
 
Către: Ion LUPAN 
Șeful Secretariatului 
Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru 
 
Nr. 30 din 6 martie 2020 
 
Ref.: Comentariile AmCham Moldova asupra proiectului de lege nr. 422/2018 privind protecția datelor cu 
caracter personal și proiectului de lege nr. 421/2018 privint Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter 
Personal 
 
Stimate Domnule Lupan, 
 
Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare „AmCham 
Moldova”). 
 
Prin prezenta scrisoare, vă prezentăm comentariile AmCham Moldova asupra proiectului de lege nr. 422/2018 
privind protecția datelor cu caracter personal și proiectului de lege nr. 421/2018 privint Centrul Național pentru 
Protecția Datelor cu Caracter Personal. 
 
Recomandările elaborate de către companiile membre AmCham sunt prezentate în Anexele la această scrisoare. 

Manifestăm toată deschiderea și disponibilitatea de a acorda suportul necesar și a participa la dezbaterile publice 
în vederea îmbunătățirii proiectelor de legi. 

Vă mulțumim pentru colaborare şi Vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi pentru orice informații adiționale. 
 
Cu respect, 

 
 
Mila Malairău 
Director executiv 
A.P. ”Camera de Comerţ Americană din Moldova” 
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      Anexa 1 
 
      Propunerile principale la proiectul Legii privind protecția datelor cu caracter personal 
 

 
Prevederea din 
proiectul de lege 
 

 
Propunerile/recomandările înaintate și argumente 

 
Prevederea din Regulamentul (UE) 

Articolul 89 
 
Sancţiuni pecuniare 
disproporţionate 
 
Articolul 89 prevede 
răspunderea 
administrativă a 
întreprinderii pentru 
încălcarea prevederilor 
prezentei legi sub 
formă de sancțiuni 
pecuniare de până la 
2% din cifra de afaceri 
mondială totală 
anuală 
corespunzătoare 
exercițiului financiar 
anterior. 

Înțelegem că autorii s-au inspirat din GDPR, care prevede sancţiuni de până la 4% din cifra de 
afaceri mondială totală anuală. Totuşi, considerăm că asemenea sancţiuni drastice ar aduce 
mai multe prejudicii Republicii Moldova (şi, indirect, cetăţenilor ei) decât beneficii.  
 
La caz Republica Moldova nu poate fi comparată  cu Uniunea Europeană, care reprezintă una 
din cele mai mari piețe de desfacere din lume, cu o populație de peste 500 milioane, care are 
o putere de cumpărare printre cele mai înalte din lume.  
 
Totodată, observăm un tratament discriminatoriu al persoanelor juridice de drept privat în 
raport cu cele de drept public, care pentru prima încălcare nu răspund decât cu un 
avertisment, iar pentru încălcările ulterioare riscă maxim o amendă de până la 100 mii lei. 
 
De asemenea, remarcăm că legea nu prevede niciun plafon pentru cuantumul cumulativ al 
sancţiunilor care ar putea fi aplicate unui agent economic în cursul unui exerciţiu financiar 
pentru mai multe încălcări. Astfel, în cazul mai multor încălcări pentru care sunt stabilite 
sancţiuni pecuniare în mărimea unei cote procentuale din cifra de afaceri, agentul economic 
riscă să fie dus în insolvență.  
 
În acest context, considerăm oportună stabilirea doar a sancțiunilor pecuniare în suma fixă şi 
în cuantum egal pentru persoanele juridice de drept public şi privat (de până la 100 mii lei) 
sau cel puţin micșorarea plafonului sancțiunii până la 0,005% din cifra de afaceri anuală 
înregistrată în Republica Moldova de persoana vizată, precum şi să fie stabilit un plafon de 
0,05% din aceeași cifră de afaceri pentru cuantumul cumulativ al sancțiunilor care ar putea 
aplicate unui agent economic pentru mai multe încălcări în cursul unui exercițiu financiar.   
 

Articolul 83 
Condiții generale pentru impunerea amenzilor administrative 
 (4)   Pentru încălcările dispozițiilor următoare, în conformitate cu 
alineatul (2), se aplică amenzi administrative de până la 
10 000 000 EUR sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 2 % din 
cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exercițiului 
financiar anterior, luându-se în calcul cea mai mare valoare: 
(a) obligațiile operatorului și ale persoanei împuternicite de operator 

în conformitate cu articolele 8, 11, 25-39, 42 și 43; 
(b) obligațiile organismului de certificare în conformitate cu 

articolele 42 și 43; 
(c) obligațiile organismului de monitorizare în conformitate cu 

articolul 41 alineatul (4). 
(5)   Pentru încălcările dispozițiilor următoare, în conformitate cu 
alineatul (2), se aplică amenzi administrative de până la 
20 000 000 EUR sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 4 % din 
cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exercițiului 
financiar anterior, luându-se în calcul cea mai mare valoare: 
(a) principiile de bază pentru prelucrare, inclusiv condițiile privind 

consimțământul, în conformitate cu articolele 5, 6, 7 și 9; 
(b) drepturile persoanelor vizate în conformitate cu articolele 12-22; 
(c) transferurile de date cu caracter personal către un destinatar 

dintr-o țară terță sau o organizație internațională, în conformitate 
cu articolele 44-49; 

(d) orice obligații în temeiul legislației naționale adoptate în temeiul 
capitolului IX; 

(e) nerespectarea unui ordin sau a unei limitări temporare sau 
definitive asupra prelucrării, sau a suspendării fluxurilor de date, 
emisă de către autoritatea de supraveghere în temeiul 
articolului 58 alineatul (2), sau neacordarea accesului, încălcând 
articolul 58 alineatul (1). 

(6)   Pentru încălcarea unui ordin emis de autoritatea de 
supraveghere în conformitate cu articolul 58 alineatul (2) se aplică, 
în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol, amenzi 
administrative de până la 20 000 000 EUR sau, în cazul unei 
întreprinderi, de până la 4 % din cifra de afaceri mondială totală 
anuală corespunzătoare exercițiului financiar anterior, luându-se în 
calcul cea mai mare valoare. 
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Articolul 89 
 
Stabilirea răspunderii 
duble pentru aceeaşi 
încălcare şi a sancţiunii 
pecuniare cominatorii 
disproporţionate 
 
Articolul 89 prevede 
două sancţiuni 
pecuniare pentru 
aceeaşi încălcare în 
cadrul procedurii de 
investigație. 
 
Mai mult ca atât, alin. 
(10) prevede sancţiunii 
pecuniare în valoare de 
2,5% din cuantumul 
amenzii unice pentru 
cea mai gravă încălcare 
a legislaţiei în domeniul 
protecţiei datelor 
personale, care se 
aplică zilnic, fapt care 
poate dubla, tripla, etc. 
amenda aplicată iniţial.  
 

Observăm că neacordarea accesului este pasibilă de 2 sancțiuni, care pot fi aplicate în paralel: 

• Conform art. 89(7) lit. e), care prevede o sancțiune pecuniară unică de până la 2 
milioanei lei sau 2% din cifra de afaceri mondială, egală cu amenda pentru cea mai 
gravă încălcare a legislaţiei în domeniul protecţiei datelor personale. 

• Conform art. 89(10), care prevede o sancțiune pecuniară cominatorie de până la 50 
mii lei pentru fiecare zi de întârziere pentru nerespectarea măsurilor dispuse în 
cadrul procedurii de investigație (adică inclusiv neacordarea accesului).  

 
Articolul 83 din GDPR nu prevede sancţiuni pecuniare cominatorii, ci doar sancţiuni în 
cuantum fix. Prin urmare, se propune excluderea art. 89(10). 
 
Mai mult ca atât, remarcăm că cuantumul sancţiunii pecuniare cominatorii pentru 
nerespectarea măsurilor dispuse sau nefurnizarea tuturor informaţiilor sau documentelor 
solicitate în cadrul procedurii de investigație reprezintă 2,5% din cuantumul amenzii unice 
pentru cea mai gravă încălcare a legislaţiei în domeniul protecţiei datelor personale şi se 
aplică zilnic. Astfel, agentul economic ar putea ajunge să achite o sancţiune dublă, triplă, etc. 
faţă de cuantumul stabilit iniţial, fără ca să existe vreun plafon, ceea ce ar constitui o 
răspundere vădit disproporționată. 
 
Pentru comparaţie, penalitatea cu titlu cominatoriu prevăzută la art. 76 din Legea 
concurenţei nr. 183/2012 constituie 5% din cifra de afaceri zilnică medie pe zi de întârziere. 
 

Articolul 83 

Art. 89 
 
Durată excesivă a 
termenului de 
prescripţie pentru 
atragerea la 
răspundere 
administrativă  
 
Articolul 89(13) 
stabileşte că termenul 
de atragere la 
răspundere 
administrativă pentru 
încălcarea prevederilor 
prezentei legi este de 5 
ani de la momentul 
săvârșirii încălcării. 
 

Conform art. 30 Cod contravenţional, termenul general de prescripție a răspunderii 
contravenționale este un an. Considerăm că nu există nici un motiv care să justifice o 
derogare de la prevederile legale (prin stabilirea unui termen de 5 ori mai mare), 
nemaivorbind de faptul că aceste termen nu face distincţie între tipul şi gravitatea pretinselor 
încălcări. 
 
 
Dimpotrivă, la art. 88 considerăm oportun stabilirea unui termen de prescripție pentru 
exercitarea dreptul de despăgubire de maxim un an.   
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Articolul 89 
 
Încălcarea principiului 
constituţional al 
egalităţii în drepturi 
 
Articolul 89(3) lit. (j) 
prevede că unul din 
criteriile de 
individualizare a 
răspunderii 
administrative sub 
formă de sancţiuni 
pecuniare este „cifra 
de afaceri sau venitul 
anual al operatorului”. 
 

Considerăm că acest criteriu încalcă principiul fundamental al egalităţii în drepturi a 
persoanelor, prevăzut la art. 16 din Constituţie, şi trebuie exclus. 
Articolul 83(2) din GDPR nu prevede asemenea criteriu, dar menţionează la recitalul (150) că 
doar „În cazul în care se impun amenzi administrative unor persoane care nu sunt 
întreprinderi, autoritatea de supraveghere ar trebui să țină seama de nivelul general al 
veniturilor din statul membru respectiv, precum și de situația economică a persoanei atunci 
când estimează cuantumul adecvat al amenzii”. Prin urmare, acest criteriu trebuie aplicat 
numai persoanelor care nu sunt întreprinderi.  

Articolul 83 

Articolul 89 
 
Stabilirea răspunderii 
maxime pentru 
încălcarea oricăror 
norme generale 
stabilite în instrucţiuni 
sau regulament 
 
Articolul 89(7) lit. e) 
prevede sancțiune 
pecuniară maximală 
pentru nerespectarea 
unei instrucţiuni, 
regulament. 
 

Articolul 83(5) din GDPR prevede asemenea răspundere maximală doar pentru nerespectarea 
unui ordin sau a unei limitări temporare sau definitive asupra prelucrării, sau a suspendării 
fluxurilor de date, emisă de către autoritatea de supraveghere în temeiul articolului 58 
alineatul (2), sau neacordarea accesului, încălcând articolul 58 alineatul (1). 
 
 
Prin urmare, asemenea răspundere ar trebui să survină în cazul neexecutării unui act 
administrativ individual adresat operatorului sau persoanei împuternicite de operator, 
precum şi în cazul neacordării accesului solicitat în conformitate cu dreptul procesual intern. 
Articolul 89(7) lit. e) din lege ar trebui să facă referinţă la prevederile relevante din art. 82 şi 
78 respectiv. 
 

Articolul 83 

Articolul 86 
 
Limitarea dreptului la 
o cale de atac judiciară 
eficientă împotriva 
acţiunilor Centrului 
 
Articolul 86(4) prevede 
că, prin derogare de la 
prevederile legale, pînă 
la soluționarea 
definitivă a cauzei, 
executarea deciziilor 
Centrului nu poate fi 

În cazul deciziilor Centrului, nu există nici un motiv care să justifice o derogare de la 
prevederile legale privind temeiurile de suspendare a executării actului administrativ.   
 
Articolul 172(2) Cod administrativ prevede că motivele suspendării sunt: 
    a) existența unor suspiciuni serioase și rezonabile privind legalitatea actului administrativ 
individual defavorabil; 
    b) existența pericolului iminent de producere a unor prejudicii ireparabile prin executarea 
în continuare a actului administrativ individual defavorabil. 
 
De exemplu, potrivit art. 82(2), Centrul poate dispune suspendarea, blocarea, interzicerea, 
încetarea prelucrării datelor personale, inclusiv asupra mijloacelor care sunt utilizate pentru 
prelucrare, precum şi îndepărtarea sau dezinstalarea software-ului tehnic, hardware-ului, 
soluțiilor tehnologiei informaționale. Aceste acţiuni pot avea ca efect suspendarea activităţii 
agentului economic pe o perioadă suficientă pentru a produce prejudicii ireparabile agentului 

Articolul 78 
Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei 
autorități de supraveghere 
(1)   Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative 
sau nejudiciare, fiecare persoană fizică sau juridică are dreptul de a 
exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii 
obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de 
supraveghere care o vizează. 
(2)   Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative 
sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o 
cale de atac judiciară eficientă în cazul în care autoritatea de 
supraveghere care este competentă în temeiul articolelor 55 și 56 
nu tratează o plângere sau nu informează persoana vizată în termen 
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suspendată, decât în 
partea ce vizează 
aplicarea sancțiunilor 
pecuniare, distrugerea 
sau ștergerea datelor 
personale sau în cazul 
în care prejudiciul ar 
putea depăși interesul 
privat sau public 
urmărit. 
 

economic. Nu este clar după care criterii instanţa de judecată va compara ponderea 
prejudiciului susceptibil de a fi cauzat agentului economic cu interesul privat sau public. De 
remarcat că GDPR nu conţine asemenea restricţii. De aceea, se propune de a exclude norma 
respectivă. 
 
 

de trei luni cu privire la progresele sau la soluționarea plângerii 
depuse în temeiul articolului 77. 
(3)   Acțiunile introduse împotriva unei autorități de supraveghere 
sunt aduse în fața instanțelor din statul membru în care este 
stabilită autoritatea de supraveghere. 
(4)   În cazul în care acțiunile sunt introduse împotriva unei decizii a 
unei autorități de supraveghere care a fost precedată de un aviz sau 
o decizie a comitetului în cadrul mecanismului pentru asigurarea 
coerenței, autoritatea de supraveghere transmite curții avizul 
respectiv sau decizia respectivă. 
 

Articolul 86 
 
Limitarea dreptului la 
o cale de atac judiciară 
eficientă împotriva 
sancţiunilor pecuniare 
aplicate de Centru 
 
Termenul-limită în care 
urmează a fi achitată 
sancțiunea poate fi 
stabilit mai mic decât 
termenul-limită în care   

Conform art. 86(2), deciziile emise de Centru și comunicate în condițiile art. 82 alin. (4) și (5) 
pot fi contestate la conducătorul ierarhic superior al persoanei care a semnat decizia sau 
direct în instanța de judecată în contencios administrativ (urmează a fi modificat odată cu 
intrarea in vigoare a codului administrativ) în termen de 30 zile din momentul aducerii la 
cunoștință a deciziei. 
 
Totodată, art. 91(2) prevede că termenul-limită în care urmează a fi achitată sancțiunea se 
stabileşte în decizia de aplicare a sancțiunilor pecuniare şi nu poate fi mai mare de 30 de zile 
de la data comunicării deciziei privind aplicarea sancțiunii. 
 
Prin urmare, agentul economic poate fi impus de Centru să achite sancţiunea pecuniară 
înainte ca să expire termenul legal pentru contestarea deciziei de aplicare a acesteia. Mai 
mult ca atât, contestarea unei asemenea decizii în instanţa de judecată nu suspendă 
executarea acesteia în mod automat, iar examinarea cererii de suspendare a deciziei de către 
instanţa de judecată poate dura mult peste termenul maxim de 30 zile pentru achitarea 
amenzii.  
 
De asemenea, identificarea într-un termen atât de scurt a lichidităţilor necesare pentru 
achitarea unor asemenea amenzi uriaşe ar fi o sarcină extrem de dificilă, dacă nu imposibilă 
pentru un agent economic. 
 
În acest context, se propune: 

• termenul-limită în care urmează a fi achitată sancțiunea să nu poată fi mai mic de 
60 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei privind aplicarea sancțiunii, fără 
a se stabili prin lege un termen-limită maximal (aşa cum prevede Legea concurenţei 
nr. 183/2012) 

• dacă se depune o cerere de suspendare a executării deciziei, această să poată fi 
executată doar după soluționarea cererii respective (aşa cum prevede art. 171(4) 
Cod administrativ) 

• perioada de suspendare a executării deciziei nu se include în termenul-limită în care 
urmează a fi achitată sancțiunea 

• în cazul anulării sancţiunii pecuniare, suma achitată a amenzii se restituie în termen 
de 30 de zile.  

 

 

Articolul 86 
 

Deciziile comunicate în condiţiile art. 82 sunt cele emise după finalizarea investigaţiei.  
 

Recitalul (143) din GDPR stabileşte că „orice persoană fizică sau 
juridică ar trebui să aibă dreptul la o cale de atac judiciară eficientă 
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Limitarea accesului la 
justiţie pentru 
contestarea acţiunilor 
Centrului în cadrul 
investigaţiei 
 
Articolul 86(1) 
stabileşte că pot fi 
contestate în instanţa 
de judecată doar 
deciziile emise de 
Centru şi comunicate în 
condiţiile art. 82. 

Totodată, conform art. 78(3) şi (8), Centrul sau inspectorii de protecție a datelor pot efectua 
acţiuni deja  în cadrul investigației care ar putea leza drepturile şi interesele legitime ale 
agenţilor economici, de exemplu: 

• să solicite documente, informaţii necesare pentru confirmarea sau infirmarea 
pretinselor fapte de încălcare a legislației privind protecția datelor personale 

• să dispună efectuarea investigaţiei cu ieşirea la faţa locului 

• să ridice mijloace prin care se efectuează prelucrarea datelor personale 

• să sigileze încăperile și mijloacele, unde și prin care se efectuează prelucrarea 
datelor personale, sistemele de evidență și documentele aferente obiectului și 
scopului investigației, pe perioada și în măsura în care este necesar pentru 
desfășurarea investigației 

• să intre în încăperi, pe terenuri sau în mijloace de transport aflate în proprietatea 
sau folosința subiecților de drept 

• să solicite și să primească informații stocate pe calculatoare sau alte dispozitive 
electronice.  

 
Aceste acţiuni pot avea ca efect perturbarea sau chiar suspendarea activităţii agentului 
economic pe o perioadă suficientă pentru a produce prejudicii ireparabile agentului 
economic sau permite acces nejustificat la informaţii ce constituie secret comercial care nu 
sunt legate de obiectul investigaţiei. 
 
Recitalul (143) din GDPR stabileşte că „orice persoană fizică sau juridică ar trebui să aibă 
dreptul la o cale de atac judiciară eficientă în fața instanței naționale competente împotriva 
unei decizii a unei autorități de supraveghere care produce efecte juridice privind respectiva 
persoană. O astfel de decizie se referă în special la exercitarea competențelor de investigare, 
corective și de autorizare de către autoritatea de supraveghere”. 
 
În afară de aceasta, este nevoie să fie prevăzut că persoana vizată nu poate fi obligată să se 
supună cerinţelor de prezentare a documentelor, informaţiilor până la sfârşitul perioadei în 
care poate fi depus apel împotriva unei asemenea solicitări, iar în cazul în care apelul este 
depus – până la soluţionarea sau retragerea apelului, cu excepţia cazului în care Centru 
invocă o urgenţă prezentând şi motivele acesteia, în care caz termenul de prezentare a 
informaţiilor sau documentelor nu poate fi mai mic decât 5 zile lucrătoare de le primirea 
solicitării.  
 

în fața instanței naționale competente împotriva unei decizii a unei 
autorități de supraveghere care produce efecte juridice privind 
respectiva persoană. O astfel de decizie se referă în special la 
exercitarea competențelor de investigare, corective și de autorizare 
de către autoritatea de supraveghere”. 
 

Art. 91 La art. 91, alin. (2) propunem să fie completat cu sintagma “cu excepția cazului în care 
executarea deciziei a fost suspendată”. 
 
La alin. (3), menționăm că așa cum prevederile legii trebuie să fie previzibile, iar propunerile 
din acest alineat pot genera incertitudini juridice din motivul lipsei criteriilor certe de 
distingere a cazurilor cînd datele entităților sancționate vor fi anonimizate/pseudonimizate, 
precum și deciziile în privința căror entități sancționate vor fi publicate sau nu.  
 
De asemenea, prevederile propuse lasă spații pentru subiectivism și aplicare neuniformă a 
legii. Propunem excluderea sintagmelor “în dependență de caz” și “dacă este cazul”. 
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Propunem completarea articolului cu un nou aliniat, cu urrmătorul conținut:” În dependență 
de mărimea amenzii pecuniare aplicate și de situația finaciară a persoanei vizate în decizia de 
sancționare, Centrul poate dispune/admite eșalonarea amenzii pe un termen de pînă la 5 ani 
cu condiția achitării în prima tranșă a 25% din amendă.” 
 

Termenul acordat 
pentru implementarea 
cerinţelor stabilite de 
noua lege este extrem 
de mic 
 
Potrivit art. 95(1), 
termenul de intrare a 
legii în vigoare este 2 
mai 2019. 
 
(6) În termen de 9 luni 
de la data publicării 
prezentei legi, 
Guvernul va aduce in 
concordanță actele 
sale 
 

Intrarea în vigoare a GDPR fost amânată pentru 2 ani, pentru a acorda un termen rezonabil 
părților pentru a se conforma la noile cerințe stabilite. 
 
De a ceea, se propune ca termenul de intrare în vigoare a noii legi să fie de cel puţin 2 ani de 
la publicarea ei sau eventual cel puțin să lansăm careva discuții pe marginea acestui subiect 
important 
 
 
 
 
Considerăm ca fiind disproporționat termenul acordat de autorul legii Guvernului, în situația 
în care pentru alte părți interesate acesta a stabilit un termen exact, ceea ce in opinia noastră 
este lipsit de orice suport juridic. 

Articolul 99 
Intrare în vigoare și aplicare 
(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la 
data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
(2)   Prezentul regulament se aplică de la 25 mai 2018. 
 

Articolul 93 
 
Restricţii nejustificate 
pentru utilizarea 
sistemelor de 
monitorizare prin 
mijloace de 
comunicaţii 
electronice sau prin 
mijloace de 
supraveghere 
video/audio la locul de 
muncă  
 
Potrivit art. 93, 
utilizarea sistemelor de 
monitorizare prin 
mijloace de 
comunicaţii electronice 
sau prin mijloace de 
supraveghere 
video/audio la locul de 
muncă, precum şi 
prelucrarea datelor 

O astfel de cerință nu este prevăzută la art. 88 din GDPR, care prevede doar că statele 
membre pot prevedea norme mai detaliate pentru a asigura protecția drepturilor și a 
libertăților cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților în contextul 
ocupării unui loc de muncă, în special în scopul recrutării, al îndeplinirii clauzelor contractului 
de muncă, inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării muncii, al egalității și diversității la locul de muncă, al 
asigurării sănătății și securității la locul de muncă, al protejării proprietății angajatorului sau a 
clientului, precum și în scopul exercitării și beneficierii, în mod individual sau colectiv, de 
drepturile și beneficiile legate de ocuparea unui loc de muncă, precum și pentru încetarea 
raporturilor de muncă.  
 
Articolul 93 prevede că angajatorul trebuie să realizeze informarea prealabilă obligatorie, 
completă și în mod explicit a angajaților; să respecte zona rezonabilă de intimitate; iar durata 
de stocare a datelor personale să fie proporțională cu scopul prelucrării, dar nu mai mare de 
30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic 
justificate.  
 
Aceste garanţii sunt suficiente pentru garantarea demnității umane şi a intereselor legitime și 
a drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate, în special în ceea ce privește transparența 
prelucrării, precum şi nu impun restricţii disproporţionate, cum ar fi cea de aplicare anterioară 
obligatorie a unor alte forme şi modalităţi mai puţin intruzive pentru atingerea scopului 
urmărit, care să se dovedească a fi ineficiente, şi condiţia că interesele legitime urmărite de 
angajator să vizeze activităţi de importanţă deosebită care să prevaleze asupra intereselor 

Articolul 88 
Prelucrarea în contextul ocupării unui loc de muncă 
(1)   Prin lege sau prin acorduri colective, statele membre pot 
prevedea norme mai detaliate pentru a asigura protecția drepturilor 
și a libertăților cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
ale angajaților în contextul ocupării unui loc de muncă, în special în 
scopul recrutării, al îndeplinirii clauzelor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite prin lege sau prin 
acorduri colective, al gestionării, planificării și organizării muncii, al 
egalității și diversității la locul de muncă, al asigurării sănătății și 
securității la locul de muncă, al protejării proprietății angajatorului 
sau a clientului, precum și în scopul exercitării și beneficierii, în mod 
individual sau colectiv, de drepturile și beneficiile legate de 
ocuparea unui loc de muncă, precum și pentru încetarea 
raporturilor de muncă. 
(2)   Aceste norme includ măsuri corespunzătoare și specifice pentru 
garantarea demnității umane, a intereselor legitime și a drepturilor 
fundamentale ale persoanelor vizate, în special în ceea ce privește 
transparența prelucrării, transferul de date cu caracter personal în 
cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi 
implicate într-o activitate economică comună și sistemele de 
monitorizare la locul de muncă. 
(3)   Fiecare stat membru informează Comisia cu privire la 
dispozițiile de drept intern pe care le adoptă în temeiul alineatului 



7 
 

personale ale 
angajaţilor în scopul 
realizării intereselor 
legitime ale 
angajatorului  este 
interzisă, dacă aceste 
interese nu vizează 
activităţi de importanţă 
deosebită, care 
prevalează asupra 
intereselor legitime şi 
drepturilor şi 
libertăţilor subiecţilor 
de date,  
dacă nu au fost 
aplicate anterior alte 
forme şi modalităţi mai 
puţin intruzive pentru 
atingerea scopului 
urmărit care să se 
dovedească a fi 
ineficiente şi dacă nu a 
fost consultat 
sindicatul.   

 

legitime şi drepturilor şi libertăţilor subiecţilor de date, care contravin jurisprudenței 
comunitare în domeniu.  
Cu alte cuvinte, agentul economic nu trebuie impus să suporte mai întâi careva pierderi 
financiare ca să poată justifica întreprinderea unor asemenea măsuri, precum şi să nu fie pus 
în situaţia de a ghici dacă activitatea sa are sau nu o „importanță deosebită” sau dacă interesul 
său este mai presus decât interesul subiectului de date.  

(1) până la 25 mai 2018, precum și, fără întârziere, cu privire la orice 
modificare ulterioară a acestora. 
 

Articolul 92 
 
Restricții nejustificate 
pentru prelucrarea 
numărului de 
identificare de stat 
 
Potrivit art. 92(2), 
prelucrarea numărului 
de identificare de stat 
în scopul realizării 
intereselor legitime ale 
operatorului este 
posibilă numai dacă 
ultimul aderă la un cod 
de conduită. 
 

Asemenea cerinţă nu este prevăzută la art. 87 din GDPR,  care permite folosirea numărului de 
identificare de stat doar cu condiţia ca să fie asigurate garanţiile corespunzătoare pentru 
drepturile şi libertăţile subiectului de date în temeiul GDPR. 
 
Folosirea numărului de identificare de stat este indispensabilă pentru identificarea subiectului 
de date, dar fiind faptul că pot exista mai multe persoane cu același nume.   

Articolul 87 
Prelucrarea unui număr de identificare național 
Statele membre pot detalia în continuare condițiile specifice de 
prelucrare a unui număr de identificare național sau a oricărui alt 
identificator cu aplicabilitate generală. În acest caz, numărul de 
identificare național sau orice alt identificator cu aplicabilitate 
generală este folosit numai în temeiul unor garanții corespunzătoare 
pentru drepturile și libertățile persoanei vizate în temeiul 
prezentului reg 
 

Articolul 96 
 
Aplicarea retroactivă a 
legislaţiei materiale în 
domeniul protecţiei 

Potrivit art. 96(3), plângerile şi cauzele ale căror proceduri de examinare de către Centru nu s-
au încheiat pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi se examinează conform normelor de 
procedură şi materiale prevăzute de prezenta lege. 
 

Recitalul (171) 
Directiva 95/46/CE ar trebui să fie abrogată prin prezentul 
regulament. Prelucrările în derulare la data aplicării prezentului 
regulament ar trebui să fie aduse în conformitate cu prezentul 
regulament în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a 
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datelor personale şi 
încălcarea principiul 
stabilităţii rapoartelor 
juridice 
 
Articolul 96(3) prevede 
evaluarea acţiunilor 
agenţilor economici 
întreprinse până la 
intrarea în vigoare a 
noii legi prin prisma 
normelor materiale ale 
noii legi. 
 
De asemenea, art. 
96(5) prevede anularea 
automată a deciziilor 
privind autorizarea 
operațiunilor de 
prelucrare a datelor cu 
caracter personal 
adoptate până la 
intrarea în vigoare a 
noii legi. 
 

Considerăm această cerință este improprie, deoarece unei persoane nu i se poate imputa 
nerespectarea normelor legale care nu au intrat în forță juridică încă. 
 
De asemenea, art. 96(5) prevede că deciziile privind autorizarea sau refuzul autorizării 
operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și cele de înregistrare sau 
de refuz a înregistrării în calitate de operator, odată cu intrarea în vigoare a prezentei legi nu 
vor avea efecte juridice. Această normă încalcă principiul neretroactivităţii legii şi stabilităţii 
rapoartelor juridice apărute în temeiul legii în vigoare la data apariției acestora.  
 
Normele menţionate, de asemenea contravin, GDPR. Potrivit recitalului (171) din GDPR,  
„prelucrările în derulare la data aplicării prezentului regulament ar trebui să fie aduse în 
conformitate cu prezentul regulament în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament. În cazul în care prelucrările se bazează pe consimțământ în temeiul 
Directivei 95/46/CE, nu este necesar ca persoana vizată să își dea încă o dată consimțământul 
în cazul în care modul în care consimțământul a fost dat este în conformitate cu condițiile din 
prezentul regulament, astfel încât operatorului să i se permită să continue o astfel de 
prelucrare după data aplicării prezentului regulament. Deciziile adoptate ale Comisiei și 
autorizațiile autorităților de supraveghere emise pe baza Directivei 95/46/CE rămân în 
vigoare până când vor fi modificate, înlocuite sau abrogate.” Astfel, se propune transpunerea 
acestor norme legale în proiectul de lege, în locul celor neconforme. 

prezentului regulament. În cazul în care prelucrările se bazează pe 
consimțământ în temeiul Directivei 95/46/CE, nu este necesar ca 
persoana vizată să își dea încă o dată consimțământul în cazul în 
care modul în care consimțământul a fost dat este în conformitate 
cu condițiile din prezentul regulament, astfel încât operatorului să i 
se permită să continue o astfel de prelucrare după data aplicării 
prezentului regulament. Deciziile adoptate ale Comisiei și 
autorizațiile autorităților de supraveghere emise pe baza 
Directivei 95/46/CE rămân în vigoare până când vor fi modificate, 
înlocuite sau abrogate. 

Nu sunt stabilite în 
mod exhaustiv 
temeiurile de 
efectuare a 
investigațiilor 
 
Articolul 77(1)(b) 
prevede că Centrul are 
competență să 
investigheze cazurile 
de încălcare ale 
dispozițiilor normative 
în domeniul protecției 
datelor personale, cu 
sau fără ieșirea la fața 
locului, la sesizarea din 
oficiu în cazurile de 
supraveghere și 
prevenire.  
 

Această normă creează premise pentru dezvoltarea unor posibile abuzuri din partea Centrului 
prin inițierea unor controale nejustificate. Efectuarea investigațiilor din oficiu ar trebui să se 
limiteze exclusiv la cazurile de încălcare în masă sau gravă a principiilor de protecție a datelor 
cu caracter personal. Cazurile de importanță socială se încadrează în această sintagmă. 
 
Prin urmare, propunem revizuirea respectivei norme. 
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Articolele 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85 
 
Exercitarea de către 
Centru a 
competenţelor sale nu 
este supusă unor 
garanţii procedurale  
adecvate  
 

Această procedură administrativă a fost adăugată de către autorul legii, deși RGPD nu prevede 
nicio normă în acest sens și o lasă la latitudinea legislației naționale. Cu toate acestea, astfel 
de prevederi urmează a fi simple și eficace. 

 
Articolele 58(4) şi 83(8) din GDPR stabilesc că „Exercitarea de către autoritatea de 
supraveghere a competențelor sale în temeiul prezentului articol are loc cu condiția 
existenței unor garanții procedurale adecvate în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul 
intern, inclusiv căi de atac judiciare eficiente și dreptul la un proces echitabil”. De menționat, 
că art. 78 nu prevede asemenea garanții. 
 
În continuare, art. 78(3) din lege stabileşte dreptul Centrului de a solicita informaţii, 
documente şi mijloace necesare pentru confirmarea pretinselor fapte de încălcare a legislaţiei 
în domeniul protecţiei datelor personale. 
 
În acest context, este necesar ca orice solicitări de acest gen să fie întocmite în scris, termenul 
stabilit pentru furnizarea informaţiilor sau documentelor să fie unul rezonabil, precum şi să 
fie exclusă obligaţia de a furniza mijloace necesare pentru confirmarea pretinsei încălcări.  
 
În al doilea rând, este necesar de a specifica că persoanele vizate nu pot fi obligate să 
recunoască că au comis o încălcare, dar sunt obligate să răspundă la întrebări factuale şi să 
furnizeze documente chiar dacă aceste documente sau informaţii pot fi folosite pentru a 
stabili împotriva lor sau altei persoane existenţa unei încălcări. De asemenea, este necesar de 
a specifica că persoanele vizate nu pot fi obligate să prezinte informaţii sau documente dacă 
asemenea acţiune ar însemna divulgarea probelor comiterii unei infracţiuni, care ar expune 
persoanele respective urmăririi penale pentru asemenea infracţiune, cu excepţia infracţiunii 
de declaraţie mincinoasă.   
 
Articolul 78(8) din lege stabilește, printre altele, că în cadrul investigației inspectorii de 
protecție a datelor au dreptul: 
c) să ridice mijloace prin care se efectuează prelucrarea datelor personale; 
d) să sigileze încăperile și mijloacele, unde și prin care se efectuează prelucrarea datelor 
personale, sistemele de evidență și documentele aferente obiectului și scopului investigației, 
pe perioada și în măsura în care este necesar pentru desfășurarea investigației. 
 
Ridicarea mijloacelor prin care se efectuează prelucrarea datelor personale sau sigilarea 
încăperilor și mijloacelor unde și prin care se efectuează prelucrarea datelor personale poate 
avea ca efect suspendarea activităţii agentului economic sau periclita semnificativ activitatea 
normală a acestuia.  
 
În anul 2018, art. 128 Cod de procedură penală a fost completat cu mai multe garanţii 
împotriva ridicărilor abuzive a obiectelor, documentelor sau a sistemelor informatice, care ar 
trebui să se regăsească, de asemenea, în prezenta lege: 
 

• Ridicarea obiectelor, documentelor, dispozitivelor de stocare a datelor sau a 
sistemelor de informații în original este permisă doar dacă, după examinarea la fața 
locului, în prealabil, se constată că acestea ar putea avea importanță expresă și 

Articolul 58 
Competențe 
(4)   Exercitarea competențelor conferite autorității de supraveghere 
în temeiul prezentului articol face obiectul unor garanții adecvate, 
inclusiv căi de atac judiciare eficiente și procese echitabile, prevăzute 
în dreptul Uniunii și în dreptul intern în conformitate cu carta. 
 
Articolul 83 
Condiții generale pentru impunerea amenzilor administrative 
(8)   Exercitarea de către autoritatea de supraveghere a 
competențelor sale în temeiul prezentului articol are loc cu condiția 
existenței unor garanții procedurale adecvate în conformitate cu 
dreptul Uniunii și cu dreptul intern, inclusiv căi de atac judiciare 
eficiente și dreptul la un proces echitabil. 
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indispensabilă pentru [investigaţia în cauză], iar ridicarea lor nu stopează în mod 
inevitabil activitatea economică a persoanei. 

 

• În cazul în care ridicarea obiectelor, documentelor, dispozitivelor de stocare a 
datelor sau a sistemelor de informații în original nu este posibilă fără stoparea 
inevitabilă a activității economice a persoanei, [inspectorii de protecție a datelor] 
dispun efectuarea de copii și înregistrări foto sau video, stocarea datelor, 
inspectarea, măsurarea sau prelevarea de mostre, care servesc drept mijloc de 
probă. Efectuarea copiilor și a înregistrărilor foto sau video, stocarea datelor 
(clonarea sistemelor informaționale), inspectarea, măsurarea sau prelevarea de 
mostre se realizează, după caz, cu participarea specialistului, prin utilizarea 
metodelor şi mijloacelor tehnice ce asigură integritatea şi autenticitatea 
documentelor, obiectelor, dispozitivelor de stocare a datelor sau a sistemelor de 
informații. 

 

• În cazul în care este imposibilă efectuarea copiilor și a înregistrărilor foto sau video, 
stocarea datelor (clonarea sistemelor informaționale), inspectarea, măsurarea sau 
prelevarea de mostre a obiectelor, documentelor, dispozitivelor de stocare a datelor 
și a sistemelor de informații la locul efectuării acțiunii procesuale fără a afecta 
integritatea şi autenticitatea acestora ori posesorul acestora nu permite sau 
obstrucționează efectuarea acestor acțiuni, [inspectorii de protecție a datelor] le 
ridică în scopul efectuării copiilor și a înregistrărilor foto sau video, stocării datelor 
(clonării sistemelor informaționale), inspectării, măsurării sau prelevării de mostre, 
indicând în procesul-verbal întocmit elementele de individualizare a fiecărui obiect, 
document sau dispozitiv.  
 

• În toate cazurile, [obiectele, documentele, dispozitivele de stocare a datelor sau 
sistemele de informații] se restituie persoanei de la care au fost ridicate în termen 
de 3 zile de la ridicare. Dacă din cauza proprietăților individuale ale obiectelor, 
documentelor, dispozitivelor de stocare a datelor sau a sistemelor de informații este 
necesar mai mult timp pentru examinarea lor, termenul de restituire poate fi 
prelungit prin decizie motivată a [directorului sau directorului adjunct Centrului], 
dar nu mai mult decât pentru un termen total de pînă la 20 de zile de la data 
ridicării. 

 
De asemenea, ar trebui limitat termenul pentru care poate fi efectuată sigilarea (pe perioada 
investigaţiei, dar nu mai mult de 72 de ore), precum şi impusă condiţia că aceasta să nu 
suspende activitatea subiecţilor de drept supuşi investigaţiei. 
 
Orice decizie privind efectuarea investigaţiei cu ieşirea la faţa locului poate fi luată numai 
dacă există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obţinute informaţii considerate 
necesare pentru investigaţia presupusului caz de încălcare a legislaţiei în domeniul protecţiei 
datelor personale. 
 
Având în vedere gravitatea ingerinţei în dreptul constituţional la inviolabilitatea domiciliului 
(art. 29 din Constituţie): 
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• accesul reprezentanților Centrului în alte încăperi, terenuri și mijloace de transport 
decât cele indicate în decizia de efectuare a investigației cu ieșirea la fața locului, 
poate fi dispus doar prin decizie a Centrului emisă în conformitate cu art. 78 alin. 
(5), dar nu poate fi realizat la discreţia inspectorilor de protecţie a datelor.  
 

• accesul reprezentanților Centrului în domiciliu sau reşedinţă poate fi autorizat prin 
mandat judecătoresc numai în cazul în care există o bănuială rezonabilă că în aceste 
încăperi sunt păstrate purtătorii de informație privind activitatea și obiectul 
investigației care ar putea fi pertinente pentru a dovedi o încălcare gravă a 
legislației privind protecția datelor personale (conform jurisprudenţei CEDO).  

 
Solicitarea Centrului privind eliberarea mandatului judecătoresc trebuie să fie motivată şi să 
conţină probele şi motivele care au determinat Centrul să concluzioneze că există o bănuială 
rezonabilă că în încăperile, terenurile sau mijloacele de transport respective sunt păstrate 
purtătorii de informație privind activitatea și obiectul investigației care ar putea fi pertinente 
pentru a dovedi o încălcare a legislației privind protecția datelor personale. 
 
Judecătorul este obligat în toate cazurile să ceară Centrului explicaţii detaliate privind 
motivele care au determinat Centrul să ceară autorizarea accesului la în încăperi, terenuri sau 
mijloace de transport, în sensul art. 78 alin. (22), pentru a verifica proporţionalitatea acestei 
măsuri.  
 
Mandatul judecătoresc trebuie să conţină toate informaţiile prevăzute la art. 78 alin. (5) şi 
trebuie să poată fi atacat cu recurs. Recursul nu trebuie să aibă efect suspensiv, dacă instanţa 
care examinează recursul nu dispune altfel. 
 
Inspectorii de protecție a datelor autorizaţi să desfăşoare o investigaţie cu ieşirea la faţa 
locului îşi exercită drepturile de investigaţie prin prezentarea deciziei menţionate la alin. (5) şi 
a unei delegaţii semnate de oricare din persoanele menţionate la alin. (5), în care se indică 
împuternicirile acestora. Cu alte cuvinte, un inspector poate exercita drepturile de 
investigaţie numai dacă a fost împuternicit în mod specific să efectueze investigaţia 
respectivă la faţa locului. 
 
În cazul în care inspectorii de protecție a datelor cer explicaţii reprezentanţilor sau angajaţilor 
unui subiect de drept, explicaţiile vizate pot fi înregistrate sub orice formă. O copie de pe 
înregistrarea efectuată este pusă la dispoziţia subiectului de drept în cauză după finalizarea 
ieşirii la faţa locului. În cazul în care s-au cerut explicaţii unui angajat al subiectului de drept 
care nu este sau nu era autorizat de subiectul de drept să dea explicaţii în numele acesteia, 
Centrul stabileşte un termen în care subiectul de drept poate transmite rectificări sau 
completări la explicaţiile date de acest angajat. Rectificările şi completările se suplimentează 
la explicaţiile înregistrate. 
 
În cazul în care nu este nicio persoană în încăperea în care urmează a fi efectuată investigaţia, 
inspectorii de protecție a datelor autorizaţi să desfăşoare investigaţia cu ieşirea la faţa locului 
sunt obligaţi: 
    a) înainte de începerea acesteia, să întreprindă toate acţiunile rezonabile pentru a informa 
persoana care ocupă sau operează încăperea despre intenţia de a efectua investigaţia; 
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    b) după ce persoana respectivă a fost informată, să-i ofere acesteia sau reprezentantului ei 
posibilitatea rezonabilă de a asista la efectuarea investigaţiei;  
    c) în cazul în care nu s-a reuşit informarea persoanei respective, să lase în încăpere, într-un 
loc proeminent, o copie de pe documentele menţionate la alin. (6).  
 
În cazul în care încăperea nu este ocupată sau persoana care o ocupă este absentă temporar, 
inspectorii de protecție a datelor, după desfăşurarea inspecţiei, vor părăsi încăperea lăsând-o 
în starea de siguranţă în care au găsit-o. 
 
Obligaţia de a prezenta documente sau informaţii şi dreptul de a ridica documente nu se 
aplică comunicărilor (inclusiv copiilor sau înregistrărilor acestora) dintre avocat sau consilier 
juridic şi client sau reprezentantul clientului făcute în legătură cu acordarea consilierii juridice 
clientului cu privire la obligaţiile, răspunderea sau drepturile prevăzute de legislaţia în 
domeniul protecţiei datelor cu caracter personal ori în scopul exercitării dreptului la apărare 
al clientului în cadrul procedurilor prevăzute de prezenta lege, precum şi datelor cu caracter 
personal protejate de secretul profesional conform legislaţiei în vigoare. Recitalul (164) din 
GDPR prevede că „În ceea ce privește competențele autorităților de supraveghere de a obține 
de la operator sau de la persoana împuternicită de operator accesul la datele cu caracter 
personal și accesul în clădirile lor, statele membre pot adopta, pe cale legislativă și în limitele 
stabilite de prezentul regulament, norme specifice pentru protejarea secretului profesional 
sau a altor obligații echivalente, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a asigura un 
echilibru între dreptul la protecția datelor cu caracter personal și obligația de păstrare a 
secretului profesional”. 
 
Termenul de efectuare a unei investigaţii cu ieşirea la faţa locului se stabileşte în funcţie de 
gravitatea presupusei încălcări, de durata acesteia, precum şi de alte criterii care ar afecta 
durata de efectuare a inspecţiei, şi nu poate depăşi 10 zile lucrătoare. 
 
Înainte de adoptarea deciziilor prevăzute la art. 82, Centrul, în cadrul procedurilor de 
investigaţie, trebuie să garanteze pe deplin drepturile la apărare ale persoanelor vizate prin 
acordarea dreptului de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la concluziile şi propunerile 
din actul întocmit conform art. 78 alin. (14) (raportul de investigaţie), prin asigurarea 
accesului la dosar şi dreptului la audieri. Centrul poate să îşi bazeze deciziile doar pe 
constatările din act asupra cărora părţile în cauză şi-au putut prezenta observaţiile. 
 
Actul va conţine obiectul investigaţiei, faptele constatate, probele, concluziile şi propunerile 
inspectorului sau inspectorilor de protecţie a datelor responsabili de investigaţie ori 
conducătorul grupului în urma finalizării investigaţiei.  În termen de 30 de zile lucrătoare de la 
data primirii actului, persoanele vizate au dreptul să prezinte observaţii asupra acestuia. 
Termenul menţionat poate fi prelungit de către Centru, o singură dată, cu cel mult 30 de zile 
lucrătoare, în baza unei cereri întemeiate. În acest caz, părţii ce a înaintat cererea i se 
comunică în scris, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, rezultatul examinării cererii. 
Persoanele vizate pot menţiona în observaţiile lor scrise temeiul legal şi faptele pe care le 
cunosc şi care sunt pertinente pentru apărarea lor împotriva pretenţiilor înaintate de Centru. 
Persoanele vizate pot anexa orice documente relevante care dovedesc faptele menţionate şi 
pot propune să fie audiate persoane care ar putea confirma faptele prezentate în observaţiile 
lor. Nota motivată cu materialele întregului dosar al cauzei, inclusiv actul şi observaţiile 
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prezentate de persoanele vizate, se prezintă conducerii Centrului pentru audieri şi, după caz, 
pentru adoptarea deciziei respective. 

 
Persoanele vizate cărora le-a fost transmis actul sunt în drept să solicite audieri. Audierile 
sunt solicitate în scris odată cu prezentarea observaţiilor pe marginea actului. Audierile pot fi 
dispuse, de asemenea, din oficiu, de conducerea Centrului. Centrul poate invita orice 
persoană, inclusiv reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice, să asiste la audiere şi 
să îşi exprime punctul de vedere pe parcursul desfăşurării audierii. Persoanele invitate să 
participe la audieri se prezintă personal sau sunt reprezentate, după caz, de reprezentanţi 
legali sau statutari ori de avocaţi împuterniciţi legal. Audierile se desfăşoară în cadrul 
şedinţelor închise. Persoanele sunt audiate în prezenţa altor persoane, cu luarea măsurilor 
impuse pentru protejarea informaţiilor ce constituie secret comercial sau au caracter 
confidenţial. Dacă se consideră util, pentru asigurarea protecţiei informaţiilor ce constituie 
secret comercial sau au caracter confidenţial, persoanele invitate pot fi audiate separat.  
Audierea se înregistrează pe suport magnetic sau se consemnează într-un proces-verbal care 
conţine principalele declaraţii făcute de părţi şi care se anexează la dosar. Declaraţiile trebuie 
să fie semnate de partea care le-a făcut. Conducerea Centrului va informa persoana audiată 
despre intenţia de a înregistra declaraţiile făcute la audiere. Neprezentarea sau renunţarea la 
audiere, precum şi refuzul oricărei declaraţii nu constituie impedimente pentru continuarea 
procedurii de investigaţie. 
 
Nu în ultimul rând, considerăm necesar adăugarea la art. 78 alin. (5) a sintagmei „cu indicarea 
posibilelor încălcări ce rezultă din informația și probele deținute până la inițierea 
investigației”, în vederea evitării caracterului abuziv al normei. 
 
De asemenea, art. 82 trebuie să prevadă că deciziile emise de Centru şi comunicate 
persoanelor vizate trebuie să cuprindă motivarea lor, pentru a preveni deciziile abuzive şi 
permite persoanelor vizate exercitarea dreptului de apărare. 
 

Articolele 75, 76, 78 
 
Lipsa unei proceduri 
consistente şi eficiente 
de examinare a 
reclamaţiilor 
subiecţilor de date 
 
Potrivit art. 78(24), 
orice reclamaţie 
depusă de subiecţii 
datelor poate fi 
examinată pina la 2 ani 
 
 

Articolul 76(5) şi (7) permite reluarea examinării pretinsului caz de încălcarea a drepturilor 
subiectului datelor chiar şi după expirarea termenului de prescripţie stabilit la art. 75(1). 
 
Articolul 75(1) prevede că reclamaţia privind pretinsa încălcare poate fi depusă la Centru în 
termen de 3 luni din momentul depistării pretinsei încălcări. Articolul 75(1) stabileşte că 
cererile depuse cu încălcarea termenelor de prescripție nu se examinează. 
 
Totodată, art. 76(5) prevede că în cazul în care reclamaţia nu corespunde cerințelor stabilite, 
Centrul informează subiectul de date în termen de 10 zile lucrătoare despre necesitatea 
înlăturării neconformităților admise, iar subiectul de date are la dispoziţie încă 30 zile 
lucrătoare din data primirii somației pentru a furniza informațiile solicitate de Centru. În cazul 
în care subiectul datelor nu a prezentat în termen informaţiile solicitate şi a fost informat de 
Centru că reclamaţia sa a fost declarată inadmisibilă și lăsată fără examinare, subiectul de date 
are dreptul, în termen de trei luni de la primirea răspunsului Centrului, de a depune o altă 
cerere în adresa Centrului, care să corespundă tuturor cerințelor prevăzute de lege. Cu alte 
cuvinte, termenul de prescripţie pentru depunerea reclamaţiilor se prelungeşte artificial cu cel 
puţin 3 luni şi 40 zile lucrătoare.   
 

Articolul 77 
Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere 
(1)   Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau 
judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la 
o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își 
are reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care 
a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că 
prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă 
prezentul regulament. 
(2)   Autoritatea de supraveghere la care s-a depus plângerea 
informează reclamantul cu privire la evoluția și rezultatul plângerii, 
inclusiv posibilitatea de a exercita o cale de atac judiciară în temeiul 
articolului 78. 
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Mai departe, conform art. 76(7) în cazul în care o cerere cu același obiect și cu aceleași părți 
este examinată de o instanță de judecată sau autoritate publică în cadrul unui proces de 
mediere sau arbitraj, Centrul poate respinge cererea. Dacă ca urmare a examinării în cadrul 
instanței de judecată sau autorității publice în cadrul unui proces de mediere sau arbitraj 
termenul pentru depunerea reclamaţiei a expirat, subiectul de date poate depune, în mod 
repetat, o cerere la Centru în termen de 3 luni de la primirea soluţiei pe caz. Astfel, termenul 
de prescripţie pentru depunerea reclamaţiei la Centru este prelungit pe un termen nelimitat, 
deoarece subiectul datelor care a omis termenul de 3 luni din momentul depistării pretinsei 
încălcări poate restabili efectiv aceste termen, adresând o cerere cu același obiect și cu aceleași 
părți instanței de judecată sau autorității publice în cadrul unui proces de mediere sau arbitraj. 
 
De asemenea, art. 76(9) permite subiectului datelor (şi implicit Centrului) să hărțuiască 
operatorii, depunând cereri repetate sub pretextul că ar conţine argumente ori informaţii noi. 
 
Normele legale menționate mai sus sunt incompatibile cu principiul stabilității raporturilor 
juridice. Conform principiilor generale (art. 277 Cod civil), cursul prescripției extinctive se 
întrerupe numai prin înaintarea în modul stabilit a unei cereri de chemare în judecată, de 
arbitrare, a unei cereri de eliberare a ordonanței judecătorești sau a unei alte cereri în organul 
jurisdicțional competent. Conform art. 171 Cod de procedură civilă, după ce constată că 
cererea a fost depusă în judecată fără a se respecta condiţiile stabilite, judecătorul emite, în cel 
mult 5 zile de la repartizarea cererii, o încheiere pentru a nu se da curs cererii, comunicând 
persoanei care a depus cererea acest fapt de încălcare şi acordându-i un termen rezonabil 
pentru lichidarea neajunsurilor. Dacă persoana care a depus cererea îndeplineşte în termen 
toate cerinţele enumerate în încheierea judecătorului, cererea se consideră depusă la data 
prezentării iniţiale în judecată. 
 
Prin urmare, dacă subiectul datelor, care nu a prezentat în termen informaţiile solicitate şi 
reclamaţia sa a fost declarată inadmisibilă și lăsată fără examinare, trebuie să aibă dreptul de 
a depune o altă cerere în adresa Centrului doar dacă nu a expirat termenul iniţial de 3 luni din 
momentul depistării pretinsei încălcări. 
 
Adresarea cu o cerere cu același obiect și cu aceleași părți într-o instanță de judecată sau 
autoritate publică în cadrul unui proces de mediere sau arbitraj nu trebuie să suspende şi nici 
să întrerupă curgerea termenului iniţial de depunere a cererii iniţial de depunere a reclamaţiei 
la Centru de 3 luni din momentul depistării pretinsei încălcări. 
 
În cazul în care reclamaţia subiectului a fost respinsă de Centru, subiectul datelor nu trebuie să 
mai aibă dreptul să adreseze o altă cerere la Centru privind aceeaşi încălcare, chiar dacă are 
argumente sau probe noi. De remarcat că republica Moldova a fost de nenumărate ori 
condamnată la CEDO pentru redeschiderea arbitrară a procedurilor judiciare după emiterea 
unei hotărâri judecătoreşti definitive, tocmai pentru motive similare. 
 
Dimpotrivă, este necesar să fie prevăzut suplimentar că pentru a respinge o cerere pe motiv că 
comportamentul sesizat nu contravine legislaţiei în domeniul protecţiei datelor personale sau 
nu intră în sfera de aplicare a acesteia, Centrul nu este obligat să ţină cont de circumstanţele 
care nu i-au fost aduse la cunoştinţă de către autorul cererii şi pe care nu le-ar fi putut descoperi 
decât investigând cazul (a se vedea art. 53(6) şi (7) din Legea concurenţei nr. 183/2012).  
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Articolul 76 
 
Posibilitatea 
sancţionării multiple 
pentru una şi aceeaşi 
faptă ca urmare a 
depunerii plângerii în 
mai multe state 
 
 

Articolul 76(6) stabileşte că în cazul în care o cerere depusă la Centru cu același obiect și cu 
aceleași părți este examinată de o instanță de judecată, autoritate publică, în cadrul unui 
proces de mediere sau arbitraj Centrul respinge cererea sau suspendă examinarea acesteia 
până la încheierea examinării și/sau după caz, pînă la adoptarea unei decizii definitive, cu 
informarea persoanei care a depus cererea despre motivele care au dus la respingerea cererii 
sau la suspendarea examinării acesteia în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea 
faptului dat. 
 
Totodată, nu este reglementat cazul în care subiectul de date reclamă încălcarea drepturilor 
sale legată de prelucrarea transfrontalieră a datelor personale concomitent la autoritățile de 
supraveghere şi/sau instanţele de judecată din mai multe ţări. Astfel, un subiect de date 
poate iniţia proceduri şi obţine remedii în mai multe ţări pentru una şi aceeaşi încălcare, care 
în mod cumulativ să depăşească sancţiunea stabilită în fiecare stat.  
 

 

 
      Alte propuneri 

Articolul din proiectul 
de lege 

Propunerile/recomandările înaintate și argumente Prevederea din Regulamentul (UE) 

Art. 2 Se propune introducerea alin. (4), care să transpună art. 2(4) din Regulament: „Prezenta 
lege nu aduce atingere aplicării Legii nr. 284 din 22.04.2004 privind comerţul electronic, în 
special normelor privind răspunderea furnizorilor de servicii”. În lipsa acestei precizări, 
noua lege ar prevala asupra Legi nr. 284 din 22.04.2004  în ceea ce priveşte răspunderea 
furnizorilor de servicii, în virtutea faptului că a fost adoptată mai târziu. Acest fapt ar obliga 
furnizorii de servicii de acces la Internet să cenzureze modul în care sunt utilizate serviciile 
lor, ceea ce ar constitui o obligaţie disproporţionată şi ar submina principiul neutralităţii 
netului, care asigură exercitarea unor drepturi şi libertăţi fundamentale, cum sunt 
libertatea de expresie şi libertatea de asociere.  
 

Articolul 2 
Domeniul de aplicare material 
(4) Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării 
Directivei 2000/31/CE, în special normelor privind răspunderea 
furnizorilor de servicii intermediari, prevăzute la articolele 12-15 
din directiva menționată. 

Art. 4 (2) Se propune excluderea acestui alineat. Marcarea obligatorie a datelor personale nu este 
prevăzută în Regulament şi este dificilă de a fi implementată în practică (nu este clar cum 
anume trebuie marcate datele personale), în special în cazul programelor de calculator 
(aplicaţiilor). 

Articolul 5 
Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
(1)   Datele cu caracter personal sunt: 
(a) prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de 
persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”); 
(b) colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu 
sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste 
scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes 
public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri 
statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, 
în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) („limitări legate de 
scop”); 
(c) adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport 
cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a 
datelor”); 
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(d) exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; 
trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că 
datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere 
scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate 
fără întârziere („exactitate”); 
(e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor 
vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară 
îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu 
caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura 
în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în 
interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în 
scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub 
rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și 
organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în 
vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate 
(„limitări legate de stocare”); 
(f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a 
datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva 
prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a 
distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri 
tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și 
confidențialitate”). 
(2) Operatorul este responsabil de respectarea alineatului (1) și 
poate demonstra această respectare („responsabilitate”). 
 

Art. 4 (3) Se propune excluderea ultimei fraze, care este confuză. Reglementarea răspunderii 
(limitele) operatorului face obiectul cap. IV, conform căruia operatorul nu răspunde pentru 
încălcările comise de persoanele împuternicite de operator dacă aceste persoane 
acţionează contrar instrucţiunilor primite de la operator şi astfel stabilesc ele înseşi 
scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor personale. În ultimul caz, se consideră că 
persoanele împuternicite de operator devin ele înseşi operator şi răspund pentru 
încălcarea legii în calitate de operator (a se vedea art. 28(10) din Regulament şi art. 29(3) şi 
33(9) din lege).   
 

Articolul 5 
Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal 
(2) Operatorul este responsabil de respectarea alineatului (1) și 
poate demonstra această respectare („responsabilitate”). 

Art. 18 (1) (a) Se propune excluderea sintagmei „persoana împuternicită de operator”, care nu este 
prevăzută la art. 13(1)(a) din Regulament. Furnizarea unor asemenea informaţii la 
momentul colectării datelor este imposibilă sau reprezintă un efort disproporţionat, 
deoarece operatorul nu poate să cunoască sau să prevadă toate persoanele pe care le 
poate împuternici în viitor să prelucreze datele în numele operatorului.  

Articolul 13 
Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter 
personal sunt colectate de la persoana vizată 
 
(1)   În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o 
persoană vizată sunt colectate de la aceasta, operatorul, în 
momentul obținerii acestor date cu caracter personal, furnizează 
persoanei vizate toate informațiile următoare: 
(a) identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, 
ale reprezentantului acestuia; 
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Art. 23 (1) (c) Se propune de a introduce termenul maxim pentru care subiectul de date poate cere 
conservarea datelor, de exemplu, 90 de zile. 

Articolul 18 
Dreptul la restricționarea prelucrării 
(c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în 
scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru 
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau 
 

Art. 25 (2) Se propune completarea cu următoarea precizare din recitalul (68) din Regulament: 
„Dreptul subiectului de date de a transmite sau de a primi date cu caracter personal care o 
privesc nu creează pentru operatori obligația de a adopta sau de a menține sisteme de 
prelucrare care să fie compatibile din punct de vedere tehnic.” 

Recitalul (68) din regulament. 
 
Articolul 20 
Dreptul la portabilitatea datelor 
(2) În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul 
alineatului (1), persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter 
personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo 
unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 
 

Art. 30 (3) Se propune excluderea alineatului (3), deoarece asemenea normă nu este prevăzută de 
Regulament şi creşte nejustificat povara administrativă, pornind de la prezumţia ilegalităţii 
activităţii desfăşurate de operator. De asemenea, legea nu prevede nici procedura de 
coordonare a creării sistemelor de evidenţă, nici termenele de coordonare, nici criteriile 
de acceptare sau refuz a coordonării, nici modul de contestare a refuzului de coordonare a 
sistemului de evidenţă, fapt prin care se încalcă principiul de previzibilitate a legii prevăzut 
la art. 23(2) din Constituţie. Practica arată că procedurile de autorizare din partea 
Centrului durează extrem de lung şi au un caracter incoerent (nu există un set de cerinţe 
predefinite în mod clar, pe care trebuie să le îndeplinească operatorul pentru a primi 
autorizare).    

Articolul 25 
Asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii și 
în mod implicit 
(1) Având în vedere stadiul actual al tehnologiei, costurile 
implementării, și natura, domeniul de aplicare, contextul și 
scopurile prelucrării, precum și riscurile cu grade diferite de 
probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile 
persoanelor fizice pe care le prezintă prelucrarea, operatorul, atât 
în momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare, cât și în cel al 
prelucrării în sine, pune în aplicare măsuri tehnice și 
organizatorice adecvate, cum ar fi pseudonimizarea, care sunt 
destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de 
protecție a datelor, precum reducerea la minimum a datelor, și să 
integreze garanțiile necesare în cadrul prelucrării, pentru a 
îndeplini cerințele prezentului regulament și a proteja drepturile 
persoanelor vizate. 
(2) Operatorul pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice 
adecvate pentru a asigura că, în mod implicit, sunt prelucrate 
numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru 
fiecare scop specific al prelucrării. Respectiva obligație se aplică 
volumului de date colectate, gradului de prelucrare a acestora, 
perioadei lor de stocare și accesibilității lor. În special, astfel de 
măsuri asigură că, în mod implicit, datele cu caracter personal nu 
pot fi accesate, fără intervenția persoanei, de un număr nelimitat 
de persoane. 
(3) Un mecanism de certificare aprobat în conformitate cu 
articolul 42 poate fi utilizat drept element care să demonstreze 
îndeplinirea cerințelor prevăzute la alineatele (1) și (2) ale 
prezentului articol. 
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Art. 30 (5) Se propune excluderea alin. (5), care este ambiguu şi excesiv. Nu este clar care este 
obiectul avizului Centrului (conformitatea prelucrării sau conformitatea sistemului de 
evidenţă). De asemenea, lit. f) prevede că Centrul poate solicita orice alte informaţii de la 
solicitant ca precondiţie pentru eliberarea avizului. Lipsa un set de informaţii predefinite în 
mod clar, pe care trebuie să le prezinte operatorul pentru a primi avizul, încalcă principiul 
de previzibilitate a legii prevăzut la art. 23(2) din Constituţie, creând premise pentru abuz, 
discriminare şi corupţie. Experienţa arată că procedurile de autorizare din partea Centrului 
durează foarte mult (luni şi ani întregi), iar Centrul are obiceiul de a formula, în mod 
repetat, cerinţe de prezentare a informaţiilor după ce cerinţele formulate anterior sunt 
îndeplinite. În sfârşit, alin. (5) cere prezentarea în toate cazurile evaluareaimpactului 
asupra protecţiei datelor, deşi art. 41 din lege (art. 35 din Regulament) cere o asemenea 
evaluare numai în anumite situaţii.      
 

Articolul 25 

Art. 30 (6) Se propune excluderea alin. (6), care este ambiguu şi confuz. Nu este clar ce se înţelege 
prin acte de reacţie a Centrului, care sunt procedura şi termenele, este posibilă intervenţia 
Centrului după ce prelucrarea s-a încheiat, care trebuie să fie semnificaţia circumstanţelor 
noi descoperite (or simpla descoperire a unor circumstanţe noi, care nu au nici un efect 
asupra intereselor publice apărate prin lege, nu justifică o intervenţie administrativă). 
Aceste lacune încalcă principiul de previzibilitate a legii prevăzut la art. 23(2) din 
Constituţie, creând premise pentru abuz, hărţuială, discriminare şi corupţie.  
 

Articolul 25 

Art. 32 (4) Pentru evitarea dubiului, se propune completarea cu fraza: „Reprezentantul își 
îndeplineşte sarcinile în conformitate cu mandatul primit de la operator sau de la persoana 
împuternicită de operator, inclusiv cooperează cu Centrul în ceea ce privește orice acțiune 
întreprinsă pentru a asigura respectarea prezentei legi. Reprezentantul desemnat poate fi 
supus unor proceduri coercitive în cazul nerespectării prezentei legi de către operator sau 
de către persoana împuternicită de operator”, aşa cum prevede recitalul (80) din 
Regulament. Nu este clar dacă reprezentantul poate fi supus răspunderii civile sau unor 
sancţiuni pentru nerespectarea legii de către sine sau de către mandantul său (operator 
sau persoana împuternicită de operator). 
 

Recitalul (80) din Regulament. 
 
Articolul 27 
Reprezentanții operatorilor sau ai persoanelor împuternicite de 
operatori care nu își au sediul în Uniune 
Desemnarea unui reprezentant de către operator sau persoana 
împuternicită de operator nu aduce atingere acțiunilor în justiție 
care ar putea fi introduse împotriva operatorului sau persoanei 
împuternicite de operator înseși. 

Art. 35 (1) (a) Se propune înlocuirea sintagmei „operatorului, numele şi datele persoanei care au 
prelucrat datele” cu sintagma „şi datele de contact ale operatorului şi, după caz”. Cerinţa 
de a ţine evidenţa numelui şi datelor persoanei care au prelucrat datele este excesivă (nu 
este prevăzută la art. 30(1)(a) din Regulament) şi creşte nejustificat povara administrativă 
pentru mediul de afaceri. Conform practicii comunitare, este vorba despre o evidenţă 
generalizată a categoriilor de activităţi de prelucrare, dar a nu a fiecărei operaţiuni de 
prelucrare în parte. 
 
Autorii confundă două noţiuni diferite: evidenţa activităţilor de prelucrare (records of 
processing activities) şi evidenţa anumitor tipuri de prelucrare (logging). Ultima are un 
caracter limitat (de exemplu, art. 62 al Legii Marii Britanii privind protecţia datelor  din 
2018 (2018 UK Data Protection Act) stabileşte: 
 
Logging 

Articolul 30 
Evidențele activităților de prelucrare 
 
(1)   Fiecare operator și, după caz, reprezentantul acestuia 
păstrează o evidență a activităților de prelucrare desfășurate sub 
responsabilitatea lor. Respectiva evidență cuprinde toate 
următoarele informații: 
(a) numele și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale 
operatorului asociat, ale reprezentantului operatorului și ale 
responsabilului cu protecția datelor; 
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(1) A controller (or, where personal data is processed on behalf of the controller by a 
processor, the processor) must keep logs for at least the following processing operations 
in automated processing systems— 
(a) collection; 
(b) alteration; 
(c) consultation; 
(d) disclosure (including transfers); 
(e) combination; 
(f) erasure. 
(2) The logs of consultation must make it possible to establish— 
(a) the justification for, and date and time of, the consultation, and 
(b) so far as possible, the identity of the person who consulted the data. 
(3) The logs of disclosure must make it possible to establish— 
(a) the justification for, and date and time of, the disclosure, and 
(b) so far as possible— 
(i) the identity of the person who disclosed the data, and 
(ii) the identity of the recipients of the data. 
(4) The logs kept under subsection (1) may be used only for one or more of the following 
purposes— 
(a) to verify the lawfulness of processing; 
(b) to assist with self-monitoring by the controller or (as the case may be) the processor, 
including the conduct of internal disciplinary proceedings; 
(c) to ensure the integrity and security of personal data; 
(d) the purposes of criminal proceedings. 
 

Art. 36 (1) Se propune introducerea sintagmei „după caz” după sintagma „printre altele”, precum şi 
excluderea sintagmei „destinatarul, precum şi entităţile care nu sunt considerate a fi 
destinatari (organele de ocrotire a legii), terţul”, aşa cum prevede art. 32(1) din 
Regulament. Măsurile respective se iau numai de persoanele care prelucrează date 
personale. Persoanele care prelucrează date personale au statut de operator sau de 
persoană împuternicită de operator. Dacă destinatarul, terţul şi entităţile care nu sunt 
considerate a fi destinatari (organele de ocrotire a legii) prelucrează date personale, vor fi 
obligate să ia măsurile respective în calitate de operator sau de persoană împuternicită de 
operator. Dacă destinatarul, terţul şi entităţile care nu sunt considerate a fi destinatari 
(organele de ocrotire a legii) nu prelucrează date personale, ele nu au obligaţia de a lua 
măsuri respective. Măsurile enumerate în alin. (1) nu pot fi considerate adecvate pentru 
fiecare caz. De exemplu, asigurarea securităţii fizice a spaţiului unde se prelucrează datele 
personale nu este relevantă în cazului unui magazin în care sunt comercializate servicii de 
comunicaţii electronice, deoarece utilizatorii finali trebuie să aibă acces în magazin pentru 
a încheia, modifica sau înceta contractele respective. Lista concretă de măsuri va fi 
specifică fiecărui caz.  
 

Articolul 32 
Securitatea prelucrării 
(1)   Având în vedere stadiul actual al dezvoltării, costurile 
implementării și natura, domeniul de aplicare, contextul și 
scopurile prelucrării, precum și riscul cu diferite grade de 
probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile 
persoanelor fizice, operatorul și persoana împuternicită de acesta 
implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în 
vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui 
risc, incluzând printre altele, după caz: 
 

Art. 36 (1) (k) Lit. k) din alin. (1) al art. 36 nu se regăsește în Regulament. Se propune excluderea 
acestuia. 
 

Articolul 32 
Securitatea prelucrării 
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(1)   Având în vedere stadiul actual al dezvoltării, costurile 
implementării și natura, domeniul de aplicare, contextul și 
scopurile prelucrării, precum și riscul cu diferite grade de 
probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile 
persoanelor fizice, operatorul și persoana împuternicită de acesta 
implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în 
vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui 
risc, incluzând printre altele, după caz: 
(a) pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal; 
(b) capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, 
disponibilitatea și rezistența continue ale sistemelor și serviciilor 
de prelucrare; 
(c) capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter 
personal și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc 
un incident de natură fizică sau tehnică; 
(d) un proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodice 
ale eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a 
garanta securitatea prelucrării. 
(2) La evaluarea nivelului adecvat de securitate, se ține seama în 
special de riscurile prezentate de prelucrare, generate în special, 
în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, 
modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la 
datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-
un alt mod. 
(3) Aderarea la un cod de conduită aprobat, menționat la articolul 
40, sau la un mecanism de certificare aprobat, menționat la 
articolul 42, poate fi utilizată ca element prin care să se 
demonstreze îndeplinirea cerințelor prevăzute la alineatul (1) din 
prezentul articol. 
(4) Operatorul și persoana împuternicită de acesta iau măsuri 
pentru a asigura faptul că orice persoană fizică care acționează 
sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite de 
operator și care are acces la date cu caracter personal nu le 
prelucrează decât la cererea operatorului, cu excepția cazului în 
care această obligație îi revine în temeiul dreptului Uniunii sau al 
dreptului intern. 
 

Art. 36 (1) (l) Se propune înlocuirea sintagmei „5 ani” cu sintagma „un an”, deoarece termenul indicat 
de păstrare a evidenţilor este excesiv. Termenele de păstrare a datelor personale sunt 
mult mai mici (de exemplu, 1 an în cazul serviciilor de telefonie).  
 
Totodată, menționăm despre neclaritatea definiției termenului de “sistem de audit”. 
 

Articolul 32 
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Art. 36 (1) (n) Se propune înlocuirea sintagmei „efectuarea anuală” cu sintagma „efectuarea periodică” 
sau „efectuarea cel puţin o dată la doi ani”, deoarece cerinţa privind efectuarea anuală a 
controlului interne de securitate este excesivă.  
 

Articolul 32 

Art. 49 Se propune completarea cu un nou alin. (9): „Deciziile adoptate de Centru în temeiul 
prevederilor prezentei legi în vigoare anterior, inclusiv art. 32 alin. (3), rămân în vigoare 
până când sunt modificate, înlocuite sau abrogate de o decizie a Centrului adoptată în 
conformitate cu alineatul (3) sau (5) din prezentul articol.”, aşa cum prevede recitalul (171) 
şi art. 45(8) din Regulament. 
 

Recitalul (171) din Regulament. 
 

Art. 50 Se propune reintroducerea alineatului care stabilește că autorizațiile emise de Centru în 
temeiul art. 32 alin. (3) din redacția anterioară a prezentei legi rămân valabile până la 
modificarea, abrogarea sau înlocuirea lor de către Centru, aşa cum prevede recitalul (171) 
şi art. 45(8) din Regulament. 

Articolul 45 
Transferuri în temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al 
nivelului de protecție 
(9) Deciziile adoptate de Comisie în temeiul articolului 25 
alineatul (6) din Directiva 95/46/CE rămân în vigoare până când 
sunt modificate, înlocuite sau abrogate de o decizie a Comisiei 
adoptată în conformitate cu alineatul (3) sau (5) din prezentul 
articol. 
 

Art. 50(5) Se propune excluderea alin. (5), deoarece articolul corespondent din Regulament (46) nu 
prevede răspunderea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator în cazul 
transfrontalier de date în baza garanțiilor adecvate. Această normă intră în contradicție cu 
art. 88 din lege (respectiv art. 82(3) din Regulament) care prevăd că operatorul sau a 
persoana împuternicită de operator se exonerează de răspundere dacă dovedesc că nu 
sunt răspunzători în nici un fel pentru evenimentul care a cauzat prejudiciul, precum şi art. 
29(3) din lege, potrivit căruia operatorul este responsabil de prelucrarea datelor, cu 
excepția situațiilor în care operatorul poate dovedi că persoana împuternicită de operator 
nu respectă cerințele contractului sau a altui act juridic sau au fost încălcate prevederile 
legale.  

Articolul 46 
Transferuri în baza unor garanții adecvate 
 
(1)   În absența unei decizii în temeiul articolului 45 alineatul (3), 
operatorul sau persoana împuternicită de operator poate 
transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o 
organizație internațională numai dacă operatorul sau persoana 
împuternicită de operator a oferit garanții adecvate și cu condiția 
să existe drepturi opozabile și căi de atac eficiente pentru 
persoanele vizate. 
(2)   Garanțiile adecvate menționate la alineatul 1 pot fi furnizate 
fără să fie nevoie de nicio autorizație specifică din partea unei 
autorități de supraveghere, prin: 
(a) un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic și 
executoriu între autoritățile sau organismele publice; 
(b) reguli corporatiste obligatorii în conformitate cu articolul 47; 
(c) clauze standard de protecție a datelor adoptate de Comisie în 
conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 
93 alineatul (2); 
(d) clauze standard de protecție a datelor adoptate de o 
autoritate de supraveghere și aprobate de Comisie în 
conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 
93 alineatul (2); 
(e) un cod de conduită aprobat în conformitate cu articolul 40, 
însoțit de un angajament obligatoriu și executoriu din partea 
operatorului sau a persoanei împuternicite de operator din țara 
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terță de a aplica garanții adecvate, inclusiv cu privire la drepturile 
persoanelor vizate; sau 
(f) un mecanism de certificare aprobat în conformitate cu articolul 
42, însoțit de un angajament obligatoriu și executoriu din partea 
operatorului sau a persoanei împuternicite de operator din țara 
terță de a aplica garanții adecvate, inclusiv cu privire la drepturile 
persoanelor vizate. 
(3) Sub rezerva autorizării din partea autorității de supraveghere 
competente, garanțiile adecvate menționate la alineatul (1) pot fi 
furnizate de asemenea, în special, prin: 
(a) clauze contractuale între operator sau persoana împuternicită 
de operator și operatorul, persoana împuternicită de operator 
sau destinatarul datelor cu caracter personal din țara terță sau 
organizația internațională; sau 
 
(b) dispoziții care urmează să fie incluse în acordurile 
administrative dintre autoritățile sau organismele publice, care 
includ drepturi opozabile și efective pentru persoanele vizate. 
(4) Autoritatea de supraveghere aplică mecanismul pentru 
asigurarea coerenței menționat la articolul 63, în cazurile 
menționate la alineatul (3) din prezentul articol. 
(5) Autorizațiile acordate de un stat membru sau de o autoritate 
de supraveghere în temeiul articolului 26 alineatul (2) din 
Directiva 95/46/CE sunt valabile până la data la care sunt 
modificate, înlocuite sau abrogate, dacă este necesar, de 
respectiva autoritate de supraveghere. Deciziile adoptate de 
Comisie în temeiul articolului 26 alineatul (4) din Directiva 
95/46/CE rămân în vigoare până când sunt modificate, înlocuite 
sau abrogate, dacă este necesar, de o decizie a Comisiei adoptată 
în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol. 
 

 
 

     Propunerile adiționale la proiectul Legii privind protecția datelor cu caracter personal  
Prevederea din 

proiectul de lege 
Propunerile/recomandările înaintate și argumente Prevederea din Regulamentul (UE) 

 Multiple prevederi sunt traduse incorect, ceea ce creează confuzie și respectiv 
denaturează intenția autorilor textului. Se recomandă redactarea normelor juridice 
preluate din Regulamentul 2016/679 sau Directiva 2016/680 în conformitate cu 
traducerea oficială a acestora în limba română, dar ţinând cont de unele erori de 
traducere din limba engleză. 
 

 

preambul ultimul 
alineat 

Este necesar de a preciza care este scopul transpunerii legislaţiei comunitare în domeniu, 
adăugând la sfârşit sintagma „pentru a facilita libera circulaţie a datelor cu caracter 
personal între Republica Moldova şi Uniunea Europeană”.  
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Art. 2 (2) (a); art. 3 Domeniul de aplicare teritoriul este definit prea îngust, în comparaţie cu art. 3 alin. (1) din 
Regulament. „Prezentul regulament se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în 
cadrul activităților unui sediu al unui operator sau al unei persoane împuternicite de 
operator pe teritoriul Uniunii, indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul 
Uniunii”.De asemenea, această normă este în contradicţie cu art. 49 alin. (10) din lege, 
potrivit căruia „Operatorul și persoana împuternicită de operator sunt obligați să 
prelucreze datele personale gestionate în sisteme de evidență aflate în afara teritoriului 
Republicii Moldova în conformitate cu prevederile prezentei legi”.  În acest context, se 
propune de a reformula acest alineat în conformitate cu Regulamentul şi de a adăuga la 
art. 3 definiţia de „sediu”, aşa cum este prevăzut la recitalul (22) din Regulament: „Sediul 
implică exercitarea efectivă și reală a unei activități prin intermediul unor structuri stabile. 
Forma juridică a unor astfel de structuri, prin intermediul unei sucursale sau filiale cu 
personalitate juridică, nu este factorul determinant în această privință”. Această definiţie 
va ajuta, de asemenea, punerea în aplicare a art. 32(1). 
 

Articolul 3 
Domeniul de aplicare teritorial 
(1)   Prezentul regulament se aplică prelucrării datelor cu caracter 
personal în cadrul activităților unui sediu al unui operator sau al 
unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, 
indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul Uniunii. 
 

Art. 2 (2) (c) Se propune de a adăuga sintagma „sau persoanele împuternicite” după cuvântul 
„operatorii”, în concordanţă cu art. 3(2) din Regulament.  
 
Se propune de a preciza când se consideră că operatorul sau persoana împuternicită de 
operator oferă bunuri sau servicii unor persoane vizate care se află pe teritoriul Republicii 
Moldova, aşa cum este prevăzut la recitalul (23) din Regulament: „Pentru a determina 
dacă un astfel de operator sau o astfel de persoană împuternicită de operator oferă bunuri 
sau servicii unor persoane vizate care se află pe teritoriul Republicii Moldova, ar trebui să 
se stabilească dacă este clar că operatorul sau persoana împuternicită de operator 
intenționează să furnizeze bunuri sau servicii persoanelor vizate din Republica Moldova. 
Întrucât simplul fapt că există acces la o pagină web a operatorului, a persoanei 
împuternicite de operator sau a unui intermediar în Republica Moldova, că este disponibilă 
o adresă de e-mail și alte date de contact sau că este utilizată o limbă folosită în general în 
țara terță în care operatorul își are sediul este insuficient pentru a confirma o astfel de 
intenție, factori precum utilizarea unei limbi sau a unei monede utilizate în general în 
Republica Moldova cu posibilitatea de a comanda bunuri și servicii în respectiva limbă sau 
menționarea unor clienți sau utilizatori care se află pe teritoriul Republicii Moldova pot 
conduce la concluzia că operatorul intenționează să ofere bunuri sau servicii unor 
persoane vizate în Republica Moldova.” 
 
Se propune de a preciza când se consideră că activitatea de prelucrare constă în 
monitorizarea comportamentului subiecţilor de date, aşa cum este prevăzut la recitalul 
(24) din Regulament: „Pentru a se determina dacă o activitate de prelucrare poate fi 
considerată ca „monitorizare a comportamentului” persoanelor vizate, ar trebui să se 
stabilească dacă persoanele fizice sunt urmărite pe internet, inclusiv posibila utilizare 
ulterioară a unor tehnici de prelucrare a datelor cu caracter personal care constau în 
crearea unui profil al unei persoane fizice, în special în scopul de a lua decizii cu privire la 
aceasta sau de a analiza sau de a face previziuni referitoare la preferințele personale, 
comportamentele și atitudinile acesteia.” 
 

Articolul 3 
Domeniul de aplicare teritorial 
(2) Prezentul regulament se aplică prelucrării datelor cu caracter 
personal ale unor persoane vizate care se află în Uniune de către 
un operator sau o persoană împuternicită de operator care nu 
este stabilit(ă) în Uniune, atunci când activitățile de prelucrare 
sunt legate de: 
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Art. 2 (2) (d) Se propune mutarea lit. d) la alin. (3) şi redactarea acestei litere în conformitate cu art. 
2(2)(d) din Regulament: „prelucrării datelor cu caracter personal de către autoritățile 
competente în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor, 
sau al executării pedepselor penale, inclusiv al protejării împotriva amenințărilor la adresa 
siguranței publice și al prevenirii acestora”. Asemenea prelucrare ar trebui să facă obiectul 
unei legi aparte. Conform recitalului (19) din Regulament, „Protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente 
în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor, inclusiv al protejării împotriva amenințărilor la adresa siguranței 
publice și al prevenirii acestora, precum și libera circulație a acestor date, face obiectul 
unui act juridic specific al Uniunii. Prin urmare, prezentul regulament nu ar trebui să se 
aplice activităților de prelucrare în aceste scopuri. Cu toate acestea, datele cu caracter 
personal prelucrate de către autoritățile publice în temeiul prezentului regulament, atunci 
când sunt utilizate în aceste scopuri, ar trebui să fie reglementate printr-un act juridic mai 
specific al Uniunii, și anume Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a 
Consiliului. Statele membre pot încredința autorităților competente în sensul Directivei 
(UE) 2016/680 sarcini care nu sunt neapărat îndeplinite în scopul prevenirii, investigării, 
depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor, inclusiv al 
protejării împotriva amenințărilor la adresa siguranței publice și al prevenirii acestora, 
astfel încât prelucrarea datelor cu caracter personal pentru alte scopuri, în măsura în care 
se încadrează în domeniul de aplicare al dreptului Uniunii, să intre în domeniul de aplicare 
al prezentului regulament.”  
 

Articolul 2 
Domeniul de aplicare material 
(2)  Prezentul regulament nu se aplică prelucrării datelor cu 
caracter personal: 
d) de către autoritățile competente în scopul prevenirii, 
investigării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor, sau al 
executării sancțiunilor penale, inclusiv al protejării împotriva 
amenințărilor la adresa siguranței publice și al prevenirii acestora. 
 
Recitalul (19) din Regulamentul (UE). 

Art. 2 (3) (a) Se propune înlocuirea sintagmei „comerciale” cu sintagma „de întreprinzător”, care este o 
noţiune mai largă şi este utilizată pe larg în legislaţia naţională.  
 

 

Art. 3 - date 
personale 

Se propune de a preciza când se consideră că o persoană este identificabilă, aşa cum este 
prevăzut la recitalul (26) din Regulament: „Pentru a se determina dacă o persoană fizică 
este identificabilă, ar trebui să se ia în considerare toate mijloacele, cum ar fi 
individualizarea, pe care este probabil, în mod rezonabil, să le utilizeze fie operatorul, fie o 
altă persoană, în scopul identificării, în mod direct sau indirect, a persoanei fizice 
respective. Pentru a se determina dacă este probabil, în mod rezonabil, să fie utilizate 
mijloace pentru identificarea persoanei fizice, ar trebui luați în considerare toți factorii 
obiectivi, precum costurile și intervalul de timp necesare pentru identificare, ținându-se 
seama atât de tehnologia disponibilă la momentul prelucrării, cât și de dezvoltarea 
tehnologică.” 
 

Recitalul (26) din Regulamentul (UE). 

Art. 3 - categoria 
obişnuită de date 
personale 

Considerăm că „numărul de înmatriculare a automobilului” nu poate fi calificat drept date 
privind o persoană identificată sau identificabilă şi ar trebui exclus. 

Nu a fost identificat. 

Art. 3 - prelucrarea 
datelor personale 

Se propune înlocuirea cuvântului „ alinierea” cu „gruparea”. Totodată, se propune de a 
introduce definiţia noţiunii de „restricţionare a prelucrării”, aşa cum prevede 
Regulamentul: „restricționarea prelucrării - marcarea datelor cu caracter personal stocate 
cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora”. 

Articolul 4 
Definiții 
În sensul prezentului regulament: 
„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni 
efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor 
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de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace 
automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, 
structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, 
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea 
sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau 
combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; 
  
„restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu 
caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea 
viitoare a acestora. 
 

Art. 3 - date 
biometrice 

Se propune de a include următoarea precizare, aşa cum prevede recitalul (51) din 
Regulament: „Fotografiile intră sub incidența definiției datelor biometrice doar în cazurile 
în care sunt prelucrate prin mijloace tehnice specifice care permit identificarea unică sau 
autentificarea unei persoane fizice”. 

Recitalul (51) 
[...] Prelucrarea fotografiilor nu ar trebui să fie considerată în mod 
sistematic ca fiind o prelucrare de categorii speciale de date cu 
caracter personal, întrucât fotografiile intră sub incidența 
definiției datelor biometrice doar în cazurile în care sunt 
prelucrate prin mijloace tehnice specifice care permit 
identificarea unică sau autentificarea unei persoane fizice.  
 

Art. 3 - operator Se propune de a completa cu următoarea sintagmă din definiţia noţiunii similare din 
Regulament: „atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin legislaţia 
Republicii Moldova, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia sunt 
prevăzute în legislaţia Republicii Moldova”. Definiţia noţiunii de „operator” nu include 
„persoanele autorizate” şi nici „persoanele care prelucrează datele personale”, care pot fi 
şi persoanele împuternicite de operator. 
 
De asemenea, în definiția noțiunii operator din Regulament nu se regăsește cuvântul 
„intenție”. 

Articolul 4 
Definiții 
În sensul prezentului regulament:  
„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea 
publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu 
altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu 
caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării 
sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul 
sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi 
prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern; 
 

Art. 3 - prelucrarea 
transfrontalieră de 
date personale 

Se propune de a expune această definiţie, care este confuză, în conformitate cu definiţia 
noţiunii similare din Regulament:  

(a) prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităților sediilor din 
mai multe state ale unui operator sau ale unei persoane împuternicite de operator, dacă 
operatorul sau persoana împuternicită de operator are sedii în cel puțin două state, unul 
dintre care este Republica Moldova; sau 

(b) prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităților unui singur 
sediu al unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul unui stat, 
dar care afectează în mod semnificativ sau este susceptibilă de a afecta în mod semnificativ 
subiecții de date din alt stat, unul din aceste state fiind Republica Moldova”. 

Articolul 4 
Definiții 
În sensul prezentului regulament:  
„prelucrare transfrontalieră” înseamnă: 

(a) fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc 
în contextul activităților sediilor din mai multe state 
membre ale unui operator sau ale unei persoane 
împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, dacă 
operatorul sau persoana împuternicită de operator are 
sedii în cel puțin două state membre; sau 

(b) fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc 
în contextul activităților unui singur sediu al unui 
operator sau al unei persoane împuternicite de operator 
pe teritoriul Uniunii, dar care afectează în mod 
semnificativ sau este susceptibilă de a afecta în mod 
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semnificativ persoane vizate din cel puțin două state 
membre. 
 

Art. 3 - persoană 
împuternicită de 
operator 

Se propune de a exclude sintagma „sau persoană autorizată”, care este o tautologie. 
 
De asemenea, se propune excluderea celei de a 2-a sintagme, deoarece nu este prevăzută 
de GDPR și ar putea contribui la intrepretări duale a legii (i.e. aceeași instituție poate aibă 
statut de operator pentru anumite activități [cele de bază] și totodată persoană 
împuternicită pentru alte activități [adiționale]). 
 

Articolul 4 
Definiții 
În sensul prezentului regulament: 
„persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică 
sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care 
prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului; 

Art. 3 - sistem de 
evidenţă 

Se propune de a exclude sintagma „şi informatice”, deoarece sistemul informatic, adică 
calculatorul, nu este un sistem de evidenţă. Sistemul informatic poate fi doar suport 
pentru un sistem de evidenţă. De asemenea, se propune de a completa a doua frază cu 
următoarea sintagmă „cu condiţia că acestea să fie structurate în conformitate cu criterii 
specifice”, deoarece, fără asemenea condiţie, fraza respectivă induce în eroare, lărgind 
domeniul de aplicare a prezentei legi în contradicţie cu recitalul (15) din Regulament.  

Articolul 4 
Definiții 
În sensul prezentului regulament: 
„sistem de evidență a datelor” înseamnă orice set structurat de 
date cu caracter personal accesibile conform unor criterii 
specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după 
criterii funcționale sau geografice. 

Art. 3 - destinatar Se propune de a exclude din definiţie sintagmele „sau persoane autorizate”. Sintagma 
exclusă nu se conţine în definiţia noţiunii similare din Regulament şi denaturează sensul 
acestei noţiuni. 

Articolul 4 
Definiții 
În sensul prezentului regulament: 
„destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea 
publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate 
datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte 
terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot 
comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite 
anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern 
nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către 
autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în 
materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile 
prelucrării. 
 

Art. 3 - anonimizare Se propune de a exclude textul „să nu poată fi identificată sau să ducă la identificarea 
subiectului de dat, astfel încât detaliile privind circumstanţele personale sau materiale”, 
care este redundant. 
 

 

Art. 3 - organ de 
ocrotire a legii 

Se propune modificarea noţiunii (care este confuză şi incompletă) conform art. 3 din 
Directiva 2016/680:  
„a) orice autoritate publică competentă în materie de prevenire, depistare, investigare sau 
urmărire penală a infracțiunilor sau de executare a pedepselor, inclusiv în materie de 
protejare împotriva amenințărilor la adresa securității publice și de prevenire a acestora; 
sau  
b) orice alt organ sau entitate împuternicit(ă) de legislaţia în vigoare să exercite autoritate 
publică și competențe publice în scopul în prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi 
penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor, inclusiv al protejării împotriva 
amenințărilor la adresa securității publice și al prevenirii acestora”. 

Art. 3 din Directiva 2016/680. 
Definiții 
În sensul prezentei directive: 
„autoritate competentă” înseamnă: 

(a) orice autoritate publică competentă în materie de 
prevenire, depistare, investigare sau urmărire penală a 
infracțiunilor sau de executare a pedepselor, inclusiv în 
materie de protejare împotriva amenințărilor la adresa 
securității publice și de prevenire a acestora; sau 
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(b) orice alt organism sau entitate împuternicit(ă) de dreptul 
intern să exercite autoritate publică și competențe 
publice în scopul în prevenirii, depistării, investigării sau 
urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării 
pedepselor, inclusiv al protejării împotriva amenințărilor 
la adresa securității publice și al prevenirii acestora; 
 

Art. 3 - întreprindere Se propune de a înlocui termenul „parteneriate” cu termenul „societăţi civile”, care redă 
mai exact sensul termenului respectiv din limba engleză. 

Articolul 4 
Definiții 
În sensul prezentului regulament: 
„întreprindere” înseamnă o persoană fizică sau juridică ce 
desfășoară o activitate economică, indiferent de forma juridică a 
acesteia, inclusiv parteneriate sau asociații care desfășoară în 
mod regulat o activitate economică; 
 

Art. 3 Se recomandă definirea noţiunii de „mijloace de prelucrare”. 
 

 

Art. 5 Se recomandă transpunerea art. 6 (2) şi (3) din Regulament, care reglementează condiţiile 
de prelucrare atunci când aceasta are loc în virtutea unei obligaţii legale sau în interesul 
public. Această normă va constitui un cadru de referinţă pentru alte acte normative care 
prevăd temeiuri de prelucrare a datelor personale. 

Articolul 6 
Legalitatea prelucrării 
(2)   Statele membre pot menține sau introduce dispoziții mai 
specifice de adaptare a aplicării normelor prezentului regulament 
în ceea ce privește prelucrarea în vederea respectării 
alineatului (1) literele (c) și (e) prin definirea unor cerințe specifice 
mai precise cu privire la prelucrare și a altor măsuri de asigurare a 
unei prelucrări legale și echitabile, inclusiv pentru alte situații 
concrete de prelucrare, astfel cum este prevăzut în capitolul IX. 
(3)   Temeiul pentru prelucrarea menționată la alineatul (1) 
literele (c) și (e) trebuie să fie prevăzut în: 
(a) dreptul Uniunii; sau 
b) dreptul intern care se aplică operatorului. 
 
Scopul prelucrării este stabilit pe baza respectivului temei juridic 
sau, în ceea ce privește prelucrarea menționată la alineatul (1) 
litera (e), este necesar pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate 
în interes public sau în cadrul exercitării unei funcții publice 
atribuite operatorului. Respectivul temei juridic poate conține 
dispoziții specifice privind adaptarea aplicării normelor 
prezentului regulament, printre altele: condițiile generale care 
reglementează legalitatea prelucrării de către operator; tipurile 
de date care fac obiectul prelucrării; persoanele vizate; entitățile 
cărora le pot fi divulgate datele și scopul pentru care respectivele 
date cu caracter personal pot fi divulgate; limitările legate de 
scop; perioadele de stocare; și operațiunile și procedurile de 
prelucrare, inclusiv măsurile de asigurare a unei prelucrări legale 
și echitabile cum sunt cele pentru alte situații concrete de 
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prelucrare astfel cum sunt prevăzute în capitolul IX. Dreptul 
Uniunii sau dreptul intern urmărește un obiectiv de interes public 
și este proporțional cu obiectivul legitim urmărit. 
 

Art. 6 (1) Se propune excluderea sintagmelor „inclusiv”, „inalienabil” şi „reglementare”. Parlamentul 
poate oricând modifica legislaţia în vigoare şi modifica competenţa Centrului sau lichida 
Centrul. De asemenea, stabilirea politicilor statului în diferite domenii ţine de competenţa 
organului legislativ. Se recomandă reformularea acestui alineat în conformitate cu art. 
51(1) din Regulament: „Centrul este autoritatea publică responsabilă de monitorizarea 
aplicării prezentei legi, în vederea protejării drepturilor și libertăților fundamentale ale 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea”. 

Articolul 51 
Autoritatea de supraveghere 
(1)   Fiecare stat membru se asigură că una sau mai multe 
autorități publice independente sunt responsabile de 
monitorizarea aplicării prezentului regulament, în vederea 
protejării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea și în vederea facilitării liberei 
circulații a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii 
(„autoritatea de supraveghere”). 
 

Art. 6 (3) Se propune excluderea alin. (3), deoarece RM nu este membru UE şi legislaţia UE nu este 
izvor de drept în RM. De asemenea, această normă creează o incertitudine privind 
aplicabilitatea legislaţiei UE, deoarece Centrului i se acordă dreptul, dar nu i se impune 
obligaţia să aplice legislaţia UE. În acest context, persoanele fizice şi juridice nu pot 
cunoaşte care este legea pe care trebuie să o respecte şi nu pot să prevadă consecinţele 
comportamentului său, fapt prin care se încalcă art. 23 (2) din Constituţie.      
 

 

Art. 6 (4) Se propune reformularea celei de a doua fraze, care este confuză. 
 

 

Art. 8 (3) Se propune reformularea/precizarea alin. (3), care este vag şi imprecis (nu este indicat clar 
cine acordă consimţământul: subiectul de date sau tutela (curatela) acestuia; ce se 
înţelege prin „situaţie specifică” care „necesită” obţinerea consimţământului în altă formă, 
autenticitatea cui trebuie demonstrată (în ceea ce priveşte forma consimţământului, 
această normă este redundantă, deoarece nu adaugă nimic la cerinţele generale). De 
asemenea, nu sunt indicate persoane care pot acorda consimţământul în numele 
persoanelor fără sau cu capacitatea de exerciţiu limitată, care nu sunt minori. În general, 
Regulamentul nu prevede asemenea normă. Ultima frază ar trebui mutată la alin. (4), aşa 
cum prevede art. 8 din Regulament, deoarece se referă exclusiv la minorii cu vârsta mai 
mică de 14 ani. 
 

 

Art. 8 (4) Se propune reformularea/precizarea alin. (4), care este vag şi imprecis: În cazul serviciilor 
ale societăţii informaţionale oferite „în mod direct”, cum poate verifica operatorul dacă 
părintele a acordat consimţământul în cazul în care consimţământul este dat de minor la 
distanţă (online), ce se înţelege prin a „autoriza consimţământul”? De asemenea, această 
normă poate fi completată cu prevederile art. 8(3) din Regulament.   

Articolul 8 
Condiții aplicabile în ceea ce privește consimțământul copiilor în 
legătură cu serviciile societății informaționale 
(1)   În cazul în care se aplică articolul 6 alineatul (1) litera (a), în 
ceea ce privește oferirea de servicii ale societății informaționale în 
mod direct unui copil, prelucrarea datelor cu caracter personal 
ale unui copil este legală dacă copilul are cel puțin vârsta de 16 
ani. Dacă copilul are sub vârsta de 16 ani, respectiva prelucrare 
este legală numai dacă și în măsura în care consimțământul 
respectiv este acordat sau autorizat de titularul răspunderii 
părintești asupra copilului. 
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Art. 8 (7) Se propune reformularea alin. (7), care este vag şi imprecis: legea nu prevede că 
consimţământul se dă necondiţionat, dimpotrivă acesta este întotdeauna condiţionat prin 
limitarea volumului de date, scopurilor şi termenelor de prelucrare, etc. Mai degrabă, 
aceste criterii au însemnătate pentru evaluarea legalităţii prelucrării datelor atunci când 
prelucrarea se bazează pe art. 5 alin. (1) lit. a). De asemenea, această normă poate fi 
completată cu prevederile art. 7(4) din Regulament.   
 

Articolul 7 

Art. 8 (8) Se propune excluderea alin. (8), care nu este prevăzut de Regulament şi limitează 
nejustificat forma în care se poate obţine consimţământul pentru prelucrarea datelor 
personale. 
 

Articolul 7 

Art. 8 (10) Se propune excluderea alin. (10), care nu este prevăzut de Regulament. Dacă subiectul de 
date este de acord cu o anumită prelucrare (volumul de date, scopurile, etc.), nu există o 
justificare (interes general) pentru intervenţia Centrului. 
 

Articolul 7 

Art. 9 (2) (f) Se propune completarea alin. (2) lit. f) în conformitate cu recitalul (52) din Regulament: 
„De asemenea, prelucrarea unor asemenea date cu caracter personal se permite, prin 
derogare, atunci când este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui 
drept în justiție, indiferent dacă are loc în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe sau în 
cadrul unei proceduri administrative sau a unei proceduri extrajudiciare.” 
 

Recitalul (52) din Regulament. 

Art. 9 (2) (g) Se propune reformularea alin. (2) lit. g), deoarece drepturile subiecţilor de date sunt 
limitate în cazul prelucrării în scopul combaterii criminalităţii. 
 

 

Art. 9 (3) Se propune completarea art. 9(3) în conformitate cu art. 9(3) din Regulament, care 
prevede că obligaţia de păstrare  secretului profesional sau de confidenţialitate trebuie să 
prevăzută de legislaţia în vigoare sau normele stabilite de organismul naţional competent. 

Articolul 9 
Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal 
(3)   Datele cu caracter personal menționate la alineatul (1) pot fi 
prelucrate în scopurile menționate la alineatul (2) litera (h) în 
cazul în care datele respective sunt prelucrate de către un 
profesionist supus obligației de păstrare a secretului profesional 
sau sub responsabilitatea acestuia, în temeiul dreptului Uniunii 
sau al dreptului intern sau în temeiul normelor stabilite de 
organisme naționale competente sau de o altă persoană supusă, 
de asemenea, unei obligații de confidențialitate în temeiul 
dreptului Uniunii sau al dreptului intern ori al normelor stabilite 
de organisme naționale competente. 
 

Art. 9 Se propune completarea art. 9 în conformitate cu art. 10 din Regulament. Articolul 10 
Prelucrarea de date cu caracter personal referitoare la 
condamnări penale și infracțiuni 
Prelucrarea de date cu caracter personal referitoare la 
condamnări penale și infracțiuni sau la măsuri de securitate 
conexe în temeiul articolului 6 alineatul (1) se efectuează numai 
sub controlul unei autorități de stat sau atunci când prelucrarea 
este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern care 
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prevede garanții adecvate pentru drepturile și libertățile 
persoanelor vizate. Orice registru cuprinzător al condamnărilor 
penale se ține numai sub controlul unei autorități de stat. 
 

Art. 11 (1) Se propune excluderea alin. (1), deoarece este confuz. Ce se înţelege prin sintagma 
„scopul colectării este indispensabil în legătură cu serviciul furnizat sau cu un anumit caz”? 
Recitalul (39) din Regulament prevede doar că „Datele cu caracter personal ar trebui să fie 
adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt 
prelucrate.”. 
 

Recitalul (39) din Regulament. 

Art. 11 (3) Se propune excluderea cuvântului „original”, deoarece acesta limitează posibilitatea 
actualizării datelor personale numai în prezenţa fizică a subiectului de date, nu şi de la 
distanţă (online, e-mail, fax, mesaj, etc.). 
 

 

Art. 12 (3) Se propune reformularea alin. (3), care este confuz, ambiguu şi incomplet. Legiuitorul 
stabileşte derogările de la prevederile prezentei legi  după evaluarea faptului dacă 
asemenea derogări sunt necesare privind asigurarea echilibrului între dreptul la protecţia 
datelor personale şi dreptul la exprimare şi la informare. Aceasta este logica recitalului 
(153) din Regulament. Operatorii nu sunt cei care trebuie să evalueze existenţa unui 
asemenea echilibru. Nici Centrul nu trebuie să facă asemenea evaluare ex-post. În ultimul 
caz, legea şi-ar pierde caracterul previzibil, contrar art. 23 alin. (2) din Constituţie. De 
asemenea, art. 85(2) din Regulament prevede că derogări se fac inclusiv de la capitolul II 
„Principii” (respectiv art. 4-11 din lege), întreg capitolul III „drepturile  subiecţilor de date” 
(respectiv cap. III din lege), capitolul IV „operatorul şi persoana împuternicită de operator” 
(respectiv cap. IV din lege), cap. V „transmiterea transfrontalieră a datelor personale” 
(respectiv cap. VI din lege).   

Recitalul (153) din Regulament. 
Articolul 85 
Prelucrarea și libertatea de exprimare și de informare 
(1)   Prin intermediul dreptului intern, statele membre asigură un 
echilibru între dreptul la protecția datelor cu caracter personal în 
temeiul prezentului regulament și dreptul la libertatea de 
exprimare și de informare, inclusiv prelucrarea în scopuri 
jurnalistice sau în scopul exprimării academice, artistice sau 
literare. 
(2)   Pentru prelucrarea efectuată în scopuri jurnalistice sau în 
scopul exprimării academice, artistice sau literare, statele 
membre prevăd exonerări sau derogări de la dispozițiile 
capitolului II (principii), ale capitolului III (drepturile persoanei 
vizate), ale capitolului IV (operatorul și persoana împuternicită de 
operator), ale capitolului V (transferul datelor cu caracter 
personal către țări terțe sau organizații internaționale), ale 
capitolului VI (autorități de supraveghere independente), ale 
capitolului VII (cooperare și coerență) și ale capitolului IX (situații 
specifice de prelucrare a datelor) în cazul în care acestea sunt 
necesare pentru a asigura un echilibru între dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal și libertatea de exprimare și de 
informare. 
(3)   Fiecare stat membru informează Comisia cu privire la 
dispozițiile de drept intern pe care le-a adoptat în temeiul 
alineatului (2) precum și, fără întârziere, cu privire la orice act 
legislativ de modificare sau orice modificare ulterioară a acestora. 
 

Art. 12 (3) (a) Se propune excluderea lit. a), deoarece condiţionările expuse la această literă îngrădesc 
efectiv exercitarea libertăţii de exprimare şi de informare de către jurnalişti.  
 

Articolul 85 

Art. 12(5) Se propune reformularea alin. (5), care este confuz.  Articolul 85 
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Art. 12 Se propune completarea art. 12 cu prevederile art. 86 din Regulament privind exercitarea 
dreptului de acces la documentele oficiale care conţin date personale. 

Articolul 85 
Articolul 86 
Prelucrarea și accesul public la documente oficiale 
Datele cu caracter personal din documentele oficiale deținute de 
o autoritate publică sau de un organism public sau privat pentru 
îndeplinirea unei sarcini care servește interesului public pot fi 
divulgate de autoritatea sau organismul respectiv în conformitate 
cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern sub incidența căruia intră 
autoritatea sau organismul, pentru a stabili un echilibru între 
accesul public la documente oficiale și dreptul la protecția datelor 
cu caracter personal în temeiul prezentului regulament. 
 

Art. 14 (4)-(5) Se propune includerea unor alineate similare la art. 15 şi 16, în conformitate cu art. 89(1) 
şi (4) din Regulament. 

Articolul 89 
Garanții și derogări privind prelucrarea în scopuri de arhivare în 
interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în 
scopuri statistice 
(1)   Prelucrarea în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri 
de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice are loc 
cu condiția existenței unor garanții corespunzătoare, în 
conformitate cu prezentul regulament, pentru drepturile și 
libertățile persoanelor vizate. Respectivele garanții asigură faptul 
că au fost instituite măsuri tehnice și organizatorice necesare 
pentru a se asigura, în special, respectarea principiului reducerii la 
minimum a datelor. Respectivele măsuri pot include 
pseudonimizarea, cu condiția ca respectivele scopuri să fie 
îndeplinite în acest mod. Atunci când respectivele scopuri pot fi 
îndeplinite printr-o prelucrare ulterioară care nu permite sau nu 
mai permite identificarea persoanelor vizate, scopurile respective 
sunt îndeplinite în acest mod. 
(4)   În cazul în care prelucrarea menționată la alineatele (2) și (3) 
servește în același timp și altui scop, derogările se aplică numai 
prelucrării în scopurile menționate la alineatele respective. 
 

Art. 17 (1) Se propune inserarea textului „ia măsuri adecvate pentru a furniza” după cuvântul 
„operatorul”, așa precum prevede art. 12 (1) din Regulament, în activitatea practică 
putând exista situații care ar necesita efort disproporționat din partea operatorului, 
proiectul în varianta actuală nelăsând loc pentru adaptarea măsurilor. 

Articolul 12 
Transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de 
exercitare a drepturilor persoanei vizate 
(1)   Operatorul ia măsuri adecvate pentru a furniza persoanei 
vizate orice informații menționate la articolele 13 și 14 și orice 
comunicări în temeiul articolelor 15-22 și 34 referitoare la 
prelucrare, într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor 
accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu, în special pentru orice 
informații adresate în mod specific unui copil. Informațiile se 
furnizează în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este 
oportun, în format electronic. La solicitarea persoanei vizate, 
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informațiile pot fi furnizate verbal, cu condiția ca identitatea 
persoanei vizate să fie dovedită prin alte mijloace. 
 

Art. 18 (1) (c) Se propune excluderea sintagmei „categoriile de date personale”, care nu este prevăzută 
la art. 13(1)(c) din Regulament şi este inutilă în situaţia asemenea informaţii sunt furnizate 
în momentul colectării datelor personale, adică subiectul de date cunoaşte care sunt 
categoriile de date colectate în virtutea faptului că acestea sunt colectat nemijlocit de la 
subiectul de date. 
 

Articolul 13 
Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter 
personal sunt colectate de la persoana vizată 
(c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, 
precum și temeiul juridic al prelucrării. 

Art. 18 (1) (f) Se propune reformularea acestei litere în conformitate cu art. 13(1)(f) din Regulament: 
„dacă este cazul, intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către o țară 
terță sau o organizație internațională și existența sau absența unei prevederi legale sau a 
unei decizii a Centrului privind nivelul adecvat de protecţie sau, în cazul transferurilor 
menționate la art. 50, 51 şi 53 alin. (2), o trimitere la garanțiile adecvate sau 
corespunzătoare și la mijloacele de a obține o copie a acestora, în cazul în care acestea au 
fost puse la dispoziție”. 

Articolul 13 
Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter 
personal sunt colectate de la persoana vizată 
f) dacă este cazul, intenția operatorului de a transfera date cu 
caracter personal către o țară terță sau o organizație 
internațională și existența sau absența unei decizii a Comisiei 
privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menționate 
la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea 
paragraf, o trimitere la garanțiile adecvate sau corespunzătoare și 
la mijloacele de a obține o copie a acestora, în cazul în care 
acestea au fost puse la dispoziție. 
 

Art. 18 (2) (a) Se propune excluderea sintagmei „inclusiv şi acţiunile întreprinse asupra acestora la 
atingerea scopurilor pentru care au fost prelucrate”, care nu este prevăzută la art. 13(2)(a) 
din Regulament, este irelevantă şi nu face decât să mărească povara administrativă asupra 
operatorilor. 

Articolul 13 
Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter 
personal sunt colectate de la persoana vizată 
În plus față de informațiile menționate la alineatul (1), în 
momentul în care datele cu caracter personal sunt obținute, 
operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informații 
suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și 
transparentă: 
(a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal 
sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a 
stabili această perioadă; 
 

Art. 19 (1) (f) Se propune de a introduce sintagma „către o” înainte de sintagma „organizaţie 
internaţională” (pentru claritate şi conform art. 14(1)(f) din Regulament), sintagma „unei 
prevederi legale sau a” înainte de sintagma „unei decizii a Centrului” (de genul celei de la 
art. 50 alin. (3) din Lege), precum şi la sfârşit sintagma „o trimitere la garanţiile adecvate 
sau corespunzătoare şi la mijloacele de a obţine o copie a acestora, în cazul în care acestea 
au fost puse la dispoziţie”. 

Articolul 14 
Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter 
personal nu au fost obținute de la persoana vizată 
(1) În cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute 
de la persoana vizată, operatorul furnizează persoanei vizate 
următoarele informații: 
(f) dacă este cazul, intenția operatorului de a transfera date cu 
caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță sau o 
organizație internațională și existența sau absența unei decizii a 
Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor 
menționate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al 
doilea paragraf, o trimitere la garanțiile adecvate sau 



33 
 

corespunzătoare și la mijloacele de a obține o copie a acestora, în 
cazul în care acestea au fost puse la dispoziție. 
 

Art. 19 (2) (d) Se propune de a introduce sintagma „efectuate pe baza consimțământului” după cuvântul 
„prelucrării”, pentru claritate şi conform art. 14(2)(d) din Regulament. 

Articolul 14 
Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter 
personal nu au fost obținute de la persoana vizată 
(2) Pe lângă informațiile menționate la alineatul (1), operatorul 
furnizează persoanei vizate următoarele informații necesare 
pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă în ceea ce 
privește persoana vizată: 
(d) atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) 
litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a), existența 
dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a 
afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului 
înainte de retragerea acestuia. 
 

Art. 19 (2) (f) Se propune de a înlocui sintagma „provenienţa surselor accesibile public” cu sintagma 
„dacă acestea provin din surse disponibile public. În cazul în care originea datelor cu 
caracter personal nu poate fi comunicată subiectului de date din cauză că au fost utilizate 
surse diverse, se furnizează informații generale”, aşa cum prevede art. art. 14(2)(f) şi 
recitalul (61) din Regulament. „Provenienţa surselor” este o tautologie, iar Regulamentul 
nu obligă operatorul să indice exact în asemenea comunicare sursele disponibile public.   

Articolul 14 
Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter 
personal nu au fost obținute de la persoana vizată 
(2) Pe lângă informațiile menționate la alineatul (1), operatorul 
furnizează persoanei vizate următoarele informații necesare 
pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă în ceea ce 
privește persoana vizată: 
(f) sursa din care provin datele cu caracter personal și, dacă este 
cazul, dacă acestea provin din surse disponibile public. 
 

Art. 19 (5) (b) Se propune de a muta sintagma „şi interesele legitime” înainte de sintagma „subiectului de 
date”. 

 
 
 

Art. 19 (5) (d) Se propune reformularea acestei litere în conformitate cu art. 14(5)(d) din Regulament: „în 
cazul în care datele cu caracter personal trebuie să rămână confidențiale în temeiul unei 
obligații de secret profesional reglementate de legislaţia în vigoare, inclusiv al unei obligații 
legale de a păstra secretul”. Varianta actuală este confuză.  

Articolul 14 
Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter 
personal nu au fost obținute de la persoana vizată 
(5) Alineatele (1)-(4) nu se aplică dacă și în măsura în care: 
(d) în cazul în care datele cu caracter personal trebuie să rămână 
confidențiale în temeiul unei obligații statutare de secret 
profesional reglementate de dreptul Uniunii sau de dreptul 
intern, inclusiv al unei obligații legale de a păstra secretul. 
 

Art. 20 (3) Se propune excluderea sintagmei „în temeiul unui regulament elaborat de operator”. Este 
o cerinţă de formă nejustificată şi excesivă.  

Articolul 15 
Dreptul de acces al persoanei vizate 
(3) Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal 
care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de 
persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, 
bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată 
introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în 
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care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt 
furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent. 
 

Art. 20 (5) Acest alineat trebuie exclus, deoarece Regulamentul nu prevede obligaţia de a acorda 
acces fizic la date personale subiectului de date. Asemenea obligaţie ar impune 
operatorului o povară administrativă excesivă, în special pentru acei operatori care 
deservesc milioane de clienţi. Dacă se insistă pe acest alineat, se propune de a introduce 
după sintagma „cu excepţia” sintagma „şi în măsura”. De asemenea, se propune 
excluderea sintagmei „fără întârzieri nejustificate”, deoarece această condiţie este 
reglementată la art. 17(3), care prevede un termen de 1 lună, cu posibilitate de prelungire 
cu 2 luni.  
 

Articolul 15 

Art. 20 Se propune completarea art. 20 cu următoarea precizare din recitalul (63) din Regulament: 
„Atunci când operatorul prelucrează un volum mare de informații privind subiectul de 
date, operatorul are dreptul să solicite ca, înainte de a îi fi furnizate informațiile, subiectul 
de date să precizeze informațiile sau activitățile de prelucrare la care se referă cererea 
sa.”. 
 

Recitalul (63) din Regulament. 

Art. 21 Se propune completarea lit. b) cu sintagma „ţinându-se seama de scopurile prelucrării 
datelor, inclusiv prin prezentarea unei declaraţii”, aşa cum prevede art. 16 din 
Regulament. De asemenea, se propune excluderea lit. c), deoarece este redundantă (este 
cuprinsă la lit. a) şi b)). 

Articolul 16 
Dreptul la rectificare 
Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără 
întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal 
inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au 
fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține 
completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, 
inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. 
 

Art. 22 (3) Acest alineat trebuie exclus, deoarece Regulamentul nu prevede asemenea obligaţie şi 
sensul acestei norme nu este clar.  
 

Articolul 17 
 

Art. 22 (4) Se propune excluderea sintagmei „justificată şi”, care este ambiguă şi nu este prevăzută la 
art. 17(3) din Regulament. 
 

Articolul 17 

Art. 23 (2) Se propune de a adăuga la sfârşit sintagma „precum şi pentru respectarea unei obligaţii 
legale sau pentru exercitarea unei autorităţi oficiale cu care este investit operatorul”. 

Articolul 18 
Dreptul la restricționarea prelucrării 
(2)   În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în temeiul 
alineatului (1), astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția 
stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei 
vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui 
drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte 
persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public 
important al Uniunii sau al unui stat membru. 
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Art. 27 (2) (b) Se propune de a adăuga la sfârşit „sau”, pentru a face clar că condiţiile respective nu sunt 
cumulative, ci alternative, aşa cum prevede art. 22(2) din Regulament. 

Articolul 22 
Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de 
profiluri 
(2)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care decizia: 
(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract 
între persoana vizată și un operator de date; 
(b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se 
aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri 
corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și 
intereselor legitime ale persoanei vizate; sau 
(c) are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate. 
 

Art. 28 (1) (a) Se propune înlocuirea sintagmei „a statului” cu sintagma „apărarea”, aşa cum prevede art. 
23(1)(b) din Regulament. 

Articolul 23 
Restricții 
(1)   Dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului 
de date sau persoanei împuternicite de operator poate 
restricționa printr-o măsură legislativă domeniul de aplicare al 
obligațiilor și al drepturilor prevăzute la articolele 12-22 și 34, 
precum și la articolul 5 în măsura în care dispozițiile acestuia 
corespund drepturilor și obligațiilor prevăzute la articolele 12-22, 
atunci când o astfel de restricție respectă esența drepturilor și 
libertăților fundamentale și constituie o măsură necesară și 
proporțională într-o societate democratică, pentru a asigura: 
(b) apărarea. 
 

Art. 28 (1) (c) Se propune completarea la sfârşit cu sintagma „şi prevenirea acestora”, aşa cum prevede 
art. 23(1)(d) din Regulament. 

Articolul 23 
Restricții 
(1)   Dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului 
de date sau persoanei împuternicite de operator poate 
restricționa printr-o măsură legislativă domeniul de aplicare al 
obligațiilor și al drepturilor prevăzute la articolele 12-22 și 34, 
precum și la articolul 5 în măsura în care dispozițiile acestuia 
corespund drepturilor și obligațiilor prevăzute la articolele 12-22, 
atunci când o astfel de restricție respectă esența drepturilor și 
libertăților fundamentale și constituie o măsură necesară și 
proporțională într-o societate democratică, pentru a asigura: 
(d) prevenirea, investigarea, depistarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor sau executarea sancțiunilor penale, inclusiv 
protejarea împotriva amenințărilor la adresa securității publice și 
prevenirea acestora. 
 

Art. 28 (1) (i) Se propune înlocuirea sintagmei „punerea în aplicare” cu cuvântul „executarea”. Articolul 23 
Restricții 
(1)   Dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului 
de date sau persoanei împuternicite de operator poate 
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restricționa printr-o măsură legislativă domeniul de aplicare al 
obligațiilor și al drepturilor prevăzute la articolele 12-22 și 34, 
precum și la articolul 5 în măsura în care dispozițiile acestuia 
corespund drepturilor și obligațiilor prevăzute la articolele 12-22, 
atunci când o astfel de restricție respectă esența drepturilor și 
libertăților fundamentale și constituie o măsură necesară și 
proporțională într-o societate democratică, pentru a asigura: 
(j) punerea în aplicare a pretențiilor de drept civil. 
 

Art. 28 (2) Se propune de adăugat textul „dacă este cazul,” după textul „cel puțin,” în conformitate cu 
prevederile art. 23 (2) din Regulament. 

Articolul 23 
Restricții 
În special, orice măsură legislativă menționată la alineatul (1) 
conține dispoziții specifice cel puțin, dacă este cazul, în ceea ce 
privește: 
 

Art. 29 (1) Se propune excluderea sintagmei „şi/sau alte regulatorii în domeniul protecţiei datelor 
personale”, care nu este prevăzută la art. 24(1) din Regulament şi contravine art. 14 al 
Legii nr. 235/2006, potrivit căreia normele materiale şi procedurale de iniţiere, desfăşurare 
şi lichidare a afacerii, precum şi de control asupra afacerii, se stabilesc prin legi.  

Articolul 24 
Responsabilitatea operatorului 
(1)   Ținând seama de natura, domeniul de aplicare, contextul și 
scopurile prelucrării, precum și de riscurile cu grade diferite de 
probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile 
persoanelor fizice, operatorul pune în aplicare măsuri tehnice și 
organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să 
demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu 
prezentul regulament. Respectivele măsuri se revizuiesc și se 
actualizează dacă este necesar. 
 

Art. 29 (3) Se propune reformularea alineatului, care este ambiguu. În prima frază, se propune 
introducerea cuvântului „personale” după cuvântul „datele” şi excluderea sintagmei „şi va 
asigura conformitatea activităţilor de prelucrare cu prevederile prezentei legi”. Ultima este 
echivalentă cu sintagma „va prelucra datele în conformitate cu prezenta lege” şi nu 
precizează ale cărei persoane sunt activităţile legalitatea cărora operatorul este obligat să 
o asigure. În a doua frază, se propune introducerea sintagmei „personale  de către 
operator sau în numele acestuia” după „datelor” şi înlocuirea sintagmei „au fost încălcate” 
cu sintagma „încalcă”.  
 

 

Art. 32 (1) Se propune excluderea sintagmei „sau într-un stat membru UE care va fi responsabil 
pentru Republica Moldova”, care contravine art. 27(3) din Regulament. Pentru evitarea 
dubiului, se propune completarea cu fraza: „Reprezentantul se desemnează în mod 
explicit, printr-un mandat scris al operatorului sau al persoanei împuternicite de operator, 
să acționeze în numele acestuia (acesteia) în ceea ce privește obligațiile lor în temeiul 
prezentei legi”. 

Articolul 27 
Reprezentanții operatorilor sau ai persoanelor împuternicite de 
operatori care nu își au sediul în Uniune 
(3) Reprezentantul își are sediul în unul dintre statele membre în 
care se află persoanele vizate ale căror date cu caracter personal 
sunt prelucrate în legătură cu furnizarea de bunuri și servicii sau 
al căror comportament este monitorizat. 
 

Art. 32 (2) Se propune introducerea sintagmei „sau prelucrarea datelor personale referitoare la 
condamnări penale şi infracţiuni” după sintagma „speciale de date”, înlocuirea sintagmei 

Articolul 27 
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„este puţin” cu sintagma „nu este”, precum şi introducerea la sfârşit a conjuncţie „sau”, 
aşa cum prevede art. 27(2)(a) din Regulament (versiunea română diferă puţin de versiunea 
engleză). 

Reprezentanții operatorilor sau ai persoanelor împuternicite de 
operatori care nu își au sediul în Uniune 
(2) Obligația prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol nu se 
aplică: 
(a) prelucrării care are un caracter ocazional, care nu include, pe 
scară largă, prelucrarea unor categorii speciale de date, astfel 
cum se prevede la articolul 9 alineatul (1), sau prelucrarea unor 
date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și 
infracțiuni menționată la articolul 10, și care este puțin 
susceptibilă de a genera un risc pentru drepturile și libertățile 
persoanelor, ținând cont de natura, contextul, domeniul de 
aplicare și scopurile prelucrării; sau 
 

Art. 32 (3) Se propune înlocuirea sintagmei „pot adresa reprezentantului faţă de operator sau 
persoana împuternicită de operator” cu sintagma „în special, se pot adresa 
reprezentantului, în plus faţă de operator sau persoana împuternicită de operator sau în 
locul acestora”, aşa cum prevede art. 27(4) din Regulament. 

Articolul 27 
Reprezentanții operatorilor sau ai persoanelor împuternicite de 
operatori care nu își au sediul în Uniune 
(4) Reprezentantul primește din partea operatorului sau a 
persoanei împuternicite de operator un mandat prin care 
autoritățile de supraveghere și persoanele vizate, în special, se 
pot adresa reprezentantului, în plus față de operator sau 
persoana împuternicită de operator sau în locul acestora, cu 
privire la toate chestiunile legate de prelucrarea, în scopul 
asigurării respectării prezentului regulament. 
 

Art. 33 (1) Se propune introducerea sintagmei „în special în ceea ce privește cunoștințele de 
specialitate, fiabilitatea și resursele” după sintagma „garanţii suficiente”, aşa cum prevede 
recitalul (81) din Regulament. 
 

Recitalul (81) din Regulament. 

Art. 33 (3) (a) Traducerea în limba română a art. 28 (3) (a) din Regulament este incorectă. Se propune 
înlocuirea sintagmei „cu excepţia cazului în care această obligaţie îi revine persoanei 
împuternicite” cu sintagma „cu excepţia cazului în care persoana împuternicită de 
operator are obligaţia legală să o facă” şi a sintagmei „notifică această obligaţie juridică 
operatorului” cu sintagma „persoana împuternicită de operator informează operatorul 
despre această obligaţie legală”. 
 

 

Art. 33 (3) (b) Traducerea în limba română a art. 28(3)(b) din Regulament este incorectă. Se propune 
înlocuirea sintagmei „au o obligaţie statutară adecvată de confidenţialitate” cu sintagma 
„au o obligaţie legală adecvată de respectare a confidenţialităţii”. 
 

 

Art. 33 (3) (g) Se propune înlocuirea sintagmei „prevede altfel” cu sintagma „impune stocarea datelor 
personale”, aşa cum prevede art. 28(3)(g) din Regulament. 

Articolul 28 
Persoana împuternicită de operator 
(3) Prelucrarea de către o persoană împuternicită de un operator 
este reglementată printr-un contract sau alt act juridic în temeiul 
dreptului Uniunii sau al dreptului intern care are caracter 
obligatoriu pentru persoana împuternicită de operator în raport 
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cu operatorul și care stabilește obiectul și durata prelucrării, 
natura și scopul prelucrării, tipul de date cu caracter personal și 
categoriile de persoane vizate și obligațiile și drepturile 
operatorului. Respectivul contract sau act juridic prevede în 
special că persoană împuternicită de operator: 
(g) la alegerea operatorului, șterge sau returnează operatorului 
toate datele cu caracter personal după încetarea furnizării 
serviciilor legate de prelucrare și elimină copiile existente, cu 
excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern impune 
stocarea datelor cu caracter personal. 
 

Art. 33 (4) Pentru a elimina confuzia, se propune excluderea sintagmei „persoana împuternicită de 
operator vizată este obligată să respecte”, aşa cum prevede art. 28(4) din Regulament. 

Articolul 28 
Persoana împuternicită de operator 
(4) În cazul în care o persoană împuternicită de un operator 
recrutează o altă persoană împuternicită pentru efectuarea de 
activități de prelucrare specifice în numele operatorului, aceleași 
obligații privind protecția datelor prevăzute în contractul sau în alt 
act juridic încheiat între operator și persoana împuternicită de 
operator, astfel cum se prevede la alineatul (3), revin celei de a 
doua persoane împuternicite, prin intermediul unui contract sau 
al unui alt act juridic, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului 
intern, în special furnizarea de garanții suficiente pentru punerea 
în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel 
încât prelucrarea să îndeplinească cerințele prezentului 
regulament. În cazul în care această a doua persoană 
împuternicită nu își respectă obligațiile privind protecția datelor, 
persoana împuternicită inițială rămâne pe deplin răspunzătoare 
față de operator în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor 
acestei a doua persoane împuternicite. 
 

Art. 33 (8) Se propune excluderea sintagmei „conform cerinţelor semnăturii electronice şi 
documentului electronic”, care contravine art. 28(9) din Regulament. 

Articolul 28 
Persoana împuternicită de operator 
(9) Contractul sau celălalt act juridic menționat la alineatele (3) 
și (4) se formulează în scris, inclusiv în format electronic. 
 

Art. 34 (1) Se propune introducerea sintagmei „la cererea şi” după cuvântul „decât”. Articolul 29 
Desfășurarea activității de prelucrare sub autoritatea operatorului 
sau a persoanei împuternicite de operator 
Persoana împuternicită de operator și orice persoană care 
acționează sub autoritatea operatorului sau a persoanei 
împuternicite de operator care are acces la date cu caracter 
personal nu le prelucrează decât la cererea operatorului, cu 
excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern îl obligă 
să facă acest lucru. 
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Art. 34 (2) Se propune înlocuirea sintagmei „sub autoritatea operatorului sau a persoanei 
împuternicite de operator în conformitate cu contractul sau cu alt act juridic” (care este 
confuză) cu sintagma „cu operatorul sau persoană împuternicită de operator” şi 
introducerea la sfârşit a sintagmei „dacă prelucrarea are loc cu respectarea prevederilor 
alin. (1)”. 
 

 

Art. 34 (3) Se propune înlocuirea sintagmei„chiar dacă”cu sintagma „indiferent dacă”. 
 

 

Art. 35 (1) (b) Se propune excluderea sintagmei „şi temeiul legal”, aşa cum prevede art. 30 (1) (b) din 
Regulament. 

Articolul 30 
Evidențele activităților de prelucrare 
(1) Fiecare operator și, după caz, reprezentantul acestuia 
păstrează o evidență a activităților de prelucrare desfășurate sub 
responsabilitatea lor. Respectiva evidență cuprinde toate 
următoarele informații: 
(b) scopurile prelucrării. 
 

Art. 35 (2) Se propune înlocuirea sintagmei „Fiecare operator şi, după caz, persoana împuternicită de 
operator” cu sintagma „Fiecare persoana împuternicită de operator şi, după caz, 
reprezentant al persoanei împuternicite de operator”, aşa cu  prevede versiunea engleză a 
art. 30(2) din Regulament. 
  

Articolul 30 (2) în versiunea engleză. 

Art. 35 (2) (b) Se propune înlocuirea sintagmei „operaţiunile de prelucrare” cu sintagma „categoriile de 
activităţi de prelucrare” şi excluderea sintagmei „cu indicarea scopului şi temeiului legal al 
prelucrării”. Cerinţa de a ţine evidenţa fiecărei operaţiuni de prelucrare, precum şi a 
scopului şi temeiului legal al prelucrării este excesivă în raport cu art. 30 (2) (b) din 
Regulament şi creşte nejustificat povara administrativă pentru mediul de afaceri. 

Articolul 30 
Evidențele activităților de prelucrare 
(2) Fiecare operator și, după caz, persoana împuternicită de 
operator păstrează o evidență a tuturor categoriilor de activități 
de prelucrare desfășurate în numele operatorului, care cuprind: 
(b) categoriile de activități de prelucrare desfășurate în numele 
fiecărui operator. 
 

Art. 35 (5) Se propune înlocuirea sintagmei „20 de angajaţi” cu sintagma „250 de angajaţi”, aşa cum 
prevede art. 30(5) din Regulament, şi a sintagmei „persoanelor vizate” cu sintagma 
„subiecţilor de date”.  

Articolul 30 
Evidențele activităților de prelucrare 
(5) Obligațiile menționate la alineatele 1 și 2 nu se aplică unei 
întreprinderi sau organizații cu mai puțin de 250 de angajați, cu 
excepția cazului în care prelucrarea pe care o efectuează este 
susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile și libertățile 
persoanelor vizate, prelucrarea nu este ocazională sau 
prelucrarea include categorii speciale de date, astfel cum se 
prevede la articolul 9 alineatul (1), sau date cu caracter personal 
referitoare la condamnări penale și infracțiuni, astfel cum se 
menționează la articolul 10. 
 

Art. 36 (5) Se propune excluderea sintagmei „destinatarul, precum şi entităţile care nu sunt 
considerate a fi destinatari (organele de ocrotire a legii), terţul”, aşa cum prevede art. 32 
(1) din Regulament. Măsurile respective se iau şi evidenţele respective se ţin numai de 
persoanele care prelucrează date personale. Persoanele care prelucrează date personale 

Articolul 32 
Securitatea prelucrării 
(1)   Având în vedere stadiul actual al dezvoltării, costurile 
implementării și natura, domeniul de aplicare, contextul și 
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au statut de operator sau de persoană împuternicită de operator. Dacă destinatarul, terţul 
şi entităţile care nu sunt considerate a fi destinatari (organele de ocrotire a legii) 
prelucrează date personale, vor fi obligate să ia măsurile respective în calitate de operator 
sau de persoană împuternicită de operator. Dacă destinatarul, terţul şi entităţile care nu 
sunt considerate a fi destinatari (organele de ocrotire a legii) nu prelucrează date 
personale, ele nu au obligaţia de a lua măsuri sau ţine evidenţele respective. De 
asemenea, se propune de a indica în care cazuri (temei) şi în ce mod (procedura, 
termenul) Centrul poate cere informarea despre măsurile de securitate întreprinse, pentru 
a evita abuzurile administrative şi discriminarea operatorilor şi persoanelor împuternicite. 

scopurile prelucrării, precum și riscul cu diferite grade de 
probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile 
persoanelor fizice, operatorul și persoana împuternicită de acesta 
implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în 
vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui 
risc, incluzând printre altele, după caz: 
(a) pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal; 
(b) capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, 
disponibilitatea și rezistența continue ale sistemelor și serviciilor 
de prelucrare; 
(c) capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter 
personal și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc 
un incident de natură fizică sau tehnică; 
(d) un proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodice 
ale eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a 
garanta securitatea prelucrării. 
 

Art. 37 (1) Se propune introducerea sintagmei „dacă este posibil” după sintagma „fără întârzieri 
nejustificate”, aşa cum prevede art. 33(1) din Regulament.  

Articolul 33 
Notificarea autorității de supraveghere în cazul încălcării 
securității datelor cu caracter personal 
(1)   În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu 
caracter personal, operatorul notifică acest lucru autorității de 
supraveghere competente în temeiul articolului 55, fără întârzieri 
nejustificate și, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore 
de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului 
în care este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile și 
libertățile persoanelor fizice. În cazul în care notificarea nu are loc 
în termen de 72 de ore, aceasta este însoțită de o explicație 
motivată din partea autorității de supraveghere în cazul în care. 
 

Art. 37 (6) Se propune transpunerea în lege a Regulamentului (UE) nr. 611/2013 din 24 iunie 2013 
privind măsurile aplicabile notificării încălcărilor securității datelor cu caracter personal în 
temeiul Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind 
confidențialitatea și comunicațiile electronice. Anterior, Centrul a pregătit un proiect de 
lege pentru transpunerea acestui Regulament. 
 

 

Art. 38 (2) Se propune completarea cu sintagma „inclusiv recomandări pentru persoana fizică în 
cauză în scopul atenuării eventualelor efecte negative”, aşa cum prevede recitalul (86) din 
Regulament, deoarece art. 38(3)(d) din lege se referă doar la măsuri luate de operator. 
 

Recitalul (86) din Regulament. 

Art. 38 (4) Se propune introducerea cuvântului „securităţii” după cuvântul „încălcării”, aşa cum 
prevede art. 34(4) din Regulament. 

Articolul 34 
Informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității 
datelor cu caracter personal 
(4) În cazul în care operatorul nu a comunicat deja încălcarea 
securității datelor cu caracter personal către persoana vizată, 
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autoritatea de supraveghere, după ce a luat în considerare 
probabilitatea ca încălcarea securității datelor cu caracter 
personal să genereze un risc ridicat, poate să îi solicite acestuia să 
facă acest lucru sau poate decide că oricare dintre condițiile 
menționate la alineatul (3) sunt îndeplinite. 
 

Art. 39 (2) Se propune excluderea sintagmei „informaţii, inclusiv” şi introducerea cuvântului „sau” 
după lit. c), deoarece prezenta lege reglementează prelucrarea doar a datelor persoanele, 
iar condiţiile enumerate, în care se admite accesarea datelor personale, trebuie să fie 
alternative, dar nu cumulative. 
 

 

Art. 40 (3) (b) Se propune introducerea la sfârşit a sintagmei „sau a unor date personale privind 
condamnări penale şi infracţiuni”, aşa cum prevede art. 35(3)(b) din Regulament. 
 

 

Art. 40 (6) (c) Se propune introducerea la sfârşit a sintagmei „în special, originea (sursa), natura, gradul 
specific de probabilitate a materializării riscului ridicat  și gravitatea acestui risc. Rezultatul 
evaluării se ia în considerare la stabilirea măsurilor adecvate care trebuie luate pentru a 
demonstra că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă prezenta lege”, aşa cum 
prevede recitalul (84) şi (90) din Regulament. 

Recitalul (84) și (90) din Regulament. 
 
Articolul 35 
Evaluarea impactului asupra protecției datelor 
(3) Evaluarea impactului asupra protecției datelor menționată la 
alineatul (1) se impune mai ales în cazul:  
(b) prelucrării pe scară largă a unor categorii speciale de date, 
menționată la articolul 9 alineatul (1), sau a unor date cu caracter 
personal privind condamnări penale și infracțiuni, menționată la 
articolul 10; sau 
 

Art. 40 (6), (e), (f) La art. 40, alin. (6), propunem de a fi excluse lit. e) și f), deoarece nu se regăsesc în 
Regulament.  

Articolul 35 
Evaluarea impactului asupra protecției datelor 
(7) Evaluarea conține cel puțin: 
(a) o descriere sistematică a operațiunilor de prelucrare 
preconizate și a scopurilor prelucrării, inclusiv, după caz, interesul 
legitim urmărit de operator; 
(b) o evaluare a necesității și proporționalității operațiunilor de 
prelucrare în legătură cu aceste scopuri; 
(c) o evaluare a riscurilor pentru drepturile și libertățile 
persoanelor vizate menționate la alineatul (1); și 
(d) măsurile preconizate în vederea abordării riscurilor, inclusiv 
garanțiile, măsurile de securitate și mecanismele menite să 
asigure protecția datelor cu caracter personal și să demonstreze 
conformitatea cu dispozițiile prezentului regulament, luând în 
considerare drepturile și interesele legitime ale persoanelor vizate 
și ale altor persoane interesate. 
 

Art. 40 Se propune completarea cu alineatul: ”La evaluarea impactului operațiunilor de prelucrare 
efectuate de operatorii sau de persoanele împuternicite de operatori relevante, se are în 
vedere în mod corespunzător respectarea de către operatorii sau persoanele 

Articolul 35 
Evaluarea impactului asupra protecției datelor 
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împuternicite respective a codurilor de conduită aprobate menționate la art. 45, în special 
în vederea unei evaluări a impactului asupra protecției datelor”, aşa cum prevede art. 
35(8) din Regulament.  

(8) La evaluarea impactului operațiunilor de prelucrare efectuate 
de operatorii sau de persoanele împuternicite de operatori 
relevante, se are în vedere în mod corespunzător respectarea de 
către operatorii sau persoanele împuternicite respective a 
codurilor de conduită aprobate menționate la articolul 40, în 
special în vederea unei evaluări a impactului asupra protecției 
datelor. 
 

Art. 40 (7) Se propune înlocuirea sintagmei „această prelucrare” cu sintagma „prelucrarea 
preconizată”. 
 

 

Art. 41 (1) Se propune completarea la sfârşit cu sintagma „iar operatorul consideră că riscul nu poate 
fi atenuat prin mijloace rezonabile sub aspectul tehnologiilor disponibile și al costurilor 
implementării”, aşa cum prevede recitalul (84) şi (94) din Regulament. Sintagma „în 
absenţa unor măsuri luate de operator pentru atenuarea riscului” din art. 36(1) din 
Regulament poate induce în eroare în sensul că consultarea ar fi obligatorie când 
prelucrarea generează un risc ridicat în lipsa aplicării unor măsuri de diminuare din partea 
operatorului, indiferent dacă operatorul are posibilitatea de a lua asemenea măsuri sau 
nu. Cu ce poate contribui Centrul dacă însuşi operatorul consideră că există un risc ridicat 
şi nu există mijloace rezonabile care ar permite diminuarea acestuia?  
 

Recitalul (84) și (94) din Regulament. 

Art. 41 (2) Se propune înlocuirea sintagmei „două luni” cu sintagma „o lună”.  
 

Articolul 36 
Consultarea prealabilă 
(2)   Atunci când consideră că prelucrarea prevăzută menționată 
la alineatul (1) ar încălca prezentul regulament, în special atunci 
când riscul nu a fost identificat sau atenuat într-o măsură 
suficientă de către operator, autoritatea de supraveghere oferă 
consiliere în scris operatorului și, după caz, persoanei 
împuternicite de operator, în cel mult opt săptămâni de la 
primirea cererii de consultare, și își poate utiliza oricare dintre 
competențele menționate la articolul 58. Această perioadă poate 
fi prelungită cu șase săptămâni, ținându-se seama de 
complexitatea prelucrării prevăzute. Autoritatea de supraveghere 
informează operatorul și, după caz, persoana împuternicită de 
operator, în termen de o lună de la primirea cererii, cu privire la 
orice astfel de prelungire, prezentând motivele întârzierii. Aceste 
perioade pot fi suspendate până când autoritatea de 
supraveghere a obținut informațiile pe care le-a solicitat în scopul 
consultării. 
 

Art. 41 (3) Se propune excluderea lit. f), care, în condiţiile RM, poate conduce la abuzuri, discriminare 
şi corupţie din partea reprezentanţilor Centrului. 

Articolul 36 
Consultarea prealabilă 
(3) Atunci când consultă autoritatea de supraveghere în 
conformitate cu alineatul (1), operatorul îi furnizează acesteia: 
f) orice alte informații solicitate de autoritatea de supraveghere. 
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Art. 41 (4) Se propune înlocuirea sintagmei „de drept public” cu cuvântul „publice” şi excluderea 
sintagmei „în special în ceea ce priveşte prelucrarea datelor în domeniul protecţiei sociale 
şi sănătăţii publice”. Totodată, se propune introducerea următoare fraze din art. 36(5) din 
Regulament: „Operatorul se consultă cu Centrul și obține în prealabil autorizarea din 
partea acestuia în legătură cu prelucrarea de către un operator în vederea îndeplinirii unei 
sarcini exercitate de acesta în interes public, inclusiv prelucrarea în legătură cu protecția 
socială și sănătatea publică”. În ultimul caz, operatorul nu este o autoritate publică, iar 
prelucrarea în legătură cu protecția socială și sănătatea publică nu are legătură cu 
elaborarea unor acte normative. 
 

Articolul 36 
Consultarea prealabilă 
(5) În pofida alineatului (1), dreptul intern poate impune 
operatorilor să se consulte cu autoritatea de supraveghere și să 
obțină în prealabil autorizarea din partea acesteia în legătură cu 
prelucrarea de către un operator în vederea îndeplinirii unei 
sarcini exercitate de acesta în interes public, inclusiv prelucrarea 
în legătură cu protecția socială și sănătatea publică. 

Art. 41 Se propune completarea cu următorul alineat, conform recitalului (95) din Regulament: 
„Persoana împuternicită de operator acordă asistență operatorului, atunci cînd este 
necesar și la cerere, la asigurarea respectării obligațiilor care decurg din realizarea de 
evaluări ale impactului asupra protecției datelor și din consultarea prealabilă a Centrului”. 
 

Recitalul (95) din Regulament. 

Art. 42 (1) (a) Se propune introducerea cuvântului „publică” după cuvântul „instituţie” şi înlocuirea 
sintagmei „celei de înfăptuire a justiţiei” cu sintagma „instanţelor care acţionează în 
exerciţiul funcţiei lor jurisdicţionale”, aşa cum prevede art. 37(1)(a) din Regulament. 

Articolul 37 
Desemnarea responsabilului cu protecția datelor 
(1)   Operatorul și persoana împuternicită de operator 
desemnează un responsabil cu protecția datelor ori de câte ori: 
(a) prelucrarea este efectuată de o autoritate sau un organism 
public, cu excepția instanțelor care acționează în exercițiul 
funcției lor jurisdicționale. 
 

Art. 42 (1) (b) Se propune introducerea cuvântului „sau” la sfârşit, aşa cum prevede art. 37(1)(b) din 
Regulament. Condiţiile enumerate la art. 42(1) sunt alternative, dar nu cumulative. 

Articolul 37 
Desemnarea responsabilului cu protecția datelor 
(1)   Operatorul și persoana împuternicită de operator 
desemnează un responsabil cu protecția datelor ori de câte ori: 
(b) activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei 
împuternicite de operator constau în operațiuni de prelucrare 
care, prin natura, domeniul de aplicare și/sau scopurile lor, 
necesită o monitorizare periodică și sistematică a persoanelor 
vizate pe scară largă; sau 
 

Art. 42 (1) (c) Se propune introducerea la sfârşit a sintagmei „sau a unor date personale privind 
condamnări penale şi infracţiuni”, aşa cum prevede art. 37(1)(c) din Regulament. 

Articolul 37 
Desemnarea responsabilului cu protecția datelor 
(1)   Operatorul și persoana împuternicită de operator 
desemnează un responsabil cu protecția datelor ori de câte ori: 
(c) activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei 
împuternicite de operator constau în prelucrarea pe scară largă a 
unor categorii speciale de date, menționată la articolul 9, sau a 
unor date cu caracter personal privind condamnări penale și 
infracțiuni, menționată la articolul 10. 
 

Art. 43 (2) Se propune înlocuirea sintagmei „în vederea asigurării accesului” cu sintagma „şi accesul”,  
precum şi excluderea sintagmei „şi creşterea”, aşa cum prevede art. 38(2) din Regulament. 

Articolul 38 
Funcția responsabilului cu protecția datelor 
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(2)   Operatorul și persoana împuternicită de operator sprijină 
responsabilul cu protecția datelor în îndeplinirea sarcinilor 
menționate la articolul 39, asigurându-i resursele necesare pentru 
executarea acestor sarcini, precum și accesarea datelor cu 
caracter personal și a operațiunilor de prelucrare, și pentru 
menținerea cunoștințelor sale de specialitate. 
 

Art. 43 (6) Se propune mutarea sintagmei „în cadrul îndeplinirii atribuţiilor” după sintagma „la care 
au acces”. 
 

 

Art. 44 (1) (c) Se propune înlocuirea cuvântului „funcţionării” cu cuvântul „efectuării”,  aşa cum prevede 
art. 39(1)(c) din Regulament, care este traducerea corectă din engleză. 

Articolul 39 
Sarcinile responsabilului cu protecția datelor 
(1) Responsabilul cu protecția datelor are cel puțin următoarele 
sarcini: 
(c) furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea 
impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării 
acesteia, în conformitate cu articolul 35; 
 

Art. 44 (3) Se propune excluderea sintagmei „inclusiv situaţiile care pot genera riscuri sau pot aduce 
atingere drepturilor subiecţilor de date, condiţiilor de conformitate şi securitate la 
protecţia datelor”, deoarece nu este prevăzută de Regulament şi este ambiguă. Nu este 
clar în ce context responsabilul de protecţia datelor este obligat să prezinte rapoarte 
privind asemenea situaţii şi ce trebuie să facă conducerea cu aceste rapoarte (nu ai nevoie 
de responsabilul de protecţia datelor ca să ştii că orice prelucrare a datelor personale 
poate genera riscuri sau aduce atingere drepturilor subiecţilor de date). Dacă nu se 
acceptă această obiecţie/propunere, se propune cel puţin introducerea sintagmei „pentru 
drepturile şi libertăţile subiecţilor de date” după cuvântul „riscuri” şi a sintagmei „şi 
libertăţilor” după cuvântul „drepturilor”.  
 

 

Art. 45 (1) Se propune înlocuirea sintagmei „pentru a contribui la aplicarea corectă a prezentei legi” 
cu sintagma „sau le pot modifica sau extinde pe cele existente” şi a sintagmei „prin 
modificarea sau extinderea celor existente” cu sintagma „de nevoile specifice ale 
întreprinderilor mici şi mijlocii”, precum şi a sintagmei „cum ar fi” cu sintagma „şi contribui 
la aplicarea corectă a acesteia, cum ar fi în ceea ce priveşte:”, aşa cum prevede art. 40(1) şi 
(2) din Regulament. 

Articolul 40 
Coduri de conduită 
(1)   Statele membre, autoritățile de supraveghere, comitetul și 
Comisia încurajează elaborarea de coduri de conduită menite să 
contribuie la buna aplicare a prezentului regulament, ținând 
seama de caracteristicile specifice ale diverselor sectoare de 
prelucrare și de nevoile specifice ale microîntreprinderilor și ale 
întreprinderilor mici și mijlocii. 
(2)   Asociațiile și alte organisme care reprezintă categorii de 
operatori sau de persoane împuternicite de operatori pot pregăti 
coduri de conduită sau le pot modifica sau extinde pe cele 
existente, în scopul de a specifica modul de aplicare a prezentului 
regulament, cum ar fi în ceea ce privește: 
 

Art. 45 (1) (h) Se propune înlocuirea sintagmei „în special menţinerea principiilor de protecţie a datelor 
personale din momentul conceperii şi prin confidenţialitatea prestabilită şi măsurile de 

Articolul 40 
Coduri de conduită 
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securitate pentru prelucrarea datelor personale” cu sintagma „asigurarea protecţiei 
datelor personale începând cu momentul conceperii şi în mod implicit, precum și privind 
măsurile de asigurare a securității prelucrării”, aşa cum prevăd art. 25 şi 40(2)(h) din 
Regulament şi art. 30 din lege. 

(2)  Asociațiile și alte organisme care reprezintă categorii de 
operatori sau de persoane împuternicite de operatori pot pregăti 
coduri de conduită sau le pot modifica sau extinde pe cele 
existente, în scopul de a specifica modul de aplicare a prezentului 
regulament, cum ar fi în ceea ce privește: 
(h) măsurile și procedurile menționate la articolele 24 și 25 și 
măsurile de asigurare a securității prelucrării, menționate la 
articolul 32. 
 

Art. 45 (1) (j) Se propune adăugarea la sfârşit a conjuncţiei „sau”, aşa cum prevede art. 40(2)(j) din 
Regulament. 

Articolul 40 
Coduri de conduită 
(2)  Asociațiile și alte organisme care reprezintă categorii de 
operatori sau de persoane împuternicite de operatori pot pregăti 
coduri de conduită sau le pot modifica sau extinde pe cele 
existente, în scopul de a specifica modul de aplicare a prezentului 
regulament, cum ar fi în ceea ce privește: 
(j) transferul de date cu caracter personal către țări terțe sau 
organizații internaționale; sau 
 

Art. 45 (1) (k) Se propune introducerea la sfârşit a sintagmei „în justiţie, în temeiul art. 87”, aşa cum 
prevede art. 40(2)(k) din Regulament. 

Articolul 40 
Coduri de conduită 
(2)  Asociațiile și alte organisme care reprezintă categorii de 
operatori sau de persoane împuternicite de operatori pot pregăti 
coduri de conduită sau le pot modifica sau extinde pe cele 
existente, în scopul de a specifica modul de aplicare a prezentului 
regulament, cum ar fi în ceea ce privește: 
(k) proceduri extrajudiciare și alte proceduri de soluționare a 
litigiilor pentru soluționarea litigiilor între operatori și persoanele 
vizate în ceea ce privește prelucrarea, fără a aduce atingere 
drepturilor persoanelor vizate, în temeiul articolelor 77 și 79. 
 

Art. 45 (2) Se propune înlocuirea sintagmei „unui organism care are un nivel corespunzător de 
expertiză (în continuare – organism competent)” cu sintagma „organismului menţionat la 
art. 46 alin. (1)”  
 

 

Art. 45 (3) Se propune înlocuirea sintagmei „şi care au o valabilitate generală în temeiul alin. (7) din 
prezentul articol”cu sintagma „sau (6)” (deoarece codurile de conduită respective sunt 
cele aprobate de Comisia Europeană şi aplicabile exclusiv în Uniune), excluderea cuvintelor 
„dispoziţiilor” şi „reglementării”, adăugarea sintagmei „în temeiul art. 2” după sintagma 
„prezentei legi”, precum şi înlocuirea sintagmei „în scopul aplicării garanţiilor adecvate, 
inclusiv a drepturilor conexe ale subiecţilor de date” cu sintagma „privind aplicarea 
garanţiilor adecvate respective, inclusiv în ceea ce priveşte drepturile subiecţilor de date”, 
aşa cum prevede art. 40(3) din Regulament (versiunea engleză). 
 

Articolul 40 (3) în redacția în limba engleză a Regulamentului. 
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Art. 45 (4) Se propune înlocuirea sintagmei „proiectul de modificare sau de extindere” cu  sintagma 
„proiectul de cod, de modificare sau de extindere” şi a sintagmei „respectarea prezentei 
lei, modificarea sau extinderea acesteia” cu sintagma „conformitatea cu prezenta lege a 
proiectului de cod, de modificare sau de extindere”, aşa cum prevede art. 40(5) din 
Regulament. De asemenea, se propune completarea la sfârşit cu sintagma „modificarea 
sau extinderea acestuia”, aşa cum prevede art. 40(6) din Regulament.  

Articolul 40 
Coduri de conduită 
(5) Asociațiile și alte organisme menționate la alineatul (2) din 
prezentul articol care intenționează să pregătească un cod de 
conduită sau să modifice sau să extindă un cod existent transmit 
proiectul de cod, de modificare sau de extindere autorității de 
supraveghere care este competentă în temeiul articolului 55. 
Autoritatea de supraveghere emite un aviz cu privire la 
conformitatea cu prezentul regulament a proiectului de cod, de 
modificare sau de extindere și îl aprobă în cazul în care se 
constată că acesta oferă garanții adecvate suficiente. 
(6) În cazul în care proiectul de cod, de modificare sau de 
extindere este aprobat în conformitate cu alineatul (5), iar codul 
de conduită în cauză nu are legătură cu activitățile de prelucrare 
din mai multe state membre, autoritatea de supraveghere 
înregistrează și publică codul. 
 

Art. 45 (5) Se propune înlocuirea sintagmei „atunci când evaluează proiectul, constată nerespectarea 
prezentei legi” cu  sintagma „constată neconformitatea cu prezenta lege a proiectului de 
cod, de modificare sau de extindere” şi introducerea sintagmei „de modificare sau de 
extindere” după sintagma „proiectul de cod”. 
 

 

Art. 45 (6) Se propune introducerea sintagmei „modificarea sau extinderea acestuia” după sintagma 
„codul de conduită”. 
 

 

Art. 45 (7) Se propune introducerea la început a sintagmei „În situaţia menţionată la alin. (3)” şi 
înlocuirea sintagmei „spre avizare” cu  sintagma „care emite un aviz cu privire la faptul 
dacă proiectul de cod, de modificare sau de extindere oferă garanţii adecvate”, aşa cum 
prevede art. 40(7) din Regulament. 

Articolul 40 
Coduri de conduită 
(7) În cazul în care un proiect de cod de conduită, de modificare 
sau de extindere are legătură cu activitățile de prelucrare din mai 
multe state membre, înainte de aprobare, autoritatea de 
supraveghere competentă în temeiul articolului 55 îl transmite, 
prin procedura menționată la articolul 63, comitetului, care emite 
un aviz cu privire la conformitatea cu prezentul regulament a 
proiectului respectiv, sau, în situația menționată la alineatul (3) 
din prezentul articol, oferă garanții adecvate. 
 

Art. 46 (2) (c) Se propune înlocuirea sintagmei „gestiona cererile” cu  sintagma „trata plângerile”, aşa 
cum prevede art. 41(2)(c) din Regulament.  

Articolul 41 
Monitorizarea codurilor de conduită aprobate 
(2)   Un organism menționat la alineatul (1) poate fi acreditat 
pentru monitorizarea respectării unui cod de conduită dacă: 
(c) a instituit proceduri și structuri pentru tratarea plângerilor 
privind încălcări ale codului sau privind modul în care codul a fost 
sau este pus în aplicare de un operator sau o persoană 
împuternicită de operator, precum și pentru asigurarea 
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transparenței acestor proceduri și structuri pentru persoanele 
vizate și pentru public; și 
 

Art. 46 (3) Se propune înlocuirea sintagmei „este supus” cu  sintagma „, sub rezerva”, introducerea 
cuvântului „codului” după cuvântul „încălcării”, aşa cum prevede art. 41(3) din 
Regulament. 

Articolul 41 
Monitorizarea codurilor de conduită aprobate 
(3) Autoritatea de supraveghere competentă transmite proiectul 
de criterii pentru acreditarea unui organism menționat la 
alineatul (1) din prezentul articol comitetului, în conformitate cu 
mecanismul pentru asigurarea coerenței menționat la articolul 
63. 
 

Art. 47 (1) Se propune introducerea sintagmei „instituite de mecanisme de certificare în domeniul 
protecţiei datelor personale” după sintagma „certificate, sigilii şi mărci”, aşa cum prevede 
art. 42(1) din Regulament. 

Articolul 42 
Certificare 
(1)   Statele membre, autoritățile de supraveghere, comitetul și 
Comisia încurajează, în special la nivelul Uniunii, instituirea de 
mecanisme de certificare în domeniul protecției datelor, precum 
și de sigilii și mărci în acest domeniu, care să permită 
demonstrarea faptului că operațiunile de prelucrare efectuate de 
operatori și de persoanele împuternicite de operatori respectă 
prezentul regulament. Sunt luate în considerare necesitățile 
specifice ale microîntreprinderilor și ale întreprinderilor mici și 
mijlocii. 
 

Art. 47 (3) Se propune înlocuirea sintagmei „Se instituie mecanisme de certificare a protecţiei datelor 
sau sigilii sau mărci aprobate prin prezenta lege nu numai pentru a fi respectate” cu  
sintagma „Mecanismele de certificare în domeniul protecţiei datelor, sigiliile sau mărcile 
aprobate în temeiul alin. (6), pot fi instituite nu numai pentru a demonstra faptul 
respectării prezentei legi”, precum şi înlocuirea sintagmei „în scopul aplicării garanţiilor 
adecvate, inclusiv a drepturilor subiecţilor de date” cu sintagma „privind aplicarea 
garanţiilor adecvate respective, inclusiv în ceea ce priveşte drepturile subiecţilor de date”, 
aşa cum prevede art. 42-2 din Regulament. 

Articolul 42 
Certificare 
(2)   Mecanismele de certificare din domeniul protecției datelor, 
sigiliile sau mărcile aprobate în temeiul alineatului (5) din 
prezentul articol sunt instituite nu numai pentru a fi respectate de 
operatorii sau de persoanele împuternicite de operatori care fac 
obiectul prezentului regulament, ci și pentru a demonstra 
existența unor garanții adecvate oferite de operatorii sau de 
persoanele împuternicite de operatori care nu fac obiectul 
prezentului regulament, în temeiul articolului 3, în cadrul 
transferurilor de date cu caracter personal către țări terțe sau 
organizații internaționale în condițiile menționate la articolul 46 
alineatul (2) litera (f). Acești operatori sau persoane împuternicite 
de operatori își asumă angajamente cu caracter obligatoriu și 
executoriu, prin intermediul unor instrumente contractuale sau al 
altor instrumente obligatorii din punct de vedere juridic, în scopul 
aplicării garanțiilor adecvate respective, inclusiv cu privire la 
drepturile persoanelor vizate. 
 

Art. 47 (4) Se propune introducerea sintagmei „menţionat la art. 48” după sintagma „organismului de 
certificare”, aşa cum prevede art. 42(6) din Regulament. 

Articolul 42 
Certificare 
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(6) Operatorul sau persoana împuternicită de operator care 
supune activitățile sale de prelucrare mecanismului de certificare 
oferă organismului de certificare menționat la articolul 43 sau, 
după caz, autorității de supraveghere competente, toate 
informațiile necesare pentru desfășurarea procedurii de 
certificare, precum și accesul la activitățile de prelucrare 
respective. 
 

Art. 47 (6) Se propune introducerea la început a următoarei prevederi din art. 42(5) din Regulament: 
„Certificarea în temeiul prezentului articol se emite de organismele de certificare 
menționate la art. 48 sau de Centru, pe baza criteriilor aprobate de către Centru.” 
Referinţa la asemenea  criterii se conţine şi la art. 48 alin. (2) lit. b) din lege. De asemenea, 
se propune înlocuirea cuvântului „necesare” cu  cuvântul „solicitate”, aşa cum prevede art. 
43(5) din Regulament.  

Articolul 42 
Certificare 
(5) Organismele de certificare menționate la articolul 43 sau 
autoritatea de supraveghere competentă emit o certificare în 
temeiul prezentului articol, pe baza criteriilor aprobate de către 
autoritatea de supraveghere competentă respectivă în temeiul 
articolului 58 alineatul (3), sau de către comitet în temeiul 
articolului 63. În cazul în care criteriile sunt aprobate de comitet, 
aceasta poate duce la o certificare comună, și anume sigiliul 
european privind protecția datelor. 
 

Art. 47 (7) Se propune înlocuirea sintagmei „în situaţiile în care” cu sintagma „cu condiţia că”, aşa 
cum prevede art. 42(7) din Regulament. 

Articolul 42 
Certificare 
(7) Certificarea este eliberată unui operator sau unei persoane 
împuternicite de operator pentru o perioadă maximă de trei ani și 
poate fi reînnoită în aceleași condiții, cu condiția ca cerințele 
relevante să fie îndeplinite în continuare. Certificarea este retrasă, 
după caz, de către organismele de certificare menționate la 
articolul 43 sau de către autoritatea de supraveghere competentă 
în cazul în care nu mai sunt îndeplinite cerințele pentru 
certificare. 
 

Art. 47 (9) Se propune excluderea acestui alineat, deoarece potrivit art. 43(2)(c) din Regulament şi 
art. 49(2)(c) din lege, procedura respectivă se stabileşte de organismul de certificare şi se 
aprobă implicit de Centru în cadrul acreditării organismului de certificare. 

Articolul 43 
Organisme de certificare 
(2)   Un organism de certificare menționat la alineatul (1) este 
acreditat în conformitate cu alineatul respectiv numai dacă: 
(c) a instituit proceduri pentru emiterea, revizuirea periodică și 
retragerea certificării, a sigiliilor și mărcilor din domeniul 
protecției datelor. 
 

Art. 48 (2) Se propune introducerea sintagmei „menţionat la alin. (1)” după  sintagma „Organismul de 
certificare”, aşa cum prevede art. 43(2) din Regulament. 

Articolul 43 
Organisme de certificare 
(2)   Un organism de certificare menționat la alineatul (1) este 
acreditat în conformitate cu alineatul respectiv numai dacă: 
 

Art. 48 (2) (b) Se propune completarea la sfârşit cu următoarea frază din art. 43(2)(b) din Regulament: 
„în conformitate cu art. 47 alin. (6)”.   

Articolul 43 
Organisme de certificare 
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(2) Un organism de certificare menționat la alineatul (1) este 
acreditat în conformitate cu alineatul respectiv numai dacă: 
(b) s-a angajat să respecte criteriile menționate la articolul 42 
alineatul (5) și aprobate de autoritatea de supraveghere care este 
competentă în temeiul articolului 55 sau 56, sau de către comitet 
în temeiul articolului 63. 
 

Art. 48 (2) (c) Se propune introducerea sintagmei „sigiliilor şi mărcilor” după cuvântul certificării”, aşa 
cum prevede art. 43(2)(c) din Regulament.  

Articolul 43 
Organisme de certificare 
(2) Un organism de certificare menționat la alineatul (1) este 
acreditat în conformitate cu alineatul respectiv numai dacă: 
(c) a instituit proceduri pentru emiterea, revizuirea periodică și 
retragerea certificării, a sigiliilor și mărcilor din domeniul 
protecției datelor; 
 

Art. 48 (2) (d) Se propune înlocuirea sintagmei „gestionarea cererilor” cu  sintagma „tratarea plângerilor” 
şi a sintagmei „şi asigurând” cu sintagma „precum şi pentru asigurarea”, aşa cum prevede 
art. 41(2)(c) din Regulament. 

Articolul 41 
Monitorizarea codurilor de conduită aprobate 
Un organism menționat la alineatul (1) poate fi acreditat pentru 
monitorizarea respectării unui cod de conduită dacă: 
(c) a instituit proceduri și structuri pentru tratarea plângerilor 
privind încălcări ale codului sau privind modul în care codul a fost 
sau este pus în aplicare de un operator sau o persoană 
împuternicită de operator, precum și pentru asigurarea 
transparenței acestor proceduri și structuri pentru persoanele 
vizate și pentru public; și 
 

Art. 48 Se propune introducerea alin. (6) conform art. 43(6) din Regulament: „Criteriile 
menţionate la art. 47 alin. (6) şi cele menţionate la alin. (3) din prezentul articol se publică 
de Centru într-o formă uşor de accesat”. 

Articolul 43 
Organisme de certificare 
Cerințele menționate la alineatul (3) din prezentul articol și 
criteriile menționate la articolul 42 alineatul (5) se publică de 
către autoritatea de supraveghere într-o formă ușor de accesat. 
Autoritățile de supraveghere transmit, de asemenea, aceste 
cerințe și criterii comitetului. Comitetul regrupează toate 
mecanismele de certificare și sigiliile de protecție a datelor într-un 
registru și le pune la dispoziția publicului prin orice mijloc 
corespunzător. 
 

Art. 49 (1) Redacţia acestui alineat a fost redată într-o formă distorsionată, care i-a schimbat complet 
sensul. Se propune expunerea acestui alineat în redacţia prevăzută de art. 44 din 
Regulament: „Orice date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sau care 
urmează a fi prelucrate după ce sunt transferate într-o țară terță sau către o organizație 
internațională pot fi transferate doar dacă, sub rezerva celorlalte dispoziții ale prezentei 
legi, condițiile prevăzute în prezentul capitol sunt respectate de operator și de persoana 
împuternicită de operator, inclusiv în ceea ce privește transferurile ulterioare de date cu 

Articolul 44 
Principiul general al transferurilor 
Orice date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sau 
care urmează a fi prelucrate după ce sunt transferate într-o țară 
terță sau către o organizație internațională pot fi transferate doar 
dacă, sub rezerva celorlalte dispoziții ale prezentului regulament, 
condițiile prevăzute în prezentul capitol sunt respectate de 
operator și de persoana împuternicită de operator, inclusiv în 



50 
 

caracter personal din țara terță sau de la organizația internațională către o altă țară terță 
sau către o altă organizație internațională.”  

ceea ce privește transferurile ulterioare de date cu caracter 
personal din țara terță sau de la organizația internațională către o 
altă țară terță sau către o altă organizație internațională. Toate 
dispozițiile din prezentul capitol se aplică pentru a se asigura că 
nivelul de protecție a persoanelor fizice garantat prin prezentul 
regulament nu este subminat. 
 

Art. 49 (2) Se propune înlocuirea sintagmei „destinate transmiterii către un alt stat” cu sintagma 
„transmise pentru prelucrare  către o ţară terţă sau către o organizaţie internaţională”.  
 

 

Art. 49 (4) (b) Se propune introducerea sintagmei „sau mai multor” înainte de sintagma „autorităţi de 
supraveghere” (aşa cum prevede art. 45(2)(b) din Regulament şi pentru a păstra acordul 
cu cuvântul „cărora”) şi înlocuirea sintagmei „asigurare a respectării aplicării” cu sintagma 
„impunere a respectării acestora” (care este o traducere mai clară din engleză). 

Articolul 45 
Transferuri în temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al 
nivelului de protecție 
(2) Atunci când evaluează caracterul adecvat al nivelului de 
protecție, Comisia ține seama, în special, de următoarele 
elemente: 
(b) existența și funcționarea eficientă a uneia sau mai multor 
autorități de supraveghere independente în țara terță sau sub 
jurisdicția cărora intră o organizație internațională, cu 
responsabilitate pentru asigurarea și impunerea respectării 
normelor de protecție a datelor, incluzând competențe adecvate 
de asigurare a respectării aplicării, pentru acordarea de asistență 
și consiliere persoanelor vizate cu privire la exercitarea drepturilor 
acestora și pentru cooperarea cu autoritățile de supraveghere din 
statele membre; și 
 

Art. 49 (10) Se propune excluderea sintagmei „şi să întreprindă măsurile ce se impun a fi efectuate în 
vederea înlăturării încălcărilor admise la prelucrarea acestor date”. Această sintagmă 
porneşte de la premisa că orice operator şi persoană împuternicită de operator care 
prelucrează date personale în sisteme de evidenţă aflate în afara teritoriului Republicii 
Moldova o face cu încălcări (?!). Asemenea abordare contravine principiului statului de 
drept, în care orice persoană se prezumă că respectă legea până nu este stabilit altfel în 
modul prevăzut de lege. În plus, această sintagmă este redundantă, deoarece prevederile 
generale prevăd obligaţia operatorului şi a persoanei împuternicite de operator de a 
respecta actele emise de Centru şi instanţele de judecată în temeiul prezentei legi sau 
altor legi.   
 

 

Art. 49 (11) Se propune excluderea acestui alineat ca fiind redundant. Prevederile generale prevăd 
răspunderea operatorului şi a persoanei împuternicite de operator pentru nerespectarea 
prevederilor legii (art. 29(3), 33(9) şi 88(2) din lege). Dacă se insistă să fie păstrat, se 
propune introducerea sintagmei „pentru nerespectarea legislaţiei în vigoare la prelucrarea 
datelor personale” după sintagma „prezenta lege”. Transferul transfrontalier de date 
personale nu este în sine o încălcare a legii.  
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Art. 50 (1) Se propune înlocuirea sintagmei „căi de atac” cu sintagma „metode eficiente de apărare a 
drepturilor”. 
 

 

Art. 50 (2) (d) Se propune înlocuirea sintagmei „care pot fi acceptate de Centru” cu sintagma „şi 
aprobate de Comisia Europeană”, aşa cum prevede art. 46(2)(d) din Regulament. Sintagma 
„care pot fi acceptate de Centru” este ambiguă, deoarece operatorul sau persoana 
împuternicită nu pot şti care clauze standard adoptate de Comisia Europeană sau de 
autoritatea de supraveghere dintr-un stat membru al UE pot şi care nu pot fi acceptate de 
Centru. Asemenea acceptare nici nu este prevăzută de Regulament, pentru care este 
suficient ca clauzele standard adoptate de autoritatea de supraveghere dintr-un stat 
membru al UE să fie aprobate de Comisia Europeană. 

Articolul 46 
Transferuri în baza unor garanții adecvate 
(2)   Garanțiile adecvate menționate la alineatul 1 pot fi furnizate 
fără să fie nevoie de nicio autorizație specifică din partea unei 
autorități de supraveghere, prin: 
(d) clauze standard de protecție a datelor adoptate de o 
autoritate de supraveghere și aprobate de Comisie în 
conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 
93 alineatul (2); 
 

Art. 50 (2) (f) Se propune introducerea cuvântului „terţă” după cuvântul „ţara”. 
 

 

Art. 50 (4) Se propune excluderea alin. (4), deoarece mecanismul pentru asigurarea coerenţei 
existent în UE este disponibil doar pentru autorităţile de supraveghere din statele membre 
UE, iar sintagma „va ţine cont” este ambiguă (nu este clar ce presupune aceasta). 

 

Art. 51 (2) (d) Se propune înlocuirea sintagmei „în faza implicită” cu sintagma „protecţia implicită”, 
sintagmei „securitatea datelor” cu sintagma „măsurile de asigurare a securităţii datelor”, 
sintagmei „transferurilor viitoare” cu sintagma „transferurilor ulterioare” şi a cuvântului 
„normelor” cu cuvântul „regulilor”, aşa cum prevede art. 47(2)(d) din Regulament. 

Articolul 47 
Reguli corporatiste obligatorii 
(2) Regulile corporatiste obligatorii menționate la alineatul (1) 
precizează cel puțin: 
(d) aplicarea principiilor generale în materie de protecție a 
datelor, în special limitarea scopului, reducerea la minimum a 
datelor, perioadele de stocare limitate, calitatea datelor, 
protecția datelor începând cu momentul conceperii și protecția 
implicită, temeiul juridic pentru prelucrare, prelucrarea 
categoriilor speciale de date cu caracter personal, măsurile de 
asigurare a securității datelor, precum și cerințele referitoare la 
transferurile ulterioare către organisme care nu fac obiectul 
regulilor corporatiste obligatorii. 
 

Art. 51 (2) (e) Se propune înlocuirea sintagmei „în conformitate cu art. 80” cu sintagma „în conformitate 
cu art. 75”, a sintagmei „să solicite despăgubiri în faţa instanţelor competente în 
conformitate cu art. 91” cu sintagma „în faţa instanţelor competente în conformitate cu 
art. 88”, a sintagmei „şi, după caz, compensarea pentru încălcarea normelor corporatiste 
obligatorii în conformitate cu art. 92”” cu sintagma „precum şi de a obţine apărarea 
drepturilor şi, după caz, despăgubiri pentru încălcarea regulilor corporatiste obligatorii în 
conformitate cu art. 89”, aşa cum prevede art. 47(2)(e) din Regulament. 

Articolul 47 
Reguli corporatiste obligatorii 
(2) Regulile corporatiste obligatorii menționate la alineatul (1) 
precizează cel puțin: 
(e) drepturile persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea și 
mijloacele de exercitare a acestor drepturi, inclusiv dreptul de a 
nu face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea 
automată, inclusiv crearea de profiluri, în conformitate cu 
articolul 22, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de 
supraveghere competente și în fața instanțelor competente ale 
statelor membre, în conformitate cu articolul 79, precum și 
dreptul de a obține reparații și, după caz, despăgubiri pentru 
încălcarea regulilor corporatiste obligatorii. 
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Art. 51 (2) (h) Se propune înlocuirea sintagmei „cererilor” cu sintagma „reclamaţiilor” sau „plângerilor”, 
aşa cum prevede art. 47(2)(h) din Regulament (varianta engleză). 
 

Art. 47 (2) (h) în versiunea engleză a Regulamentului. 
 

Art. 51 (2) (i) Se propune înlocuirea sintagmei „cererilor” cu sintagma „reclamaţiilor” sau „plângerilor”, 
aşa cum prevede art. 47(2)(i) din Regulament (varianta engleză). 
 

Art. 47 (2) (i) în versiunea engleză a Regulamentului. 

Art. 51 (2) (l) Se propune introducerea cuvântului „regulilor” după cuvântul „respectarea”. Articolul 47 
Reguli corporatiste obligatorii 
(2) Regulile corporatiste obligatorii menționate la alineatul (1) 
precizează cel puțin: 
(l) mecanismul de cooperare cu autoritatea de supraveghere în 
vederea asigurării respectării regulilor de către orice membru al 
grupului de întreprinderi sau al grupului de întreprinderi implicate 
într-o activitate economică comună, în special prin punerea la 
dispoziția autorității de supraveghere a rezultatelor verificărilor cu 
privire la măsurile menționate la punctul (j). 
 

Art. 51 (2) (m) Se propune excluderea sintagmelor „sau o ţară terţă” şi „in fond”, precum şi înlocuirea 
sintagmei „asigură un nivel adecvat de protecţie recunoscută de Comisia Europeană” cu 
sintagma „în privinţa căreia nu există o decizie a Comisiei Europene privind faptul că 
asigură un nivel adecvat de protecţie” şi introducerea cuvântului „considerabile” după 
sintagma efecte negative”, aşa cum prevede art. 47(2)(m) din Regulament. 

Articolul 47 
Reguli corporatiste obligatorii 
(2) Regulile corporatiste obligatorii menționate la alineatul (1) 
precizează cel puțin: 
mecanismele de raportare către autoritatea de supraveghere 
competentă a oricăror cerințe legale impuse unui membru al 
grupului de întreprinderi sau al grupului de întreprinderi implicate 
într-o activitate economică comună într-o țară terță care pot avea 
un efect advers considerabil asupra garanțiilor furnizate prin 
regulile corporatiste obligatorii; și 
 

Art. 51 (3) Se propune introducerea sintagmei „pentru schimbul de informații între operatori, 
persoanele împuternicite de operatori și autoritățile de supraveghere” după cuvântul 
„procedurile” şi înlocuirea sintagmei „de asemenea, poate lua” cu sintagma „luând în 
considerare”, aşa cum prevede art. 47(3) din Regulament. 

Articolul 47 
Reguli corporatiste obligatorii 
(3) Comisia poate preciza formatul și procedurile pentru schimbul 
de informații între operatori, persoanele împuternicite de 
operatori și autoritățile de supraveghere pentru regulile 
corporatiste obligatorii în sensul prezentului articol. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la articolul 93 alineatul (2). 
 

Art. 52 (1) Se propune înlocuirea sintagmei „Fără a aduce atingere art. 49 şi 50” cu sintagma „Prin 
derogare de la art. 49 şi 50”, deoarece scopul acestui alineat este de a stabili o derogare 
de la regimul standard de transfer transfrontalier, dar nu condiţii suplimentare. De 
asemenea, se propune înlocuirea sintagmei „persoanelor care fac obiectul datelor 
personale” cu sintagma „subiecţilor de date”. 

Articolul 48 
Transferurile sau divulgările de informații neautorizate de dreptul 
Uniunii 
Orice hotărâre a unei instanțe sau a unui tribunal și orice decizie a 
unei autorități administrative a unei țări terțe care impun unui 
operator sau persoanei împuternicite de operator să transfere 
sau să divulge date cu caracter personal poate fi recunoscută sau 
executată în orice fel numai dacă se bazează pe un acord 
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internațional, cum ar fi un tratat de asistență judiciară reciprocă 
în vigoare între țara terță solicitantă și Uniune sau un stat 
membru, fără a se aduce atingere altor motive de transfer în 
temeiul prezentului capitol. 
 

Art. 52 (2) Se propune excluderea sintagmei „în baza unor garanţii adecvate stabilite de Centru”, aşa 
cum prevede art. 48 din Regulament. Condiţiile de recunoaştere şi executare a actelor 
judecătoreşti sau administrative străine, precum şi garanţiile adecvate pentru subiecţii de 
date, se stabilesc în acordul internaţional (a se vedea recitalul 102 din Regulament). Partea 
contractantă nu poate refuza executarea acordului internaţional prin condiţii impuse de o 
autoritate administrativă naţională. De asemenea, se propune înlocuirea 
cuvintelor„stabilită” şi „executorii” cu cuvintele „stabilite” şi „executate” respectiv. 

Articolul 48 
Transferurile sau divulgările de informații neautorizate de dreptul 
Uniunii 
Orice hotărâre a unei instanțe sau a unui tribunal și orice decizie a 
unei autorități administrative a unei țări terțe care impun unui 
operator sau persoanei împuternicite de operator să transfere 
sau să divulge date cu caracter personal poate fi recunoscută sau 
executată în orice fel numai dacă se bazează pe un acord 
internațional, cum ar fi un tratat de asistență judiciară reciprocă 
în vigoare între țara terță solicitantă și Uniune sau un stat 
membru, fără a se aduce atingere altor motive de transfer în 
temeiul prezentului capitol. 
 

Art. 53 (1) Se propune introducerea sintagmei „altele decât cele prevăzute la art. 49 alin. (3)” după 
sintagma „organizaţie internaţională”, deoarece transferul datelor personale către 
ţările/organizaţiile menţionate la articolul respectiv poate fi efectuat fără careva condiţii 
suplimentare. 

Articolul 49 
Derogări pentru situații specifice 
(1)   În absența unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului 
de protecție în conformitate cu articolul 45 alineatul (3) sau a 
unor garanții adecvate în conformitate cu articolul 46, inclusiv a 
regulilor corporatiste obligatorii, un transfer sau un set de 
transferuri de date cu caracter personal către o țară terță sau o 
organizație internațională poate avea loc numai în una dintre 
condițiile următoare: 
 

Art. 53 (1) (b) Se propune înlocuirea sintagmei „persoana care efectuează controlul” cu sintagma 
„operatorul”, aşa cum prevede art. 49(1)(b) din Regulament. 

Articolul 49 
Derogări pentru situații specifice 
(1)   În absența unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului 
de protecție în conformitate cu articolul 45 alineatul (3) sau a 
unor garanții adecvate în conformitate cu articolul 46, inclusiv a 
regulilor corporatiste obligatorii, un transfer sau un set de 
transferuri de date cu caracter personal către o țară terță sau o 
organizație internațională poate avea loc numai în una dintre 
condițiile următoare: 
(b) transferul este necesar pentru executarea unui contract între 
persoana vizată și operator sau pentru aplicarea unor măsuri 
precontractuale adoptate la cererea persoanei vizate. 
 

Art. 53 (1) (e) Se propune completarea la sfârşit cu sintagma „indiferent dacă este în contextul unei 
proceduri judiciare sau în contextul unei proceduri administrative ori extrajudiciare, 
inclusiv în cadrul procedurilor în faţa autorităţilor de reglementare”, aşa cum prevede 
recitalul (111) din Regulament. 

Recitalul (111) din Regulament. 
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Art. 53 (2) Se propune introducerea sintagmei „sau art. 50” după sintagma „art. 49”, aşa cum 
prevede art. 49(1) paragraful al doilea din Regulament, precum şi înlocuirea cuvântului 
„majore” cu cuvântul „imperative” (compelling/ imperieux) şi a cuvântului „căruia” cu 
cuvântul „cărora” (drepturile şi interesele subiectului de date prevalează asupra 
intereselor legitime ale operatorului, nu asupra scopului realizării acestor interese). 

Articolul 49 
Derogări pentru situații specifice 
În cazul în care un transfer nu ar putea să se întemeieze pe o 
dispoziție prevăzută la articolul 45 sau 46, inclusiv dispoziții 
privind reguli corporatiste obligatorii, și nu este aplicabilă niciuna 
dintre derogările pentru situații specifice prevăzute la primul 
paragraf din prezentul alineat, un transfer către o țară terță sau o 
organizație internațională poate avea loc numai în cazul în care 
transferul nu este repetitiv, se referă doar la un număr limitat de 
persoane vizate, este necesar în scopul realizării intereselor 
legitime majore urmărite de operator asupra căruia nu prevalează 
interesele sau drepturile și libertățile persoanei vizate și 
operatorul a evaluat toate circumstanțele aferente transferului de 
date și, pe baza acestei evaluări, a prezentat garanții 
corespunzătoare în ceea ce privește protecția datelor cu caracter 
personal. Operatorul informează autoritatea de supraveghere cu 
privire la transfer. Operatorul, în plus față de furnizarea 
informațiilor menționate la articolele 13 și 14, informează 
persoana vizată cu privire la transfer și la interesele legitime 
majore pe care le urmărește. 
 

Art. 53 (3) Se propune înlocuirea sintagmei „ansamblul categoriilor” cu sintagma „categoriilor întregi” 
(entire categories of the personal data/ sur des catégories entières de données). 
 

Art. 49 (2) în versiunea engleză a Regulamentului. 

Art. 53 (6) Se propune excluderea sintagmelor „din afara Spaţiului Economic European sau o altă 
țară” şi „asigură un nivel adecvat de protecţie recunoscută de Comisia Europeană” şi 
completarea la sfârșit cu sintagma „altele decât cele prevăzute la art. 49 alin. (9)”. În 
redacţia actuală, dispoziţia legală este confuză. 

Articolul 49 
Derogări pentru situații specifice 
(5) În absența unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului 
de protecție, dreptul Uniunii sau dreptul intern poate, din 
considerente importante de interes public, să stabilească în mod 
expres limite asupra transferului unor categorii specifice de date 
cu caracter personal către o țară terță sau o organizație 
internațională. Statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei. 
 

Art. 53 (7) Se propune înlocuirea cuvântului „documentează” cu sintagma „consemnează evaluarea, 
precum şi”, aşa cum prevede art. 49(6) din Regulament. Articolul 35 alin. (3) din lege şi art. 
30(3) din Regulament permit ca evidenţele să fie ţinute inclusiv în format electronic, adică 
nu neapărat sub forma unui document. De asemenea, este necesară consemnarea 
evaluării prevăzute la alin. (2). 

Articolul 49 
Derogări pentru situații specifice 
(6) Operatorul sau persoana împuternicită de operator 
consemnează evaluarea, precum și garanțiile adecvate prevăzute 
la paragraful al doilea al alineatului (1) din prezentul articol, în 
evidențele menționate la articolul 30. 
 

Art. 69  La art. 69 nu este precizat care este termenul de păstrare a evidențelor (2, 3, 5 ani, etc.).  
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         Anexa 2 
 
         Comentarii la proiectul Legii privind CNPDCP 
 

Încălcarea 
principiului 
reglementării 
materiale şi 
procedurale  
a iniţierii, 
desfăşurării şi 
lichidării afacerii  
prin acte 
legislative 
 
Articolele 2, 
8(1)(a), (c) şi (q) şi 
18(1)(c) prevăd 
dreptul de 
reglementare 
(emitere ordine cu 
caracter normativ) 
al Centrului, fapt 
care contravine 
art. 14 al Legii nr. 
235/2006.  
 

Conform art. 14 al Legii nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, normele materiale şi 
procedurale de iniţiere, desfăşurare şi lichidare a afacerii, precum şi de control asupra afacerii, se stabilesc prin legi, iar autorităţile administraţiei 
publice nu sunt în drept să adopte norme primare pentru reglementarea iniţierii, desfăşurării şi lichidării afacerii. 
 
Totodată, se încalcă principiul separaţiei puterilor în stat, Centrul substituind puterea legislativă. Astfel, Centru obţine dreptul nu doar de a 
supraveghea respectarea acestor norme şi sancţiona nerespectarea acestora, dar şi de a adopta normele legale care urmează a fi respectate de 
subiecţii de drept şi de către Centrul însuşi şi de a le modifica.   
 
Propunem, excluderea acestor competențe conferite Centrului. 

 
Art. 8 (1) (e) 

 
La art. 8, alin. (1), lit. e), pentru claritate, este necesar sa se introduca notiunea de simulare, evitându-se riscul confundării cu acțiunea de instigare.  
 

 
Art. 8 (2) (a) - (d) 

 
Menționăm despre lipsa în lege a unei norme primare sau de trimitere care ar prescrie modalitatea și procedura de acreditare precum și drepturile 
și obligațiile acestor organisme. 
 

 
Încălcarea 
secretului 
corespondenţei 
 
Articolele 8(3)(a) şi 
(b), 20(1)(a)-(c) 

 
Conform art. 30 din Constituţie, statul asigură secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al 
celorlalte mijloace legale de comunicare. Un drept similar este prevăzut la art. 8 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Prin Hotărârea Curţii 
Europene de Justiţie din 08.04.2014, s-a stabilit că „accesul autorităţilor naţionale competente la date referitoare la viaţa privată a unei persoane 
şi la comunicaţiile sale constituie o ingerinţă în drepturile garantate de art. 7 din [Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, respectiv art. 
8 din CEDO] (pct. 35 din Hotărâre).  Astfel,  
reglementarea Uniunii în cauză trebuie să prevadă norme clare și precise care să reglementeze conținutul și aplicarea măsurii respective și să 
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prevăd dreptul 
Centrului de a 
solicita şi primi 
orice informaţii şi 
materiale ce țin de 
prelucrarea datelor 
cu caracter 
personal necesare 
îndeplinirii 
obligaţiilor, inclusiv 
informații oficiale 
cu accesibilitate 
limitată, precum şi 
de acces gratuit la 
sistemele 
informaţionale 
private în care sunt 
prelucrate şi 
stocate date cu 
caracter personal, 
fapt care 
contravine art. 30 
din Constituţie.  
 

impună o serie de cerințe minime astfel încât persoanele ale căror date au fost păstrate să dispună de garanții suficiente care să permită 
protejarea în mod eficient a datelor lor cu caracter personal împotriva riscurilor de abuz, precum și împotriva oricărui acces și a oricărei utilizări 
ilicite a acestor date (pct. 54 din Hotărâre). În plus, în ceea ce privește accesul autorităților naționale competente la date și utilizarea lor ulterioară, 
Directiva 2006/24 nu conține condițiile materiale și procedurale aferente. Articolul 4 din această directivă, care reglementează accesul acestor 
autorități la datele păstrate, nu prevede în mod expres că accesul respectiv și utilizarea ulterioară a datelor în cauză trebuie să fie restricționate în 
mod strict la scopul prevenirii și al detectării infracțiunilor delimitate precis sau al desfășurării urmăririi penale aferente acestora, ci se limitează să 
prevadă că fiecare stat membru definește procedurile care trebuie să fie urmate și condițiile care trebuie să fie îndeplinite  pentru a obține acces la 
datele păstrate în conformitate cu cerințele de necesitate și proporționalitate. În special, Directiva 2006/24 nu prevede niciun criteriu obiectiv care 
să permită limitarea numărului de persoane ce dispun de autorizația de acces și de  utilizare ulterioară a datelor păstrate la strictul necesar în 
lumina obiectivului urmărit. Mai ales, accesul la datele păstrate de autoritățile naționale competente nu este condiționat de un control prealabil 
efectuat fie de o instanță, fie de o entitate administrativă independentă prin a căror decizie se urmărește limitarea accesului la date și a utilizării lor 
la ceea ce este strict necesar în vederea atingerii obiectivului urmărit și care este adoptată în urma unei cereri motivate a  acestor autorități 
formulate în cadrul procedurilor de prevenire, de detectare sau de urmărire penală. În directivă nu s-a prevăzut nici o obligație precisă a statelor 
membre privind stabilirea unor astfel de limitări”  (pct. 61-62 din Hotărâre). 
De asemenea, art. 58(4) din GDPR stabileşte că „Exercitarea competențelor conferite autorității de supraveghere în temeiul prezentului articol 
face obiectul unor garanții adecvate, inclusiv căi de atac judiciare eficiente și procese echitabile, prevăzute în dreptul Uniunii și în dreptul intern în 
conformitate cu carta”. 
 

 
Excluderea actelor 
permisive emise 
de Centru de sub 
incidenţa Legii nr. 
160/2011 
 
Articolul 8(4) 
stabileşte că actele 
administrative 
emise de Centru 
nu sunt acte 
permisive. 

 
Această normă ridică, în mod nejustificat, un şir de acte administrative emise de Centru de sub incidenţa Legii privind reglementarea prin 
autorizare a activităţii de întreprinzător, care prevede mai multe garanţii privind procedura de reglementare prin autorizare a activităţii de 
întreprinzător.  
 
Legea nr. 160/2011 defineşte actul permisiv drept „document sau înscris constatator prin care autoritatea emitentă constată unele fapte juridice 
și întrunirea condițiilor stabilite de lege, atestând învestirea solicitantului cu o serie de drepturi și de obligații pentru inițierea, desfășurarea și/sau 
încetarea activității de întreprinzător sau a unor acțiuni aferente și indispensabile acestei activități. Actul permisiv poate avea denumirea de 
licență, autorizație, permis, certificat, aviz, aprobare, brevet, de atestat de calificare”. 
 
De exemplu, art. 8(2)(c)-(d) şi (f) din prezenta lege şi art. 30(39 din Legea privind protecţia datelor cu caracter personal stabilesc atribuţii ale 
Centrului privind emiterea unor acte administrative, care se încadrează în definiţia actului permisiv:  

• acreditarea şi retragerea acreditării organismelor de certificare și/sau organismelor de monitorizare a codurilor de conduită;  

• aprobarea regulilor corporatiste obligatorii;  

• coordonarea (avizarea) creării sistemelor de evidență a datelor personale care prelucrează categorii speciale de date personale.   
 

 
Drepturi şi 

 
Articolul 8( (3)(b) şi (d) prevede dreptul Centrului: 
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atribuții ambigui 
ale Centrului 
 
Articolul 8(3) lit. b) 
şi d) stabilesc 
drepturi şi atribuţii 
ambigui ale 
Centrului, care 
creează premise 
pentru abuz 

b) de a solicita motivat și primi suportul tehnic și informațional necesar executării atribuțiilor sale;     
d) de a dispune în privința prelucrării și/sau a intenției de a prelucra date cu caracter personal, precum și asupra mijloacelor tehnice software, 
hardware, soluțiilor tehnologiei informației ce sunt sau urmează a fi utilizate la prelucrare, care nu sunt conforme prevederilor Legii privind 
protecția datelor cu caracter personal sau care pot genera riscuri esențiale pentru dreptul la protecția datelor cu caracter personal, sub aspect de 
colectare, înregistrare, organizare, stocare, păstrare, restabilire, adaptare ori modificare, extragere, consultare, utilizare, dezvăluire, diseminare 
sau în orice alt mod.     
 
Astfel, nu este clar cine este obligat să acorde Centrului suportul tehnic și informațional, în ce poate consta asemenea suport şi pe contul cui. 
Subiecţii de drept nu pot fi obligaţi să asigure baza materială şi informaţională a Centrului. 
 
În ceea ce priveşte al doilea drept, nu este clar ce anume poate dispune Centrul în privința prelucrării și/sau a intenției de a prelucra date cu 
caracter personal, precum și asupra mijloacelor tehnice ce sunt sau urmează a fi utilizate la prelucrare, şi în ce condiţii. Considerăm oportun ca 
această competenţă a Centrului de a fi detaliată în conformitate cu art. 58 din GDPR.   
 

 
Art. 10 

 
Considerăm că, ținând cont de prevederile art. 10, există riscul nerespectării pe viitor a principiului segregării funcţiilor. 
 
La alin. (6) al aceluiaș articol, în cazul în care proiectul legii acordă dreptul inspectorilor de protecție de a ocupa funcția de formatori, considerăm 
că această calitate nu poate fi compatibilă cu calitatea de inspector întrucât, în cadrul procesului de formare, beneficiarii pun în discuții niște 
vulnerabilități ce pot ulterior constitui obiectul unor investigații. 
 
Considerăm oportună suplinirea articolului respectiv cu o prevedere nouă, precum urmează: 
”Informațiile obținute de către angajații Centrului antrenați în cadrul procesului de instruire și sporire a calificării în domeniul protecției datelor cu 
caracter personal nu vor putea fi utilizate pentru inițierea investigațiilor și/sau în cadrul investigațiilor ulterioare efectuate la autoritățile, instituțiile 
ori organizațiile la care aceste informații se referă.” 
 

 
Art. 11 

 
Menționăm despre lipsa reglementărilor suficiente privind drepturile și obligațiile Consiliului consultativ, modalitatea de alegere a membrilor, 
competențele exacte, ceea ce nu contribuie la caracterul previzibil al legii. 
 
La alin. (2), propunem adăugarea textului ”reprezentanţi ai ramurilor de bază ale economiei naţionale”. 
 
La alin. (4), menționăm despre lipsa clarității în ceea ce privește periodicitatea aprobării membrilor Consiliului. 
 

 
Limitarea 
nejustificată a 
cercului de 
persoane eligibile 
pentru ocuparea 
funcţiei de 
director şi director 

 
Articolul 14(1) stabileşte că poate a fi numită în  funcția de director sau director adjunct al Centrului persoana care are studii superioare în 
domeniul dreptului şi  deține experiență profesională de cel puţin 5 ani în domeniul protecției datelor cu caracter personal și/sau al apărării 
drepturilor şi libertăţilor omului și are experiență în domeniul managementului.   
 
Considerăm important ca cel puţin una din persoanele din conducerea Centrului să deţină asemenea studii şi experienţă. Totodată, cu titlu de 
recomandare considerăm ca în conducerea Centrului să fie incluse, cel puţin, şi persoane cu studii şi experienţă în domeniul securităţii informaţiei. 
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adjunct al 
Centrului 
 
Articolul 14(1) 
stabileşte condiţii 
de eligibilitate 
pentru conducerea 
Centrului care 
limitează 
nejustificat 
posibilitatea 
ocupării acestor 
funcţii de persoane 
cu diferite 
competenţe 
relevante acestui 
domeniu 
 

 
Limitarea excesivă 
a posibilităţii 
revocării 
conducerii 
Centrului 
 
Articolul 17 
prevede cerinţe 
excesive care 
limitează 
posibilitatea de 
revocare a 
conducerii 
Centrului chiar şi în 
cazuri justificate 

 
Articolul 17 stabileşte temeiurile şi procedura de revocare şi suspendare a conducerii Centrului. Unele limitări a posibilităţii de revocare a acesteia 
par a fi exagerate: 

• cerinţa ca imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile, din motive de sănătate, să dureze cel puţin 6 luni consecutive pe parcursul unui an 
calendaristic. Cu alte cuvinte, dincolo de faptul că acest termen este 50% mai lung decât termenul general, la sfârşitul oricărui an 
calendaristic sau dacă conducerea revine la serviciu măcar pe o zi, atunci curgerea acestui termen reîncepe. 

• Oricât de grave sau multiple încălcări ar comite conducerea Centrului, ea nu poate fi demisă decât dacă fapta ei face obiectul unei 
sentinţe penale definitive.   

• Survenirea temeiurilor de revocare sau suspendare a conducerii Centrului nu este insuficientă în sine pentru suspendarea de facto a 
atribuţiilor acesteia, mai este nevoie de o decizie a Parlamentului. Mai mult ca atât, asemenea decizie se ia cu cel puţin 3/5 voturi ale 
deputaţilor aleşi. 

• Deşi alin. (7) cere ca orice funcţie vacantă să fie ocupată în termen de 6 luni, alin. (6) stabileşte că după expirarea mandatelor conducerea 
continuă exercitarea lor până la alegerea conducerii noi până la 12 luni. 

  

 
Lipsa interdicţiei 
de a face uz de 
serviciu în 
interesele unor 
persoane fizice 
terţe 
 

 
Articolul 19 prevede interdicţia personalului Centrului să facă uz de serviciu în interesul personal, a oricăror entități, partide, alte organizaţii 
politice, asociaţii obşteşti, inclusiv sindicale şi comunităţi religioase, nu şi a persoanelor fizice. 
 
Propunem ca aceasta listă să fie mai detaliată pentru a nu crea confuzii ulterior. 



5 
 

Articolul 19 nu 
prevede interdicţia 
personalului 
Centrului să facă uz 
de serviciu în 
interesul 
persoanelor fizice 
terţe (soţie, rude, 
prieteni, etc.)  
 

 
Lipsa unor garanţii 
suficiente 
împotriva 
abuzurilor de 
serviciu  
 
Articolul 20(1) 
prevede 
posibilitatea 
exercitării 
funcţiilor de 
control al 
personalului 
Centrului în 
virtutea funcţiei 
ocupate, chiar 
dacă persoana nu a 
fost delegată 
pentru efectuarea 
investigaţiei pe caz  

 
Articolul 20(1) prevede dreptul personalului Centrului de a solicita informaţii, inclusiv cu accesibilitate limitată, de a avea acces la sistemele 
informaţionale în care sunt stocate date cu caracter personal, efectua investigaţii, etc. 
 
Aceste drepturi sunt acordate personalului şi pot fi exercitate în virtutea funcţiei ocupate, chiar dacă persoana nu a fost delegată pentru 
efectuarea investigaţiei pe caz, ceea ce creează premise pentru abuz de putere. 
 
Prin urmare, pentru exercitarea unui control efectiv asupra exercitării funcţiilor sale de către personalul Centrului şi prevenirea abuzurilor, 
drepturile respective ar trebui exercitate doar în temeiul deciziei privind delegarea persoanei respective pentru efectuarea investigaţiei [emise de 
conducerea Centrului] în conformitate cu art. 78 al Legii privind protecţia datelor cu caracter personal. 
 
Totodată, propunem excluderea literei e) din alin. (1) al art. 20, deoarece se repetă în art. 8, alin. (1), lit. d) din proiect. De asemenea, propunem 
excluderea literei j) din alin. (1) al art. 20, deoarece se repetă în art. 8, alin. (1), lit. e) din proiect. 

 
Crearea unui 
organ colegial 
pentru luarea 
deciziilor în cadrul 
Centrului 
 
Articolele 15 şi 18 
stabileşte puterea 
absolută a 
Directorului 

 
Articolul 15 prevede că Directorul Centrului este numit în funcție de Parlament la propunerea Comisiei juridice, numiri și imunități, iar Directorii 
adjuncți ai Centrului sunt numiți de directorul Centrului. Totodată, art. 18(1)(c) prevede că Directorul General aprobă și semnează deciziile emise 
pe marginea pretinselor cazuri de încălcare a legislaţiei în domeniul protecţiei datelor personale.  
 
Numirea Directorilor adjuncți ai Centrului de către Parlament în acelaşi mod ca şi pe Directorul General şi luarea deciziilor Centrului în mod 
colectiv, după modelul altor autorităţi de reglementare, cum ar fi ANRE sau ANRCETI, sau Consiliul Concurenţei (de exemplu, de către directorul 
general şi directorii adjuncţi, cu drept de vot egal) ar asigura o mai bună transparenţă şi obiectivitate a deciziilor emise de Centru şi ar reduce 
probabilitatea abuzurilor.  
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general al 
Centrului în 
adoptarea 
deciziilor pe 
marginea 
pretinselor cazuri 
de încălcare a 
legislaţiei în 
domeniul 
protecţiei datelor 
personale, fapt 
care poate 
conduce la abuzuri 

 
Art. 23 

 
La art. 23, alin. (1), lit. a), considerăm oportună concretizarea normei prin inserarea textului „în conformitate cu art. 41, alin. (2)”. 
 

 


