
Către: Zinaida GRECEANÎI 

Președintele Parlamentului Republicii Moldova 

 

Dl Sergiu SÎRBU, 

Președinte al Comisiei Parlamentare Securitate Națională și Ordine Publică 

 
Dl Petru BURDUJA, 
Vicepreședintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe  
 

Copie: Ministerul Justiției 

Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru 

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova 

 

Ref.: Aprobarea în lectura a II-a a proiectelor de lege privind protecția datelor cu caracter personal 

 

Stimată Doamnă,  

Stimați Domni, 

Mediul de afaceri unificat în cadrul Asociației Businessului European, Asociației pentru Protecția Vieții 
Private, Asociației Investitorilor Străini, Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC,  
Confederației Naționale a Patronatului din Moldova și Asociației Investitorilor din România în Republica 
Moldova Vă adresează cele mai înalte considerațiuni și în contextul aprobării proiectelor de lege privind 
protecția datelor cu caracter personal comunică următoarele. 

Ținem să menționăm că în perioada 2019-2020, comunitatea de afaceri dar și specialiștii cointeresați, au 
înaintat mai multe propuneri pe marginea proiectelor de lege nr. 421 și nr. 422 votate în primă lectură de 
Parlamentul Republicii Moldova în anul 2018, care au obiectivul de a transpune acquis-ul European privind 
protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 GDRP 
și Directiva 680/2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale 
a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 
Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului).  

În acest context subliniem  importanța deosebită ca legislația națională din domeniul protecției datelor cu 
caracter personal să fie într-un pas cu acele cerințe legale existente în țările UE, precum și ca aceste 
reglementări să favorizeze liberul schimb de servicii și produse între Republica Moldova și țările UE.  

Mai mult ca atât, specificăm că impactul pachetului legislativ european privind protecția datelor cu 
caracter personal se face resimțit și în Moldova, or, pe lângă numărul mare de companii europene care 
și-au extins activitatea  pe piața de desfacere a țării noastre precum și a companiilor din Republica 
Moldova stabilite în UE, reglementările enunțate sunt aplicabile pentru o bună partea al mediului de 
afaceri,  care stochează sau operează cu fluxurile transfrontaliere.  

Parcursul european al Republicii Moldova este crucial în relațiile de afacere dintre agenții economici 
naționali și prestatorii/beneficiarii europeni iar dezvoltarea corespunzătoare a acestor raporturi nu va 
putea fi atinsă fără asigurarea unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal de către țara 
noastră.  

Cu regret, până în prezent, pe marginea celor propuse nu am fost informați sau invitați în vederea inițierii 
unor discuții de îmbunătățire a proiectelor sus-menționate. 

Totodată, la 10.02.2021, în ședința Comisiei Parlamentare securitatea națională și ordine publică, au fost 
audiate rapoartele experților contractați de Centrul de la Geneva pentru Guvernarea Sectorului de 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01dDQtSwmHbMig-7qoORmj4quUUsw:1612966069403&q=acquis-ul&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjWxefsvt_uAhURrRQKHQ6NDkwQkeECKAB6BAgFEDM


Securitate (DCAF) pe marginea celor 2 proiecte de lege, urmare a căreia, a fost emisă dispoziția Comisiei 
prin care se propune persoanelor cointeresate de a participa la formarea unui grup de lucru pentru a 
analiza amendamentele parvenite și transpunerea cât mai exactă a Regulamentului 679/2016 (GDPR) și 
Directivei 680/2016.  

Drept urmare, în calitate de comunitate vizată ale căror membri le reprezentăm, având în vedere cele 
menționate supra, dar și a faptului că dispunem de expertiza necesară, solicităm respectuos organizarea 
unor dezbateri publice pe marginea proiectelor în cauză cu invitarea participării reprezentanților 
subsemnaților, având drept scop îmbunătățirea cadrului juridic elaborat, pentru a asigura 
proporționalitatea dreptului la protecția datelor cu caracter personal și interesele economice ale 
operatorilor de date.  

 

Cu respect, 

 

Mariana Rufa,  
Director Executiv al Asociației 
Businessului European  
 

__________________ 

 

Sergiu Bozianu, 
Președinte Asociația pentru Protecția 
Vieții Private  

      

 
__________________ 

   

 

Ana Groza, 
Director Executiv al Asociației 
Investitorilor Străini 
 
 

__________________ 

 

Marina Bzovîi, 
Director Executiv al Asociației Naționale 
a Companiilor din Domeniul TIC 
 
 

 
 
 
 

__________________ 

 

Vladislav Caminschi, 
Director Executiv al Confederației 
Naționale a Patronatului din Moldova 
 
 

 

 
__________________ 

 

Dan Nuțiu, 
Președintele Executiv al Asociației 
Investitorilor din România 
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