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  TABELUL 

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

proiectul de lege privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal   

al Republicii Moldova 
 

 

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 Statutul 

Centrului  

(1) Centrul este o 

autoritate publică a 

statului învestită cu 

dreptul inalienabil 

de a efectua 

supravegherea şi 

investigarea asupra 

respectării 

principiilor de 

protecţie a datelor 

cu caracter 

personal prevăzute 

de legislaţia în 

vigoare, precum şi 

reglementarea şi 

stabilirea politicilor 

în domeniul dat, ce 

derivă, inclusiv, din 

dreptul 

constituţional la 

Obiecții:  

I. Pentru început menţionăm că obiecţiile înaintate în 

prezentul capitol va atenţiona repetat asupra riscurilor 

identificate vis-a-vis de noua organizare şi funcţionare a 

CNPDCP, de care autorul ar trebui să ţină cont. Astfel, 

cu referire la cumulul de competenţe reglementat şi 

atribuit prin normele de la art. 2 alin. (2) şi (4), statuăm 

că o asemenea reglementare comportă riscuri de 

corupţie, datorită concentrării tuturor pârghiilor de 

reglementare, control, investigare, sancţionare al unui 

domeniu (prelucrarea datelor cu caracter personal). Nu 

negăm prevederile Directivelor europene, care prevăd 

competenţa de investigare pentru autorităţile naţionale 

responsabile de protecţia datelor cu caracter personal, 

însă, atenţionăm că transcrierea prevederilor directivelor 

UE, trebuie să fie efectuată reieşind din specificul 

cadrului legal şi a sistemului de drept naţional. Totodată, 

normele cadrului european sunt expuse într-un mod 

general (pentru a acoperi specificul cadrului legal intern 

a statelor membre), astfel, în procesul de transpunere 

trebuie să se menţină întocmai intenţia legiuitorului 

european, fără interpretări extensive şi unilaterale a 

     Se acceptă parțial.  

     Competențele CNPDCP prevăzute în 

proiectul de lege nu exced competențele 

atribuite autorităților europene pentru 

protecția datelor de către Regulamentul 

(UE) 2016/679 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date (a 

se vedea art. 55-58),  Directiva (UE) 

2016/680 referitoare la protecţia datelor 

personale în cadrul activităţilor specifice 

desfăşurate de autorităţile de aplicare a 

legii și Directiva (UE) 2016/681 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.  

     Subliniem faptul că competențele 
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inviolabilitatea 

vieţii intime, 

familiale şi private. 

[…]  

(4) Centrul este 

investit cu atribuţii 

de supraveghere, de 

prevenire, de 

decizie, de 

reglementare, de 

interdicţie, de 

intervenţie, de 

investigaţie şi de 

sancţionare, în 

limitele stabilite de 

legislaţie.  

(5) Sediul 

permanent al 

Centrului se află în 

municipiul 

Chişinău. În funcţie 

de necesităţi, acesta 

îşi poate avea 

reprezentanţe în 

teritoriu. Sediul şi 

reprezentanţele 

Centrului constituie 

perimetru de 

securitate cu acces 

restricţionat. 

actelor europene. În acest sens, menţionăm că 

reglementările propuse nu oferă un mecanism real de 

control al activităţii CNPDCP, în schimb atribuţiile 

acestei structuri se extind neargumentat. Drept exemplu, 

cu referire la competenţa de investigare, proiectul nu 

oferă un mecanism de autorizare judecătorească a 

măsurilor de investigaţie propuse prin proiect, aceste 

acţiuni fiind lăsate în totalitate la discreţia instituţională a 

CNPDCP (în aspect comparativ, legislaţia română 

prevede în Legea nr.102/2005 obligativitatea autorităţii 

naţionale de supraveghere de a solicita autorizarea 

judiciară, prin încheiere de către preşedintele Curţii de 

Apel Bucureşti sau de către un judecător delegat de 

acesta, în cazul în care operatorul refuză să prezinte 

documentele şi informaţiile solicitate de către autoritate). 

La fel, proiectul nu prevede un mecanism de 

supraveghere a activităţii CNPDCP din partea societăţii 

civile, ceea ce exclude posibilitatea monitorizării şi 

verificării obiective a activităţii acesteia. În asemenea 

circumstanţe, sporeşte mult riscul depăşirii atribuţiilor de 

serviciu şi apariţiei abuzurilor din partea angajaţilor 

CNPDCP, ceea ce prezintă un risc de corupţie în raport 

cu operatorii. Subsidiar, atenţionăm repetat, că 

prevederile proiectului ce stabilesc competenţa CNPDCP 

depăşesc limitele legale statuate de Legea nr.59 din 

29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţii, 

Codul de procedură penală nr.122-XV din 14.03.2003 

etc. Astfel, art.5 alin. (2) din Legea nr.59/2012 privind 

activitatea specială de investigaţii, prevede 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 

CNPDCP nu se răsfrîng și nu urmăresc 

scopul de a interveni în activitatea 

autorităților publice (organelor ce 

efectuează activitatea specială de 

investigații), ci de a efectua investigarea 

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 conformitatea prelucrării datelor 

în corespundere cu prevederile legale, 

inclusiv asigurarea confidențialității și 

securității acestora. Codul de procedură 

penală, Legea privind activitatea specială 

de investigații, Legea cu privire la CNA, 

precum și legile care au fost modificate și 

completate prin Legea nr. 87 din 28 

aprilie 2016, prevăd obigativitatea tuturor 

organelor ce efectuează măsuri operative 

de investigații, de a prelucra date cu 

caracter personal în corespundere cu 

Legea nr. 133/2011, iar controlul asupra 

modului de prelucrare este pus în sarcina 

Centrului. În ceea ce privește concluzia 

privind posibilele acte de corupție 

invocate prin paleta de atribuții stabilite 

la art. 2 alin. (2) și alin. (4) din prezentul 

proiect este una arbitrară și nejustificată. 

Asemenea atribuții sunt conferite tuturor 

autorităților europene de supraveghere a 

protecției datelor. Astăzi Legea nr. 

133/2011 și alte acte normative ce 
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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 

noiembrie 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 

vigoare.”. Deci, orice imixtiune în activitatea ofiţerului 

de urmărire penală este interzisă (art.57 alin.(4) din 

Codul de procedură penală) şi 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 

din 29 martie 2012 privind activitatea specială de 

investigaţii). Prin urmare, drepturile largi propuse a fi 

acordate CNPDCP prin prezentul proiect, sunt contrare 

prevederilor expuse supra, fiind în esenţă o imixtiune în 

activitatea ofiţerilor de investigaţii, ofiţerilor de urmărire 

penală şi a procurorilor. De asemenea, prevederile art.2 

contravin cadrului normativ existent din domeniul 

protecţiei datelor cu caracter personal – Legea nr.133 din 

vizează reglementarea acestui domeniu, 

conferă Centrului dreptul de 

supraveghere, monitorizare și  

reglementare a protecției datelor cu 

caracter personal prin emitere de decizii, 

instrucțiuni, acte interne, procese 

contravenționale de sancționare.    

     Prin actele sale, Centrul 

reglementează prelucrarea datelor cu 

caracter personal în diverse sfere de 

activitate, inclusiv în domeniul 

polițienesc, care înglobează activitatea 

tuturor organelor de drept. Evidențiem în 

acest sens Instrucţiunile privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal 

în sectorul poliţienesc, elaborate și 

aprobate prin ordinul directorului 

Centrului, care trebuie să fie respectate 

de toate organele de drept. 

     În partea ce ține de invocarea faprtului  

că Directiva 2016/680 trebuie transpusă 

doar selectiv în legislația națională, ca să 

nu aducă careva atingeri activității 

desfășurate de organele de drept, este o 

poziție eronată, care poate aduce grave 

atingeri atît drepturilor persoanelor fizice, 

precum și conclucrării cu organele de 

profil europene. Menționăm, că conform 

Planului național de acțiuni pentru 

implementarea Acordului de Asociere 
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08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter 

personal şi Legea nr.20 din 03 februarie 2009 privind 

prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice, 

permiţând o aplicare abuzivă a normelor. Astfel, la 

moment nici Legea nr.20/2009, nici art.19-20 din Legea 

nr.133/2011, nu stabilesc careva prerogative, drepturi sau 

competenţe de „investigare” în favoarea CNPDCP. Mai 

mult decât atât, art.6 din Legea nr.59/2012 privind 

activitatea specială de investigaţii, nu stabileşte că 

CNPDCP este autoritatea ai căror subdiviziuni 

efectuează activitatea specială de investigaţii. Totodată, 

cu referire la dreptul de investigare, menţionăm că 

cercetarea cazurilor de încălcare a legislaţiei privind 

protecţia datelor cu caracter personal, ca concept poate 

reprezenta o „verigă” sau un element al altor infracţiuni, 

(de exemplu: art.208/1 din Codul penal – Pornografia 

infantilă, fie art.259-261/1 Cod penal – infracţiunile 

informatice şi infracţiuni în domeniul telecomunicaţiilor 

etc.), investigarea cărora ţine de competenţa organelor de 

drept (organele de poliţie). În asemenea circumstanţe 

aşa-numita „investigare” efectuată de către CNPDCP nu 

va putea fi exercitată independent, fără o imixtiune 

directă în procesul anchetei şi în acţiunile organelor de 

drept, riscând să distorsioneze activitatea specială de 

investigaţie şi să prejudicieze confidenţialitatea urmării 

penale (a se vedea art.212 din Codul de procedură 

penală). Astfel, proiectul nu oferă o delimitare clară la 

acest capitol, între competenţele organelor de drept şi 

CNPDCP şi cum va fi posibilă conlucrarea acestora, fără 

o imixtiune în activităţile şi sarcinile reciproce. Riscul 

acordării unui spectru larg de competenţe începând cu 

stabilirea regulilor de procedură, până la controlul 

Republica Moldova – Uniunea 

Europeană în perioada 2017-2019, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

1472 din 30 decembrie 2016, se impune 

transpunerea Regulamentului (UE) 

2016/679 și a Directivei (UE) 2016/680 

în următoarele acte normative: Legea 

nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia 

datelor cu caracter personal, Legea nr.59 

din 29 martie 2012 privind activitatea 

specială de investigaţii, Legea nr.320 din 

27 decembrie 2012 cu privire la 

activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, 

Legea nr.3 din 25 februarie 2016 cu 

privire la Procuratură, Legea nr.753-XIV 

din 23 decembrie 1999 privind Serviciul 

de Informaţii şi Securitate al Republicii 

Moldova, Legea nr.544-XIII din 20 iulie 

1995 cu privire la statutul judecătorului, 

Legea nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu 

privire la Centrul Naţional Anticorupţie,  

Legea nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 

cu privire la secretul de stat, Codul civil 

al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 

iunie 2002, Codul de procedură civilă al 

Republicii Moldova nr.225-XV din 30 

mai 2003, Codul contravenţional al 

Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 

octombrie 2008, Codul de executare al 

Republicii Moldova nr.443-XV din 24 

decembrie 2004, Codul de procedură 

penală al Republicii Moldova nr.122-XV 
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aplicării, investigarea şi sancţionarea, va admite apariţia 

abuzurilor din partea CNPDCP şi riscă să compromită 

activitatea specială de investigaţii şi de urmărire penală 

desfăşurată de către subdiviziunile specializate a 

instituţiilor abilitate cu acest drept/competenţă.  

II. Cu referire la structura CNPDCP, menţionăm că 

proiectul acordă discreţii excesive acestei structuri, în 

ceea ce priveşte stabilirea reprezentanţilor teritoriale „în 

funcţie de necesitate” (a se vedea art.2 alin.(5) din 

proiect). Atenţionăm, repetat, că organizarea fiecărei 

reprezentanţe teritoriale va necesita cheltuieli financiare 

consistente din bugetul de stat şi asemenea măsuri 

trebuie planificate din timp. Totodată, în nota 

informativă şi în tabelul de divergenţă nu s-a adus careva 

argumente viabile vis-a-vis de necesitatea acestor 

subdiviziuni teritoriale, autorul remarcând doar că 

Directiva europeană „prevede posibilitatea instituirii mai 

multor autorităţi de supraveghere în domeniul protecţie 

datelor”. La fel, în tabelul de divergenţă se specifică că 

„Prin norma prevăzută în proiectul de lege, autorul 

instituie dreptul creării structurilor teritoriale şi care nu 

este o obligaţie, iar ulterior în cazul necesităţii instituirii 

acestor reprezentanţe vor fi aduse argumentările de 

rigoare”. Atenţionăm că directivele UE nu pot stabili 

expres pentru fiecare stat membru, câte reprezentanţe 

teritoriale, acesta este în drept să-şi instituie, însă la nivel 

naţional o asemenea transpunere Directivei (generală) 

este inadmisibilă, prezentând o interpretare extensivă a 

sensului acesteia. Din moment ce autorul intenţionează 

să instituie structuri teritoriale, acestea trebuie 

determinate şi reglementate expres în prezentul proiect 

(care este actul primar de reglementare privind 

din 14 martie 2003. 

     Totodată, remarcăm că pe marginea 

activității sale CNPDCP se supune 

controlului Parlamentar și controlului 

judecătoresc. Toate acțiunile Centrului 

pot fi contestate în instanța de judecată, 

iar judecătorul efectuează controlul 

măsurilor întreprinse de Centru prin 

prisma legislției. 

     Spre exemplu, dacă prin Decizia 

Centrului a fost constatată  încălcarea din 

partea organului de drept, ultimul dacă nu 

este de acord o poate contesta în instanța 

de judecată. 

     În partea ce ține de invocarea faptului 

că proiectul nu oferă un mecanism de 

autorizare judecătorească a măsurilor de 

investigație, atragem atenția că colegii de 

la CNA au omis prevederile art. 78 alin. 

(18) din proiectul legii privind protecția 

datelor cu caracter personal, elaborat și 

promovat în paralel, în care este descris 

mecanismul de obținere a mandatului 

judecătoresc: 

 (18) Accesul reprezentanților Centrului 

în domiciliu, în sediu sau alte  încăperi, 

terenuri și mijloace de transport, 

echipamentele de prelucrare, la 

file:///D:/Ion/Proiecte/Lege%20CNPDCP/Pachet%20remitere/TEXT=LPLP20030314122b
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organizarea şi funcţionarea CNPDCP) şi nicidecum 

printr-un act departamental, separat. Totodată, o 

asemenea reglementare va admite instituirea abuzivă a 

structurilor teritoriale (pentru a argumenta spre exemplu 

cheltuielile sale administrative, fie necesitatea unor 

resurse financiare suplimentare etc.). Stabilirea detaliată 

a structurii organizaţionale va acorda o transparenţă în 

activitatea CNPDCP de aceea, considerăm necesar 

identificarea structurii clare şi concise a acestei entităţi 

publice. Menţionăm că reglementările generale vor 

genera imposibilitatea tragerii la răspundere a 

persoanelor vinovate pentru aplicarea abuzivă a 

competenţelor acordate de normele proiectului.  

III. Sintagma „dreptul inalienabil de a efectua 

supravegherea şi investigarea asupra respectării 

principiilor de protecţie a datelor cu caracter personal 

prevăzute de legislaţia în vigoare […]” este excesivă şi 

utilizată incorect în cazul proiectului de lege. CNPDCP 

este o autoritate publică înfiinţată prin lege, al cărei scop 

este supravegherea respectării şi protecţiei datelor cu 

caracter personal, precum şi reglementarea şi stabilirea 

politicilor în domeniul dat. Termenul de „inalienabil” se 

referă la drepturi şi bunuri, astfel drepturile omului sunt 

de obicei înţelese ca drepturi inalienabile fundamentale 

la care o persoană are în mod inerent dreptul pur şi 

simplu pentru că el/ea este o fiinţă umană, precum şi 

bunurile proprietate publică a statului sunt inalienabile. 

Prin urmare, atribuirea unei autorităţi publice „dreptul 

inalienabil de a supraveghea şi investiga […]” nu 

corespunde raţionamentelor juridice şi limitează dreptul 

puterii politice/legislativului de a atribui această 

competentă unei alte autorităţi publice. CNPDCP are 

programele și aplicațiile, precum și la 

documentele, înregistrările referitoare la 

prelucrarea de date personale, ce 

aparțin, sunt în posesie sau în folosința 

persoanei la care se efectuează 

investigația, în lipsa aceptului scris, se 

permite numai în baza mandatului 

judiciar emis în condițiile prezentului 

articol și prezentat persoanei supuse 

investigației sau reprezentantului său. – 

procedură similară celei aduse ca 

exemplu de CNA. 

     Astfel, judecătorul va da apreciere 

acțiunilor Centrului și nu poate fi vorba 

de niște acțiuni arbitrare și unilaterale. 

     Suplimentar, Regulamentul UE 

2016/679, în art. 58 prevede ca fiecare 

autoritate națională de supraveghere ar 

trebuie să aibă nu doar competențe 

consultative și de reglementare, dar și de 

investigare care să le permită eficient să 

investigheze reclamațiile parvenite la 

capitolul protecția datelor: 

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 
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competenţa de a garanta respectarea drepturilor omului 

(drepturilor inalienabile persoanei), în virtutea 

atribuţiilor cu care este investită, dar nu dispune de 

competenţe inalienabile. 

Recomandări:  

1) Excluderea art.2 alin.(4), precum şi excluderea 

competenţei de investigaţie din tot textul proiectului.  

2) Reglementarea concisă şi detaliat în prezentul proiect 

a structurilor teritoriale, cu indicarea numărului 

structurilor teritoriale.  

3) Excluderea termenului de „inalienabil” din textul 

normei art.2 alin.(1). 

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. 

     În partea ce ține de utilizarea noțiuniii 

de investigație, remarcăm că acest termen 

nu se utilizează doar în activitatea 

organelor de drept. Menționăm, că 

termenul investigație este pe larg utilizat 

și în alte domenii, spre exemplu, în 

activitatea jurnalistică, în proiect fiind 

utilizat termenul în sensul general 

recunoscut de societate. 

     Utilizarea acestui termen în proiect 

rezultă din acțiunile ce sunt întreprinse de 

Centru în cadrul verificărilor legalității 

operațiunilor de prelucrare a datelor cu 

caracter personal, precum și a fost dictată 

prin prisma noului paghet legislativ 

european ce reglementează domeniul 

protecției datelor. Suplimentar, remarcăm 
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că termenul de investigație este utilizat și 

în noul Cod Administrativ (art. 85).  

     Reiterăm că Centrul nu efectuează 

controlul asupra modului de investigare 

efectuat de organele de drept. Atragem 

atenția că modul și limitele între 

competențele Centrului și ale organelor 

de drept sunt prevăzute în proiectul legii 

privind protecția datelor cu caracter 

personal în Capitolul VII. De asemenea, 

remarcăm că angajaților Centrului le-a 

fost perfectat dreptul de acces la 

informații cu caracter secret, în 

conformitate cu Legea cu privire la 

accesul de stat și au obligația de a păstra 

regimul de confidențialitate a 

informațiilor cunoscute. 

     Totodată, prin normele incluse în 

proiect autorul a încercat să excludă 

problema refuzului de furnizare a 

informației relevante investigației pornit 

de CNPDCP din simplul motiv că 

informația reprezintă secret de stat. 

     Totodată, a se vedea inclusiv Legea 

nr. 271 din  07 noiembrie 2013 privind 

formularea unor declaraţii ale Republicii 

Moldova la Convenţia pentru protecţia 

persoanelor referitor la prelucrarea 

automatizată a datelor cu caracter 
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personal, potrivit căreia Republica 

Moldova nu va aplica prevederile 

convenţiei: prelucrărilor de date cu 

caracter personal atribuite la secret de stat 

în modul stabilit, cu excepţia celor 

efectuate în cadrul acţiunilor de 

prevenire şi investigare a 

infracţiunilor, al punerii în executare a 

sentinţelor de condamnare sau al altor 

acţiuni ce ţin de procedura penală ori 

contravenţională, în condiţiile legii. 

     Suplimentar menționăm că, potrivit 

art. 2 alin. (4) lit. b) al Legii privind 

protecția datelor cu caracter personal nr. 

133 din 08 iulie 2011 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 

     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. 
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     Totodată, atragem atenția repetat 

asupra faptului prin că proiectul de lege 

privind protecția datelor cu caracter 

personal s-a făcut o diferențiere între 

prelucrarea datelor cu caracter personal 

efectuată de către operatorii din sectorul 

public și privat, pe de o parte și, 

respectiv, entitățile publice investite cu 

atribuții speciale de investigații, pe de 

altă parte, fiind prevăzut un capitol 

separat – PREVEDERI SPECIALE 

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR 

PERSONALE DE CĂTRE ORGANELE 

DE OCROTIRE A LEGII. 

     Astfel, Capitolul VII din proiectul 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 reglementarea stabilită la 

Capitolul VII s-a trasat scopul de a 

asigura implementarea Directivei nr. 
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2016/680 a 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 prelucrării datelor cu 

caracter personal efectuate în cadrul 

urmăririi penale, autorităților naționale de 

supraveghere a prelucrării datelor cu 

caracter personal. 

     Norma statuată la art. 2 alin. (5) (alin. 

(4) după renumerotare) din proiectul 

legii a fost modificată, iar propoziția: „În 

funcţie de necesităţi, acesta îşi poate 

avea reprezentanţe în teritoriu” a fost 

exclusă.  

     Termenul  „inalienabil” din textul 

normei de la art. 2 alin. (1) a fost exclus. 

2.  Art. 4 Garanţii de 

independenţă  

(2) Pentru a asigura 

exercitarea 

Obiecții:  

Se constată prezenţa unor norme neclare, în ceea ce 

priveşte reglementarea salarizării angajaţilor Centrului. 

Astfel, autorul evită să prevadă expres un mecanism sau 

     Se acceptă.  

     Proiectul de lege a fost remis spre 

avizare și în adresa Ministerului 

Finanțelor, iar avizul recepționat a fost 
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independentă a 

competenţelor de 

care dispun, 

angajaţii Centrului 

se remunerează în 

mod corespunzător 

în raport cu alţi 

angajaţi ai 

instituţiilor 

independente şi 

dispun de un salariu 

cel puţin egal cu cel 

existent în cadrul 

organelor de 

ocrotire a legii. 

 

Art. 5 Finanţarea 

activităţii Centrului 

(3) Mărimea şi 

modul de salarizare 

a angajaţilor 

Centrului sînt 

stabilite în 

conformitate cu 

prevederile Legii 

salarizării nr. 847-

XV/2002, Legii nr. 

355-XVI/2005 cu 

privire la sistemul 

de salarizare în 

sectorul bugetar, 

Legii nr. 48/2012 

modul de salarizare a angajaţilor CNPDCP, făcându-se 

trimitere la toată legislaţia naţională ce reglementează 

sistemul de salarizare. Din normele propuse nu poate fi 

dedus cum vor fi stabilite salariile acestor angajaţi, fie cu 

care din funcţiile existente în sistemul public se vor 

asimila angajaţii CNPDCP şi care va fi grila clară de 

salarizare. Aceste norme vor permite stabilirea unor 

salarii în mod preferenţial, preluând 

suplimentele/premiile etc. existente în toate entităţi 

publice, motivându-se că cadrul legal îi permite acest 

fapt. Sub acest aspect considerăm necesar de a fi 

consultat Ministerul Finanţelor, pentru a se expune pe 

marginea salarizării angajaţilor CNPDCP, făcându-se 

trimitere la un act normativ concret (care prevede această 

grilă). Atenţionăm că potrivit tabelului de divergenţă, 

normele propuse nu au fost consultate cu Ministerul 

Finanţelor. O asemenea abordare generală oferă 

posibilitatea stabilirii salariilor în condiţii preferenţiale, 

fără o limită legală, ceea ce prezintă un risc de corupţie. 

Totodată, reglementările generale vor genera 

imposibilitatea tragerii la răspundere a persoanelor 

vinovate pentru stabilirea abuzivă/defectuoasă a 

salariilor finale. 

Recomandări:  

1) A se revedea normele sus-evidenţiate şi a se stabili cu 

exactitate mecanismul de salarizare a angajaţilor 

CNPDCP, făcându-se trimitere la actul normativ concret 

ce stabileşte grila de salarizare şi specificându-se toate 

suplimentele salariale de care vor beneficia angajaţii 

acestei entităţi publice.  

2) A se coordona cu Ministerul Finanţelor modul de 

salarizare a angajaţilor CNPDCP. 

inclus în tabelul de divergențe. 

     Alineatele menționate au fost excluse 

din cuprinsul proiectului. 
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privind sistemul de 

salarizare a 

funcţionarilor 

publici, precum şi 

alte acte normative. 

(4) Pentru angajaţii 

Centrului se 

stabileşte spor lunar 

suplimentar pentru 

eficienţă în 

activitate în funcţie 

de responsabilităţi 

şi spor lunar pentru 

acces permanent la 

secretul de stat în 

conformitate cu 

legislaţia în 

vigoare. 

3.  Art. 6 Colaborarea 

cu autoritățile 

publice naționale și 

internaționale 

(2) La solicitarea 

Centrului, organele 

de ocrotire a legii, 

precum şi alte 

autorităţi 

competente, asigură 

suportul necesar 

îndeplinirii 

atribuţiilor sale, 

inclusiv, la 

Obiecții:  

1) Statuăm că propunerea care obligă autorităţile publice 

să asigure paza integrităţii fizice ale angajaţilor 

CNPDCP (a se vedea art.6 alin.(2) din proiect) este una 

neargumentată. Totodată, obligarea tuturor entităţilor 

publice de a acorda suportul tehnic şi informaţional (art.6 

alin.(6) din proiect) poziţionează această structură net-

superior faţă de celelalte structuri de stat, într-un mod 

nejustificat. Atenţionăm că riscurile activităţii acestei 

structuri nu este una mai specială sau riscantă comparativ 

cu ale organelor de drept (care investighează nemijlocit 

infracţiuni şi interacţionează cu persoane periculoase - 

infractori). Considerăm că conlucrarea/colaborarea 

autorităţilor publice trebuie reglementată şi tratată pe 

     Nu se acceptă.  

     Norma face referire strict la domeniul 

protecției datelor cu caracter personal. În 

acest sens, solicitarea urmează să fie 

motivată, ceea ce ar implica din partea 

Centrului să specifice scopul și temeiul 

legal al solicitării, reieșind din atribuțiile 

sale și fiind redată speța cazului 

investigat. 

Instituirea unei subdiviziuni ce ar asigura 

securitatea și paza efectivului Centrului 

ar genera cheltuieli suplimentare din 

bugetul statului. 

     Remarcăm faptul că nu este posibil de 
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necesitate, prin 

asigurarea pazei şi 

integrităţii fizice a 

angajaţilor 

Centrului  

(6) La cererea 

motivată a 

Centrului pe 

probleme ce ţin de 

protecţia datelor cu 

caracter personal 

toate entităţile sînt 

obligate, să acorde 

suport tehnic şi 

informaţional. 

(după renumerotare 

art. 8 alin. (3) lit. 

b))  

(8) În baza 

acordurilor 

încheiate Centrul 

poate: a) solicita 

asistenţa în temeiul 

prezentului articol, 

participa la 

operaţiuni comune, 

în special în 

vederea efectuării 

de investigaţii sau 

monitorizării 

punerii în aplicare a 

unei măsuri 

principiu de egalitate şi respect reciproc cu evitarea unor 

abordări de o manieră exagerată „de superioritate", 

precum: „toate entităţile sunt obligate, să acorde suport", 

fie obligarea tuturor structurile statului să asigure 

securitatea şi paza angajaţilor acestei entităţi. Întrucât din 

textul normei nu reiese că aceste obligativităţi decurg 

dintr-o investigaţie sau control, putem concluziona că 

indiferent de circumstanţe „toate entităţile" indiferent de 

statut au obligaţii vis-a-vis de CNPDCP. Astfel, din 

moment ce CNPDCP constată riscuri de securitate 

asupra activităţii sale, aceasta trebuie să-şi instituie o 

subdiviziune ce va asigura securitatea şi paza efectivului, 

fără să oblige tot sistemul public să îi asigure cu pază, fie 

să îi oblige să acorde orice suport, indiferent de temeiul 

solicitării.  

2) În contextul art.6 se operează cu o terminologie 

generală, de exemplu: „primi şi furniza informaţii 

relevante", „fără întârzieri rezonabile" din care nu poate 

fi dedus cu exactitate care date vor fi considerate ca: 

informaţii relevante pentru a fi furnizate, inclusiv şi peste 

hotare şi care va fi termenul în care această structură îşi 

va onora obligaţiile şi responsabilităţile asumate prin 

proiect. Astfel, în aspect comparativ, proiectul prevede 

termeni exacţi pentru alte autorităţi publice în ceea ce 

priveşte prezentarea datelor solicitate de către CNPDCP 

(a se vedea art.8 alin.(3) lit.f) din proiect), iar referitor la 

obligaţiile acesteia de a prezenta informaţii autorul 

operează cu termeni generali - „fără întârzieri 

rezonabile", fără a indica un termen fix. Astfel, proiectul 

necesită a fi revăzut sub aspectul terminologiilor 

utilizate, în vederea evitării formulărilor generale care 

pot fi interpretate în mod extensiv/preferenţial. Totodată, 

stabili din timp termeni concreți de 

furnizare a informațiilor sau categoriile 

de informații ce urmează a fi puse la 

dispoziția autorității străine solicitante, 

avînd în vedere complexitatea cazurilor 

care vor fi supuse investigării în comun. 

Toate aspectele legate de cooperare și 

asistență reciprocă vor fi stabilite și 

acceptate de autoritățile de supraveghere 

a protecției datelor pe principii reciproc 

acceptabile și cu respectarea tuturor 

garanțiilor de protecție a datelor. 

     Suplimentar remarcăm că în 

conformitate cu art. 58 din Regulamentul 

(UE) 2016/679 autoritatea de 

supraveghere are dreptul de a obține, din 

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 că în conformitate cu 

Convenţia nr. 108 pentru protecţia 

persoanelor referitor la prelucrarea 

automatizată a datelor cu caracter 
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referitoare la un 

operator sau 

persoană 

împuternicită de 

operator, stabilit 

într-un stat străin; 

b) primi şi furniza 

în condiţii de 

reciprocitate, 

informaţiile 

relevante, inclusiv 

asistenţa necesară 

pentru punerea în 

aplicare a 

prevederilor legale 

naţionale privind 

protecţia datelor cu 

caracter personal, 

efectuează 

autorizări, 

consultări 

prealabile şi 

investigaţii; (după 

renumerotare art. 

art. 6 alin. (7)) 

(9) Cererile de 

asistenţă parvenite 

din partea unei 

autorităţi străine de 

supraveghere vor fi 

analizate fără 

întîrzieri rezonabile, 

reglementările generale vor genera imposibilitatea 

tragerii la răspundere a persoanelor vinovate pentru 

aplicarea abuzivă a normelor propuse la art.6 din proiect. 

Recomandări:  

1) A se revedea expunerile de la alin.(2) şi (6) prin 

prisma obiecţiei sus-analizate.  

2) A se evita formulările generale în tot textul 

proiectului. Specificarea categoriilor de informaţii 

considerate „relevante" la alin.(8) şi indicarea la alin.(9) 

a unui termen fix (apreciat ca fiind rezonabil). 

personal, Republica Moldova și-a asumat 

obligația de a acorda, prin intermediul 

Autorității naționale desemnate pentru 

protecția datelor cu caracter personal, să 

acorde sprijin reciproc pentru 

implementarea prezentei Convenţii. 

     Astfel, potrivit art. 13 alin. (3) o 

autoritate desemnată de o Parte la cererea 

unei autorităţi numite de o altă Parte: 

a) va furniza informaţii referitor la 

legislaţia sa şi practica sa administrativă 

în domeniul protecţiei datelor; 

b) va lua, în conformitate cu dreptul său 

intern şi avînd drept scop unic protecţia 

vieţii private, toate măsurile adecvate 

pentru a furniza informaţii referitor la 

prelucrarea automatizată efectuată pe 

teritoriul său, cu excepţia datelor cu 

caracter personal, care constituie 

obiectul acestei prelucrări. 

     Mai mult, art. 15 din prezenta 

Convenție oferă și anumite garanţii 

privitor la asistenţa prestată de 

autorităţile desemnate, potrivit cărora: 

1. O autoritate desemnată de o Parte, 

care a primit informaţii de la o autoritate 

desemnată de altă Parte, fie conform 

unei cereri de asistenţă, fie că răspunde 

la o cerere de asistenţă formulată de ea 
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informaţia solicitată 

fiind transmisă prin 

canale de legătură 

securizate. (după 

renumerotare art. 6 

alin. (8)). 

 

însăşi nu va putea utiliza aceste 

informaţii în alte scopuri decît cele 

indicate în cererea de asistenţă. 

2. Fiecare Parte va supraveghea ca 

persoanele care aparţin sau acţionează 

în numele autorităţii desemnate să 

respecte secretul sau confidenţialitatea 

acestei informaţii. 

3. Nici într-un caz o autoritate desemnată 

nu va fi autorizată să formuleze, conform 

articolului 14, alineatul (2), o cerere de 

asistenţă în numele unei persoane cu 

reşedinţa în străinătate, din propria 

iniţiativă şi fără consimţămîntul acestei 

persoane. 

     Mai mult, Regulamentul (UE) 

2016/679 prevede  necesitatea unei 

cooperări mai strânse între autoritățile de 

supraveghere a protecției datelor pentru a 

putea face schimb de informații și a 

desfășura investigații împreună cu 

omologii lor internaționali. În scopul 

elaborării de mecanisme de cooperare 

internațională pentru a facilita și a oferi 

asistență internațională reciprocă în 

asigurarea aplicării legislației din 

domeniul protecției datelor cu caracter 

personal, Comisia și autoritățile de 

supraveghere ar trebui să facă schimb de 

informații și să coopereze în cadrul 

activităților legate de exercitarea 

competențelor lor cu autoritățile 
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competente din țări terțe, pe bază de 

reciprocitate și în conformitate cu 

prezentul regulament. 
 

4.  Art. 8 Atribuţiile şi 

drepturile Centrului 

Obiecții:  

1) Pentru început statuăm, în mod repetat, faptul, că 

proiectul acordă competenţe exagerate Centrului 

Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal 

prin cumularea unui spectru larg de competenţe şi fără 

un mecanism real de control, pe măsura competenţelor 

acordate. A se vedea atribuţiile de la art.8 alin.(1) lit.d), 

e), f), g) din proiect, care luate în ansamblu pot influenţa 

exercitarea obiectivă, independentă şi imparţială a 

atribuţiilor de serviciu acordate unor operatori cu statut 

special (precum: celor responsabili de desfăşurarea 

urmăririi penale sau investiţi cu activităţi speciale de 

investigaţii). Pentru mai multe detalii asupra riscurilor 

identificate la acest capitol (cumul de competenţe) 

recomandăm a se revedea obiecţia de la pct.1, capitulul 

III din prezentul raport de expertiză anticorupţie. Cu 

referire la art.8 alin.(1) lit.f), în speţă norma: „Centrul 

întreprinde la necesitate investigaţii de securitate, după 

caz în colaborare cu alte autorităţi, inclusiv cu efectuarea 

unor măsuri tehnice speciale pentru simularea unui 

model de accesare a sistemelor informaţionale de date cu 

caracter personal.", menţionăm suplimentar că nu este 

clar ce presupun - „investigaţiile de securitate" şi 

„măsurile de stimulare", la care poate recurge CNPDCP 

în cadrul „investigaţiilor" sale. În prezent legislaţia 

naţională nu reglementează o asemenea formă de 

investigaţie „de securitate". Cu referire la conceptul de 

„investigaţii" atenţionăm că Codul de procedură penală 

     Nu se acceptă. 

     A se vedea opinia la obiecția cu nr. 1.  

     Cu referire la obiecțiile aduse la art. 8 

alin. (1) lit. d) remarcăm, că la ziua de azi 

Centrul efectuează investigații asupra 

prelucrării datelor cu caracter personal și 

această atribuție nu poate fi considerată 

drept una excesivă și abuzivă. 

     Privind atribuția Centrului statuată la 

art. 8 alin. (1) lit. e), menționăm că 

această atribuție constă în efectuarea 

investigațiilor privind cazurile de 

încălcare a legislației privind protecția 

datelor cu caracter personal,  cu 

executarea, după caz, a unor situații de 

simulare a unor evenimente ce verifică 

nivelul asigurat de protecție a datelor cu 

caracter personal, în conformitate cu 

legea și alte acte normative. 

     Simularea unor eventuale incidente de 

securitate la prelucrarea datelor cu 

caracter personal este o condiție 

imperioasă în contextul protejării 

drepturilor și libertăților altuia în 

contextul preîntîmpinării unor scurgeri de 

date cu caracter personal. Faptic, aceasta 
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prevede expres la art.132/1 că „ Activitatea specială de 

investigaţii reprezintă totalitatea de acţiuni de urmărire 

penală cu caracter public şi/sau secret efectuate de către 

ofiţerii de investigaţii în cadrul urmăririi penale numai în 

condiţiile şi în modul prevăzute de prezentul cod". Mai 

detaliat, Legea nr.59/2012 stabileşte expres că această 

formă de investigaţie „reprezintă o procedură cu caracter 

secret şi/sau public, efectuată de autorităţile competente, 

cu sau fără utilizarea echipamentelor tehnice speciale, în 

scopul culegerii de informaţii necesare pentru prevenirea 

şi combaterea criminalităţii, asigurarea securităţii 

statului, ordinii publice, apărarea drepturilor şi 

intereselor legitime ale persoanelor, descoperirea şi 

cercetarea infracţiunilor.". Totodată, legea sus-citată 

oferă un mecanism de control care vine să garanteze 

legalitatea tuturor măsurilor/procedurilor efectuate în 

cadrul activităţii speciale de investigaţii, compus din mai 

multe forme: - controlul parlamentar, - controlul 

exercitat de procuror, - controlul departamental (a se 

vedea art.38-40 din Legea nr.59/2012). Astfel, analizând 

sub aspect comparativ cu conceptul de „investigaţii" 

propusă prin proiect (ca fiind o transcriere a directivelor 

UE) constatăm următoarele riscuri: - lipsa unor proceduri 

clare (autorizate) de efectuare a măsurilor de investigaţii, 

adică legalizarea măsurilor procedurale (spre exemplu: 

nu este clar ce reprezintă „măsuri tehnice speciale pentru 

simularea unui model de accesare a sistemelor 

informaţionale" şi care vor fi limitele legale a acestor 

măsuri); - lipsa unui control extern real, obiectiv şi 

efectiv asupra măsurilor propuse în cadrul „investigaţiei 

de securitate" (precum este cel descris mai sus), ceea ce 

poate provoca multiple abuzuri sub aspect procedural. 

este o penetrare a sistemului care este 

efectuată atît la nivel al securității fizice 

cît și cel al securității informaționale. 

Într- o altă ordine de idei, la moment 

Centrul în conformitate cu prevederile 

pct. 83 din Cerinţele faţă de asigurarea 

securităţii datelor cu caracter personal la 

prelucrarea acestora în cadrul sistemelor 

informaţionale de date cu caracter 

personal, aprobate prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 

2010 dispune de acest drept și anume: În 

scopul verificării nivelului de protecţie a 

sistemelor informaţionale de date cu 

caracter personal, precum şi în scopul 

preîntîmpinării unor eventuale cazuri de 

acces ilicit sau întîmplător asupra 

acestor sisteme informaţionale, depistării 

locurilor slabe în mecanismele de 

protejare a acestora, Centrul întreprinde 

periodic controale de securitate, inclusiv 

cu efectuarea unor măsuri tehnice 

speciale pentru simularea unui model de 

accesare a sistemelor informaţionale de 

date cu caracter personal. 

     Cu referire la atribuția Centrului de a 

elabora proiecte de acte normative 

necesare pentru implementarea legislaţiei 

din domeniul protecției datelor cu 

caracter personal și de a le înainta 

subiecților cu drept de inițiativă 

legislativă, remarcăm că aceasta rezultă 
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2) Cu referire la competenţele prevăzute la art.8, alin.(1), 

lit.v) şi w) din proiect, în speţă: „v) oferă expertiză 

Parlamentului RM, Guvernului RM şi altor autorităţi, 

instituţii şi organisme cu privire la măsurile legislative şi 

administrative referitoare la protecţia drepturilor şi 

libertăţilor persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal; w) 

monitorizează evoluţiile relevante, în măsura în care 

acestea au impact asupra protecţiei datelor cu caracter 

personal, în special [...]" specificăm că atât proiectul, cât 

şi nota informativă nu prezintă careva date/reglementări 

suplimentare la capitolul expertizei oferite la lit.v) şi a 

caracterului/limitelor monitorizării propuse la lit.w). 

Astfel, nu se poate de stabilit cu certitudine ce presupune 

expertiza sus-citată, în ce circumstanţă ea se solicită şi se 

oferă (fie: gratuită la solicitare sau contra-cost sub formă 

de prestarea serviciilor de către CNPDCP), caracterul 

expertizei (obligatoriu/recomandare) şi alte aspecte 

esenţiale. La fel, şi în cazul monitorizării propuse la 

lit.w), autorul nu prevede careva limite şi circumstanţe în 

care CNPDCP va efectua aceste monitorizări. Astfel, în 

lipsa unor reglementări concise, asemenea competenţe se 

prezintă neargumentate şi excesive.  

3) În ceea ce priveşte „atribuţiile specifice" de la art.8 

alin.(2) din proiect privind procedura de acreditare, 

stabilim că acestea sunt redate în mod abuziv, fără careva 

limite legale. Astfel, CNPDCP va fi responsabil de 

stabilirea regulilor de acreditare, a cerinţelor de 

acreditare, realizarea acreditării nemijlocite, precum şi 

retragerea acesteia. Atenţionăm repetat că, cumularea 

tuturor competenţelor dintr-un domeniu, în gestiune unei 

singure autorităţi şi fără un control/monitorizare externă 

din Legea nr. 100/2017 cu privire la 

actele normative;    

     În partea ce ține de atribuția de a oferi 

expertiză Parlamentului, Guvernului nu 

poate fi invocată o prestare de servicii, 

avînd în vedere statutul autorității. 

Expertiza efectuată de Centru constă în 

aprecierea impactului unor proiecte de 

legi, în cazul în care vor fi votate și vor 

interfera cu domeniul protecției datelor 

cu caracter personal. 

     În partea ce ține de atribuția Centrului 

de a efectua acreditarea, remarcăm că 

procedura și condițiile de acreditare sunt 

reglementate prin art. 48, art. 49 din 

proiectul de lege privind protecția datelor 

cu caracter personal și aceasta constituie 

o atribuție exclusivă a autorității de 

protecție a datelor garantată prin prisma 

regulamentului (EU) 2016/679. În 

situația în care condițiile, cerințele de 

acreditare a organismelor de certificare 

sunt publice,   nu putem vorbi de careva 

abuzuri în exercitatrea acestei competențe 

de către Centru. Fapt ce atestă lipsa unei 

documentări a autorului prezentei 

expertize cu proiectul de lege privind 

protecția datelor cu caracter personal. Nu 

poate fi reținută invocarea faptului 

coruptibilității în contextul în care 

această atribuție este prevăzută de 

Regulamentul (UE) 2016/679. 
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şi efectivă prezintă un risc sporit de corupţie. În 

asemenea circumstanţe pot fi uşor favorizaţi unii subiecţi 

supuşi acreditării, fie din contra pot apărea abuzuri, 

întrucât elementul decisiv şi unic în tot acest proces este 

exclusiv, CNPDCP. 4) Referitor la drepturile atribuite, le 

considerăm unele ca fiind abuzive reieşind din 

competenţele excesive descrise mai sus, precum şi la 

obiecţia de la pct.1, cap.III din prezentul raport de 

expertiză (în special drepturile de la art.8, alin.(3), lit.a), 

d) şi f) din proiect). Însă ce priveşte dreptul şi garantarea 

accesului la informaţie, indiferent de caracterul 

informaţiei art.8, alin.(3), lit.f), potrivit căreia „solicită şi 

primeşte gratuit de la persoanele fizice sau persoanele 

juridice de drept public şi de drept privat în termen de 10 

zile calendaristice, dacă în solicitare nu se prevede un alt 

termen, informaţiile, materialele şi documentele 

referitoare la cazul examinat. Secretul de stat, secretul 

profesional, secretul bancar, secretul comercial sau a 

dosarului special, confidenţialitatea procesului 

contravenţional sau penal şi/sau orice alt tip de 

restricţionare, nu poate constitui temei pentru refuz în 

solicitarea şi obţinerea informaţiilor, materialelor şi 

documentelor.", se merită a fi atenţionat autorul despre 

faptul că aceste prevederi contravin celor prevăzute în 

Legea nr.59/2012, privind activitatea specială de 

investigaţii. Prevederile propuse, vin să compromită 

asigurarea realizării sarcinilor activităţii speciale de 

investigaţii, prevăzute la art.2, protecţiei datelor cu 

caracter personal în procesul exercitării activităţii 

speciale de investigaţii, prevăzute la art.5, precum şi 

controlul şi coordonarea activităţii speciale de 

investigaţii, prevăzut la capitolul V (art.38 - 41). 

     Referitor la accesul Centrului la 

informațiile cu grif secret, Centrul s-a 

expus mai sus și aceste reglementări nu 

contravin nici unui act normativ. 
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Îndeosebi, se menţionează art.5 alin.(2) din Legea nr. 

59/2012 conform căruia, "accesul la dosarul special sau 

la materialele din dosar al altor persoane decît 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 

hotărîrilor instanţei de judecată, emise în limitele 

competenţei lor şi în conformitate cu legislaţia în 

vigoare.". 

Prin urmare, acest drept 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). În aşa mod, 

drepturile largi propuse a fi acordate CNPDCP prin 

prezentul proiect, sunt contrare prevederilor expuse 

supra, fiind în esenţă o imixtiune în activitatea ofiţerilor 

de investigaţii, ofiţerilor de urmărire penală şi a 

procurorilor, precum şi reprezintă un risc de corupţie şi 

abuz acest domeniu. 

Recomandări:  

Sub aspectul competenţelor, atribuţiilor şi drepturilor 

acordate CNPDCP-lui prin proiect considerăm absolut 
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necesar excluderea tuturor prevederilor ce pot aduce 

atingere activităţii speciale de investigaţie, precum şi 

modificarea proiectului, după cum urmează:  

1) Excluderea art.8 alin.(1) lit.e), lit.f).  

2) Revizuirea art.8 alin.(2) prin excluderea unui cumul 

de competenţe excesive în domeniul acreditării 

organismelor de acreditare.  

3) Excluderea art.8 alin.(3) lit.c), lit.d), lit.f) din proiect. 

5.  Art. 9  Structura 

Centrului  

(2) Pe lîngă Centru 

activează Unitatea 

de instruire în 

domeniul protecţiei 

datelor cu caracter 

personal şi 

Consiliul 

consultativ. 

 

art. 10 Unitatea de 

instruire în 

domeniul protecţiei 

datelor cu caracter 

personal 

 

art. 11 Consiliul 

consultativ 

Obiecții:  

Cu referire la structurile ce vor activa pe lângă CNPDCP 

menţionăm următoarele:  

1) Considerăm neargumentată necesitatea creării unei 

Unităţi de instruire în domeniul protecţiei datelor cu 

caracter personal (art.9 alin.(2) şi art.10 din proiect), care 

să activeze în mod separat ca structură organizatorică, cu 

efectiv-limită şi regulament, la fel separat. Instruirea în 

domeniul protecţiei datelor cu caracter personal este un 

element important pentru activitatea CNPDCP, însă 

aceasta poate fi creată ca o direcţie din cadrul CNPDCP-

lui. Nu este clar, de ce este necesar o separare a acestui 

domeniu de restul structurii, din moment ce ţine direct de 

activitatea CNPDCP. Menţionăm că fiecare substructură 

creată în mod separat va necesita investiţii publice din 

bugetul de stat. Totodată, din textul proiectului şi a notei 

informative anexate nu putem concluziona dacă această 

structură va fi prestatoare de servicii contra cost, fie 

instruirile, sensibilizarea şi informarea subiecţilor de date 

cu caracter personal se va efectua în mod gratuit din 

contul bugetului de stat. În acest sens, art.10 alin.(5) 

prevede că Unitatea va dispune de "mijloace financiare 

proprii", fără a fi clar reglementată provinienţa acestor 

mijloace. O asemenea abordare afectează transparenţa 

     Unitatea de instruire în domeniul 

protecției datelor are sarcina de 

instruire și sporire a calificării în 

domeniul protecției datelor cu caracter 

personal la solicitarea autorităților de 

drept public, în special pentru 

responsabilii de protecție a datelor cu 

caracter personal din cadrul 

autorităților publice, a organismelor 

de certificare si/sau organismelor de 

monitorizare a codurilor de conduită, 

a altor instituţii ori organizaţii, precum 

şi instruirea și perfecţionarea continuă a 

angajaților Centrului.  

     Pregătirea unor specialiști în domeniul 

protecției juridice a datelor cu caracter 

personal în condițiile generale va pune la 

dispoziția acestora o pregătire 

insuficientă în raport cu complexitatea 

domeniului protecției datelor cu caracter 

personal. Astfel, un accent mare va fi pus 

pe necesitatea pregătirii organelor de 

acreditare și certificare în domeniul 
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funcţională şi organizatorică a CNPDCP, precum şi 

creează o ambiguitate asupra veniturilor acestei entităţi 

per-ansamblu. Cu referire la art.10 alin.(6) din proiect, 

menţionăm că formularea "Antrenarea angajaţilor 

Centrului în procesul de instruire şi sporirii calificării în 

domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, precum 

şi remunerarea acestora pentru munca prestată nu 

contravin prevederilor legale" este ambiguă din motiv că 

autorul a evitat să indice clar actul normativ care va sta 

la baza remunerării acestor angajaţi, iar fapt că orice 

remunerare trebuie să fie legală şi să nu contravină 

legislaţiei naţionale este un factor evident ce nu necesită 

fi stabilit expres. Baza legală conform căreia va fi 

salarizaţi angajaţii acesta este elementul esenţial ce 

trebuie prevăzut în prezentul proiect. Totodată, 

atenţionăm că sintagma „pe lângă" nu acordă o claritate 

în ceea ce priveşte statutul acestor subdiviziuni în raport 

cu CNPDCP, fie acestea sunt independente ca structuri 

sau totuşi, această formulă implică o subordonare în 

raport cu entitatea de bază.  

2) În ceea ce priveşte Consiliul consultativ (art.9 alin.(2) 

şi art.11 din proiect) nu este clar definit scopul activităţii 

şi competenţele Consiliului, precum şi modul de 

organizare şi funcţionare. Menţionăm că spectrul de 

subiecţi incluşi în Consiliu este unul larg, precum: 

reprezentanţi/experţi din învăţământ, mass-media, 

protecţia consumatorului etc. Respectiv, riscul scurgerii 

unor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată este 

sporit. În acest context, recomandăm la art.10 din 

proiect, să se impună careva limite în structura 

componentă a Consiliului, să se stabilească cu exactitate 

atribuţiile de bază şi interzicerea accesului la informaţii 

protecției datelor personale. 

În partea ce ține de personalul din 

cadrul Centrului și responsabilii de 

protecția datelor cu caracter personal 

din cadrul autorităților publice și 

instituțiilor de drept privat, se 

menționează că actualmente aceștia nu 

dispun de cursuri de pregătire 

continuă în domeniul protecției datelor 

cu caracter personal, din lipsa unei 

subdiviziuni de profil și din lipsa 

specialiștilor în domeniu, astfel că 

specialiștii din cadrul Centrului urmează 

individual linia de ascensiune a 

dezvoltării profesionale. Necesitatea 

instituirii unui asemenea organism 

derivă din evoluția pregnantă a 

materiei protecției datelor cu caracter 

personal, complexitatea domeniului 

datelor cu caracter personal, apariția 

pe piața forței de muncă a cererilor 

față de specialiștii în protecția datelor, 

și alte implicații care derivă din 

deficiența specialiștilor în domeniul 

protecției datelor. În prezent, Centrul nu 

asigură formarea profesională iniţială şi 

continuă a angajaților săi. Procesul de 

dezvoltare profesională a inspectorilor de 

protecție a datelor va avea un caracter 

continuu, sistematic şi planificat.  
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oficiale cu accesibilitate limitată, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare (Legea nr.982/2000 privind accesul 

la informaţii). Reglementările generale vor genera 

imposibilitatea tragerii la răspundere a persoanelor 

vinovate pentru aplicarea abuzivă a normelor propuse la 

art.10 şi 11 din proiect. 

Recomandări:  

Cu referire la structura CNPDCP, optăm pentru o 

reglementare concisă şi detaliat în prezentul proiect cu:  

- determinarea structurilor teritoriale,  

- includerea - Unităţi de instruire în domeniul protecţiei 

datelor cu caracter personal, ca direcţie din cadrul 

Centrului,  

- stabilirea unei baze legale concise în ceea ce priveşte 

modul de salarizare a tuturor angajaţilor CNPDCP,  

- stabilirea atribuţiilor de bază a Consiliului consultativ şi 

a unei componenţe fixe (câţi reprezentanţi vor fi în 

cadrul acesteia). 

    Nu în ultimul rînd urmează a remarca 

că Centrul anual primește un număr 

impunător de solicitări privind 

organizarea cursurilor de instruire, atît 

din partea autorităților publice 

(Parlament, ministere, APL-uri etc.), 

precum și entităților private. Spre regret, 

Centrul nu dispune de capacități 

funcționale de a face față acestor 

solicitări. Mai mult, odată cu 

modernizarea cadrului european în 

domeniul protecției datelor numărul 

acestor cereri din partea operatorilor vor 

crește, ultimii fiind conștienți de impactul 

și responsabilitățile ce le revin urmare a 

acestor schimbări. Spre regret, 

armonizarea legislației în domeniul 

protecției datelor cu caracter personal în 

Republica Moldova a început tîrziu și 

persoanele nu sunt pregătite pentru a face 

față tuturor provocărilor și cerințelor și 

au nevoie de suportul didactic al 

Centrului în această privință. Menționăm 

că noul regulament european se răsfrînge 

asupra sectorului privat care are relații 

economice cu UE și tangențial asupra 

celui public care prelucrează date cu 

caracter personal ale cetățenilor dun 

spațiul UE, inclusiv în contextul 

îmbunătățirii prestărilor de servicii.  

     Cu referire la Consiliul Consultativ 
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menționăm că nici legea în vigoare nu 

specifică aceste momente, acestea fiind 

stabilite în Regulamentul de organizare şi 

funcționare a Consiliului Consultativ, 

aprobat de către directorul Centrului la 1 

iunie 2009. 

     Urmare a aprobării acestui proiect de 

lege va fi aprobat un nou Regulament al 

Consiliului Consultativ în care vor fi 

specificate aceste momente. 

     Totodată, remarcăm că potrivit 

prevederilor statuate în noul proiect de 

lege, membrii Consiliului consultativ 

sunt obligaţi să nu dezvăluie 

informațiile confidenţiale şi datele cu 

caracter personal de care i-au 

cunoștință în cadrul activităţii 

respective.  Aceștia sunt informați în 

scris și verbal, după caz, cu privire la 

obligația lor de confidențialitate și 

dispozițiile relevante ale legislației 

penale. 

     În alt context, nu poate fi îneleasă 

reticența CNA privind riscul scurgerii 

unor informații cu accesibilitate limitată 

din partea membrilor Consiliului 

Consultativ, în raport cu invocarea, în 

același timp, a obiecției privind lipsa unui 

control asupra activității Centrului din 

partea societății civile. 

6.  Art. 13 Condiţiile Obiecții:       Se acceptă parțial.  
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pentru a candida la 

funcţia de director 

şi director adjunct 

al Centrului  

Candidat la funcţie 

de director sau 

director adjunct al 

Centrului poate fi 

persoana care:  

a) deţine cetăţenia 

Republicii Moldova; 

b) are studii 

superioare juridice; 

c) are capacitate 

deplină de 

exerciţiu; d) deţine 

experienţă 

profesională de cel 

puţin 5 ani în 

domeniul protecţiei 

datelor cu caracter 

personal şi/sau al 

apărării drepturilor 

şi libertăţilor 

omului;  

e) se bucură de o 

reputaţie 

ireproşabilă;  

f) cunoaşte limba de 

stat. 

  

art. 14 Numirea în 

Atenţionăm repetat asupra riscurilor de a numi directorul 

Centrului, fără a se organiza un concurs public în acest 

sens.  

1) Procedura de numire a directorului CNPDCP şi a 

directorilor adjuncţi (care potrivit proiectului sunt 

„funcţii de demnitate publică" - art.12) intră în 

contradicţie cu prevederile art.6 al Legii nr.199 din 

16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de 

demnitate publică, care stipulează expres că „Pentru 

ocuparea unor funcţii de demnitate publică prin numire 

se organizează concurs în condiţiile legii". Conform 

Legii integrităţii nr.82/2017, art.11 alin.(1): „Recrutarea 

şi promovarea agenţilor în cadrul entităţii publice se 

efectuează prin concurs public, conform criteriilor 

transparente şi obiective de selectare în bază de merit, 

calificare profesională, capacitate, competenţă şi 

integritate profesională, fără a admite favorizarea 

intereselor private şi a oricăror forme de discriminare 

[...]". Excepţie de la această procedură sunt doar funcţiile 

elective şi persoanele din cabinetul persoanelor cu 

funcţie de demnitate publică (a se vedea art.11 alin.(3) 

din legea sus-citată). Astfel, organizarea unui concurs 

public pentru funcţiile de conducere va garanta 

caracterul apolitic a funcţiilor date şi va acorda o 

transparenţă a procedurii de selectare a candidatului şi a 

structuri per-ansamblu.  

2) În ce priveşte condiţiile care trebuie întrunite de către 

candidaţi la funcţia de director/directori adjuncţi, dar şi 

către candidaţii ce intenţionează să activeze în cadrul 

CNPDCP (art.13 şi art.28 din proiect), considerăm 

necesar ca cerinţă obligatorie să fie inclusă informaţia ce 

ţine de integritatea profesională, conform Legii 

     Nici în varianta actuală a legii nu este 

prevăzută necesitatea unui concurs, 

selectarea candidatului fiind lăsată, în 

cazul proiectului de lege, la decizia 

Comisiei juridice, numiri și imunități, 

care urmează să stabilească procedura de 

selectare a candidatului. 

     Noul Regulament nr. 679 din 27 

aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind 

libera circulaţie a acestor date, la fel 

recomandă numirea „…fie de 

parlamentul, de guvernul ori şeful de stat 

al statului membru pe baza unei 

propuneri din partea guvernului, a unui 

membru al guvernului, a parlamentului 

sau a unei camere a parlamentului, fie de 

către un organism independent 

împuternicit prin dreptul intern.” 

     În același context remarcăm că 

domnul Bernhard Bannasch, expert 

(Germania) din cadrul proiectului 

Twinning „Consolidarea capacităților 

Centrului Național pentru Protecția 

Datelor cu Caracter Personal al 

Republicii Moldova”, finanțat de Uniunea 

Europeană, în cadrul prezentării 

Raportului Misiunii cu trecerea pe 

agendă a observațiilor și recomandărilor, 
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funcţia de director 

şi director adjunct 

al Centrului  

(1) Directorul este 

numit în funcţie de 

Parlament la 

propunerea Biroului 

permanent al 

Parlamentului, cu 

votul majorităţii 

deputaţilor aleşi, 

pentru un mandat 

de 5 ani. Persoana 

numită, poate ocupa 

funcţia de director 

nu mai mult de două 

mandate 

consecutive. 

 

art. 28 Condiţiile de 

angajare  

[...] g) îndeplineşte 

condiţiile specifice 

postului. 

nr.325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale, 

până la organizarea concursului. Conform art.29 alin.(7) 

din Legea nr.82/2017 „Cazierul privind integritatea 

profesională a agenţilor publici asigură evidenţa 

rezultatelor testării integrităţii profesionale, necesare în 

cadrul procedurilor de angajare în entităţile publice". 

3) La fel, considerăm neargumentată condiţia de angajare 

expusă la art.28 alin.(1) lit.g) - „îndeplineşte 

condiţiile specifice postului", întrucât nu este clar ce 

presupune condiţia dată ceea ce va admite interpretări 

subiective. Astfel, doar bazându-se pe această condiţie 

expusă general, pot fi promovaţi anumiţi candidaţi şi 

viceversa, pot fi excluşi unii doar pentru motivul că nu 

îndeplineşte aşa-numitele „condiţii speciale". De 

asemenea, aceasta comportă un caracter discriminator şi 

abuziv, fapt ce impune fie reglementarea concretă 

a condiţiilor speciale, fie excluderea ei. 

4) De asemenea, la art.13 considerăm necesar de a 

completa art.13 cu condiţii suplimentare, care vor spori 

responsabilitatea candidatului la o funcţie de demnitate 

publică, precum: 

- candidatul nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru 

al vreunui partid politic, nu este şi nu a fost angajat 

în cadrul organelor permanente ale vreunui partid politic; 

- nu are antecedente penale; 

- la art.13 lit.c) de completat la sfârşit cu sintagma „şi 

este apt medical". 

Reglementările propuse vor genera imposibilitatea 

tragerii la răspundere a persoanelor vinovate pentru 

aplicarea abuzivă a normelor propuse la art.13 şi 28 din 

proiect. 

Recomandări:  

a notat că directorul adjunct trebuie să fie 

numit de directorul Centrului, ceea ce 

reprezintă o precondiție a independenței 

autorității de supraveghere a prelucrării 

datelor cu caracter personal. 

     În ceea ce ține de alte aspecte 

referitoare la condiţiile pentru a candida 

la funcţia de director, director adjunct, 

invocate de CNA menționăm că acestea 

sunt prevăzute/reglemetate de alte acte ce 

reglementează condiţiile de a candida la o 

funcţie de demnitate publică și nu este 

necesar să fie prevăzute în prezentul 

proiect. 

     Cu referire la prevederile art. 28 alin. 

(1) lit. g) (art. 26 alin. (1) lit. f) după 

renumerotare) acestea au fost 

reformulate după cum urmează:  

„f) îndeplinește cerințele specifice fișei 

postului”.  
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1) A se revedea textul art.14 alin.(1), în scopul 

reglementării exprese că directorul/directorii adjuncţi a 

Centrului vor fi numită în baza unui concurs public.  

2) La art.13 a se completa cu condiţii suplimentare 

pentru candidaţii la funcţiile de director/directori adjuncţi 

în cadrul CNPDCP, după cum urmează: - prezentarea 

„Cazierului privind integritatea profesională"; - 

candidatul nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al 

vreunui partid politic, nu este şi nu a fost angajat în 

cadrul organelor permanente ale vreunui partid politic; - 

nu are antecedente penale; - la art.13 lit.c) de completat 

la sfârşit cu sintagma „şi este apt medical".  

3) Excluderea art.28 alin.(1) lit.g) „îndeplineşte 

condiţiile specifice postului", fie detalizarea acestei 

condiţii astfel, ca să fie clar pentru toţi candidaţii ce 

presupun aceste condiţii special.  

4) Completarea art.28 alin.(1) cu o literă nouă: „k) nu are 

în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea 

profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al 

testului de integritate profesională pentru încălcarea 

obligaţiei prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea 

nr.325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea 

integrităţii instituţionale.". 

7.  Art. 17 Încetarea, 

revocarea și 

suspendarea 

mandatului de 

director sau 

director adjunct 

(2) Revocarea 

mandatului de 

director sau de 

Obiecții:  

Considerăm neargumentată norma de la art.17 alin.(2) 

lit.b) ce reglementează temeiurile „revocării din funcţie a 

directorului şi a directorilor adjuncţi doar în cazul 

condamnării, în baza hotărârii definitive şi irevocabile a 

instanţei de judecată, pentru comiterea unei infracţiuni 

grave cu intenţie împotriva drepturilor şi libertăţilor 

omului". Reieşind din faptul că funcţia de 

director/director adjunct este una de demnitate publică, 

     Se acceptă.  

     Prevederea dată (art. 17 alin. (2) lit. b) 

după renumerotare) a fost modificată 

după cum urmează: 

„b) condamnării la o pedeapsă penală, în 

baza unei hotărîri judecătorești 

definitive;”. 
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director adjunct al 

Centrului se face în 

cazul:  

a) pierderii 

cetăţeniei Republicii 

Moldova;  

b) condamnării, în 

baza hotărîrii 

definitive şi 

irevocabile a 

instanţei de 

judecată, pentru 

comiterea unei 

infracţiuni grave cu 

intenţie împotriva 

drepturilor şi 

libertăţilor omului; 

c) imposibilităţii, 

din motive de 

sănătate, de a-şi 

exercita atribuţiile 

timp de mai mult de 

6 luni consecutive, 

pe parcursul unui 

an calendaristic;  

d) declarării 

dispariţiei fără 

urmă, în 

conformitate cu 

legea;  

e) incompatibilităţii 

prevăzute de art.16 

respectiv şi responsabilităţile acestora trebuie să 

corespundă statutului acordat. Totodată, reputaţia 

ireproşabilă ca condiţie de angajare, la fel implică şi lipsa 

unor anticedente şi condamnări penale, iar limitarea 

condiţiilor de revocare doar la condamnarea pentru 

„infracţiuni grave săvârşite cu intenţie împotriva 

drepturilor şi libertăţilor omului" se prezintă ca fiind o 

condiţie „declarativă" şi favorizatoare, contrar statutului 

de conducere al CNPDCP. Subsidiar, formula propusă, 

nu include în sine şi infracţiunile de corupţie, ceea ce 

presupune imposibilitatea revocării persoanelor care 

deţin funcţii de conducere în cadrul CNPDCP, pentru 

comiterea infracţiunilor contra bunei desfăşurări a 

activităţii în sfera publică (cap.XV din Codul penal). 

Reglementările propuse vor genera imposibilitatea 

tragerii la răspundere a persoanelor vinovate pentru 

aplicarea abuzivă a normelor propuse la art.17 din 

proiect. 

Recomandări:  

Excluderea la art.17 alin.(2) lit.b) a sintagmei „cu 

intenţie împotriva drepturilor şi libertăţilor omului". 
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din prezenta lege. 

 

8.  Art. 19 Drepturile 

speciale ale 

conducerii 

Centrului  

(1) Directorul 

Centrului şi 

directorii adjuncţi 

sunt în drept să 

solicite şi să 

primească de la 

orice entitate de 

drept public sau 

privat, de la 

persoanele cu 

funcţii de 

răspundere de toate 

nivelurile, 

informaţiile, 

documentele şi 

materialele ce ţin de 

prelucrarea datelor 

cu caracter 

personal, inclusiv 

informaţiile oficiale 

cu accesibilitate 

limitată şi 

informaţiile 

atribuite la secret 

de stat în condiţiile 

legii, pe probleme 

Obiecții:  

Repetat atenţionăm asupra riscului desecretizării 

informaţiilor contrar cerinţelor şi garanţiilor legale 

specificate în Legea nr.245 din 27 noiembrie 2008 cu 

privire la secretul de stat, aceste drepturi acordate 

directorului sunt excesive şi depăşesc cadrul legal în 

vigoare. Astfel, potrivit normelor directorul poate 

dispune unilateral, fără o autorizare în acest sens, 

intervenţia şi solicitarea oricărei informaţii considerate 

de interes instituţional al CNPDCP de la orice autoritate 

publică, indiferent de caracterul informaţiei sau 

specificul activităţii acestei autorităţi. Aceasta se prezintă 

ca o ingerinţă în activitatea multor entităţi publice, în 

special prezintă un pericol eminent pentru activitatea 

specială de investigaţii, acţiunile cărora din start 

comportă un caracter secret. Astfel, potrivit Legii 

nr.245/2008 „secret de stat – 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.”. Mai mult ca atât Hotărârea Guvernului 

nr.411/2010 prevede Nomenclatorul informaţiilor 

atribuite la secret de stat, care la pct. 38-41, prevede mai 

detaliat categoriile de date şi informaţii din domeniul 

securităţii statului şi asigurării ordinii de drept atribuite 

la secret de stat, respectiv divulgarea şi prezentarea 

cărora este strict interzisă şi contrar interesului public. 

Art.5 alin.(4) din Legea nr.245/2008 prevede 

     Nu se acceptă. 

     În cazul în care a fost stabilită o 

încălcare a principiilor de protectie a 

datelor cu caracter personal și au fost 

secretizate aceste date Centrul trebuie să 

dispună de pîrghiile necesare pentru ca 

persoana să cunoască despre încălcarea 

dreptului său, desigur cu respectarea 

tuturor procedurilor. Menționăm că un 

mare volum de informații sunt secretizate 

neargumentat, iar informațiile gestionate 

de SIS (se are în vedere date personale 

sau formate din date personale) sunt 

secretizate în totalitatea cazurilor, fără 

excepție. 

     Totodată menționăm că potrivit art. 8 

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

stat nu se atribuie la secret de stat şi nu 

pot fi 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 
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ce ţin de protecţia 

datelor cu caracter 

personal; (art. 20 

alin. (1) lit. a) după 

renumerotare)  

(3) Directorul 

Centrului şi 

directorii adjuncţi 

sunt în drept să 

solicite, conform 

art.8 alin.(1) lit.a) 

din Legea cu privire 

la secretul de stat, 

desecretizarea 

informaţiilor 

privind faptele de 

încălcare a 

drepturilor omului 

şi cetăţeanului la 

prelucrarea datelor 

cu caracter 

personal. (art. 18 

alin. (2) după 

renumerotare) 

responsabilităţi clare entităţilor publice ce operează cu 

informaţii atribuite la secret de stat şi anume: 

„Autorităţile publice centrale şi locale, în colaborare cu 

Serviciul de Informaţii şi Securitate: a) asigură protecţia 

informaţiilor atribuite la secret de stat elaborate de ele, 

precum şi a informaţiilor atribuite la secret de stat ce le 

sunt transmise de către alte autorităţi publice sau 

persoane juridice; b) asigură protecţia informaţiilor 

atribuite la secret de stat în unităţile din subordine, 

conform prevederilor legislaţiei; c) aprobă 

nomenclatoarele departamentale de informaţii ce 

urmează a fi secretizate şi nomenclatoarele funcţiilor 

colaboratorilor cărora urmează să li se perfecteze dreptul 

de acces la secretul de stat; d) organizează funcţionarea 

subdiviziunilor interioare de protecţie a secretului de 

stat;”. Prin urmare, drepturile ce stabilesc posibilitatea 

desecretizării datelor atribuite la secret de stat sunt 

contrar cadrului legal ce reglementează acest domeniu, 

precum şi prezintă un risc pentru desfăşurarea obiectivă, 

independentă şi imparţială a acţiunilor de urmărire 

penală. În acest sens, repetat invocăm prevederile 

legislaţiei în vigoare care prevede expres: - art.57 alin.(4) 

Codul de procedură penală „În exercitarea atribuţiilor 

procesuale, ofiţerul de urmărire penală decide, în mod 

independent, cu privire la orientarea urmăririi penale şi 

efectuarea acţiunilor de urmărire penală, cu excepţia 

cazurilor când legea prevede încuviinţarea, autorizarea 

sau confirmarea acestora de către procuror ori, după caz, 

de către judecătorul de instrucţie. Ofiţerul de urmărire 

penală se supune prevederilor prezentului cod şi 

indicaţiilor scrise ale procurorului şi ale conducătorului 

organului de urmărire penală. Orice imixtiune în 

necesare pentru ca subiectul de date să 

cunoască despre încălcarea dreptului său.  

     Suplimentar remarcăm că potrivit art. 

2 alin. (4) lit. b) al Legii privind protecția 

datelor cu caracter personal nr. 133 din 

08 iulie 2011 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. 

     Evidențiem faptul că oricine în 

condițiile Legii cu privire la secretul de 

stat poate solicita autorității competente 

desecretizarea informației privind faptele 

de încălcare a drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului, raționament 

prevăzut la art. 19 alin. (3). 

 



32 
 

activitatea ofiţerului de urmărire penală este interzisă.”, - 

art.5 alin. (2) din Legea nr.59/2012 privind activitatea 

specială de investigaţii „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”, - art.3 alin.(1) 

din Legea nr.333 din 10.11.2006, privind statutul 

ofiţerului de urmărire penală, „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.”. 

Recomandări:  

1) La art.19 alin.(1) substituirea sintagmei „inclusiv 

informaţiile oficiale cu accesibilitate limitată şi 

informaţiile atribuite la secret de stat în condiţiile legii” 

cu sintagma „conform normelor stabilite de legislaţie”;  

2) art.19 alin.(3) de exclus din textul proiectului, întrucât 

procedura de desecretizare este reglementată de Legea 

nr.245/2008 cu privire la secretul de stat. 

9.  Art. 23 Drepturile și 

atribuțiile 

angajaților 

Centrului 

(art. 20 după 

Obiecții:  

Cu referire la atribuţiile şi drepturile angajaţilor 

remarcăm că acestea sunt deduse din normele art.8 din 

proiect, asupra cărora ne-am expus la obiecţia de la pct.4 

compartimentul III al prezentului raport de expertiză. 

     Se acceptă parțial.  

     În cuprinsul art. 23 s-a făcut o 

abordare distinctă a drepturilor și 

atribuțiilor fost exclus cuvîntul atribuțiile 

(la alin. (1) fiind prevăzute atribuțiile, iar 
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renumerotare) Pentru început statuăm că autorul nu a făcut o delimitare 

clară între drepturile şi atribuţiile angajaţilor Centrului, 

comasându-le împreună. Atenţionăm că drepturile unui 

subiect sunt deduse din atribuţiile şi responsabilităţile ce 

îi revin, fapt pentru care acestea, trebuie reglementate în 

mod separat. Totodată, unele prevederi de la art.23, 

acordă drepturi exagerate angajaţilor CNPDCP prin 

cumularea unui spectru larg de competenţe, fără un 

mecanism real de control, pe măsura competenţelor 

acordate. 

A se vedea drepturile/atribuţiile de la art.23 alin.(1) lit.a), 

b), c) şi alin.(2) lit.a), lit.c), lit.d), lit.e), lit.g), lit.i), lit.j) 

din proiect, care luate în ansamblu pot influenţa 

exercitarea obiectivă, independentă şi imparţială a 

atribuţiilor de serviciu acordate operatorilor cu un statut 

special (precum: celor responsabili de desfăşurarea 

urmăririi penale sau investiţi cu activităţi speciale de 

investigaţii). În acest sens, obiecţiile expuse la pct.1 şi 

pct.4 şi pct.8 de la compartimentul III al prezentului 

raport de expertiză sunt valabile şi pentru prevederile 

art.23 din proiect. 

Recomandări:  

1) Excluderea art.23 alin.(1) lit.a), lit.b), lit.c) din proiect. 

2) Excluderea art.23 alin.(2) lit.a), lit.c), lit.d), lit.e), 

lit.g), lit.i), lit.j) din proiect.  

(9) a unui termen fix (apreciat ca fiind rezonabil). 

la alin. (2) - drepturile). 

     Cu referire la excluderea art. 23 

alin.(1) lit.a), b), c) şi alin.(2) lit.a), lit.c), 

lit.d), lit.e), lit.g), lit.i), lit.j), menționăm 

că acestea nu se acceptă, or chiar și în 

varianta actuală a legii sunt prevăzute 

aceste drepturi și atribuții ale angajatului 

responsabil din partea CNPDP. Mai mult, 

obiecția dată nu are suportul juridic 

necesar. În acest sens, art. 20 alin. (2) și 

(3) din Legea privind protecția datelor cu 

caracter personal, la moment stabilește 

expres drepturile Centrului Național 

pentru Protecția Datelor cu Caracter 

Personal: 

- solicită şi primește gratuit de la 

persoane fizice sau persoane juridice de 

drept public şi de drept privat 

informaţiile necesare pentru exercitarea 

atribuţiilor sale; 

- obţine de la operatori suportul şi 

informaţiile necesare executării 

atribuţiilor sale; 

- atrage specialişti şi experţi din domenii 

care necesită cunoştinţe speciale pentru 

participarea la procesul de verificare 

prealabilă şi de control al legalităţii 

prelucrării datelor cu caracter personal 

şi încheie cu ei acorduri de 

confidenţialitate; 

- cere de la operatori rectificarea, 

blocarea sau distrugerea datelor cu 
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caracter personal neveridice sau obţinute 

ilicit; 

- operatorii, indiferent de forma lor 

juridică de organizare, prezintă Centrului 

materialele şi documentele solicitate cu 

privire la protecţia datelor cu caracter 

personal în termen de 15 zile, dacă în 

solicitare nu se prevede un alt termen. 

     În aceeași ordine de idei, remarcăm 

prevederile art. 74
2
 alin. (1) din Codul 

Contravențional potrivit căruia, refuzul 

de a furniza informaţiile sau documentele 

solicitate de Centrul Naţional pentru 

Protecţia Datelor cu Caracter Personal 

în procesul exercitării atribuțiilor de 

control, prezentarea unor informaţii 

neautentice sau incomplete, precum şi 

neprezentarea în termenul stabilit de lege 

a informațiilor şi a documentelor 

solicitate se sancționează. 

      Relevant la caz este și prevederea art. 

58 din GDPR care statuează 

competențele de investigație a 

autorităților de supraveghere a protecției 

datelor cu caracter personal. 

      De asemenea, nu se acceptă obiecțiile 

la art.23 alin. (2) lit. g), or avînd în 

vedere spre exemplu prevederile art. 21 

alin. (1) lit. a) și l) din Legea cu privire la 

activitatea Poliţiei şi statutul polițistului, 

inclusiv prederile art. 440 alin. (6) din 

Codului contravențional, de unde reiese 
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cel puțin misiunea acestui organ de a 

asigura suportul necesar în cadrul unor 

astfel de activități. 

     In concreto, necesitatea normei 

propuse reiese din situațiile cu care s-au 

confruntat angajații Centrului în 

activitatea lor, fiind agresați verbal sau/și 

urmăriți. 

     Referitor la obiecțiile aduse la art.23 

alin.(2) lit. e), i) şi lit. j) remarcăm 

acestea reies din specificul acțiunilor ce 

urmează a fi întreprinse urmare a 

efectuării măsurilor de investigații în 

scopul verificării legalității operațiunilor 

de prelucrare a datelor cu caracter 

personal. 

10.  Art. 25 Protecţia 

juridică  

(1) Împotriva 

conducerii 

Centrului, 

inspectorului de 

protecţie nu poate fi 

pornită urmărirea 

penală sau 

contravenţională şi 

nu răspund penal, 

contravenţional sau 

civil pentru actele 

sau faptele 

îndeplinite, ori 

pentru omisiunea 

Obiecții:  

Normele sus-citate sunt expuse într-o formulare 

complexă, care permite interpretări subiective ale 

garanţiilor juridice acordate angajaţilor CNPDCP. O 

asemenea expunere generală aduce atingere principiului 

egalităţii în faţa legii, statuate la art.16 din Constituţia 

Republicii Moldova, datorită protecţiei juridice excesive 

şi net superioară vis-a-vis de activitatea altor structuri 

publice cu statut special/altor subiecţi care efectuează 

activitatea specială de investigaţii. Constatăm că riscul 

activităţii CNPDCP nu este mai sporit decât activitatea 

unui ofiţer de investigaţie etc., fapt pentru care nu sunt 

justificate prevederile de la art.25. Totodată, atenţionăm 

că angajaţii CNPDCP nu sunt subiecţi care efectuează 

activitatea specială de investigaţii, în sensul art.6 alin.(1) 

din Legea nr.59 din 29 martie 2012 privind activitatea 

     Se acceptă parțial.  

     Art. 25 alin. (1) s-a exclus din 

cuprinsul legii. 

     Asigurarea garanţiilor este 

condiţionată de specificul autorităţii, care 

este o contrabalanţă, aceasta fiind în 

drept să verifice legalitatea operaţiunilor 

de date cu caracter personal în diferite 

domenii, inclusiv în domeniul penal în 

această situație riscul intimidării 

angajaților urmează a fi diminuat prin 

garanții suficiente. 

     Totodată, remarcăm că pe marginea 

activității sale CNPDCP nu este exceptat 

de la controlul judecătoresc, precum și 
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îndeplinirii unor 

astfel de acte sau 

fapte în exercitarea 

atribuţiilor conferite 

prin lege, cu 

excepţia cazurilor 

în care se constată 

prin hotărâre 

definitivă şi 

irevocabilă a 

instanţei de 

judecată, 

îndeplinirea sau 

omisiunea 

îndeplinirii de către 

aceste persoane, cu 

rea-credinţă sau din 

neglijenţă, a 

oricărui act sau fapt 

în legătură cu 

exercitarea 

atribuţiilor.  

(2) Împotriva 

conducerii 

Centrului, 

inspectorului de 

protecţie nu poate fi 

pornită urmărirea 

penală sau 

contravenţională şi 

nu răspund penal, 

contravenţional sau 

specială de investigaţii. Astfel, evidenţiem prezenţa unor 

prevederi inechitabile în raport cu garanţiile acordate 

celorlalţi subiecţi implicaţi în activitatea specială de 

investigaţie, conform legislaţiei. Mai mult ca atât, vis-a-

vis de tragerea la răspundere pentru încălcările săvârşite, 

Codul penal nr.985-XV din 18 aprilie 2002 prevede la 

art.5 „Persoanele care au săvârşit infracţiuni sunt egale în 

faţa legii şi sunt supuse răspunderii penale fără deosebire 

de sex, rasă, culoare, limbă, religie [...] sau orice altă 

situaţie", iar exceptarea de la răspundere de asemenea 

este reglementată de cadrul legal în vigoare. Constituţia 

Republicii Moldova la fel, prevede la art.16 că „Toţi 

cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a 

autorităţilor publice". Prin urmare, garanţiile juridice 

propuse vor crea condiţii privilegiate, pentru o anumită 

categorie de agenţi publici astfel, favorizându-i în raport 

cu angajaţii altor entităţi publice. Totodată, o asemenea 

reglementare sporeşte riscul unor abuzuri în cadrul 

exercitării atribuţiilor de serviciu, întrucât subiecţii vizaţi 

în proiect vor cunoaşte că pentru faptele lor nu poate fi 

pornită o urmărire penală. 

Recomandări:  

Excluderea art. 25 alin.(1), (2) şi (3) din textul 

proiectului şi stabilirea unor garanţii juridice 

argumentate şi justificate în raport cu responsabilităţile 

Centrului. 

din partea altor organe, conform 

competenței lor.  

     Norme similare pot fi găsite și în alte 

acte normative inclusiv în Legea nr. 1104 

din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul 

Național Anticorupție și anume în art. 36 

alin. (4) potrivit căruia colaboratorul nu 

poartă răspundere pentru dauna materială 

şi fizică adusă infractorului din cauza 

nesubordonării sau opunerii de rezistenţă 

din partea acestuia în timpul reţinerii. 

     De asemenea, remarcăm prevederile 

Legii cu privire la prevenirea şi 

combaterea spălării banilor şi finanţării 

terorismului, care oferă garanții similare 

pentru angajații Serviciului Prevenirea şi 

Combaterea Spălării Banilor. Autorul 

legii menționate este CNA. 

     Prin normele în cauză se urmărește 

scopul asigurării unor garanții suficiente, 

pentru angajații Centrului în partea ce 

ține de executarea în deplină 

independență și fără posibilitate de 

intimidare sau intervenție, inclusiv din 

partea organelor de drept a atribuțiilor 

sale. 

     Garanțiile încorporate în proiect nu 

pot fi considerate excesive avînd în 

vedere noul cadru comunitar în domeniul 
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civil pentru actele 

sau faptele 

îndeplinite într-o 

situaţie de risc 

profesional 

justificat, chiar 

dacă au fost cauzate 

prejudicii, inclusiv 

patrimoniale, 

drepturilor şi 

intereselor ocrotite 

de lege. Riscul se 

consideră 

profesional 

justificat dacă 

acţiunile decurg în 

mod obiectiv din 

informaţia, faptele 

şi circumstanţele 

cunoscute, iar 

scopul legii nu 

putea fi atins prin 

acţiuni ce nu ar fi 

implicat riscul, 

luându-se toate 

măsurile posibile 

pentru a 

preîntâmpina 

consecinţele 

negative.  

(3) Conducerea, 

inspectorul de 

protecției datelor care prevede ca 

autoritatea națională de supraveghere este 

responsabilă nu doar de consilierea 

privind aplicarea legislației în domeniu, 

ci și de monitorizarea respectivei aplicări 

urmărind protejarea drepturilor 

fundamentale legate de prelucrarea 

datelor cu caracter personal. 
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protecţie şi 

funcţionarul public 

sunt persoane 

inviolabile şi se află 

sub protecţia 

statului. Persoana, 

onoarea şi 

demnitatea sunt 

ocrotite de lege. 

Urmărirea penală 

în privinţa acestor 

angajaţi ai 

Centrului se 

exercită de către 

procuror. 

11.  Art. 50 Garanțiile 

sociale 

(6) În cazul încetării 

raporturilor de 

muncă, conducerea 

Centrului şi 

inspectorul de 

protecţie 

beneficiază, la 

cerere, de o 

indemnizaţie unică 

în corespundere cu 

vechimea 

calendaristică în 

funcţie: a) de la 5 la 

10 ani - de 5 salarii 

lunare al acestuia în 

Obiecții:  

Atenţionăm că expunerea de la art.50 alin.(6) este 

generală, întrucât nu prevede careva restricţii în 

acordarea indemnizaţiei unice la încetarea raportului de 

muncă a angajaţilor CNPDCP. Astfel, Legea 

nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public prevede la art.42 alin.(4/1) că de 

indemnizaţia unică nu beneficiază funcţionarii publici ale 

căror raporturi de serviciu încetează în temeiul art.62 

alin.(1) lit.f) şi g): „f) în cazul în care funcţionarul public 

a fost condamnat printr-o sentinţă judecătorească prin 

care s-a dispus aplicarea unei sancţiuni privative de 

libertate, la data rămânerii definitive a sentinţei de 

condamnare; g) ca urmare a privării de dreptul de a 

ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită 

activitate, ca pedeapsă de bază sau ca pedeapsă 

complementară, în temeiul sentinţei judecătoreşti 

     Se acceptă parțial.  

     Art. 45 alin. (5) se modifică în sensul 

următor: 

„(5) În cazul încetării onorabile a 

raporturilor de muncă, care presupune că 

în exerciţiul funcţiei şi în afara relaţiilor 

de serviciu, el nu a comis fapte care 

discreditează imaginea Centrului sau a 

funcției pe care o deține, conducerea 

Centrului şi inspectorul de protecţie 

beneficiază, la cerere, de o indemnizaţie 

unică în corespundere cu vechimea în 

funcţie:    

a) de la 5 la 10 ani - de 5 salarii lunare al 

acestuia în ultima lui funcție;    

b) de la 10 la 15 ani - de 8 salarii lunare 
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ultima lui funcţie; b) 

de la 10 la 15 ani - 

de 8 salarii lunare 

al acestuia în ultima 

lui funcţie; c) de la 

15 la 20 de ani - de 

10 salarii lunare al 

acestuia în ultima 

lui funcţie; d) de la 

20 de ani şi mai 

mult - de 15 salarii 

lunare al acestuia în 

ultima lui funcţie. 

(art. 45 alin. (5) 

după renumerotare) 

 

definitive prin care s-a dispus această interdicţie". Iar în 

prevederile proiectului ce garantează dreptul la 

indemnizaţia unică a angajaţilor CNPDCP, nu se face 

nici o trimitere la condiţiile reglementate în Legea 

nr.158/2008, ceea ce poate determina aplicarea normelor 

speciale/fie preferenţiale pentru angajaţii acestei entităţi. 

Stabilirea unor restricţii similare Legii nr.158/2008 sau 

trimiterea la prevederile acesteia, nu reprezintă o dublare 

a normelor ci din contra, va garanta aplicarea echitabilă a 

normelor de drept. Considerăm că de această 

indemnizaţie trebuie să beneficieze doar angajaţii 

(inspectorii de protecţie) care au fost integri şi care nu au 

adus prejudicii imaginii CNPDCP sau reputaţiei 

inspectorilor de protecţie. Pe lângă faptul că aceasta 

reprezintă o sumă de bani menită să faciliteze etapa de 

tranziţie către găsirea unui nou loc de muncă, 

indemnizaţia dată ar reprezenta şi o mulţumire pentru 

efortul depus la realizarea eficientă şi calitativă/corectă a 

sarcinilor Centrului. Totodată, reglementările generale 

vor genera imposibilitatea tragerii la răspundere a 

persoanelor vinovate pentru aplicarea abuzivă a normelor 

propuse la art.50 din proiect. 

Recomandări: Substituirea sintagmei „În cazul încetării 

raporturilor de muncă, conducerea Centrului şi 

inspectorul de protecţie beneficiază, la cerere, de o 

indemnizaţie unică în corespundere cu vechimea 

calendaristică în funcţie:" cu sintagma „După încetarea 

raportului de serviciu în temeiul art.44 alin.(1) lit.a), b) şi 

c), dacă circumstanţele care determină încetarea 

raportului de muncă nu afectează prestigiului Centrului 

şi reputaţiei inspectorului de protecţie, conducerea şi 

inspectorii de protecţie a Centrului beneficiază de o 

al acestuia în ultima lui funcție;    

c) de la 15 la 20 de ani - de 10 salarii 

lunare al acestuia în ultima lui funcție;    

d) de la 20 de ani şi mai mult - de 15 

salarii lunare al acestuia în ultima lui 

funcție.”. 
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indemnizaţie unică în corespundere cu vechimea 

calendaristică în funcţie:" şi în continuare conform 

textului proiectului. 

12.  Art. 50 Garanțiile 

sociale 

(7) Minorilor sau 

altor persoanele 

care au fost 

întreţinuţi de el li se 

acordă un ajutor 

lunar suplimentar 

echivalent cu suma 

medie a salariului 

lunar al acestuia în 

ultima lui funcţie, 

pînă la atingerea 

vîrstei de 18 ani. 

 

Obiecții:  

În ceea ce priveşte persoanele întreţinute statuăm că 

acestea pot fi persoane cu dezabilităţi sau vârstnici care 

se afla la întreţinerea angajatului CNPDCP şi respectiv 

pot avea peste 18 ani, însă potrivit redacţiei propuse, se 

prevede dreptul persoanele întreţinute de a beneficia de 

ajutorul lunar suplimentar în condiţiile alin.(7), dacă au 

atins vârsta 18 ani. Astfel, sintagma „sau altor persoanele 

care au fost întreţinuţi" creează confuzii la aplicare şi 

neclarităţi. Considerăm că de facto, autorul şi-a propus 

acordarea ajutorului suplimentar doar minorilor, care se 

află la întreţinerea acestuia. În acest sens, norma 

elaborată trebuie revăzută pentru a se evita orice 

interpretare eronată/subiectivă la aplicare. cu privire la 

secretul de stat. 

Recomandări:  

Excluderea sintagmei „sau altor persoanele care au fost 

întreţinuţi de el". 

     Se acceptă. 

 
 
 
 
 

                               Ministru                                                                                                                  Victoria IFTODI 


