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(nr.133/11, 133/12, 48/12, 550/95, 1453/02, 1543/98, 140/2001,

59/12, 793/2000, 502/95, Codul contravenţional)
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este , autor nemijlocit - Centrul Naţional pentru Protecţia
Datelor cu Caracter Personal, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 47(44) din
Regulamentul Parlamentului.

b. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art. 72 din
Constituţie şi art.art. 6-11, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Necesitatea elaborării proiectului de lege constă în
ajustarea prevederilor unor acte legislative la prevederile proiectului de lege privind Centrul
Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova. De asemenea,
proiectul este elaborat întru executarea Obiectivului nr.3 „Consolidarea capacităţilor
administrative şi instituţionale ale Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter
Personal” din Strategia naţională în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal pentru
anii 2013-2018 şi al Planului de acţiuni privind implementarea acestuia, aprobat prin Legea
nr.229 din 10.10.2013.

d. Suficienţa argumentării. Condiţiile care au impus elaborarea proiectului de lege nu
justifică suficient necesitatea aprobării acestuia. Astfel, amendamentele propuse prin proiect,
în special la procedura de aplicare a controlului legalităţii prelucrării datelor cu caracter
personal, la procedura de notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi la
sancţiunile pentru încălcarea legislaţiei privind datele cu caracter personal nu sunt suficient
analizate din punct de vedere atît al intereselor entităţilor care prelucrează date cu caracter
personal, cît şi din punct de vedere al interesului public general. Însă, referitor la riscurile de
corupţie identificate în procesul de evaluare a proiectului ne vom expune în compartimentul
„Evaluarea în fond a proiectului”.
Deşi nu excludem necesitatea şi oportunitatea de a îmbunătăţi cadrul legal în domeniul
protecţiei datelor cu caracter personal, acţiuni/măsuri prevăzute în documentele de politici,
totuşi, proiectul în cauză nu implementează politici adecvate în instituirea şi fortificarea
mecanismului de control privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
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În consecinţă, reţinem că proiectul în varianta propusă nu se susţine spre promovare, întrucît
nu corespunde cadrului legal în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.  

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Fundamentarea economico-financiară lipseşte, deşi prevederile proiectului presupun
cheltuieli financiare.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Prevederile proiectului promovează interesele Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu
Caracter Personal (în continuare CNPDCP). Însă, reieşind din faptul că proiectul conţine
riscuri de corupţie la procedura de notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal,
la procedura de efectuare a controlului legalităţii prelucrării datelor cu caracter personal
inclusiv şi altele, există riscul prejudicierii intereselor organelor de drept şi autorităţilor publice
centrale şi persoanelor fizice şi juridice care prelucrează date cu caracter personal.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupţie, motiv din care
compatibilitatea acestuia cu standardele internaţionale anticorupţie nu este evaluată.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. La momentul efectuării expertizei
anticorupţie, proiectul a fost regăsit pe pagina web a autorului conform prevederilor Legii
privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Art.I pct.2 din proiect, art.2 alin.(1) „Prezenta lege reglementează condiţiile generale
juridice şi tehnice necesare a fi asigurate în legătură cu intenţia de a prelucra şi/sau
prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv în partea ce vizează mijloacele
utilizate sau intenţionat a fi utilizate la prelucrare.” 

Norma dată este confuză şi ambiguă, deoarece nu enunţă clar domeniul de aplicare. Această
confuzie este exprimată prin sintagma „intenţia de a prelucra şi/sau prelucrarea datelor cu
caracter personal, inclusiv în partea ce vizează mijloacele utilizate sau intenţionat a fi utilizate
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la prelucrare”. Astfel, domeniul de aplicare a legii trebuie să prevadă expres sfera de
reglementare a actului legislativ. 

Recomandarea: Propunem de a menţine norma în varianta în vigoare, întrucît enunţă
clar domeniul de aplicare a legii, iar norma dată de exclus din proiect. Această obiecţie
este valabilă şi pentru art.3, Art.I pct.7 şi pct.16 din proiect.

Art.I pct.8 din proiect, art.4 alin.(1) lit.e) „colectate şi/sau prelucrate” se exclude.

Excluderea prevederii date nu este justificată, deoarece procesul de stocare a datelor cu
caracter personal presupune colectarea informaţiei şi ulterior prelucrarea acesteia. Mai mult
decît atît, prin excluderea normei în cauză, se vor crea confuzii în procesul de implementare,
întrucît conţinutul prevederii nu are sens.

Recomandarea: Pentru a nu admite discreţii şi confuzii în procesul de implementare a
prevederii, propunem de a menţine norma în varianta în vigoare.

Art.II din proiect, art.1 alin.(1) după cuvintele „Comisia Naţională a Pieţei Financiare”
se completează cu sintagma „Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter
Personal”.

Amendamentul dat este confuz, deoarece art.1 alin.(1) al Legii nr.131/12 nu prevede astfel
de reglementări. Este necesar de exclus aceste deficienţe, întrucît nu corespund tehnicii
legislative.

Recomandarea: Propunem de exclus art.1 alin.(1) din proiect.

2. Conflicte ale normelor de drept

Art.I pct.5 din proiect, art.2 alin.(4) lit.a) „prelucrării datelor cu caracter personal
efectuate de către persoanele fizice exclusiv pentru nevoi personale sau familiale”.

Noua redacţie a alin.(4) lit.a) art.2 al Legii nr.133/2011 este în contradicţie cu prevederile
art.3 al legii enunţate mai sus care stabileşte că „operator este persoana fizică sau persoana
juridică de drept public sau de drept privat, inclusiv autoritatea publică, orice altă instituţie ori
organizaţie care, în mod individual sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele
de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în mod expres de legislaţia în
vigoare”. Pe cînd, prevederea din proiect utilizează doar noţiunea de „persoană fizică” asupra
căruia nu se va răsfrînge prevederile legii expuse mai sus. Prin norma dată, de fapt, lezăm
interesele celorlalţi subiecţi ai legii, întrucît nu vor fi în drept să prelucreze date cu caracter
personal exclusiv pentru nevoi personale sau familiale.

Recomandarea: În contextul analizei expuse mai sus, propunem de a menţine norma
în varianta în vigoare, iar alin.(4) lit.a) al art.2 de exclus.

Art.I pct.6 din proiect, art.2 alin.(4) lit.b) „prelucrării datelor cu caracter personal
atribuite la secret de stat în modul stabilit, cu excepţia celor indicate la alin.(2) lit.d)”,
se exclude. 
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Excluderea normei date este în contradicţie cu prevederile art.7 al Legii privind accesul la
informaţie nr.282/2000 care prevede că accesul la informaţiile atribuite la secret de stat este
„îngrădit”. Prin excluderea normei date CNPDCP dobîndeşte dreptul de a prelucra date cu
caracter personal atribuite la secret de stat, ceea ce va prejudicia interesul public.

Recomandarea: Norma nu se susţine spre promovare, deoarece contravine
prevederilor Legii privind accesul la informaţie nr.982 din 11.05.2000.

Art.I pct.7 din proiect, art.3 „Destinatar – orice persoană fizică sau juridică de drept
public sau de drept privat, inclusiv autoritatea publică şi subdiviziunile ei teritoriale,
căreia îi sînt dezvăluite date cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu terţ. Nu
sînt considerate destinatari autorităţile publice organele de urmărire penală şi
instanţele judecătoreşti cărora, deşi acestea nu solicită, li se comunică date cu
caracter personal în cadrul exercitării competenţelor stabilite de legislaţie”.

Prevederea dată este confuză şi contradictorie, deoarece în prima frază a normei se prevede
că autoritatea publică este destinatar al datelor cu caracter personal, iar în a doua frază se
prevede că autoritatea publică nu este considerată destinatar al datelor cu caracter personal.
De asemenea, excluderea organelor din domeniul apărării naţionale, securităţii statului şi
ordinii publice care nu fac parte din categoria de destinatari nu este justificată de către autor,
deşi subiecţilor daţi trebuie să li se comunice date cu caracter personal în cadrul exercitării
competenţelor funcţionale.

Recomandarea: Pentru a nu admite interpretări confuze şi discreţionare, propunem de
a menţine norma în varianta în vigoare.

Art.XIV din proiect, art.251 alin.(2) din Codul de procedură penală după sintagma
„calitatea persoanei” se completează cu sintagma „precum şi încălcarea prevederilor
Legii privind protecţia datelor cu caracter personal”. 

Declararea nulităţii actelor procedurale ale organului de urmărire penală în cazul încălcării
prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133/11 contravine art.15
alin.(1) al legii enunţate, care reglementează excepţiile şi restricţiile de la prevederile legii la
aspectul privind obiectul prelucrări datelor cu caracter personal, la informarea subiectului
datelor cu caracter personal, la dreptul de acces la datele cu caracter personal, la dreptul de
intervenţie asupra datelor cu caracter personal şi la Registrul de evidenţă al operatorilor de
date cu caracter personal, în cadrul „acţiunilor de prevenire şi investigare a infracţiunilor”,
punerii în executare a sentinţelor de condamnare şi al altor acţiuni din cadrul procedurii
penale sau contravenţionale în condiţiile legii. Prin urmare, constatăm că prin norma dată
distorsionăm esenţial activitatea organelor de urmărire penală în efectuarea măsurilor
speciale de investigaţii.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a exclude norma dată din proiect, întrucît
este una contradictorie şi abuzivă.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb
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Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Art.I pct.7 din proiect, art.3 „Consimţămînt - orice manifestare de voinţă neviciată prin
care subiectul datelor cu caracter personal acceptă implicit sau explicit prelucrarea
datelor care-l vizează”.

Norma „acceptă implicit sau explicit prelucrarea datelor care-l vizează” este confuză şi
discreţionară, deoarece nu redă clar forma (scrisă sau electronică) în care subiectul datelor
cu caracter personal este în drept să-şi manifeste consimţămîntul. Este necesar de prevăzut
expres formele de exprimare a consimţămîntului subiectului de drept, pentru a asigura
protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Recomandarea: Pentru a nu leza interesele persoanei fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal, propunem de a menţine norma în varianta în
vigoare.

Art.I pct.7 din proiect, art.3 „Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operaţiune
sau serie de operaţiuni, cu sau fără utilizarea cărorva mijloace, care se efectuează
asupra datelor cu caracter personal, cum ar fi, dar care nu se limitează la: colectarea,
înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea,
extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în
orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea”.

Sintagma „dar care nu se limitează” este discreţionară, deoarece nu stabileşte expres
operaţiunile de efectuare a prelucrării datelor cu caracter personal. Există riscul ca
prelucrarea datelor cu caracter personal să fie efectuată prin operaţiuni care ar excede
competenţele funcţionale ale subiecţilor care prelucrează date cu caracter personal, ceea ce
ar prejudicia interesul public.

Recomandarea: Propunem de a menţine norma în varianta în vigoare, întucît redă clar
conţinutul noţiunii de „prelucrare a datelor cu caracter personal”. Această obiecţie
este valabilă şi pentru noţiunea „date cu caracter personal” şi „sistem de evidenţă” al
aceluiaşi punct din proiect.

Art.I pct.10 din proiect, art.5 alin.(6) „Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu
Caracter Personal (Centrul) poate dispune în privinţa prelucrării de date cu caracter
personal, în special în cazurile nerespectării art.4 din lege, chiar dacă subiectul datelor
cu caracter personal şi-a dat consimţămîntul".

Norma este expusă într-un mod confuz şi discreţionar, înrucît nu sînt clar prevăzute cazurile
cînd CNPDCP dispune autorizarea prelucrării de date caracter personal, iar norma la care se
face trimitere (art.4 din lege) nu este relevantă, deoarece aceasta prevede norme tehnice
privind caracteristica datelor cu caracter personal. Există riscul ca CNPDCP să stabilească,
la propria discreţie, cazurile de autorizare a prelucrării de date cu caracter personal, ceea ce
ar prejudicia interesele subiecţilor datelor cu caracter personal.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a analiza suplimentar norma dată, astfel
încît să fie clar stabilite cazurile cînd CNPDCP este în drept să dispună autorizarea
prelucrării de date cu caracter personal. Această obiecţie este valabilă şi pentru Art.I
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pct.14, art.10 din proiect.

Art.I pct.15 din proiect, art.11 „Stocarea şi utilizarea datelor cu caracter personal la
încheierea operaţiunilor de prelucrare”.

Deşi norma se expune într-o redacţie nouă, aceasta nu prevede condiţiile şi termenele de
stocarea a datelor cu caracter personal. De asemenea, articolul dat nu prevede reglementări
privind stocarea şi utilizarea datelor cu caracter personal la încheierea operaţiunilor de
prelucrare în cazul în care a decedat subiectul datelor cu caracter personal. Lipsa acestor
norme va lăsa la discreţia CNPDCP stabilirea condiţiilor şi termenelor de stocare a datelor cu
caracter personal, precum şi a modului de utilizare a datelor după decesul subiectului datelor
cu caracter personal.

Recomandarea: Propunem autorului să prevadă expres condiţiile şi termenele de
stocarea a datelor cu caracter personal şi a modului de utilizare a acestora după
decesul subiectului datelor cu caracter personal.

Art.I pct.24 din proiect, art.23 „Operatorii sînt obligaţi să notifice Centrul, personal sau
prin persoanele împuternicite de către ei, înaintea prelucrării şi/sau la prelucrarea
datelor cu caracter personal destinate să servească unui scop. Sînt supuse notificării
obligatorii toate sistemele de evidenţă. Prelucrarea altor categorii de date cu caracter
personal decît cele notificate anterior, se va efectua cu condiţia unei noi notificări.
(2) Centrul, în temeiul avizului pozitiv al Consiliului Consultativ al Centrului, poate
stabili situaţii în care notificarea nu este necesară sau situaţii în care notificarea se
poate efectua într-o formă simplificată, numai dacă, ţinînd cont de natura datelor cu
caracter personal, prelucrarea nu afectează drepturile subiecţilor datelor cu caracter
personal.
(3) În rezultatul examinării notificării, prin decizia Centrului de înregistrare în Registrul
de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal fiecare operator primeşte un
număr unic de înregistrare. Toate actele prin care datele cu caracter personal sînt
colectate, stocate sau transmise urmează a fi marcate prin indicarea numărului unic de
înregistrare.”

Noua redacţie a art.24 din Legea nr.133/11 nu este suficient reglementată din punct de
vedere procedural. Astfel, proiectul nu conţine categoria de informaţie care trebuie inclusă în
notificare (numele operatorului, scopul prelucrării; descrierea subiecţilor datelor cu caracter
personal, descrierea datelor ce vor fi prelucrate, precum şi a surselor de provenienţă a
acestor date; existenţa consimţămîntului etc.), pe cînd, acesta este necesar în vederea
respectării legalităţii verificării datelor cu caracter personal. De asemenea, nu sunt prevăzute
cazurile cînd notificarea nu este necesară şi cazurile cînd se aplică notificarea simplificată.
Lipsa acestor norme va lăsa la discreţia CNPDCP stabilirea condiţiilor de aplicare a
notificării, ceea ce va prejudicia interesele operatoriilor în procesul de prelucrare a datelor cu
caracter personal. 

Recomandarea: În vederea excluderii unor discreţii şi abuzuri din partea CNPDCP,
propunem de prevăzut expres categoria de informaţie care trebuie inclusă în
notificare, cazurile cînd notificarea nu este necesară şi cazurile cînd se aplică
notificarea simplificată.

Art.I pct.26 din proiect, art.25 „Autorizarea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu
caracter personal” – obiecţie de ordin general.

Articolul dat nu conţine reglementări privind procedura de înştiinţare a operatorului despre
refuzul de a autoriza prelucrarea datelor cu caracter personal. Ne referim aici, la termenul de
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informare şi la motivele privind refuzul de autorizare a operaţiunilor. În lipsa normelor date,
există riscul ca CNPDCP, la propria discreţie, să stabilească procedura de informare a
operatorului.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a stabili expres procedura de înştiinţare a
operatorului despre refuzul de a autoriza prelucrarea datelor cu caracter personal,
precum şi motivele privind refuzul de autorizare a operaţiunilor.

Art.I pct.27 din proiect, art.26 „Controlul legalităţii prelucrării datelor cu caracter
personal” – obiecţie de ordin general.

Noua redacţie a articolului dat nu conţine reglementări privind procedura controlului legalităţii
prelucrării datelor cu caracter personal (graficul controalelor termenul de înştiinţare etc.), în
condiţiile Legii nr.131/12 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. De
asemenea, nu este prevăzut termenul privind înlăturarea circumstanţelor care au servit drept
temei pentru emiterea deciziei. Prevederea „răspunderea pecuniară” de la alin.(5) al
articolului enunţat mai sus nu este conformă formelor de răspundere juridică. În lipsa unor
termene clare de luarea deciziilor, precum şi atribuirea competenţei CNPDCP de a institui, la
propria discreţie, mecanisme de control, există riscul prejudicierii intereselor operatorilor.

Recomandarea: Propunem de a menţine norma în varianta în vigoare.

Art.I pct.28 din proiect „Procedura primirii şi soluţionării plîngerii” – obiecţie de ordin
general.

Articolul dat nu prevede reglementări privind procedura de înştiinţare a subiectului datelor cu
caracter personal privind decizia motivată a CNPDCP care trebuie să prevadă fie lipsa
încălcării prevederilor legale, fie suspendarea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu
caracter personal, fie rectificarea, blocarea sau distrugerea datelor neveridice ori obţinute
ilicit, precum şi termenul de informare. În lipsa normelor date, există riscul ca CNPDCP, la
propria discreţie, să stabilească procedura de informare a subiectului datelor cu caracter
personal.

Recomandarea: Propunem autorului de a prevedea norme privind decizia CNPDCP şi
termenul de informare.

La art.XII din proiect, art.21 alin.(10) „Prin derogare de la prevederile alin.(1) şi (2)
cererea de suspendare a executării deciziilor Centrului Naţional pentru Protecţia
Datelor cu Caracter Personal”. 

Autorul nu aduce argumente concludente privind necesitatea completării art.21 al Legii
contenciosului administrativ nr.793 din 10 februarie 2000, în vederea introducerii derogării de
la regula generală privind suspendarea executării actului administrativ contestat.
Menţionăm că norma de la pct.(35) din preambulul Deciziei-cadru 2008/977/JAI prevede
expres „Autorităţile de supraveghere respective ar trebui să dispună de mijloacele necesare
pentru a-şi îndeplini atribuţiile, inclusiv de competenţe de cercetare şi de intervenţie, în
special în cazul reclamaţiilor din partea persoanelor fizice, precum şi competenţa de a
acţiona în justiţie. Autorităţile de supraveghere menţionate ar trebui să ajute la asigurarea
transparenţei prelucrării în statele membre de a căror jurisdicţie aparţin. Cu toate acestea,
competenţele acestora nu ar trebui să afecteze normele specifice stabilite pentru procedurile
penale sau independenţa justiţiei”. Prin urmare, art.XI din proiect excede cadrul normativ
stabilit în Decizia-cadru 2008/977/JAI. 
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Recomandarea: În contextul analizei expuse mai sus, propunem de exclus Art.XI din
proiect.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Art.I pct.17 din proiect, art.13alin.(1) lit.b) „accesul efectiv la datele cu caracter
personal care-l vizează, prelucrate în sistemele de evidenţă, cu condiţia că acest fapt
să nu prejudicieze drepturile altor subiecţi de date cu caracter personal”.

Autorul nu a adus careva argumente justificative privind oportunitatea prevederii în cauză.
Astfel, expunerea în redacţie nouă a art.13 din Legea nr.133 din 08 iulie 2011 privind
protecţia datelor cu caracter personal, acordarea dreptului excesiv subiectului datelor
personale să obţină la cerere şi în mod gratuit accesul efectiv la sistemele de evidenţă în
care sînt prelucrate datele personale, cu condiţia că acest fapt să nu prejudicieze drepturile
altor subiecţi de date personale, subminează esenţa şi statutul instituţiilor publice cu statut
special cum sunt:
Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerul Justiţiei; Ministerul Afacerilor Interne;
Centrul Naţional Anticorupţie; Procuratura Generală; Serviciul Vamal; Serviciul de Informaţii
şi Securitate.
Considerăm că norma vine în contradicţie cu prevederile Cerinţelor 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, în baza cărora entităţile prenotate au elaborat şi aprobat acte normative
interne care reglementează condiţiile de securitate necesare pentru prelucrarea datelor
personale. Potrivit cerinţelor respective, este indispensabilă existenţa perimetrului de
securitate a instituţiei. Luînd în considerare:
- specificul activităţii instituţiilor enumerate mai sus;
- contingentul şi gradul de pericol al persoanelor care ajung în vizorul acestora;
- gradul înalt de risc în materie de securitate la care se expun instituţiile în cazul oferirii
accesului oricărui solicitant nemijlocit în sediu, nemaivorbind de acces la sistemele de
evidenţă, precum şi
- situaţia actuală internaţională în domeniul securităţii statului,
este îndoielnică oportunitatea şi corectitudinea acordării persoanelor enunţate a accesului
efectiv la sistemele de evidenţă în care le sunt sau le-au fost prelucrate datele personale.
La acest capitol, art.22 alin.(2) din Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului privind protecţia
datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie
penală (în continuare - Decizia-cadru 2008/977/JAI) prevede că în ceea ce priveşte
prelucrarea automatizată a datelor, fiecare stat membru pune în aplicare măsuri destinate:
(a) să împiedice accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de prelucrare a datelor
cu caracter personal (controlul accesului la echipamente);
(b) să împiedice citirea, copierea, modificarea sau eliminarea suportului de date în mod
neautorizat (controlul suportului de date) etc.
La aspectul „dreptului de acces”, subpct.6.2 al principiului 6 „Publicitate, dreptul de acces la
documentele politiei, Dreptul de rectificare şi dreptul de apel” din Recomandarea nr.R(87) 15,
prevede că persoana vizată ar trebui să poată obţine acces la un document al poliţiei la
intervale rezonabile de timp şi fără intîrzieri excesive în concordanţă cu aranjamentele
prevăzute de legea internă.
La rîndul său, art.17 alin.(1) din Decizia-cadru 2008/977/JAI stabileşte că fiecare persoană
vizată are dreptul, la cerere şi la intervale rezonabile, să primească fără constrângere şi fără
întârzieri sau cheltuieli excesive:
(a) cel puţin o confirmare din partea inspectorului sau a autorităţilor naţionale de
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supraveghere privind transmiterea sau punerea la dispoziţie a datelor care o privesc, sau
lipsa acestor acţiuni, şi informaţii cu privire la destinatarii sau categoriile de destinatari cărora
li s-au dezvăluit datele şi comunicarea datelor care fac obiectul prelucrării; sau
(b) cel puţin o confirmare din partea autorităţii naţionale de supraveghere că toate verificările
necesare au fost efectuate.
Prin urmare, atît Recomandarea nr.R(87) 15, cît şi Decizia-cadru 2008/977/JAI, nu prevăd
„accesul efectiv” la sistemele de evidenţă în care sînt prelucrate datele personale.

Recomandarea: Propunem excluderea prevederii de la lit.b) din redacţia nouă a art.13
al Legii nr.133/2011, art.I pct.17 din proiect. 

Art.X din proiect, art.38/1 „Controlul operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter
personal în procesul exercitării activităţii speciale de investigaţii se efectuează de
Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal”.

Atribuirea dreptului CNPDCP de a efectua controlul operaţiunilor de prelucrare a datelor cu
caracter personal în procesul exercitării „activităţii speciale de investigaţii” este excesiv din
punct de vedere procedural. Prin competenţa dată Centrul îşi excede atribuţiile funcţionale în
verificarea legalităţii prelucrărilor de date cu caracter personal. Controlul activităţii speciale de
investigaţie este efectuat exclusiv de către organele de drept, în condiţiile Capitolului V al
Legii nr.59/12 privind activitatea specială de investigaţii (controlul exercitat de procuror şi
controlul departamental asupra activităţii ofiţerilor de investigaţii realizat de către
conducătorul organului ce efectuează activitatea specială de investigaţii şi Comisia securitate
naţională, apărare şi ordine publică). Mai mult decît atît, acordarea dreptului CNPDCP de a
efectua controlul operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în procesul
exercitării activităţii speciale de investigaţii este o imixtiune în activitatea organelor investite
cu competenţe de investigaţie (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Centrul
Naţional Anticorupţie, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Serviciul de Protecţie şi Pază de
Stat, Serviciul Vamal şi Departamentului Instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei) care
presupune activităţi speciale cu regim secret. 

Recomandarea: În vederea excluderii unor imixtiuni nejustificate în activitatea
organelor operative de investigaţie, propunem de exclus amendamentul dat din
proiect.

Art.XIV din proiect, art.212 alin.(3) din Codul de procedură penală după sintagma
„procesul de urmărire penală” se completează cu sintagma „sau a admis o ingerinţă în
viaţa intimă, familială şi privată a subiectului de date cu caracter personal”.

Atragerea la răspundere penală a persoanei care efectuează urmărirea penală sau a
persoanei abilitate cu controlul asupra activităţii de urmărire penală pentru că a admis o
ingerinţă în viaţa intimă, familială şi privată a subiectului de date cu caracter personal este
„excesivă” şi „abuzivă”, deoarece ofiţerul de urmărire penală efectuează în cadrul urmăririi
penale măsuri speciale procesuale care includ acţiuni pentru identificarea laturii subiective a
infracţiunii, şi anume verificarea corespondenţei, confesiunii, relaţiilor personale, preferinţele
sexuale, starea sănătăţii, interceptarea convorbirilor etc., ceea ce, de fapt, presupune o
ingerinţă în viaţa intimă, familială şi privată a subiectului de date cu caracter personal. Astfel,
urmare a condamnării Republicii Moldova la CEDO pentru încălcarea dreptului la secretul
corespondenţei s-au efectuat amendamente la Codul de procedură penală pentru aplicarea
măsurilor speciale investigaţii în cadrul urmăririi penale. Prin propunerea din proiect limităm
organele de urmărire penală de a-şi exercita competenţele funcţionale în constatarea
infracţiunii, precum şi distorsionăm esenţial activitatea de urmărire penală, ceea ce va
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prejudicia esenţial interesul public general. 

Recomandarea: Este necesar de exclus norma dată, întrucît contravine măsurilor
procesual penale.

Art.XIV din proiect, art.214 alin.(1) din Codul de procedură penală după sintagma „alte
acte normative” se completează cu sintagma „şi Legea privind protecţia datelor cu
caracter personal”. 

Considerăm nejustificat de a include la art.214 din Codul de procedură penală „Păstrarea
secretului comercial şi a altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată” Legea privind
protecţia datelor cu caracter personal nr.133/11 care trebuie respectată în cursul procesului
penal, întrucît legea dată nu reglementează norme privind regimul juridic al secretului de stat
(secret bancar, comercial, fiscal). Există riscul ca organele de urmărire penală să fie limitate
în efectuarea măsurilor procesual penale.

Recomandarea: Este necesar de exclus norma dată, întrucît contravine măsurilor
procesual penale.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Art.II din proiect art.1 alin(4) lit.c) după cuvîntul „fiscal” se completează cu sintagma
„protecţia datelor personale”.

Includerea domeniului protecţia datelor persoanele în categoria activităţilor care nu cad sub
incidenţa Legii 131/12 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător nu este
justificată din punct de vedere procedural, deoarece segmentul dat nu are la bază careva
reglementări speciale/procedurale privind mecanismul controlului de stat. Astfel, CNPDCP va
organiza, desfăşura şi stabili procedura de efectuare a controlului de către CNPDCP, în
condiţiile legii enunţate mai sus, întrucît Centrul este inclus în lista organelor cu dreptul de a
iniţia controale şi de a acorda mandate de control în domeniile aferente. Pericolul aplicării
normei date constă în faptul că CNPDCP va stabili, la propria discreţia, procedura de
efectuare a controlului de stat asupra legalităţii prelucrării datelor cu caracter personal, ceea
ce ar prejudicia intereselor operatorilor.

Recomandarea: În contextul analizei expuse mai sus, propunem de exclus
amendamentul dat din proiect.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Art.I pct.30 din proiect, art.29 alin.(1) „Conducerea Centrului şi personalul acestuia sînt
obligaţi să garanteze nedivulgarea secretului profesional în ceea ce priveşte
informaţiile confidenţiale la care au acces, inclusiv după încetarea activităţii lor” se
exclude.
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Excluderea normei date nu este justificată din punct de vedere procedural, deoarece
persoanele cu funcţie de răspundere din cadrul CNPDCP şi personalul acestuia sînt obligaţi
să garanteze nedivulgarea secretului profesional în ceea ce priveşte informaţiile confidenţiale
la care au acces, inclusiv după încetarea activităţii lor. Iar pentru divulgarea informaţiilor ce
constituie secret profesional, subiecţi daţi trebuie să fie traşi la răspundere. Astfel, lipsa
responsabilităţilor clare a subiecţilor enunţaţi mai sus, va prejudicia interesul public.

Recomandarea: În contextul analizei expuse mai sus, propunem de a menţine norma
în vigoare.

Art.I pct.32 din proiect, art.33 „Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi”. 

Redacţia nouă a art.33 al Legii nr.133/2011, menţionăm că mărimea amenzilor prevăzute
pentru operatori sunt exagerate, nejustificate şi nu vor avea efectul scontat. La acest
compartiment art.24 al Deciziei-cadru 2008/977/JAI dispune că statele membre adoptă
măsurile corespunzătoare pentru a asigura aplicarea integrală a dispoziţiilor prezentei decizii-
cadru şi, în special, stabilesc sancţiuni eficace, proporţionale şi disuasive, care urmează să
fie aplicate în caz de încălcare a dispoziţiilor adoptate în temeiul prezentei decizii-cadru.
Luînd în considerare că în calitate de operatori sunt şi autorităţile publice care, ca şi
CNPDCP, sunt finanţate din bugetul public naţional, este evident că achitarea amenzilor de
sute de mii şi chiar milioane de lei stabilite în proiect va fi, practic, imposibilă din lipsa
mijloacelor financiare în acest sens. Totodată, art.25 alin.(2) lit.(c) al Deciziei-cadru
2008/977/JAI prevede că fiecare autoritate naţională de supraveghere este învestită cu
competenţa de a acţiona în justiţie, în cazul încălcării dispoziţiilor legislaţiei naţionale
adoptate în temeiul prezentei decizii-cadru sau de a sesiza autorităţile judecătoreşti cu privire
la această încălcare. Adică, stabilirea dreptului CNPDCP de a aplica sancţiuni pecuniare, în
paralel cu excluderea art.741, 742, 743 şi 4234 din Codul contravenţional excede dispoziţiile
Deciziei-cadru 2008/977/JAI. Mai mult decît atît, Decizia-cadru 2008/977/JAI nu stabileşte
dreptul autorităţii naţionale de supraveghere în domeniul protecţiei datelor de a sancţiona de
sine stătător operatorii din domeniul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală.
Suplimentar, menţionăm că cuantumul sancţiunilor pecuniare propuse prin proiect este
disproporţionat cu gradul pericolului social al faptei. Astfel, conform prevederilor art.32 al
Codului contravenţional amenda pentru persoanele fizice se aplică de la una la 150 u.c.,
pentru persoanele cu funcţie de răspundere de la 10 la 500 u.c., iar pentru persoanele
juridice de la 10 la 500 u.c. 

Recomandarea: În contextul celor expuse mai sus, art.I pct.32 şi Art.V necesită a fi
excluse din proiect.

Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de
efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, adoptat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, în condiţiile Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Natalia Cheptea
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

13 Iulie 2016
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