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Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege 

 pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

------------------------------------------------------------ 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea și completarea  

unor acte legislative  

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 237 din 11 iunie 

2020) de către dl Dumitru Alaiba, deputat în Parlament, și comunică 

următoarele. 

1) La art. I din proiectul de lege, menționăm că, potrivit art. 133 alin. 2) 

pct. 2) din Codul fiscal nr. 1163/1997, Serviciul Fiscal de Stat, în domeniul 

administrării fiscale, organizează și administrează evidența impozitelor, taxelor 

și a altor venituri la bugetul public național date în competența sa. 

Potrivit art. 6 alin. (4), (5) și (6) din același Cod, în Republica Moldova se 

percep impozite și taxe de stat și locale.  

Sistemul impozitelor și taxelor de stat include: a) impozitul pe venit; 

b) taxa pe valoarea adăugată; c) accizele; d) impozitul privat; e) taxa vamală; 

f) taxele rutiere; g) impozitul pe avere; h) impozitul unic de la rezidenții 

parcurilor pentru tehnologia informației.  

Sistemul impozitelor și taxelor locale include: a) impozitul pe bunurile 

imobiliare; a1) impozitul privat; b) taxele pentru resursele naturale; c) taxa pentru 

amenajarea teritoriului; d) taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul 

unității administrativ-teritoriale; e) taxa de plasare (amplasare) a publicității 

(reclamei); f) taxa de aplicare a simbolicii locale; g) taxa pentru unitățile 

comerciale și/sau de prestări servicii; h) taxa de piață; i) taxa pentru cazare; j) 

taxa balneară; k) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe 

rutele municipale, orășenești și sătești (comunale); 1) taxa pentru parcare; 

m) taxa de la posesorii de câini; p) taxa pentru parcaj; r) taxa pentru salubrizare; 

s) taxa pentru dispozitivele publicitare. 

Astfel, având în vedere că prevederile Codului fiscal nr. 1163/1997 nu 

operează cu noțiunea „contribuții fiscale”, propunerea de completare a Codului 

fiscal și a Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație nu se susține. 

În același timp, considerăm că la examinarea posibilității de modificare a 

cadrului normativ vizat urma să se țină cont și de prevederile Legii nr. 133/2011 

privind protecția datelor cu caracter personal. 

Potrivit Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, 

date cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană 

fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). 

Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, 

prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente 
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specifice identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau 

sociale. 

Termenul „orice informație”, cuprins în definiția legală, semnalează clar 

dorința legiuitorului de a elabora un concept larg al datelor cu caracter personal. 

Această expresie necesită o interpretare largă. Din punctul de vedere al naturii 

informațiilor, conceptul de date cu caracter personal cuprinde orice afirmație 

referitoare la o persoană.  

La fel, termenul „date cu caracter personal” cuprinde informațiile care 

aduc atingere vieții private și de familie a persoanei stricto sensu, precum și 

informațiile referitoare la orice tip de activitate desfășurată de o persoană, cum ar 

fi activitatea care implică relații de muncă sau comportamentul economic ori 

social al persoanei.  

Potrivit prevederilor art.4 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor 

cu caracter personal, datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării 

trebuie să fie:  

a) prelucrate în mod corect și conform prevederilor legii; 

   b) colectate în scopuri determinate, explicite și legitime, iar ulterior să 

nu fie prelucrate într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; 

 c) adecvate, pertinente și neexcesive în ceea ce privește scopul pentru care 

sunt colectate și/sau prelucrate ulterior. 

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din  Legea nr. 133/2011 

privind protecția datelor cu caracter personal, operațiunile de prelucrare a datelor 

cu caracter personal se efectuează cu consimțământul subiectului datelor cu 

caracter personal.  

Potrivit art. 5 alin. (5) din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu 

caracter personal, consimțământul subiectului datelor cu caracter personal nu 

este cerut în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru: 

a) executarea unui contract la care subiectul datelor cu caracter personal 

este parte sau pentru luarea unor măsuri înaintea încheierii contractului, la 

cererea acestuia; 

b) îndeplinirea unei obligații care îi revine operatorului conform legii; 

c) protejarea vieții, integrității fizice sau a sănătății subiectului datelor cu 

caracter personal; 

d) executarea sarcinilor de interes public sau care rezultă din exercitarea 

prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terțul 

căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal; 

e) realizarea unui interes legitim al operatorului sau al terțului căruia îi 

sunt dezvăluite datele cu caracter personal, cu condiția ca acest interes să nu 

prejudicieze interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale subiectului 

datelor cu caracter personal; 

f) scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică, cu condiția ca 

datele cu caracter personal să rămână anonime pe toată durata prelucrării; 
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g) schimbul de date în condițiile legislației în vigoare cu privire la 

schimbul de date și interoperabilitate. 

Astfel, luând în considerare că informația privind cuantumul impozitelor 

achitate de o persoană fizică face parte din categoria datelor cu caracter personal, 

prelucrarea acestora în lipsa unui temei legal raportat la anumite garanții juridice 

ar presupune încălcarea principiului de protecție a datelor cu caracter personal. 

În același timp, considerăm că prezentarea către oricare persoană terță a 

informației despre taxele și impozitele achitate de o persoană juridică poate fi 

folosită pentru calcularea indicatorilor economici și utilizată pentru realizarea 

acțiunilor de concurență neloială. Or art. 14 din Legea concurenței nr. 183/2012 

statuează că se interzice întreprinderilor să realizeze acțiuni de concurență 

neloială. 

2) La art. II din proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 982/2000 

privind accesul la informație 

Prevederile Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație se referă la 

accesul la informațiile oficiale, care, potrivit art. 6 alin. (1) din Lege, sunt 

considerate toate informațiile aflate în posesia și la dispoziția furnizorilor de 

informații, care au fost elaborate, selectate, prelucrate, sistematizate și/sau 

adoptate de organe ori persoane oficiale sau puse la dispoziția lor în condițiile 

legii de către alți subiecți de drept.  

Furnizorii de informații, potrivit art. 5 alin. (2) din această Lege, sunt: 

a) autoritățile publice centrale și locale – autoritățile administrației de stat, 

prevăzute în Constituția Republicii Moldova, și anume: Parlamentul, 

Președintele Republicii Moldova, Guvernul, administrația publică, autoritatea 

judecătorească; 

b) instituțiile publice centrale și locale – organizațiile fondate de către stat 

în persoana autorităților publice și finanțate de la bugetul de stat, care au ca scop 

efectuarea atribuțiilor de administrare, social-culturale și altor atribuții cu 

caracter necomercial; 

c) persoanele fizice și juridice care, în baza legii sau a contractului cu 

autoritatea publică ori instituția publică, sunt abilitate cu gestionarea unor 

servicii publice și culeg, selectează, posedă, păstrează, dispun de informații 

oficiale. 

Respectiv, la art. 1 alin. (2) sunt enumerate raporturile care nu constituie 

obiectul de reglementare al Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație. Și 

anume, dacă ne referim la prevederile art.1 alin. (2) lit. b) și lit. d), prezentarea 

obligatorie a informațiilor prevăzute de lege de către persoane private 

autorităților publice, instituțiilor publice și furnizarea informațiilor referitoare la 

propria activitate de către persoane fizice și juridice private, partide și formațiuni 

social-politice, fundații, asociații obștești, subiecții enumerați nu reprezintă 

furnizori de informații în sensul legii menționate. Cât privește obligațiile acestor 

subiecți în calitate de contribuabili, acestea sunt reglementate de Codul fiscal 

nr. 1163/1997. 
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3) Suplimentar, cu referire la respectarea normelor de tehnică legislativă, 

menționăm următoarele. 

În tot cuprinsul proiectului, referințele la actele normative urmau să fie 

expuse conform prevederilor art. 55 alin. (5) din Legea nr.100/2017 cu privire la 

actele normative, astfel încât la indicarea datei de adoptare a actului normativ să 

se indice numărul de ordine, ca element de identificare, la care să se adauge anul 

în care a fost adoptat, aprobat sau emis acesta, fiind despărțite de o bară „/”.  

De asemenea, sursa de publicare a actului normativ urma să fie indicată 

după următoarea schemă: (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, anul 

publicării, numărul Monitorului, numărul articolului), iar textul „Republicat în 

temeiul Hotărârii Parlamentului nr.1546-XIII din 24.02.1998” nu era necesar, de 

aceea urmează a  fi exclus.  

Dispozițiile privind completarea cu prevederi noi urmau să fie formulate 

cu utilizarea cuvintelor „se completează cu cuvintele”.  

 Totodată, precizăm că, în cazul expunerii în redacție nouă a conținutului 

unui element structural sau a unei părți a acestuia ori în cazul completării cu o 

nouă dispoziție, se utilizează cuvintele „va avea următorul cuprins:”, urmate de 

redarea noului text. 

În contextul celor expuse, Guvernul nu susține proiectul de lege respectiv.  
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