
 
 

proiect 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

Hotărârea nr_________________ 

din ____________________2022 

 

Cu privire la lichidarea Registrului de evidență al operatorilor de date cu caracter 

personal și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului 

 

În temeiul art. XXXI alin. (1) și (2) din Legea nr. 175/2021 pentru modificarea unor 

acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 302 - 306, art. 431) și 

art. 18 alin. (1) și (3) din Legea nr. 71/2007 cu privire la registre (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2007, nr. 70–73, art. 314), Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

1. Se lichidează Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal, 

proprietate a statului, prin nimicirea (distrugerea) ireversibilă a documentelor și 

informațiilor stocate pe suport de hârtie și a celor stocate în format electronic. 

2. Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal va asigura, în limita 

competențelor sale, punerea în aplicare a acțiunilor și măsurilor necesare pentru realizarea 

conformă a prevederilor Legii nr. 175/2021 pentru modificarea unor acte normative, în 

vederea lichidării Registrului de evidență al operatorilor de date cu caracter personal, 

precum și procedura de casare a bunului vizat, raportat la mijloacele fixe ale autorității 

respective.  

3. Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” va 

asigura nimicirea (distrugerea) ireversibilă a documentelor și informațiilor stocate în 

format electronic pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud), inclusiv a 

copiilor de rezervă, în legătură cu lichidarea Registrului de evidență al operatorilor de date 

cu caracter personal. Nimicirea (distrugerea) se va realiza în prezența reprezentanților 

Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și a reprezentanților 

Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică” și se va confirma prin semnarea de 

către participanți a procesului-verbal de nimicire. 

4. Nimicirea (distrugerea) documentelor și informațiilor stocate pe suport de hârtie, în 

legătură cu lichidarea Registrului de evidență al operatorilor de date cu caracter personal, 

va avea loc în incinta Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova prin 

coordonare preventivă. Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova va 

acorda suport la realizarea procesului de nimicire (distrugere), cu titlu gratuit.  



 
 

Nimicirea (distrugerea) actelor se va realiza în prezența a 3 (trei) reprezentanți desemnați 

din cadrul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și se va 

confirma prin semnarea de către participanți a procesului-verbal de nimicire (distrugere). 

Informațiile stocate pe suport de hârtie urmează a fi nimicite (distruse) prin metoda 

fragmentării (în fragmente cu suprafața de cel mult 2,5 mm2) și transformării într-o masă 

moale fără formă sau praf, astfel încât să nu mai poată fi reconstituite. 

5. Se abrogă: 

1) Hotărârea Guvernului nr. 883/2011 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al 

sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al operatorilor de date cu caracter 

personal” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 216-221, art. 976); 

2) Hotărârea Guvernului nr. 296/2012 privind aprobarea Regulamentului Registrului de 

evidență a operatorilor de date cu caracter personal (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2012, nr. 99-102, art. 336). 

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

 

PRIM-MINISTRU      Natalia GAVRILIȚA 

 

Contrasemnează: 

Viceprim-ministru 

pentru digitalizare      Iurie ȚURCANU 

 

Ministrul economiei      Sergiu GAIBU 

Ministrul justiției       Sergiu LITVINENCO 

  
 

 
 



 
 

Nota informativă la proiectul de Hotărâre de Guvern 

cu privire la lichidarea Registrului de evidență al operatorilor de date cu caracter personal și 

abrogarea unor hotărâri ale Guvernului 
 

1.  Denumirea autorului și a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul Hotărârii Guvernului a fost elaborat în cadrul Grupului de lucru interinstituțional pentru 

identificarea și punerea în aplicare a acțiunilor necesare pentru realizarea conformă a prevederilor Legii nr. 

175/2021 pentru modificarea unor acte normative, în vederea lichidării ,,Registrului de evidență al 

operatorilor de date cu caracter personal”, constituit prin Ordinul Directorului Centrului Național pentru 

Protecția Datelor cu Caracter Personal, nr. 08 din 28 ianuarie 2022 și este promovat de Ministerul 

Economiei.  

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

La 10 ianuarie 2022 a intrat în vigoare Legea nr. 175/2021 pentru modificarea unor acte normative.  

Potrivit Art. XVIII pct. 7 al legii precitate, Articolul 28 (întitulat „Registrul de evidență al operatorilor 

de date cu caracter personal”) din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, se 

abrogă.  

Astfel, conform Art. XXXI alin. (2) al Legii nr. 175/2021, în termen de 60 de zile de la data intrării 

în vigoare a legii vizate, CNPDCP va asigura lichidarea Registrului de evidență al operatorilor de date cu 

caracter personal prin nimicirea ireversibilă a documentelor și informațiilor stocate pe suport de hârtie și a 

celor stocate în format electronic. 

În context, subliniem că instituirea și funcționarea Registrului de evidență al operatorilor de date cu 

caracter personal a fost reglementată prin intermediul actelor normative adoptate de Guvern, și anume: 

Hotărârea Guvernului nr. 883 din 25 noiembrie 2011 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al 

sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al operatorilor de date cu caracter personal” și 

Hotărârea Guvernului nr. 296 din 15 mai 2012 privind aprobarea Regulamentului Registrului de evidență a 

operatorilor de date cu caracter personal. 

Consecvent, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 71/2007 cu privire la 

registre, hotărârea cu privire la lichidarea registrului de stat se adoptă de autoritatea publică care a instituit 

registrul. Potrivit alin. (3) al aceluiași articol, în hotărârea cu privire la lichidarea registrului se stipulează 

modul de transmitere a datelor și documentelor în arhivă sau modul și termenele de distrugere a datelor și 

documentelor, actele normative și acordurile care urmează a fi modificate sau abrogate, modul de informare 

a furnizorilor datelor registrului și destinatarilor datelor registrului, inclusiv alte prevederi ce stabilesc 

modul și condițiile de lichidare a registrului. 

În cumulul celor enunțate supra, se reține necesitatea adoptării unei hotărâri de Guvern cu privire la 

lichidarea Registrului de evidență al operatorilor de date, care ar descrie detaliat modul de lichidare a 

Registrului prin nimicirea ireversibilă a documentelor și informațiilor stocate pe suport de hârtie și a celor 

stocate în format electronic, precum și abrogarea hotărârilor de Guvern cu privire la aprobarea conceptului 

tehnic și al regulamentului registrului vizat. 

Astfel, ținând cont de termenii restrânși pentru întreprinderea acțiunilor ce se impun întru executarea 

Legii nr. 175/2021, în special în contextul necesității respectării prevederilor Art. XXXI alin. (2) conform 

căruia, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii precitate, CNPDCP va asigura 

lichidarea Registrului de evidență al operatorilor de date cu caracter personal prin nimicirea 

ireversibilă a documentelor și informațiilor stocate pe suport de hârtie și a celor stocate în format 

electronic, precum și în temeiul art. 56 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 

considerăm imperios ca proiectul dat să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației 

naționale cu legislația Uniunii Europene 

Nu se aplică. 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 



 
 

La data de 10 ianuarie 2022, a intrat în vigoare Legea nr. 175/2021 pentru modificarea unor acte 

normative, care vine cu modificări ale unor prevederi din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu 

caracter personal, printre care se regăsește și lichidarea Registrului de evidență al operatorilor de date cu 

caracter personal (RODCAP), prin nimicirea ireversibilă a documentelor și informațiilor stocate pe suport 

de hârtie și a celor stocate în format electronic, în condițiile prevăzute de lege. 

În acest sens, proiectul Hotărârii de Guvern reglementează modul și procedura de distrugere a datelor 

și documentelor stocate pe suport de hârtie și în format electronic, actele normative care urmează a fi 

abrogate, inclusiv alte prevederi ce stabilesc modul și condițiile de lichidare a registrului. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implimentarea proiectului nu necesită cheltuieli financiare. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Adoptarea prezentului proiect de act normativ prevede abrogarea următoarelor Hotărâri de Guvern: 

- Hotărârea Guvernului nr. 883/2011 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al sistemului informațional 

automatizat „Registrul de stat al operatorilor de date cu caracter personal” (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2011, nr. 216-221, art. 976); 

- Hotărârea Guvernului nr. 296/2012 privind aprobarea Regulamentului Registrului de evidență a 

operatorilor de date cu caracter personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 99-102, art. 

336). 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

 Întru executarea prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, 

proiectului va fi plasat pe pagina web oficială a Ministerului Economiei (www.me.gov.md) și pe portalul 

www.particip.gov.md.  

Proiectul va fi supus avizării în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul va fi supus expertizei anticorupție  

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene. 

10. Constatările expertizei juridice 

Proiectul Hotărârii Guvernului va fi supus expertizei juridice 

11. Constatările altor expertize 

Proiectul nu cade sub incidența altor expertize necesare a fi efectuate în condițiile Legii nr. 100/2017. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

nr.07-692 din 10.03.2022  

 

Cancelaria de Stat 

 

În temeiul prevederilor pct. 38 și 179 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.610/2018, se transmite cererea privind înregistrarea în lista 

proiectelor care urmează a fi examinate în cadrul ședinței secretarilor generali a proiectului 

hotărârii Guvernului cu privire la lichidarea Registrului de evidență al operatorilor de date 

cu caracter personal și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului, elaborat de către Centrul 

Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal. 

 

Cerere 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat  

a proiectelor de acte ale Guvernului 

 

Nr. 

crt. 

Criterii de 

înregistrare 

Nota autorului 

1. Categoria și denumirea 

proiectului 

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la lichidarea Registrului de 

evidență al operatorilor de date cu caracter personal și abrogarea unor 

hotărâri ale Guvernului. 

2. Autoritatea care a 

elaborat proiectul 

Proiectul a fost elaborat în cadrul Grupului de lucru interinstituțional 

pentru identificarea și punerea în aplicare a acțiunilor necesare pentru 

realizarea conformă a prevederilor Legii nr. 175/2021 pentru 

modificarea unor acte normative, în vederea lichidării ,,Registrului de 

evidență al operatorilor de date cu caracter personal” și este promovat 

de Ministerul Economiei. 

3. Justificarea depunerii 

cererii 

Proiectul de hotarîre cu privire la lichidarea Registrului de evidență al 

operatorilor de date cu caracter personal și abrogarea unor hotărâri ale 

Guvernului a fost elaborat întru executarea prevederilor Legii nr. 

175/2021 pentru modificarea unor acte normative, care stabilește că în 

termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii vizate, 

CNPDCP va asigura lichidarea Registrului de evidență al operatorilor 

de date cu caracter personal prin nimicirea ireversibilă a documentelor 

și informațiilor stocate pe suport de hârtie și a celor stocate în format 

electronic. 

 

Ministerul Economiei 

al Republicii Moldova 



 
 

În acest sens, proiectul Hotărârii de Guvern reglementează modul și 

procedura de distrugere a datelor și documentelor stocate pe suport de 

hârtie și în format electronic, actele normative care urmează a fi 

abrogate, inclusiv alte prevederi ce stabilesc modul și condițiile de 

lichidare a registrului. 

4. Lista autorităților și 

instituțiilor a căror 

avizare este necesară 

Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, I.P. „Agenția de Guvernare 

Electronică”, I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate 

Cibernetică”, Centrul Național Anticorupție,  Serviciul de Informații și 

Securitate, Agenția Națională a Arhivelor, Oficiul Avocatului 

Poporului. 

5. Termenul-limită pentru 

depunerea 

avizelor/expertizelor 

5 zile 

6. Persoana responsabilă 

de promovarea 

proiectului 

Victoria Iorga, consultant superior, Direcția politici în domeniul 

tehnologiei informației și economiei digitale. 

tel: (022) 250 618 email: victoria.iorga@me.gov.md 

7. Anexe 1. Proiectul hotărârii Guvernului - 2 file 

2. Nota informativă la proiectul hotărârii Guvernului – 2 file 

8. Data și ora depunerii 

cererii 

 

9. Semnătura  

 
 

Ministru                                    Sergiu GAIBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. Victoria Iorga,  022-250-556 

 

Piața Marii Adunări Naționale nr. 1, Chișinău, MD-2012, tel. +373 22 250629 

e-mail: secretariat@me.gov.md, Pagina web: www.me.gov.md   
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