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Către: Sergiu LITVINENCO 
Ministrul Justiției 
 

Copie: Dumitru ALAIBA 
Ministrul Economiei 

 
Nr. 9 din 7 februarie 2023 
 
Ref.: Abrogarea hotărârii Guvernului nr. 1123/2010 privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea 
securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de 
date cu caracter personal 
 
Stimate domnule Litvinenco, 
 
Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (AmCham) și 
Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC). 
 
Prin prezenta scrisoare, supunem atenției dumneavoastră solicitarea comunității de afaceri de abrogare 
a hotărârii Guvernului nr. 1123/2010 privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor 
cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter 
personal. 
 
Abrogarea hotărârii de Guvern se impune în contextul adoptării Legii nr. 175/2021 pentru modificarea 
unor acte normative (așa-numita lege „pentru digitalizarea economiei naționale”). 
 
Prin intermediul legii nr. 175/2021, alin. (4) al art. 30 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu 
caracter personal a fost abrogat. Acest alineat prevedea că cerințele față de asigurarea securității datelor 
cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter 
personal se stabilesc de Guvern (i.e. prin intermediul hotărârii Guvernului nr. 1123/2010). 
 
Pe de altă parte, aceeași lege a creat unele dintre premisele incipiente pentru implementarea în legislația 
națională a principiului responsabilității și răspunderii operatorilor pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal, așa cum aceste reguli sunt prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 
acestor date. 
 
Deoarece hotărârea Guvernului nr. 1123/2010 nu a fost abrogată în termenul indicat în Legea nr. 
175/2010 (de 6 luni), operatorii sunt în continuare ținuți de respectarea acesteia, fapt ce contravine 
dispozițiilor noii legi și scopului urmărit la promovarea ei. 
 
Având în vedere cele menționate, solicităm respectuos considerarea abrogării hotărârii Guvernului nr. 
1123/2010 care a devenit desuetă. 
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Sperăm în soluționarea pozitivă a prezentului demers. 
 
 
Cu respect, 

Mila Malairău 
Director Executiv 

AmCham 

Marina Bzovîi 
Director Executiv 

ATIC 
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