
SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR CENTRULUI NAȚIONAL ANTICORUPȚIE 

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(în baza Raportului de expertiză anticorupție) 

Nr Obiecția/propunerea Opinia Ministerului 

Justiției 

1.  La   art. IV  pct.3   din proiect privind   completarea art.212 alin.(1) al Legii nr.333-XVI din 10.11.2006    

privind statutul ofiţerului de urmărire penală 

Factori de coruptibilitate şi alte obiecţii: Formulări cu sens neclar sau echivoc (ambiguitate semantică) 

Analiza: Potrivit art.19 lit.a) al Legii nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, la elaborarea 

textului proiectului de act legislativ fraza se construieşte conform normelor gramaticale, astfel încît să exprime 

corect, concis şi fără echivoc ideea, să fie înţeleasă uşor de orice subiect interesat; 

Completarea art.212 alin.(1) al Legii nr.333/2006 cu sintagma „în condiţiile Legii privind protecţia datelor cu 

caracter personal" la final, va duce la apariţia neclarităţilor în ceea ce priveşte actele normative care reglementează 

desfăşurarea urmăririi penale. Astfel, introducerea sintagmei menţionate la sfîrşitul alin.(1) schimbă sensul 

prevederii. 

Considerăm norma de la art. IV pct.3 din proiect ca fiind neargumentată şi abuzivă, în special datorită: - alin.(1) 

al aceluiaşi articol - prin care art.15 alin.(2) Cod de procedură penală se completează cu o nouă propoziţie, care 

stabileşte expres că prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul procesului penal are loc în conformitate cu 

prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal; 

- art. V din proiect - prin care art. 13 alin.(1) al Legii nr.333/2006 se completează cu litera f1), potrivit căreia 

ofiţerul de urmărire penală este obligat să respecte prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal. 

Recomandarea: Punctul 3 art. IV urmează a fi exclus din proiect. 

Nu se acceptă. 

Remarcăm că art. 212 

alin. (1) face parte din CPP 

și nu din Legea nr. 333 din 

10.11.2006. 

Atenționăm că 

completarea propusă pentru 

art. 15 alin. (2) CPP are 

drept scop protecția  datelor 

cu caracter personal pînă la 

inițierea colectării acestora. 

Adică stabilește niște 

condiții premergătoare. 

Completarea propusă 

pentru art .212 alin. (1) CPP 

are drept scop protecția  

datelor cu caracter personal 

după ce acestea au fost deja 

colectate. 

2.  La art. lll din  proiect privind completarea   art.5   al Legii nr.190/2007 cu alin.(21) 

Factori de coruptibilitate şi alte obiecţii: Prevederi incompatibile cu norme internaţionale. 

Analiza: Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 

finanţării terorismului a fost elaborată în conformitate cu cerinţele standardelor internaţionale în domeniu 

(Recomandările FATF şi Directivele UE). în acest context, prevederile art.5, alin.(1) şi (2) cuprind măsurile de 

identificare a clienţilor de către entităţile raportoare şi reprezintă un proces obligatoriu a politicii de precauţie privind 

clientela, stabilit în conformitate cu cerinţele stricte ale Recomandării 10 FATF şi art.11, 13 şi 14 ale Directivei 

2015/849 , care expres prevăd condiţiile şi măsurile de identificare a clienţilor de către entităţile raportoare. 

Mai mult ca atît, prevederile pct.43 şi 46 din Preambulul Directivei 2015/849 menţionează că prelucrarea 

Se acceptă parțial 

Textul care vine în 

contradicție cu Directiva 

menționată a fost exclus.  

Alin. (21) a fost 

menținuta, dar redactat. 
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datelor cu caracter personal este permisă doar în scopul executării directivei, inclusiv datelor ce ţin de precauţia 

privind clientela, fiind justificate exceptările şi restricţionările de la art.13 din Directiva 95/46/CE ce ţin de dreptul 

accesului la informaţie şi, acolo unde este cazul, excepţiile şi  restricţiile de la art.20 din Regulamentul (CE) 

nr.45/2001 . Nerespectarea normelor prenotate va avea ca efect   neconformarea    Republicii   Moldova în procesul    

de    evaluare    de   către Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei şi, respectiv, suportarea unor consecinţe 

negative pentru stat (ex.:  includerea   Republicii   Moldova  în listele negre, efectuarea monitorizărilor speciale etc). 

Recomandarea: Articolul III necesită a fi exclus din proiect. 

3.  La   art.ll   pct.2   din proiect privind completarea art.44 din Legea nr.1104/2002 cu alin.(4) 

Factori de coruptibilitate şi alte obiecţii: Stabilirea condiţiilor adaptate convenţiei anumitor persoane sau 

grupuri 

Analiza: Potrivit art. 19 alin.(1) al Legii nr.133 din 8 iulie 2011    privind   protecţia   datelor   cu caracter 

personal, controlul asupra conformităţi prelucrării datelor cu caracter personal cu cerinţele prezentei legi  se  

efectuează  de către  Centrul Naţional pentru  Protecţia Datelor cu Caracter Personal, care acţionează în condiţii de 

imparţialitate şi independenţă.   Prin   urmare,   Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (în 

continuare   -  CNPDCP)  este   unica autoritate publică din  Republica Moldova competentă să efectueze controlul 

asupra conformităţi prelucrării datelor cu caracter personal, în nota informativă autorul menţionează că „Pentru a 

evita dublarea prevederilor Legii nr.133/2011 în textele   legilor   propuse   spre   modificare, s-a considerat oportun 

de a crea conexiunea între legile enumerate şi legea specială în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal". In 

acest context, nu este clară necesitate stipulării exprese în Legea nr.1104/2002 a organului care efectuează     

controlul     asupra conformităţii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul Centrului 

Naţional Anticorupţie. Deşi completarea art.ll din proiect cu pct.2 este propunerea CNPDCP, considerăm dispoziţia 

respectivă ca fiind nefondată şi abuzivă, în special pentru faptul că legile speciale ale altor autorităţi publice 

implicate în cooperarea poliţienească şi în examinarea cauzelor penale şi contravenţionale nu conţin prevederi 

similare. 

Introducerea doar în Legea nr.1104/2002 a normei prenotate este o inechitate în comparaţie cu alte autorităţi 

publice centrale, inclusiv organe de ocrotire a normelor de drept. 

Recomandarea: Articolul II pct. 2 urmează a fi exclus din proiect. 

Se acceptă. 

Art. II pct. 2 a fost 

exclus. 

 

 

Ministru                                                                       Vladimir CEBOTARI 


