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Nr. 61 din 23 septembrie 2014 
 
Ref: Probleme majore în procesul de furnizare a informaţiei din Registrul de stat şi din actele de constituire 
 
Din numele Asociaţiei Patronale “Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare „AmCham”) venim să 
Vă asigurăm de înaltele noastre consideraţiuni. 

Salutăm receptivitatea autorităților statului la solicitările noastre anterioare1 și inițierea procesului de publicare a 

informațiilor cu caracter public privind agenții economici pe portalul datelor deschise pe www.date.gov.md, 

începând cu 1 octombrie 2014. 

Totodată, AmCham își exprimă îngrijorarea cu privire la lista restrânsă de categorii de date care urmează să devină 

accesibile publicului larg și anume: domeniile de activitate, datele de contact, data înregistrării, lista conducătorilor, 

sediul întreprinderii comerciale. 

Dorim să reiterăm, că, în lumina prevederilor art. 63 alin. (3) din Codul civil, datele înregistrării de stat se înscriu în 

registrul de stat, fiind accesibile oricărei persoane. 

Conform prevederilor legale menţionate supra, concluzionăm că datele din Registrul de Stat au un caracter public 
pronunţat, și trebuie să fie accesibile tuturor.  

În legislația și practica Uniunii Europene caracterul public al datelor privind actele de constituire ale societăţilor 
comerciale este consfinţit de existenţa registrelor comerciale şi posibilitatea de accesare gratuită a acestora în regim 
on-line, ținând cont și de recomandările expuse la art. 2 al Directivei 2009/101/CE din 16 septembrie 2009 a 
Parlamentului UE și a Consiliului UE, care instituie obligația asigurării publicității cel puțin a următoarelor date privind 
societățile comerciale: 

a) Actul constitutiv, precum și statutul, dacă face obiectul unui act separat; 

b) Orice modificări ale documentelor menționate la litera (a), inclusiv extinderea duratei societății; 

c) După orice modificare a actului constitutiv sau a statutului, textul integral actualizat al actului modificat; 

d) Numirea, încetarea funcției, precum și identitatea persoanelor care, în calitate de organ constituit în temeiul 

legii sau ca membri ai unui astfel de organ: 1) au competența de a angaja societatea față de terți și de a o 

reprezenta în justiție; 2) participă la administrarea, supravegherea sau controlul societății; 
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e) Cel puțin o dată pe an, valoarea capitalului subscris, dacă actul constitutiv sau statutul menționează un 

capital autorizat, cu excepția cazului în care orice majorare a capitalului subscris impune modificarea 

statutului; 

f) Documentele contabile ale fiecărui exercițiu, a căror publicare este obligatorie; 

g) Orice mutare a sediului social al societății; 

h) Dizolvarea societății; 

i) Hotărârea judecătorească prin care se pronunță nulitatea societății; 

j) Numirea și identitatea lichidatorilor, precum și competențele acestora, cu excepția cazului în care 

competențele în cauză rezultă expres și exclusiv din lege și din statutul societății; 

Totodată, atenționăm despre înregistrarea în Parlament a proiectului de lege nr. 327 din 07.08.2014, prin care Legea 

nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor 

individuali se completează cu art. 34 al. (1) ”Datele din Registrul de stat al unităților de drept și din actele de 

constituire sînt publice și accesibile tuturor. Datelor din Registrul de stat al unităților de drept și din actele de 

constituire nu li se aplică limitele prevăzute de legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal”. 

Așadar, reieșind din prevederile  legislației naționale în vigoare, a Strategiei naţionale în domeniul protecţiei datelor 

cu caracter personal pentru anii 2013–2018, venim cu rugămintea insistentă de a asigura publicitatea datelor 

exhaustive prezentate supra.  

Vă mulţumim şi rămînem în speranță că veți da curs solicitării noastre. 

 
Cu deosebit respect, 
Mila Malairău 
 

 
 
Director executiv al Asociaţiei Patronale 
“Camera de Comerţ Americană din Moldova” 


