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DECIZIE

privind crearea Grupului de lucru inter-institulional
in vederea definitivirii pentru lectura a doua a proiectului de lege
privind Centrul Nafional pentru Proteclia Datelor cu Caracter Personal
nr-42L din zz.tt-2o18 gi proiectului de lege privind protecfia datelor
cu caracter personalnr.4zz din zz.:rl..zor8

in temeiul art.19, art.27 alin.(4) gi art.65 din Regulamentul Parlamentului, Comisia
securitate nafionali, apirare gi ordine publici a decis in cadrul gedinfei Comisiei din
27.oL.2o21, crearea Grupului de lucru inter-institufional

in

vederea

definitivirii pentru

lectura a doua a proiectului de lege privind Centrul Nalional pentru Proteclia Datelor cu
Caracter Personal )rr.42l din zz.rr.zor8 gi a proiectului de lege privind proteclia datelor cu
caracter personal nr.422

dinzz.tt.zot8, lnaintate

cu

titlu

de

iniliativi legislativi

de

citre un

grup de deputafi in Parlament.

Obiectivul primordial al prezentului Grup de lucru este acordarea suportului necesar
Comisiei in vederea dezbaterii amendamentelor parvenite gi transpunerii

cit

mai exacte in

cadrul normativ a.l Republicii Moldova, prin intermediul proiectelor de legi in cauzi,

a

Regulamentului nr.679 gi Directivei nr.68o al Parlamentului European gi al Consiliului din
z7 aprilie zo16 privind proteclia persoanelor fizice in ceea ce privegte prelucrarea datelor cu
caracter personal gi privind libera circulafie a acestor date, precum gi de abrogare
Republica Moldova, MD-zoo4, Chigindu
Bd. $tefan cel Mare gi Sfint ro5

a

Directivei

info@parlament.md
www.parlament.md

gSl+6lCE (Regulamentul general privind proteclia datelor) gi Deciziei-cadru
a

zooSlgll|IAI

Consiliului, publicate inJurnalul Oficial al UE la 4 mai 2oL6.

Instituliile, persoanele interesate de participare in cadrul grupului de lucru, gi care
delin un grad avansat de expertizi in domeniul noii legislalii UE cu privire la proteclia
datelor cu caracter personal, sunt incurajate si depuni o solicitare la adresa de email
qsn@parlament.md

Cu

pini

la data de t5.oz.zozt.
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Serghei SIRBU
Pregedintele Comisiei
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