
 

Subiect:  Comentarii la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte 
legislative (modificările Legii nr. 514/1995 privind organizarea 
judecătorească și Legii nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului) din 
legislația conexă proiectului privind Centrul Național pentru Protecția 
Datelor cu Caracter Personal din Moldova 

Adresată: Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Moldova, 
centru@datepersonale.md  

Persoane de contact:  Vladislav Gribincea, președinte, contact@crjm.org  

Data:  25 octombrie 2017 

 
EXPEDIAT PRIN POȘTĂ ELECTRONICĂ 

 
În septembrie 2017, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Moldova a 
publicat pentru consultări publice proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte 
legislative.  
 
ONG-urile semnatare au analizat cu interes prevederile proiectului ce țin de modificarea legii nr. 
514/1995 privind organizarea judecătorească și nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului. În 
formula în care au fost propuse, modificările trezesc îngrijorări serioase. Adoptarea acestora riscă să 
reducă considerabil transparența sistemului judiciar. Standardele și jurisprudența europeană prescriu 
necesitatea prezenței unui echilibru just între protecția datelor cu caracter personal și accesul la 
informații de interes public, care nu pare să fie respectat prin acest proiect.  
 
În același timp, noi am observat că noul pachet de legi oferă autorității responsabile de asigurarea 
protecției datelor cu caracter personal competențe foarte largi de a colecta informații și posibilități 
enorme de a interveni în activitatea agenților economici. Aceste prevederi merită o analiză mult mai 
minuțioasă.  
 
Suntem ferm convinși că protecția vieții private nu poate justifica măsuri care limitează atât de mult 
transparența actului de justiție și drepturile altora. 
 

Recomandăm consultarea pe larg a proiectului de lege de către organul competent de inițierea 
procesului legislativ cu reprezentanții sistemului judiciar, organizațiile societății civile și reprezentanții 
mass-media. Considerăm oportună, în același timp, expedierea întregului set de propuneri în 
domeniul protecției datelor cu caracter personal către instituțiile abilitate ale Consiliului Europei 
pentru efectuarea unei expertize juridice și de impact a proiectelor.  
 
Solicităm Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Moldova să întreprindă 
măsuri pentru ajustarea legislației la realități și să elimine presiunea birocratică excesivă pusă de 
actuala legislație pe agenții economici și alte persoane juridice. Actuala legislație în domeniul 
protecției datelor cu caracter personal prevede proceduri excesive care depășesc cu mult scopul 
acesteia și duc la cheltuieli mari de bani și timp pentru subiecții vizați de aceasta. 
 
Semnatari: 

1. Amnesty International Moldova  

2. Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT) 

3. Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)  

4. Centrul „Acces-info” 

5. Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJ) 

6. CPR Moldova  

7. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) 

8. Centrul PAS  

9. Comunitatea "WatchDog.MD" 
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10. Institutul de Politici și Reforme Europene (IPRE) 

11. Transparency International - Moldova 

 
 
Anexa: comentarii specifice în baza amendamentelor propuse la proiect:  
 

Amendamentul propus de proiect Comentarii 

Art. III. – Legea nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească 

Articolul 10 la alineatul (4) textul 

„pagina web din internet” se modifică 

cu textul „portalul național al 

instanțelor de judecată. Datele cu 

caracter personal din hotărîrile 

judecătorești se radiază și hotărîrile se 

publică în formă anonimizată.”; 

se completează cu alineatul (6), cu 

următorul cuprins: „(6) Publicarea 

urmează să fie făcută în așa fel încît să 

nu permită indexarea după anumite 

criterii care ar putea constitui date cu 

caracter personal și crearea de profiluri 

automatizate.” 

Protecția datelor cu caracter personal nu implică radierea 

automată a tuturor datelor cu caracter personal din toate 

hotărârile judecătorești publicate pe portalul instanțelor 

judecătorești, deoarece contravine principiului accesului liber la 

informații.  

 

Regulamentul privind modul de publicare a hotărârilor 

judecătorești pe portalul național al instanțelor de judecată și pe 

pagina web a Curții Supreme de Justiție, aprobat de către Consiliul 

Superior al Magistraturii la 10 octombrie 2017, deja stabilește 

criteriile specifice, categoriile de cauze în care se aplică radierea 

datelor cu caracter personal. Același regulament permite 

posibilitatea căutării hotărârilor judecătorești după numele 

părților. Confidențialitatea informațiilor cu caracter privat trebuie 

să fi asigurată prin depersonalizare, fără însă a prejudicia 

accesibilitatea hotărârilor judecătorești pentru specialiști și public. 

Articolul 47 alineatul (3) litera e) va 

avea următorul cuprins: „e) Publică pe 

portalul național al instanțelor de 

judecată hotărârile anonimizate, iar în 

cazul ședințelor închise, se publică doar 

dispozitivul anonimizat.”.  

Articolul 55 se completează cu 

alineatul (3/1), cu următorul cuprins: 

„(3/1) Investigarea legalității prelucrării 

datelor cu caracter personal se 

efectuează de către Centrul Național 

pentru Protecția Datelor cu Caracter 

Personal, cu suportul Inspecției 

judiciare.” 

Propunerea contravine principiilor independenței și 

autoadministrării sistemului judecătoresc. Investigarea oricăror 

pretinse ilegalități comise de către judecător trebuie să fie 

efectuată prin intermediul mecanismelor cu privire la răspunderea 

disciplinară a judecătorilor, potrivit Legii nr. 178/2014. Acest fapt 

implică prezența unei proceduri inițiate de către Inspecția 

Judiciară, după caz, cu suportul altor autorități publice.  

Articolul 56/2 în final se completează, 

cu următorul conținut: „Informațiile 

privind cauzele fixate pentru judecare 

se șterg/distrug cel tîrziu în ziua 

lucrătoare imediat următoare după 

data cînd urma să aibă loc ședința.” 

Necesitatea distrugerii informațiilor privind cauzele fixate pentru 

judecare nu este justificată. Aceasta nu poate servi drept o măsură 

prin care sunt protejate datele cu caracter personal. În schimb,   

implementarea acestei prevederi va îngreuna foarte mult, dacă nu 

chiar va face imposibilă, monitorizarea dosarelor de rezonanță de 

interes public. Regulamentul privind modul de publicare a 

hotărârilor judecătorești pe portalul național al instanțelor de 

judecată și pe pagina web a Curții Supreme de Justiție nu prevede 

necesitatea radierii acestor informații.  

Art. IV. – Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului 

Articolul 19 se completează cu alineatul 

(8) și (9), cu următorul conținut: ,,(6) 

Orice operațiune de prelucrare a 

datelor cu caracter personal efectuată 

de către judecător se efectuează în 

conformitate cu prevederile Legii 

privind protecția datelor cu caracter 

personal. Investigarea legalității 

(similar art. 55 din legea 144/1995) Propunerea contravine 

principiilor independenței și autoadministrării sistemului 

judecătoresc. Investigarea oricăror pretinse ilegalități comise de 

către judecător trebuie să fie efectuată prin intermediul 

mecanismelor cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, 

potrivit Legii nr. 178/2014.  
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http://csj.md/index.php/despre-curtea-suprema-de-justitie/mass-media-si-relatiile-cu-publicul/1149-noul-regulament-privind-modul-de-publicare-a-hotararilo-judecatoresti-pe-portalul-national-al-instantelor-de-judecata-si-pe-pagina-web-a-curtii-supreme-de-justitie
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operațiunilor de prelucrare a datelor cu 

caracter personal se efectuează de 

către Centrul Național pentru Protecția 

Datelor cu Caracter Personal cu 

suportul Inspecției judiciare. (7) 

Garanțiile prevăzute de prezentul 

articol în privința judecătorului se 

aplică în măsura în care nu se încalcă 

dreptul la inviolabilitatea vieții intime, 

familiale și private a subiectului de date 

cu caracter personal.” 

 
 


