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proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

LEGE 

pentru modificarea unor acte normative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. - Legea nr.93 din 26.05.2017 cu privire la statistica oficială (Monitorul  Oficial al 

Republicii Moldova nr. 216-228/349 din 30.06.2017), cu modificările ulterioare, se modifică și 

se completează după cum urmează 

1.  La art.1, alin. (2) textul după cuvintul ”respondenților” se substituie cu cuvintele 

”precum și furnizorilor de date.” 

2.  La Art. 3:  

La noțiunea ,,cercetarea statistică” cuvintele ,,până la diseminarea acestora” se substituie cu 

cuvintele ,,individuale până la diseminarea informațiilor statistice ”; 

Noțiunile: ,,datele administrative”, ,,date confidențiale”; ,,dezvoltare” se exclud; 

Noțiunea ,,date individuale” va avea următorul cuprins ,,date individuale - datele cu caracter 

personal referitoare la o persoană fizică și/sau datele referitoare la o persoană juridică precum 

și la o organizație sau structură ce nu dispune de personalitate juridică, destinate exclusiv 

producerii statisticilor oficiale; 

La noțiunea ,,producător de statistici oficiale” cuvintele ,, dezvoltă și produce informație 

statistică oficială” se substituie cu ,, produce și diseminează statistici oficiale”; 

Noțiunea ,,producere” va avea următorul cuprins ,,producere a statisticilor oficiale – 

colectare, prelucrare și stocare a informaţiei statistice; 

Noțiunea ,,utilizarea în scopuri statistice” va avea următorul cuprins ,,prelucrarea în scopuri 

statistice - constituie orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor statistice, 
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cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi însă nelimitându-se la: colectarea, 

înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, analizarea, estimarea curentă, adaptarea sau 

modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau 

punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, ștergerea sau distrugerea”; 

La noțiunea ,,scop statistic” la final se va completa cu cuvintele ,,Pentru realizarea scopului 

statistic, se aplică metode de colectare și prelucrare a datelor individuale și a datelor agregate, 

colectate direct de la unitățile statistice sau din resursele informaționale de stat precum și cele 

private”. 

La noțiunea ,,unitate statistică” la final se va completa cu cuvântul ,,individuale”; 

Noțiunea ,,utilizator” va avea următorul cuprins ,,utilizator de date statistice - persoana fizică 

sau juridică care folosește statistici oficiale” 

Se va completa cu următoarele noțiuni: 

,,furnizor de date – deținătroii surselor de date administrative și alternative relevante pentru  

producerea de statistici oficiale; 

surse de date administrative - resursele informaționale de stat (registre, sisteme 

informaționale, sisteme de evidență a datelor individuale, inclusiv sisteme de evidență a 

datelor cu caracter personal etc.) ale instituțiilor și autorităților publice, inclusiv cele cu statut 

autonom, prelucrate în scop administrativ.  

surse de date alternative - resursele informaționale de drept privat (registre, sisteme 

informaționale, sisteme de evidență a datelor individuale, inclusiv sisteme de evidență a 

datelor cu caracter personal etc.) relevante pentru  producerea  de statistici oficiale”. 

3. La articolul 6, alineatul (3) cuvintul  ,,Guvern”” se substituie prin „autoritatea centrală în 

domeniul statisticii”. 

4. La Articolul 7: 

La alineatul (9) după cuvintele, ,,decide asupra metodelor” se va completa cu cuvintele ,, 

, modului de prelucrare a informaților statistice”, iar la final se va completa cu textul 

,,Supravegherea, controlul și sancționarea pentru nerespectarea acestor cerințe se 

efectuează de către autoritatea centrală în domeniul statisticii”; 
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Se va completa cu un nou alineat 91 cu următorul conținut: ,,(91) Autoritatea centrală în 

domeniul statisticii, este în drept de a crea și reglementa registre în conformitate cu 

scopurile prevăzute de prezenta lege. Prelucrarea în scop statistic a datelor stocate în alte 

registre, nu constituie repetarea obiectelor registrelor în cauză.” 

5. La articolul 9: 

Litera d) se expune în următoarea redacție: „cinci reprezentanți ai organelor de 

specialitate ale administrației publice centrale care produc sau utilizează statistici 

oficiale” 

Se completeaza cu literele g), h) și i) cu următorul cuprins: 

“g) un reprezentant al Academiei de Științe;  

h) un reprezentant al mijloacelor de informare în masa; 

i) un reprezentant al administrației publice locale“. 

6. Articolul 13, alineatul (1), va avea următorul cuprins:  ,,Producătorii de statistici oficiale 

au dreptul să colecteze datele necesare producerii de informație statistică de la toate 

persoanele fizice și juridice care cad sub incidența prezentei legi, inclusiv să obțină date 

din resursele administrative și alternative”; 

7. La articolul 14, alineatul (2), cuvintele ,,precum și datele administrative deținute de 

autoritățile administrației publice, de alte persoane juridice” de substituit cu cuvintele 

,,precum și sursele de date administrative și alternative” 

8. La articolul 15 alineatul (2), cuvintele ,, să publice instrumentarul statistic” de substituit 

cu cuvintele ,, să publice instrumentarul, clasificările, nomenclatoarele și metodologiile 

statistice”; 

9. La articolul 16: 

Titlul articolului 16 va avea următorul conținut ,,Accesul la sursele de date administrative și 

alternative” 

Se va completa cu alineatele (5), (6) și (7): 
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,,(5) Nu poate constitui motiv de refuz în dezvăluirea datelor individuale pentru prelucrarea 

în scopuri statistice, faptul că acestea sunt atribuite la categoria informațiilor cu 

accesibilitatea limitată, dacă sunt respectate condițiile prezentei legi. 

(6) Posesorii și deținătorii de surse de date administrative avizează conceptele și 

regulamentele registrelor de stat cu autoritatea centrală în domeniul statisticii. 

(7)  La crearea și modernizarea soluțiilor software ce se referă la registrele de stat, posesorii 

și deținătorii, vor include în mod obligatoriu funcționalități corespunzătoare, la propunerea 

autorității centrale din domeniul statisticii, pentru realizarea obiectivelor prevăzute de 

prezenta lege.” 

10. Capitolul VII va avea următorul cuprins: 

,,Capitolul VII 

PROTECȚIA DATELOR CONFIDENȚIALE 

”Articolul 18. Datele confidențiale  

(1) Datele colectate, procesate şi depozitate pentru producerea informaţiei statistice sînt 

confidenţiale în cazul în care permit identificarea directă sau indirectă a respondenţilor. 

(2) Nu sunt considerate confidenţiale:  

a) datele care pot fi obţinute din surse public accesibile conform legislaţiei; 

b) datele individuale privind adresa, telefonul, denumirea, genul de activitate, numărul de 

personal ale entităților cu personalitate juridică, inclusiv cele care nu dispun de personalitate 

juridică, întreprinzătorilor individuali, persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în 

sectorul justiției sau în alte domenii; 

c) datele ce se referă la întreprinderile cu capital de stat și municipal, instituţii şi organizaţii 

finanţate din buget, prezentate la solicitarea autorităţilor administraţiei publice. 

d) datele anonimizate privind comerțul internațional de mărfuri și servicii, cu excepția cazurilor 

când exportatorii sau importatorii prezintă solicitări justificate, la autoritatea centrală în domeniul 

statisticii, privind asigurarea confidențialității datelor individuale, acceptate de aceasta. 

 (3) Autoritatea centrală în domeniul statisticii aprobă și implementează măsuri organizatorice și 

tehnice privind asigurarea regimului juridic al datelor confidențiale prelucrate.             
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(4) Datele confidenţiale se utilizează exclusiv în scopul producerii de informaţie statistică 

oficială, în conformitate cu prezenta lege, cu excepţia cazului în care unitatea statistică şi-a dat 

consimţământul, în mod expres, în vederea utilizării acestora în orice alte scopuri. 

(5) Datele confidențiale deținute de producătorii de statistici oficiale, nu pot fi oferite persoanelor 

fizice sau juridice, cu excepția următoarelor cazuri: 

a) schimbul de date dintre producătorii de statistici oficiale; 

b) în scopuri științifice, în conformitate cu regulamentul aprobat de autoritatea centrală în 

domeniul statisticii. 

(6) Datele confidențiale nu pot servi drept probă în judecată.  

Articolul 19. Prelucrarea datelor în scopuri statistice  

(1) Restricțiile de confidențialitate și conformitate prevăzute de regimul juridic al 

informațiilor cu accesibilitate limitată nu pot servi drept impediment pentru prelucrarea 

datelor în scopuri statistice, în conformitate cu cerințele prezentei legi. 

(2) Înaintea oferirii accesului la informațiile cu accesibilitate limitată, salariații și personalul 

temporar al producătorilor de statistici oficiale, semnează acordul de confidențialitate a 

informațiilor cu accesibilitate limitată, fiind instruiți la necesitate, conform politicilor de 

protecție a datelor elaborate în acest sens. 

(3) Dreptul de acces, modul de stocare, utilizare a datelor confidențiale, modul de 

autentificare, control și reacționare la incidentele de securitate, se stabilesc în politica de 

protecție a datelor, corespunzător eventualelor riscuri generate. 

(4) În scopul asigurării confidențialității informației statistice, autoritatea centrală în 

domeniul statisticii, decide de sinestătător asupra modului de prelucrare, transmitere, 

stocare și arhivare a datelor în scopuri statistice, cu asigurarea măsurilor organizatorice și 

tehnice prevăzute în politica de securitate elaborată de aceasta”. 

11. La articolul 22 alineatul (1) și litera (a) vor avea următorul cuprins:  

,,(1) Pentru asigurarea calității datelor colectate, producătorii de statistici oficiale la 

prelucrarea datelor în scop statistic au dreptul:  

”a) de a contrapune, combina, actualiza datele cu cele stocate în sursele de date 

administrative și alternative”; 
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12. La artticolul 23, aliniatul (5) se expune în următoarea redacție: ,,Informația statistică 

neconfidențială care se referă la 1–3 unități statistice nu poate fi diseminată în cazul în care 

cel puțin una dintre acestea poate fi identificată fie direct, fie indirect”; 

13. La articolul 27 alineatul (1) se va completa cu o nouă literă:  

,,d) pentru prelucrarea datelor în scop statistic;”. 

14. La articolul 27 la alineatul (2) la final se va completa cu cuvintele: ,,și alternative”. 

15.  Articolul 31 se va completa cu un alineatul nou: 

“(3) Prelucrarea datelor în scopuri statistice în condițiile prezentei legi, nu constituie 

încălcare a prevederilor legislației din domeniul informațiilor cu accesibilitate limitată 

(protecția datelor cu caracter personal, secret medical, secret fiscal, secret profesional etc.) și 

nu poate constitui obiectul unor sancțiuni sau măsuri de constrângere administrative sau 

procesuale”. 

Art. II - Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 492) cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează:  

1. La articolul 5 aliniatul (5) lit. f) cuvintul ”statistice” se exclude. 

2. Articolul 6 aliniatul (1) se completează cu litera h) cu următorul cuprins:  

,, h) prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de 

cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, cu condiția asigurării măsurilor 

și garanțiilor adecvate proporțional cu obiectivul urmărit”; 

3. La articolul 11 aliniatul (3) litera c) cuvântul ,,și” se substituie cu cuvântul ,,sau”; 

4. Articolul 31 aliniatul (1) după cuvintele ,,de documentare juridică,” se completează cu 

cuvintele ,,la diseminarea rezultatelor obținute,”. 

Art. III. – Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 295-308, art. 452): 

1. Articolul 6 se completează cu alineatele (3)2 și (13)1 cu următorul cuprins: 

,,(3)2 Participanții publici sunt obligați să ofere acces pentru prelucrarea datelor în scopuri 

statistice către producătorii de statistici oficiale. 
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(13)1 Pentru consumul de date de către producătorii de statistici oficiale, nu este necesară 

autorizația Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.”  

 

Art. IV. – Legea nr. 71/2007 cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2007, nr. 70-73, art. 314): 

1. La articolul 15 se completează cu aliniatul (1)1 cu următorul cuprins:  

,,Pentru prelucrarea datelor în scopuri statistice de către producătorii de statistici oficiale, 

nu este necesară o mandatare specială”; 

2. La articolul 30, aliniatul (2) , după cuvintele ,,pentru prestarea serviciilor publice,” se va 

completa cu cuvintele ,,pentru producerea datelor statistice oficiale” 

 

Art. V. - Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.78-84, art.100) cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează:  

1. Articolul 330 va avea următorul cuprins: 

,,Articolul 330. Încălcarea legislației cu privire la statistica oficială 

(1) Prelucrarea datelor individuale în alte scopuri decât producerea datelor statistice 

oficiale, se sancţionează cu amendă de la 12 la 42 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 15 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 

cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 45 la 55 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o 

anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an. 

(2) Refuzul de a prezenta la cererea sau în termen datele statistice, de a oferi acces la 

sursele de date administrative și alternative, prezentarea eronată sau incompletă a 

datelor statistice, refuzul sau îndeplinirea necorespunzătoare a ordinilor, dispozițiilor 

și instrucțiunilor BNS, se sancţionează cu amendă de la 12 la 42 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 15 la 45 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 45 la 55 
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de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate 

cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un 

an. 

(3) Împiedicarea și/sau obstrucționarea producătorilor de statistici oficiale în cadrul 

realizării cercetărilor statistice, se sancţionează cu amendă de la 15 la 45 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 20 la 50 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 50 la 60 

de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate 

cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un 

an. 

 

Art. VI. Legea nr. 1069/2000 cu privire la informatică (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2001, Nr. 73-74 art. 547), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

1. La articolul 14 aliniatul (1) se va completa cu litera d) cu următorul cuprins: ,,în 

momentul conceperii produselor sau serviciilor informatice de către instituțiile și 

autoritățile publice, în mod obligatoriu vor fi prevăzute module care vor permite 

producerea datelor statistice oficiale.”; 

2. La art. 19 aliniatul (3) cuvintele ,,de natură statistică” se substituie cu cuvintele ,,în 

scop statistic”. 

 

Art. VII. Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele 

informaționale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, Nr. 6-12 art. 

44), cu modificările ulterioare, la art. 76 la alineatul (2) litera a), după cuvintele ,,protecția 

informației” se va completa cu cuvintele ,, modulele statistice”. 

 

Art. VIII. Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi va 

aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege. 
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Președintele Parlamentului 


