
NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul deciziei Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 

pentru modificarea și abrogarea unor decizii emise de Centrul Național pentru Protecția 
Datelor cu Caracter Personal 

   
1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul deciziei Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 
pentru modificarea și abrogarea unor decizii emise de Centrul Național pentru Protecția 
Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP). 

 
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 
urmărite 

La 10.01.2022 a intrat în vigoare Legea nr. 175/2021 pentru modificarea unor acte 
normative. 

Conform art. XVIII, pct. 1 din Legea 175/2021 a expus în redacție nouă, noțiunea 
de „consimțământ a subiectului de date.” 

Suplimentar, Legea nr. 175/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum și 
urmare a aprobării Hotărârii Guvernului nr. 282 din 27 aprilie 2022 privind lichidarea 
Registrului de evidență al operatorilor de date cu caracter personal și abrogarea unor 
hotărâri ale Guvernului, a fost exclusă competența CNPDCP de a ţine Registrul de 
evidență al operatorilor de date cu caracter personal și de autorizare sau refuzul 
autorizării operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

În această ordine de idei, a apărut necesitatea revizuirii deciziilor emise de 
CNPDCP, iar prezentul proiect de act normativ este elaborat strict, în scopul ajustării 
acestora noilor reglementări. 

 
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Nu se aplică. 
 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 
 
Pornind de la abrogarea obligației operatorilor de date de înregistrare în calitate 

de operator și de notificare a sistemelor de evidență a datelor cu caracter personal, s-a 
impus necesitatea modificării și completării Deciziei nr. 581 din 10 septembrie 2015 
privind aprobarea formularului tipizat de informare privind efectuarea supravegherii 
prin mijloace video. 

Prin urmare, s-a redat o nouă versiune a formularului tipizat de informare 
privind efectuarea supravegherii video, reieșind din noile obligații ale operatorilor de 
date. 

Astfel, decizia se completează cu pct. 11 cu următorul cuprins:„Formularul 
menționat la pct. 1 conține informații cu privire la denumirea și datele de contact ale 
operatorului de date cu caracter personal și/sau persoanei împuternicite de către 
operator, datele de contact ale persoanei responsabile cu protecția datelor, drepturile 
subiecților de date, scopul prelucrării, durata și termenul de stocare a datelor.” 

Suplimentar, avînd în vedere concepția nouă a noțiunii de „consimțământul 
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subiectului de date cu caracter personal, se impune necesitatea modificării Deciziei din 
17 decembrie 2014 privind încetarea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter 
personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 386-396/1916 din 26.12.2014). 
În tot cuprinsul deciziei, textul „... manifestat liber, expres și necondiționat, în formă 
scrisă sau electronică, conform cerințelor documentului electronic, prin care subiectul 
datelor acceptă să fie prelucrate datele care îl vizează.” se substituie cu textul 
„…manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a 
subiectului de date prin care acesta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune 
fără echivoc, ca datele cu caracter personal care îl privesc să fie prelucrate.” 

În partea ce vizează Decizia nr. 176 din 15 iulie 2015 privind stabilirea cazurilor 
în care nu este necesară autorizarea transmiterii transfrontaliere a datelor cu caracter 
personal (Monitorul Oficial nr.190-196/1330 din 24.07.2015), se impune necesitatea 
abrogării acesteia, în lumina noilor reglementări aduse la art. 20 și art. 32 din Legea 
133/2011, și anume: 

-abrogarea atribuției CNPDCP statuată la art. 20 alin. (1) lit. b) cu referire la 
autorizarea prelucrării datelor cu caracter personal în cazurile prevăzute de lege. 

-redacția nouă a art. 32 alin. (2) potrivit căruia, transmiterea datelor cu caracter 
personal se permite și se realizează, ținând cont de principiul liberei circulații a datelor, 
către: 

a) statele membre ale Spațiului Economic European; 
b) statele care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter 

personal. 
-redacția nouă a art. 32 alin. (3), care statuează că Centrul aprobă, prin decizie, 

lista statelor care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor […]. 
Mai mult, transmiterea datelor cu caracter personal către state care nu asigură un 

nivel adecvat de protecție poate avea loc doar în condițiile statuate la art. 32 alin. (5) al 
Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

În temeiul celor relatate, este imperativ ca operatorii, cât mai curând, să-și 
ajusteze activitățile lor de prelucrare a datelor cu caracter personal, reglementate 
inclusiv prin actele normative emise de CNPDCP, iar înregistrarea și publicarea acestui 
proiect de decizie ar facilita operatorilor de date cu caracter personal conformarea la 
noile cerințe ale Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, în 
vigoare la moment. 

Astfel, considerăm oportun ca proiectul dat să intre în vigoare la data publicării 
în Monitorul Oficial.     
5. Fundamentarea economico-financiară 
Implementarea proiectului nu necesită cheltuieli financiare. 
 
 
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Adoptarea prezentului proiect de act normativ nu va necesita operarea unor 
modificări în cuprinsul altor acte normative. 

 
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În vederea respectării exigențelor Legii nr. 239/2008 privind transparența în 



 

procesul decizional, proiectul actului normativ este plasat pe portalul web oficial al 
CNPDCP, www.datepersonale.md, la compartimentul Transparența decizională, rubrica 
Anunțuri privind organizarea consultării publice şi proiecte de decizii. 
 

 
8. Constatările expertizei anticorupție 
În conformitate cu art. 28 alin. (9) din Legea integrității nr. 82/2017 și art. 35 alin.(2) 
din Legea nr. 100/2017, la elaborarea proiectului, s-a ținut cont de Metodologia de 
efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și normative 
departamentale aprobată prin Hotărârea Colegiului CNA. 
La efectuarea expertizei anticorupție de către autor se constată că proiectul actului 
normativ nu conține factori care să genereze riscuri de corupție, prevederile 
proiectului fiind în corespundere cu scopul declarat și sunt în conformitate cu 
interesul public. 
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