
1 
 

SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR 

 la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

 

Denumirea 

autorului 

avizului  

Nr Obiecția/propunerea Opinia Ministerului 

Justiției 

Procuratura 

Generală 

1.  Intervine  cu propunerea  de  a exclude  art.  II.,  care vizează modificări la  Codul de procedură  

penală  al  Republicii Moldova  nr. 122 - XV  din 14 martie  2003 (republicat  in  Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2013,  nr. 248-251,  art. 699), cu modificările  și completările  ulterioare. 

Constatăm  că prevederile  respective  vin  în  contradicție  cu Directiva  95/46/CE  a 

Parlamentului  European  și a Consiliului  din 24  octombrie  1995  privind  protecția persoanelor  

fizice  în ceea  ce  privește  prelucrarea  datelor  cu  caracter personal  și libera circulație  a acestor  

date  (pct.  13, 16 și 43  din preambul,  art.3 alin.  (2) și art. 13  alin.(l) al Directivei)  și Convenția  

pentru protecția  persoanelor  referitor  la  prelucrarea automatizată  a datelor cu caracter  personal,  

ratificată,  de  Republica  Moldova  prin Hotărîrea Parlamentului  nr.  483-XIV  din2  iulie  1999 

(art.9 alin.(2)  lit.  a). 

Nu se acceptă. 

A fost luată în 

considerație propunerea 

Centrului Naţional pentru 

Protecţia Datelor cu Caracter 

Personal.  

A se vedea pct. 6 din 

prezenta sinteză. 

Centrul 

Naţional 

pentru 

Protecţia 

Datelor cu 

Caracter 

Personal 

2.  În contextul procesului actual de reevaluare/elaborare/modificare a mai multor acte 

normative/legislative (inclusiv Legea privind protecția datelor cu caracter personal) ce reglementează 

domeniul protecției datelor cu caracter personal și întru evitarea intervenirii unor modificări repetate, 

considerăm oportun excluderea sintagmei ”…nr. 133 din 8 iulie 2011…” din cadrul propunerilor 

operate la actele legislative menționate. 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

 

3.  Atragem atenția asupra faptului că, odată cu semnarea la 5 mai 2006 și, respectiv, ratificarea prin 

Legea nr. 5-XVI din 7 februarie 2008, a Convenţiei privind cooperarea poliţienească în Europa de 

Sud-Est, Republica Moldova și-a asumat anumite angajamente la capitolul protecției datelor cu 

caracter personal, precum: 

- adoptarea prevederile naţionale necesare în vederea obţinerii unui nivel de protecţie a datelor 

personale care să respecte principiile Recomandării Nr. R (87) 15 din 17 septembrie 1987 a 

Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind folosirea datelor personale în domeniul 

poliţienesc; 

- obţinerea unui nivel de protecţie al datelor personale cel puţin echivalent cu acela rezultat din 

Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea automată a 

datelor personale din 28 ianuarie 1981.  

 

Se acceptă conceptual. 

Menționăm că 

prevederile Legii nr. 133 

privind protecția datelor cu 

caracter personal corespunde 

cerințelor stabilite în art. 31 

din Convenţia privind 

cooperarea poliţienească în 

Europa de Sud-E.  

Dublarea acestor 

prevederi în actele legislative 

în care se propune a efectua 
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În acest context, propunem revizuirea proiectului prin prisma art. 31 din Convenţia privind 

cooperarea poliţienească în Europa de Sud-Est.  

Or, ralierea la principiile regăsite în acest tratat internațional va permite implementarea corectă la 

nivel național atît a Convenției 108 din 28 ianuarie 1981, Deciziei-cadru 2008/977/JAI, 

Recomandării Nr. R (87) 15, dar și a angajamentelor asumate de Republica Moldova la capitolul 

protecției datelor cu caracter personal, asumate odată cu ratificarea Acordului de asociere între 

Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei 

Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte. 

modificări nu este necesară. 

4.  La Art. I, prin care se modifică Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție, propunem 

completarea cu normă nouă cu următorul cuprins: 

”art. 44 se completează cu alin. (4) după cum urmează ,,Controlul asupra conformității 

operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal se efectuează de Centrul Național pentru 

Protecția Datelor cu Caracter Personal”; 

Nu se acceptă. 

Art. 19 alin.(1) din 

Legea nr.133 deja 

reglementează faptul că 

CNPDCP exercită controlul  

asupra conformităţi 

prelucrării datelor cu caracter 

personal cu cerinţele legii 

menționate.  

Astfel, nu considerăm  

oportună dublarea acestei 

prevederi în art. 44 din 

Legea nr. 1104 din 2002.  

5.  Propunem completarea proiectului de lege cu un nou articol, după cum urmează: 

”Art. I1. – art. 5 din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 

terorismului nr. 190-XVI  din  26.07.2007 (Monitorul Oficial nr.141-145/597 din 07.09.2007), cu 

modificările și completările ulterioare, se completează cu un nou alineat, după cum urmează: 

”alin. (2)1 Entitățile raportoare vor efectua măsurile de identificare doar cu condiția justificării 

(legătura de cauzalitate dintre obiectul examinat și categoria/ile de date intenționate a fi colectate) 

cu individualizarea fiecărei categorii de date cu caracter personal suplimentar colectate, ori de cîte 

ori se intenționează o astfel de prelucrare.” 

Se acceptă. 

Avînd în vedere faptul 

că Legea nr. 133 deja conține 

condițiile referitoare la 

legătura de cauzalitate, textul 

propus  a fost redactat.  

 

6.  La Art. II, prin care se modifică Codul de procedură penală, propunem completarea, după cum 

urmează: 

”3. Art. 212 alin. (1), după sintagma ,,desfășurării urmăririi penale” se completează cu 

cuvintele ,,în condițiile Legii privind protecția datelor cu caracter personal”; 

Se acceptă parțial. 

Alin. (1) a fost 

completat. 

Completarea propusă 
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4. Art. 212 alin. (3), după sintagma ,,procesul de urmărire penală” se completează cu sintagma 

,,sau a admis o ingerință în viața intimă, familială și privată a subiectului de date”; 

pentru alin. (3) nu poate fi 

acceptată, or, componența de 

infracțiune din art. 315 CP la 

care se face trimitere în art. 

212 alin. (3) CPP se referă la 

„divulgarea datelor urmăririi 

penale” și nu la „ingerința în 

viața intimă, familială și 

privată a subiectului de 

date”. 

7.  La Art. II, prin care se modifică Codul de procedură penală, propunem completarea, după cum 

urmează: 

5. Art. 214 alin. (1) sintagma ,,alte acte normative” se completează cu ,,și Legea privind 

protecția datelor cu caracter personal”; 

Nu se acceptă. 

Alin. (1) conține 

formula „şi de alte acte 

normative.”. Astfel, pot fi 

aplicabile orice acte 

normative care prevăd 

măsuri  pentru apărarea 

informaţiei ce constituie 

secret comercial sau a altor 

informaţii oficiale cu 

accesibilitate limitată. Drept 

urmare, nu este necesară 

enumerarea exhaustivă a 

legilor care conțin aceste 

măsuri. 

8.  La Art. II, prin care se modifică Codul de procedură penală, propunem completarea, după cum 

urmează: 

6. Art. 251 alin. (2), după sintagma ”calitatea persoanei” se va completa cu sintagma ,,precum 

și încălcarea prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal”. 

Nu se acceptă. 

Articolul 251 alin. (2) se 

referă la încălcări de ordin 

procedural, pe cînd 

completarea propusă de 

CNPDCP se referă la 

încălcarea unor norme 

materiale. 
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Drept urmare, 

completarea cu corespunde 

obiectului de reglementare a 

articolului vizat. 

9.  Considerăm oportun precizarea, în cadrul Art. III a proiectului, a denumirii depline a actului 

legislativ avut în vedere, și anume a Legii nr. 333-XVI  din  10.11.2006 privind statutul ofiţerului de 

urmărire penală. 

Se acceptă. 

Textul a fost completat. 

 

10.  La Art. IV, prin care se modifică Codul contravențional, propunem completarea/modificarea, 

după cum urmează: 

”Art. IV. -  Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.3-6/15 din 16.01.2009), cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Art. 30 alin. (21), după sintagma ,,prevăzute”, se completează cu sintagma ,,la art. 741 – 743 

și”; 

 

2. Art. 741 se completează cu alin. (2)1 după cum urmează: ,,Prelucrarea datelor cu caracter 

personal contrar condițiilor de bază statuate de Legea privind protecția datelor cu caracter 

personal, se sancţionează cu amendă de 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 

amendă de la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 

amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în 

toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.; 

 
3. Titlul art. 743, după cuvîntul ,,deciziilor” se completează cu cuvintele ,,instrucțiunilor, 

ordinilor, dispozițiilor, prescripțiilor”; 

 

4. Art. 743 se redă în următoarea redacție ,,Neîndeplinirea în termenul stabilit a deciziilor, 

instrucțiunilor, ordinelor, dispozițiilor, prescripțiilor Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu 

Caracter Personal, se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 

de răspundere, cu amendă de la 250 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu 

sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 

3 luni la un an.”; 

 

1. Se acceptă 

conceptual. 

Proiectul Legii pentru 

modificarea și completarea 

Codului Contravențional, 

promovat de Ministerul 

Justiției, prevede modificarea 

termenului general de 

prescripție de la 3 luni la 12 

luni. 

Drept urmare, modificarea 

propusă deja se include în 

proiectul menționat supra, 

care a fost aprobat la ședința 

Guvernului din 17.02.2016. 
 

2.-6. Nu se acceptă. 

Propunerile nu țin de 

obiectul de reglementare al 

proiectului - protecţia 

datelor cu caracter personal 

prelucrate în cadrul 

cooperării poliţieneşti. 

 

7.  Se acceptă 

Textul a fost completat. 
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5. Se introduce un articol nou cu următorul cuprins: 

 

 ,,Art. 3791 Dreptul la protecția datelor cu caracter personal” 

(1) În cadrul procesului contravențional, este respectat dreptul la inviolabilitatea vieții intime, 

familiale și private în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal; 

(2) În cadrul procesului contravențional nu pot fi prelucrate date cu caracter personal care nu 

sînt pertinente și relevante procesului desfășurat;  

(3) În cadrul procesului contravențional, este obligator preîntîmpinarea participanții la proces 

despre necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal în condițiile Legii privind protecția 

datelor cu caracter personal; 

(4) Este interzisă dezvăluirea datelor cu caracter personal în adresa terților neautorizați și/sau 

publicului larg, cu excepția cazurilor existenței consimțămîntului subiectului datelor cu caracter 

personal, temeiului legal sau a interesului public sporit față de informația prelucrată, cu condiția 

probării; 

 

6. Art. 4234 alin. (3) se modifică după cum urmează: ”Sînt în drept să examineze cauze 

contravenţionale şi să aplice sancţiuni directorul, directorul adjunct şi personalul abilitat cu funcţii 

de control al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal. 

 

7. Art. 451, după sintagma ,,intereselor persoanei” se completează cu următoarele  ,,în 

condițiile Legii privind protecția datelor cu caracter personal”; 

 

 

 

 

 

 

11.  Art. V, prin care se modifică Legea privind activitatea specială de investigații, se propune a fi 

completat după cum urmează: 

 

1. Art. 5 alin. (2), după sintagma ,,cu excepția” se completează cu sintagma ”angajaților 

autorității Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii 

Moldova,”; 

2. Art. 37 alin. (1), după sintagma ,,activității speciale de investigații” se completează cu 

sintagma ,,sau a controlului acestor activități”; 

3. Se introduce un nou articol cu următorul cuprins: 

Art. 381 ,,Controlul legalității operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal”  

 (1) Controlul legalității operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul 

Nu se acceptă. 

Propunerile nu țin de 

obiectul de reglementare al 

proiectului - protecţia 

datelor cu caracter personal 

prelucrate în cadrul 

cooperării poliţieneşti. 
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activității speciale de investigații se efectuează de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu 

Caracter Personal al Republicii Moldova; 

 (2) La stabilirea legalității prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul măsurilor speciale 

de investigații angajații Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al 

Republicii Moldova au acces la secretul de stat, precum și dispun în privința acordării suportului de 

către organele procuraturii și subidiviziunile specializate din cadrul Inspectoratului General al 

Poliției.  

12.  Propunem completarea proiectului de lege cu un nou articol, după cum urmează: 

”Art. VII. – Codul penal al Republicii Moldova, nr. 985-XV  din  18.04.2002 (Republicat: 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.72-74/195 din 14.04.2009), se modifică după cum urmează: 

1. Art. 177 se expune în redacție nouă, după cum urmează: 

(1) Prelucrarea ilegală a datelor cu caracter personal în absența consimțămîntului subiectului 

de date se pedepsește cu închisoarea de pînă la 3 ani; 

(2) Prelucrarea informaţiilor menţionate la alin. (1), fără consimţămîntul persoanei, cu 

utilizarea mijloacelor hardware și/sau software destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, se 

pedepsește cu închisoare de la 5 pînă la 7 ani; 

(3) Dezvăluirea ilegală a categoriei speciale de date cu caracter personal în absența 

consimțămîntului subiectului de date se pedepsește cu închisoare de la 5 la 7 ani. 

Nu se acceptă. 

Articolul 177 din Codul 

penal are drept scop 

protejare vieții personale.  

Redacția nouă, propusă de 

CNPDCP. 

13.  Propunem completarea proiectului de lege cu un nou articol, după cum urmează: 

”Art. VIII. – Legea nr. 544-XIII  din  20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului (republicat: 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.15-17/63 din 22.01.2013), se modifică după cum urmează: 

1. Art. 15 se completează cu lit. f1), cu următorul conținut: ,,să prelucreze datele cu caracter 

personal în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal” 

2. Art. 22 alin. (1) se va completa cu lit. d)1 cu următorul conținut: ”admiterea ingerinții în 

viața intimă, familială și privată în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal”.  

Se acceptă parțial. 

Art. 15 a fost completat. 

Art. 22 nu poate fi 

completat deoarece a fost 

abrogat prin Legea nr. 107 

din 28.05.15 pentru 

modificarea şi completarea 

unor acte legislative 
 

Serviciul 

Informații și 

Securitate 

14.  Expune necesitatea excluderii art. V din proiect, avînd în vedere următoarele considerente. 

Prin completarea alin. (1) a art. 5 din Legea nr.59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de 

investigaţii, se va denatura conceptul de protecţia a datelor cu caracter personal în cadrul activităţii 

speciale de investigaţii.  

Astfel, la adoptarea Legii nr. 59/2012, legiuitorul a creat mecanismul de protecţie a informaţiilor, 

inclusiv a datelor cu caracter personal, avînd în vedere specificul acestei activităţi. La art. 5 alin. (2) 

Nu se acceptă. 

Menționăm  că 

CNPDCP nu se va implica în 

procesul de efectuare a 

activității  speciale de 

investigații, ci doar va 
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din Legea menţionată este stabilit că „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 acelaşi timp, ofiţerului de investigaţii îi este impusă direct obligaţia de a respecta 

confidenţialitatea datelor cu caracter personal ce au devenit cunoscute în timpul efectuării măsurii 

speciale de investigaţii (art. 11 lt. f) Legea nr.59/2012). De asemenea, art. 4 alin. (1) din Legea 

nr.59/2012, expres stabileşte că „orice persoană supusă măsurii speciale de investigaţii are dreptul 

să fie informată, după efectuarea acesteia, de către procuror sau de către judecătorul de instrucţie 

care a autorizat măsura…”. De asemenea, mecanismul de culegere, transmitere şi gestionare a 

informaţiilor, inclusiv a datelor cu caracter personal, reglementat de către Legea dată, creează un 

sistem integru de garanţii pentru protecţia informaţiei respective. 

În acest context, este notoriu că Legea 59/2012 respectă standardele de protecţie a datelor cu 

caracter personal stabilite în Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind 

protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie 

penală. 

De asemenea, în cazul operării completării propuse în proiectul avizat, organele de ocrotire a 

normelor de drept, inclusiv organul de stat specializat în domeniul asigurării securităţii statului, vor fi 

obligate să informeze Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal despre 

categoriile de date prelucrate, să fie supuse controlului de către Centru, alte interacţiuni cu CNPDCP 

prevăzute de Legea nr. 133/2011. Acest fapt, însă, contravine prevederilor Legi nr. 59/2012, or 

Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal nu are competenţa de a controla sau 

monitoriza activitatea specială de investigaţii. 

Eventuala completare propusă în proiect, nu va genera nimic altceva decît o neclaritate în 

procesul de asigurare a protecţiei datelor cu caracter personal în cadrul activităţii speciale de 

investigaţii. Totodată, este necesar de a stabili că formele, tactica, metodele, mijloacele şi rezultatele 

activităţii speciale de investigaţii desfăşurată în cadrul dosarelor speciale, în particular cele ce vizează 

securitatea statului, potrivit art. 7 alin. (1) pct. 4) lit. a) din Legea nr. 245 din 27 noiembrie 2008 cu 

privire la secretul de stat, constituie informaţii atribuite la secret de stat şi respectiv, prevederile Legii 

nr.133/2011 nu sunt aplicabile situaţiei în speţă (art. 2 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 133/2011). 

Concomitent, menţionăm că potrivit notei informative a proiectului, unul din scopurile acestuia 

este ajustarea cadrului legal existent la Legea nr. 133/2011, scopul căreia este crearea cadrului juridic 

monitoriza respectarea 

legislaţiei cu privire la 

protecţia datelor cu caracter 

personal.  

Deci, CNPDCP se va 

implica pe un aspect destul 

de îngust din cadrul 

activității  speciale de 

investigații. 

Plus la aceasta, 

remarcăm că art. 2 alin. (4 

lit. b) din Legea nr. 133 

prevede expres că aceasta nu 

se aplică prelucrării datelor 

cu caracter personal 

atribuite la secret de stat în 

modul stabilit, cu excepţia 

celor indicate la alin. (2) lit. 

d).  

De asemenea, nu putem 

să invocăm și prevederile 

art. 15 Excepții și restricții, 

care oferă garanțiile necesare 

desfășurării acțiunilor de 

investigare și prevenire a 

infracțiunilor, desfășurate în 

scopul apărării naţionale, al 

securităţii statului şi 

menţinerii ordinii publice, al 

protecţiei drepturilor şi 

libertăţilor subiectului 

datelor cu caracter personal 

sau ale altor persoane, dacă 
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necesar aplicării Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 

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

personal şi libera circulaţie a acestor date. În urma examinării Directivei în cauză, s-a statuat că 

realmente, potrivit prevederilor pct. (13), (16) şi (43) din preambul, art. 3 alin. 2 şi art. 13 alin. 1 din 

aceasta - prezenta directivă nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal puse în practică 

pentru exercitarea activităţilor din afara domeniului de aplicare a dreptului comunitar, cum ar fi 

cele prevăzute în titlurile V şi VI din Tratatul privind Uniunea Europeană şi, în orice caz, 

prelucrărilor care au ca obiect siguranţa publică, apărarea, securitatea statului (inclusiv bunăstarea 

economică a statului atunci cînd aceste prelucrări sunt legate de probleme de securitate a statului) şi 

activităţile statului în domeniul dreptului penal.  

De asemenea, conform art. 1 alin. (4) din Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 

noiembrie 2008, decizie-cadru nu aduce atingere intereselor naționale fundamentale în materie de 

securitate și nici activităților specifice ale serviciilor de informații în domeniul siguranței naționale. 

 Finalmente consemnăm că, în ipoteza acceptării modificării redacţiei art. 5 alin. (1), 

persoanele care au acces la datele cu caracter personal ale persoanei supuse măsurii speciale de 

investigaţii ar fi  obligate să păstreze confidenţialitatea datelor respective în conformitate cu 

prevederile Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. În acest 

sens, accentuăm că Legea nr.133/2011 nu stabileşte careva măsuri de protecţie a confidenţialităţii 

datelor cu caracter personal în cadrul activităţii speciale de investigaţii, ci prevede regulile generale 

de prelucrare a datelor cu caracter personal. Ca urmare a celor constatate, se atestă imperativitatea 

excluderii art. V din proiectul avizat. 

Totodată, avînd în vedere scopul proiectului enunţat şi anume crearea cadrului juridic de 

implementare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecția 

datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie 

penală, avînd în vedere normele art. 1 alin. (4) din aceasta menţionate supra, precum şi 

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

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

personal şi libera circulaţie a acestor date, expuse mai sus, a art. 9 alin. 2 lit. a) din Convenţia pentru 

protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal din 

28.01.1981, care stabileşte expres derogarea de la regimul juridic al datelor cu caracter personal în 

cazul prelucrării acestora pentru apărarea securităţii statului, siguranţei publice, în interesul 

sistemului monetar al statului sau represiunea infracţiunilor penale, solicităm completarea 

proiectului de lege cu un articol nou, cu următorul conţinut: 

prin aplicarea acestora este 

prejudiciată eficienţa 

acţiunii sau obiectivul 

urmărit în exercitarea 

competențelor legale ale 

autorităţii publice. 

Astfel, nu sîntem de 

acord cu obiecția că „Legea 

nr.133/2011 nu stabileşte 

careva măsuri de protecţie a 

confidenţialităţii datelor cu 

caracter personal în cadrul 

activităţii speciale de 

investigaţii”. 

Cu referire la 

propunerea de a exclude 

„activitatea de prevenire” din 

art. 2 alin. (1) lit. d) al  Legii 

nr. 133 menționăm că 

această propunere nu poate fi 

acceptată, or, „activitatea de 

prevenire” este o parte 

componentă a activității 

speciale de investigație. 

 

În contextul celor 

expuse, propunerea de a 

exclude art. V din proiect nu 

poate acceptată. 
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„Legea nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2011, nr.170-175, art.492) se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. Articolul 2: 

la alineatul (2) litera d), textul „prevenire şi” se exclude; 

la alineatul (4) litera b), sintagma „ , cu excepţia celor indicate la alin.(2) lit.d)” se exclude. 

2. La articolul 6 alineatul (1), litera g) va avea următorul cuprins: “g) prelucrarea este 

necesară în scopul asigurării securităţii statului”. 

3. Articolul 15: 

alineatul (3) se completează în final cu sintagma “cu condiţia că aceasta nu afectează interesele 

şi/sau securitatea statului”; 

alineatul (4) se completează în final cu textul:  

“Prevederile prezentului alineat nu se aplică situaţiilor ce vizează apărarea naţională, securitatea 

statului şi ordinea publică.” 

4. Articolul 23 se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:  

„(9) Notificarea în condiţiile prezentului articol nu se aplică la prelucrarea datelor cu caracter 

personal în legătură cu asigurarea intereselor şi/sau securităţii statului, apărării naţionale şi ordinii 

publice”. 

 

 

 

 

Ministru                                Vladimir CEBOTARI 

 


