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Stimate Domnule Ministru,  

 

Din numele Asociaţiei Patronale “Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare „AmCham”) venim să 

Vă asigurăm de înaltele noastre consideraţiuni. 

 

Prin prezenta scrisoare, dorim să Vă comunicăm opinia AmCham cu privire la proiectul de lege privind birourile 

istoriilor de credit. În atenția AmCham se află propunerile de amendamente din cadrul art. 6 alin. (1) și (2) din Legea 

nr. 122-XVI din 29 mai 2008 „Privind birourile istoriilor de credit” ce vizează extinderea obligativității tuturor 

instituțiilor financiare bancare și nebancare, care acordă credite și împrumuturi - surse de formare a istoriei de credit 

de a  prezenta informațiile privind debitorii acestora, la cel puțin un birou al istoriilor de credit.  

 

Redacția propusă a amendamentelor, citate:   

„Articolul 6. Prezentarea informației la biroul istoriilor de credit 

(1) Sursele de formare a istoriei de credit prezintă toate informaţiile de care dispun, din cele specificate la art. 5, în 

privința tuturor debitorilor persoane juridice, întreprinzători individuali, precum și debitorilor persoane fizice care și-

au dat consimțămîntul să prezinte informațiile respective, în modul prevăzut de prezenta lege și actele normative ale 

autorității publice competente. Se admite încheierea contractelor de prestare a serviciilor informaţionale cu cîteva 

birouri ale istoriilor de credit.  



 

 (2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), băncile comerciale sînt obligate să prezinte toate informaţiile de care 

dispun, specificate la art. 5, în privinţa tuturor debitorilor persoane juridice, întreprinzători individuali, precum și 

debitorilor persoane fizice care și-au dat consimțămîntul să prezinte informațiile respective, cel puţin unui birou al 

istoriilor de credit, în modul prevăzut de prezenta lege și actele normative ale autorității publice competente.”. 

 

Precizăm că în varianta actuală a art. 6, alin. (1), Legea nr. 122, din  29.05.2008 se stipulează că sursele de formare a 

istoriei de credit vor transmite datele relevante către biroul istoriilor de credit, doar în cazul existenței unui contract 

privind prestarea serviciilor informaţionale. În viziunea AmCham, amendamentele precitate contravin principiilor 

fundamentale care reglementează activitatea de întreprinzător, nu respectă principiul egalității în fața legii, încălcând 

normele Constituției Republicii Moldova. Suplimentar, Vă prezentăm în anexa I la această scrisoare, practica 

europeană privind obligativitatea prezentării informației despre debitori către birouri de credit, în cadrul căreia se 

lasă la latitudinea jucătorilor pe piața de creditare de a intra în relații comerciale cu un birou al istoriilor de credit. 

 

În scopul fundamentării celor expuse mai sus, Vă prezentăm următoarele argumente: 

 

Scurt istoric 

 

Î.M. „Biroul de Credit” S.R.L., fiind unicul birou al istoriilor de credit, este constituit sub formă de Societate cu 

Răspundere Limitată cu capital privat, subiecți ai proprietății date fiind preponderent băncile comerciale.  

 

Argumentări 

 

i. Articolul 1, Cod Civil al Republicii Moldova prevede:  

„(1) Legislația civilă este întemeiată pe recunoașterea egalității  participanților la raporturile reglementate de ea, 

inviolabilității proprietății, libertății contractuale, inadmisibilității imixtiunii în afacerile private, necesității de 

realizare liberă a drepturilor civile, de garantare a restabilirii persoanei în drepturile în care a fost lezată şi de 

apărare judiciară a lor. 

(2) Persoanele fizice şi juridice sînt libere să stabilească pe bază de contract drepturile şi obligațiile lor, orice alte 

condiții contractuale, dacă acestea nu contravin legii.  […]”. 

 

Or, prin impunerea unor societăți comerciale de a livra gratuit date către o altă societate comercială, pentru a fi 

ulterior tranzacționate de ultima, se încalcă o serie de principii cum ar fi recunoașterea egalității participanților la 

raporturile juridice civile, principiul inviolabilității proprietății, cât şi libertatea contractuală prin care se înțelege 

dreptul de a determina liber substanța contractului sau de a-i modifica conținutul acestuia precum şi dreptul de 

a desființa contractul în orice moment. În acest sens, merită a fi menționat faptul că  în Rusia, Duma de stat nu a 

autorizat înființarea unui Birou de Credit, invocând faptul că o va face doar atunci când, segmentul va fi unul 

concurențial pe care vor opera cel puțin două firme care oferă asemenea servicii1. 

                                                           
1 http://www.urbaniulian.ro/2009/01/19/biroul-de-credit-doreste-sa-devina-stat-in-stat-restantierii-din-romania-vor-deveni-mistretii-de-pe-domeniul-balc-al-
bancilor/ 

http://www.urbaniulian.ro/2009/01/19/biroul-de-credit-doreste-sa-devina-stat-in-stat-restantierii-din-romania-vor-deveni-mistretii-de-pe-domeniul-balc-al-bancilor/
http://www.urbaniulian.ro/2009/01/19/biroul-de-credit-doreste-sa-devina-stat-in-stat-restantierii-din-romania-vor-deveni-mistretii-de-pe-domeniul-balc-al-bancilor/


 

 

ii. În aceeași ordine de idei, considerăm că obligarea unor categorii de agenți economici de a prezenta biroului vizat, 

în situația în care este unicul birou al istoriilor de credit din Moldova, informația referitoare la debitorii săi vine în 

contradicție cu prevederile alin. (1) art. 8 din Legea cu privire la antreprеnoriat şi întreprinderi care stabilește că: 

„Statul creează tuturor întreprinderilor condiții juridice şi economice egale de gospodărire, garantează respectarea 

drepturilor şi intereselor lor legitime, contribuie la dezvoltarea concurenței libere, conștiincioase între aceștia, le 

asigură posibilități egale de a folosi resurse tehnico-materiale, naturale, de muncă, financiare şi informative 

neadmițând monopolizarea piețelor acestor resurse, şi reglementează activitatea de antreprеnoriat în baza 

legislaţiei în vigoare.”. 

 

iii. În cadrul Notei Informative la Proiectul de Lege dat, această modificare se justifică prin raționamentul că un birou 

al istoriilor de credit care conține informații doar dintr-un sector de creditare nu va fi niciodată în măsură să 

furnizeze profilul complet financiar al unui debitor, care poate avea mai multe linii de creditare cu diferite sectoare 

de credit, astfel evitându-se fenomenele de creditare încrucișată și supra-îndatorare.  În acest sens, menţionăm 

faptul că acelaşi proiect de lege stipulează că sursele de formare a istoriei de credit sunt obligate să transmită 

informaţia la cel puţin unui birou al istoriilor de credit2. Eventual, în cazul în care vor fi două sau mai multe birouri 

ale istoriilor de credit, nu este clar cum se va asigura caracterul exhaustiv al efortului de asigurare a stabilităţii 

sectorului financiar, din moment ce birourile nu sunt obligate de a efectua schimb de informație. 

 

iv. În același timp, art. 14 (2) din Legea privind birourile istoriilor de credit, prevede că în cazul reorganizării, lichidării 

sau retragerii licenței, istoriile de credit păstrate la biroul istoriilor de credit se înstrăinează prin vânzare la licitație. 

Evidențiem faptul că informația ce constituie istoriile de credit păstrate la biroul istoriilor de credit sunt formate 

din datele livrate gratuit de către instituțiile bancare şi cele financiare nebancare vizate. În acest context apare 

întrebarea vizând raționamentul discriminatoriu al legiuitorilor privind faptul că sursele de formare a istoriilor de 

credit sunt obligate prin lege să transmită gratis date (active nemateriale), paralel suportând costuri, către biroul 

istoriilor de credit, iar ultimul în cazul survenirii anumitor circumstanțe este în drept să le comercializeze prin 

licitație. 

 

Deși amendamentul propus prevede faptul că conectarea companiilor vizate la baza de date a biroului istoriilor 

de credit se va efectua din contul biroului istoriilor de credit, considerăm necesar de a sublinia că în condițiile 

actuale, instituțiile financiare nebancare ce eventual vor nimeri sub incidența art. 6 (1), vor suporta o serie de 

costuri ce vizează ajustarea propriului sistem informațional la soft-ul Biroului Istoriilor de Credit, care sunt net mai 

mari decât cele de conectare. De asemenea, furnizorii datelor către Biroul Istoriilor de Credit vor fi nevoiți, 

eventual să angajeze o persoană ce va asigura transmiterea corectă a datelor relevante, fapt ce se materializează 

în costuri financiare adiționale. 

 

                                                           
2 Art. 6, (2), Proiectul de Lege pentru modificarea și completareaLegii nr. 122-XVI din 29 mai 2008, privind birourile istoriilor de credit 
 



 

v. Prin prevederile sale, proiectul de lege obligă antreprenorii vizați de a acționa ca furnizori de materie primă (date 

din dosarele clienților proprii) pentru o altă întreprindere, autoritățile publice crează un precedent ce poate fi 

utilizat şi abuzat de către orice altă industrie, favorizând în cele din urmă crearea şi consolidarea monopolurilor. 

Aceste date, sub aspect pur contabil, pot fi considerate drept active nemateriale, ele reprezentând cunoștințe  

comerciale,  financiare,  organizatorice, manageriale, acumulate de întreprindere, care  constituie  un  secret 

comercial şi generează avantaje economice (profit). Art. 126 al Constituției, declară economia Republicii Moldova 

ca economie de piață, de orientare socială, bazată pe proprietatea privată şi pe proprietatea publică, antrenate 

în concurență liberă, în care Statul trebuie să asigure, printre altele, libertatea comerțului şi activității de 

întreprinzător, protecția concurenței loiale, crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de 

producție şi inviolabilitatea investițiilor persoanelor fizice şi juridice, inclusiv străine. În aceeași ordine de idei, 

articolul 46 din Constituție definește dreptul la proprietate privată şi protecția acesteia declarând în alineatul 2 

că „Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi 

prealabilă despăgubire.”.  

 

În viziunea AmCham, aceste amendamente limitează libertatea de acțiune a întreprinzătorului în domeniul relațiilor 

comerciale peste nivelul rezonabil stabilit de normele constituționale, îngrădesc dreptul său de valorificare a tuturor 

factorilor de producție (în cazul dat, a activelor nemateriale) şi pun astfel, în pericol inviolabilitatea investițiilor sale, 

prin impunerea intrării în relații comerciale cu o altă societate comercială, prezentării informației către biroul 

istoriilor de credit, ce mai apoi urmează a fi comercializată acelorași întreprinzători. O astfel de ingerință constituie 

o clară încălcare a protecției proprietății private cât și a libertății economice garantate de Constituția Republicii 

Moldova. 

 

Complementar, la cele menționate mai sus, supunem atenției Dvs., în anexa II, scrisoarea AmCham Moldova nr. 65 

din 1 octombrie 2014, ce cuprinde mai multe comentarii la situația abordată în prezenta adresare. 

 

Propunere: 

În lumina celor expuse mai sus, propunem următoarea redacție a alin. (1) și (2), art. 6 (punctul 5 în cadrul proiectului 

de act legislativ propus pentru consultări publice). 

 

„(1) Sursele de formare a istoriilor de credit sunt în drept să încheie contracte de prestare a serviciilor informaţionale 

cu biroul istoriilor de credit. În cazul existenței unui contract de prestare a serviciilor informaţionale între sursele de 

formare a istoriei de credit și biroul istoriilor de credit, sursele de formare a istoriei de credit prezintă toate informațiile 

de care dispun, din cele specificate la art. 5, în privința tuturor debitorilor persoane juridice, întreprinzători individuali, 

precum și debitorilor persoane fizice care și-au dat consimțămîntul să prezinte informațiile respective, în modul 

prevăzut de prezenta lege și actele normative ale autorității publice competente. Se admite încheierea contractelor 

de prestare a serviciilor informaţionale cu cîteva birouri ale istoriilor de credit.  

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), băncile comerciale sînt obligate să încheie contracte de prestare a 

serviciilor informaţionale cu cel puțin un birou al istoriilor de credit în vederea prezentării tuturor informaţiilor de care 

dispun, specificate la art. 5, în privinţa tuturor debitorilor persoane juridice, întreprinzători individuali, precum și 



 

debitorilor persoane fizice care și-au dat consimțămîntul să prezinte informațiile respective, cel puţin unui birou al 

istoriilor de credit, în modul prevăzut de prezenta lege și actele normative ale autorității publice competente.”. 

Considerăm că argumentele și sugestiile expuse în prezenta scrisoare sunt suficiente şi constituie premise privind 

inițierea amendării proiectului dat prin eliminarea obligativității actorilor pieţei financiare nebancare / leasing / 

asigurări de a juca rol de sursă gratuită de materie primă pentru o altă entitate economică. Relațiile dintre diferiți 

actori în cadrul sistemului de raportare creditară, trebuie să funcționeze pe norme constituționale, pe baza 

principiului reciprocității, astfel încât afilierea și relațiile comerciale cu biroul să fie voluntare garantându-se 

autonomia entităților implicate. 

 

Suplimentar la cele menționate mai sus, supunem atenției Dvs. următoarele comentarii adiționale privind conținutul 

proiectului de lege:  

a. În scopul evitării practicilor anticoncurențiale, propunem interzicerea externalizării funcțiilor și serviciilor 

biroului istoriilor de credit către un alt birou al istoriilor de credit în circumstanțele când ambele sunt 

licențiate ca atare în Republica Moldova și există o relație de „întreprinderi dependente”, în sensul Legii nr. 

183, din 11.07.2012. 

 

b. În scopul asigurării concurenței loiale cât și în scopul demonstrării deschiderii pieței locale față de noi jucători, 

recomandăm instituirea obligativității transmiterii tuturor datelor privind istoriile de credit din birourile de 

credit existente către cele nou licențiate. Costurile privind transmiterea datelor prenotate vor fi suportate de 

către biroul istoriilor de credit recepționar. În susținerea sugestiei respective, menționăm că în statele 

europene emergente, în care există mai multe birouri ale istoriilor de credit, se efectuează împărtășirea 

datelor privind istoriile de credit3. 

 

c. Înglobarea  în  cadrul  BIC-ului  a  informației  alta  decât  cea  a  istoriei  creditare,  precum  procedurile  de 

insolvabilitate,  gajul  bunurilor  mobile  şi  imobile,  obligațiunile  față de  bugetul public  național,  executarea 

hotărârilor  judecătorești,  precum  şi  alte  date,  nu  este  recomandabilă,  deşi  orice  persoană fizică  şi / 

sau  juridică, indiferent  de  forma  de  organizare,  poate  fi  solicitant  al  informației  conform  rigorilor  Legii  

nr.  982  din 11.05.2000, privind accesul la informație.4 

 

Legea nr. 122 din 29.05.2008 prevede expres în art. 5 conținutul istoriei de credit, care este suficient pentru 

a evalua credibilitatea unei persoane în procesul oferirii creditelor prin metodele de scoring. Alte date care 

pot fi accesate prin intermediul conectării la registre publice sau private sau  alte  surse  de  date  nu  

corespund  cumulului  specificat  al  conținutului  istoriei  de  credit  şi  reprezintă o activitate  de  prelucrare  

a  datelor  alta  decât  cea  a birourilor  istoriilor  de  credit.  Astfel,  oferirea  unor competențe suplimentare 

va depăşi conceptul şi scopul inițial al BIC-ului.  

 

La  momentul  actual  se  dezvoltă sistemul  integrat  al  Guvernului  RM  –  e-guvernare,  care  va  îngloba  

                                                           
3 Tabelul 4, pg. 18, Credit Information Reporting Systems 2012 
4 Articolele 4-7 



 

majoritatea registrelor de stat, la care vor avea acces unic toate persoanele interesate, desigur cu unele 

restricții conform legislației. Așadar, considerăm că nu este necesar de a adopta prevederi exprese în Legea 

privind birourile istoriilor de credit, cu referire la acces la date adiționale, luând în considerație aspectul sus-

numit  şi Legea privind accesul la informații.  

 

Vă mulțumim pentru colaborare şi Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați pentru orice informații adiționale. 

 

 

Cu deosebită considerațiune, 

 

Mila Malairău 

 

 

Director Executiv 

AP „Camera de Comerț Americană din Moldova” 


