la nivelul Uniunii Europene și reflectat în prezentul proiect de lege, care în cadrul 

îndeplinirii atribuțiilor, va avea obligația de a asigura confidențialitatea informațiilor la 

care are acces în modul prevăzut de lege, chiar și după eliberarea din funcție. Totodată, 

sunt instituite garanții juridice pentru persoanele responsabile pentru protecția datelor, și 

anume, operatorul și persoana împuternicită de operator se vor asigura că responsabilii 

de protecția datelor nu primesc nici un fel de indicații în ceea ce privește îndeplinirea 

sarcinilor sale. La fel, aceștia nu pot fi demiși sau sancționați de către operator sau de 

persoana împuternicită de operator pentru îndeplinirea legitimă a sarcinilor sale. 

- Un alt element cheie constă în reglementarea cooperării internaționale în 

materie de protecție a datelor personale, datorită căreia transferul de date între statele 

Uniunii Europene va deveni unul liber, fără impedimente, chestiune care într-un mod 
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esențial va contribui direct la intensificarea relațiilor economice cu blocul european și la 

ameliorarea imaginii Republicii Moldova pentru investițiile străine în general.  

Astfel, proiectul reglementează transmiterile transfrontaliere către un stat 

membru al Spațiului Economic European care nu va necesită o autorizație din 

partea Centrului. Același lucru se va aplica atunci când Comisia Uniunii Europene a 

decis, pe baza unei decizii de adecvare, că o țară terță, un teritoriu sau unul sau mai 

multe sectoare specificate în respectiva țară terță sau o organizație internațională asigură 

un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. 

Proiectul de lege prevede transferul în temeiul unei decizii privind caracterul 

adecvat al nivelului de protecție, care presupune transmiterea către un alt stat, pe orice 

suport de date sau prin orice mijloace, a datelor cu caracter personal considerate a fi 

prelucrate sau care sunt colectate în scopul prelucrării. Transferul de date cu caracter 

personal către o altă țară sau o organizație internațională se poate realiza atunci când 

Centru a decis că țara, un teritoriu ori unul sau mai multe sectoare specificate din acea 

țară sau organizația internațională în cauză asigură un nivel de protecție adecvat. 

Transferurile realizate în aceste condiții nu necesită autorizări speciale. 

În același context, proiectul de lege reglementează transmiterea 

transfrontalieră în baza garanțiilor adecvate, procedeu care devine operabil în 

absența unui nivel adecvat de protecție a datelor. Operatorul sau persoana împuternicită 

de operator poate transfera date cu caracter personal către o altă țară sau o organizație 

internațională numai dacă operatorul sau persoana împuternicită de operator a oferit 

garanții adecvate și cu condiția să existe drepturi opozabile și căi de atac eficiente pentru 

subiecții de date. 

Reglementările din urmă sunt o consecință a integrării economice și sociale care 

rezultă din funcționarea pieței interne a condus la o creștere substanțială a fluxurilor 

transfrontaliere de date cu caracter personal. Schimbul de date cu caracter personal între 

actori publici și privați, inclusiv persoane fizice, asociații și întreprinderi, s-a intensificat 

în întreaga Uniune Europeană. Conform dreptului Uniunii, autoritățile naționale din 

statele membre sunt chemate să coopereze și să facă schimb de date cu caracter personal 

pentru a putea să își îndeplinească atribuțiile sau să execute sarcini în numele unei 

autorități dintr-un alt stat membru. 

În vederea asigurării unei implementări efective a proiectului Legii privind 

protecția datelor cu caracter personal, se propune intrarea în vigoare la data de 1 martie 

2019.     

Impactul prezentului proiect de lege 

Efectul juridic al prezentului proiect de lege va consta în consolidarea cadrului 

legislativ actual în domeniul protecției datelor cu caracter personal, dar și armonizarea 

acestuia cu cadrul legislativ al Uniunii Europene.  

Se notează că în realitate se atestă tendința majoră a companiilor de a pune un 

accent foarte mare pe nivelul de protecție a datelor cu caracter personal la luarea deciziei 

de a se implanta economic într-o țară. Astfel că, recunoașterea echivalenței în domeniul 

protecției datelor cu caracter personal între Uniunea Europeană și Republica Moldova va 

constitui un garant pentru agenții economici străini și naționali, dar și pentru clienții 

acestora, ale căror date stocate în Republica Moldova sunt prelucrate în condiții adecvate 

de securitate și transferate în baza unor principii și rigori unanim recunoscute în cadrul 

Uniunii Europene.  

În legătură cu cel din urmă considerent, se arată că armonizarea legislației în 

domeniul protecției datelor cu caracter personal la legislația Uniunii Europene, va 
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constitui un pas progresiv în vederea obținerii recunoașterii Republicii Moldova ca 

fiind stat care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu carcater personal. 

Realizarea care, va spori credibilitatea Republicii Moldova în vizorul instituțiilor 

financiare ale Uniunii Europene, va crea condiții optime pentru atragerea investițiilor și 

pentru dezvoltarea unor relații economice durabile. 

Importanța implementării GDPR în raport cu obiectivul strategic-economic, a fost 

relevată și în cadrul Studiului de impact al Regulamentului general privind protecția 

datelor cu caracter personal asupra companiilor private din Republica Moldova, 

realizat în cadrul proiectului Twinning „Consolidarea capacităților Centrului Național 

pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova” de către experții 

rezidenți ai Uniunii Europene.  

Scopul acestui studiu a constituit, inclusiv în creșterea gradului de sensibilizare 

privind cazurile de aplicabilitate directă a GDPR-ului pentru companiile din Moldova și 

oferirea recomandărilor pentru implementarea principiilor GDPR și explicațiile 

principalelor cerințe ale GDPR. Se remarcă că GDPR-ul poate fi direct aplicabil oricărei 

companii stabilite în Republica Moldova. În plus, chiar dacă GDPR-ul se aplică direct 

unei companii din Moldova din cauza activităților pe care le desfășoară pe piața Uniunii 

Europene, se poate aplica și legislația națională privind protecția datelor în Republica 

Moldova. Astfel, fiecare companie va trebui să organizeze autoevaluarea pentru a 

identifica decalajul dintre practica curentă și prelucrarea datelor cu caracter personal în 

cadrul companiei private din Moldova și cerințele GDPR. 

Prin același studiu, sub aspect de dezvoltare economică s-a învederat că multe 

companii din Republica Moldova cooperează instituțional cu diverse companii din 

Uniunea Europeană oferind bunuri și servicii. De exemplu, Biroul Național de Statistică 

a Republicii Moldova informează că în anul 2017, exporturile de mărfuri 

destinate țărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 1596,9 mil. dolari SUA (cu 

19,9% mai mult față de anul 2016), deținând o cotă de 65,8% în total exporturi (65,1% – 

în anul 2016)
 2

. În acest context, vor exista tot mai multe situații în care companiile din 

Republica Moldova vor fi supuse aplicabilității directe sau indirecte a GDPR-lui. 

Pe de altă parte, nivelul de conștientizare a subiecților de date a importanței 

dreptului la inviolabilitatea vieții private și a dreptului la protecția datelor cu caracetr 

personal-drept care derivă din primul, se demonstrează prin majorarea numărului de 

plângeri parvenite în adresa Centrului, astfel, prin utilizarea metodei comparative, se 

arată că în anul 2016 Centrul a înregistrat 410 de plângeri și în anul 2017 a înregistrat 

554 de plângeri, ceea ce denotă o ascensiune cu 35 % în anul 2017.  Dinamică, care 

demonstrează o creștere permanentă a conștiinței juridice a subiecților față de datele sale 

cu caracter personal. Context în care, prin prezentul proiect de lege și prin 

implementarea sa ulterioară, se va asigura o sensibilizare și o cunoaștere de către 

subiecți, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, ce derivă din dreptul de 

sorginte contituțională - inviolabilitatea vieții private, totodată și o cunoaștere a 

mecanismelor de apărare a acestui drept, chestiune care, va minimiza unele încălcări 

admise de către operatorii de date cu caracter personal, sub riscul de a fi supuși unei căi 

de atac de către subiecții informați. 

Pe aceeași notă comparativă și statistică, se arată că pe parcursul anului 2017 au 

fost înregistrați în Registrul de evidență a operatorilor de date 500 de operatori, 

întocmite 52 de procese contravenționale și constatate 84 de fapte contravenționale.  

                                                           
2
 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&id=5908&idc=168  

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&id=5908&idc=168
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Însă, în perioada ianuarie-mai 2018, Centrul a înregistrat deja un număr de 314 de 

operatori de date, a întocmit 40 de procese contravenționale și a constatat 83 de fapte 

contravenționale, fapt din care reiese că rezultatele obținute pe parcursul a 4 luni din 

anul 2018 sunt comparabile cu rezultatele obținute pe întreaga perioadă a anului 2017. 

Deci, un alt impact al prezentului proiect de lege va consta, pe de o parte, în 

dezvoltarea elementelor intrinseci ale conştiinţei juridice a subiecților de date (spre 

exemplu: conștientizarea valorificării dreptului la protecția datelor cu caracter personal, 

cunoașterea mecanismelor de apărare a dreptului evocat), iar pe de altă parte, în 

dezvoltarea elementelor extrinseci ale conștiinței juridice a operatorilor de date (spre 

exemplu comportament/caracter responsabil vizavi de operațiunile de prelucrare a 

datelor cu caracter personal, o prelucrare transparentă a datelor cu caracter personal etc.). 

Se mai arată că, importanța și impactul GDPR-ului asupra companiilor private și a 

instituțiilor guvernamentale din Republica Moldova a fost discutat în cadrul unei sesiuni 

organizate la 25 aprilie 2018. Evenimentul a fost moderat de Consilierul Rezident de 

Twinning din cadrul Centrului, la care au participat mai mult de 50 de reprezentanți ai 

companiilor private din Republica Moldova.În cadrul discuțiilor participanții au aflat 

despre noile reglementări în domeniul protecției datelor prevăzute de GDPR precum și 

modalitățile practice de implementare ale acestora în activitatea unei companii private. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect de lege nu au fost 

identificate careva cheltuieli exorbitante, cu excepția cheltuielilor necesare majorării 

efectivului limită al Centrului și pentru majorarea plafonului de salarizare a angajaților 

Centrului, în legătură cu dobândirea noilor competențe de către Centru.  

Se arată că, amenzile aplicate de către Centru în ordinea stabilită, vor contribui la 

sporirea veniturilor bugetului de stat iar transferul liber de date va consolida obiectivul 

strategico-economic. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul se va integra perfect în sistemul legislativ în vigoare. Totuşi, pentru 

implementarea prevederilor acestuia, urmează: 

1) În termen de 8 luni de la data publicării prezentei legi, Guvernul:   

a) va elabora şi va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţie

în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;   

b) va pune actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;   

c) va asigura punerea în concordanţă a actelor normative 

ale autorităţilor publice centrale și cu prezenta lege;   

2) Centrul în termen de 8 luni de la data publicării legii: 

a) va elabora şi va adopta actele normative necesare punerii în aplicare a 

prezentei legi; 

b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prevederile prezentei legi; 

c) va prezenta, în comun cu Guvernul, propuneri de modificare a legislației în 

vigoare, în scopul asigurării compatibilității cu prezenta lege. 

Totodată, urmează a fi efectuate modificări în legile care au prevederi conexe cu 

domeniul protecției datelor cu caracter personal. 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 

privind transparenţa în procesul decizional, proiectul de lege a fost plasat pe pagina web 

a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (directoriul 

„Transparenţa în procesul decizional”, compartimentul „Anunţuri privind organizarea 



 Pagina 18 din 18 

consultării publice şi proiecte de decizii”. 

Totodată, proiectul de lege a fost remis spre avizare organelor și autorităților 

interesate, fiind recepționate avize de la Ministerului Afacerilor Interne, Centrului 

Național Anticorupție, Procuraturii Generale, Serviciului de Informații și Securitate, 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Economiei și 

Infrastructurii, Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și 

Tehnologia Informației, Băncii Naționale a Moldovei, Ministerului Finanțelor. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

 Proiectul Legii a fost remis în adresa Centrului Național Anticorupție în vederea 

efectuării expertizei anticorupție, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) și 35 din 

Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative.  

În urma efectuării expertizei, s-a constatat că autorul a respectat parțial rigorile 

de transparență decizională conform cerințelor legale stabilite de Legea nr. 239/2008 

privind transparența în procesul decizional. 

Totodată în conținutul proiectului au fost identificați factori de risc care pot 

genera apariția unor situații de corupție. Aceștia au fost analizați în cadrul tabelului de 

divergență la expertiza anticorupție, autorul proiectului exprimîndu-și opinia motivată pe 

marginea fiecăruia din aceste obiecții și operînd modificări în cazurile justificate. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Ca urmare a evaluării proiectului de Lege privind protecția datelor cu caracter 

personal, realizată de Centrul de Armonizare a Legislației s-a remarcat că proiectul 

respectiv și-a atins finalitatea de transpunere corespunzătoare a prevederilor 

Regulamentului 2016/679/UE și ale Directivei 2016/680/UE, concluzia generală fiind că 

proiectul este în acord cu dreptul UE aplicabil. 

 

     

               Ministru                                                                        Victoria IFTODI 

 


