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Director 

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 

 

Nr. 70 din 11 august 2017 

 

Ref.: Comentariile A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” la Proiectul Regulamentului privind 

modul de publicare a hotărîrilor judecătorești pe portalul unic al instanțelor judecătorești 

 

 

Stimate dle Președinte, 

 

Prin intermediul acestei scrisori, A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare „AmCham 

Moldova”), dorim să propunem atenției Dvs. examinarea oportunității de a permite creditorilor 

instituționali și birourilor istoriilor de credit accesul la hotărîrile definitive și irevocabile, integrale 

(nedepersonalizate) prin intermediului unui mecanism de acces automatizat, în condiții legitime și de 

asigurare a trasabilității accesării. 

 

Așadar, în contextul cadrului legislativ existent persoanelor enunțate supra urmează a li permite accesarea 

hotărârilor judecătorești integrale (nedepersonalizate), din următoarele considerente: 

 

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească  

„Hotărîrile instanțelor judecătorești se pronunță public.”. Conform art. 23 alin. (1) Cod de procedură civilă „În 

toate instanțele, ședințele de judecată sînt publice.” 

 

În acest sens, întru a asigura dreptul la viața privată a justițiabililor (prin publicarea hotărîrii judecătorești 

depersonalizate), dar și a caracterului public al ședințelor, punctul 111 din cadrul Regulamentului prevede 

dreptul unui număr limitativ de subiecți la accesarea hotărârilor integrale (nedepersonalizate). 

 

Credem că această normă este una discriminatorie în raport cu persoanele fizice/juridice care au un interes 

legitim (intenţia semnării unui contract (ex. credit, împrumut), intenţia de a constitui o persoană juridică şi a 

iniția o afacere în comun, intenţia de a înainta o acțiune în instanța de judecată privind încasarea datoriei 

restante etc.) în a accesa hotărârile judecătorești integrale. 

 

În acest sens notăm normele art. 5, alin. (5) lit. a) din Legea 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter 

personal: „Consimţămîntul 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;”. 



 
 
 
 
În practică, instituțiile financiare bancare și nebancare în calitate de operatori ai datelor cu caracter personal, 

în scopul evaluării riscurilor bancare au nevoie de acces la cauzele civile în care cocontractanții au avut calitate 

de parte în litigiu, pentru a estima în eventualitate credibilitatea, bonitatea și solvabilitatea subiecților.  

 

Exemplificăm că în conformitate cu art. 6 alin. (1) și alin. (21) din Legea nr. 1543/ 1998 cu privire la cadastrul 

bunurilor imobile, Informația despre drepturile înregistrate asupra bunului imobil se furnizează persoanelor 

fizice și juridice la solicitare, prin acordarea accesului la banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile 

prin intermediul rețelelor de calcul și de telecomunicații locale și globale, iar conform art. 496 alin. (3) CC RM, 

orice persoană interesată poate lua cunoștință de registrul bunurilor imobile. 

 

Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995 prevede la art. 32 alin. (6) că „Banca urmărește ca solicitantul de 

credit să dea dovadă de credibilitate în ceea ce privește rambursarea creditului”. Or baza de date a hotărârilor 

judecătorești s-a dovedit a fi un instrument calitativ și efectiv de analiză a riscului de credit aferent 

potențialilor debitori. Conform pct. 29 din Regulamentul BNM nr. 231/2011, politica de management al 

riscului de credit cuprinde inter alia  proceduri comprehensive pentru identificarea activelor şi 

angajamentelor condiționale neperformante. 

 

Cu referire la birourile istoriilor de credit, în conformitate cu art. 5 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 122/2008, în 

partea de bază a istoriei de credit a persoanei fizice se conțin informații despre examinarea de către instanțele 

de judecată și/sau arbitrale a litigiilor referitoare la contractul de credit, conținutul părților rezolutive ale 

hotărîrilor emise și intrate în vigoare. 

 

În speranța unei colaborări fructuoase pe viitor, ne exprimăm disponibilitatea pentru detalierea comentariilor 

şi recomandărilor adresate în contextul unei întrevederi. 

 
Cu respect, 
 
 
Mila Malairău 
Director Executiv 

A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 
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