
 

 
Dlui Sergiu RĂILEAN 
Director General al Centrului Resurselor 
Informaționale de Stat ”Registru” 
 
Dlui Vitalie Paniș 
Director al Centrului Național pentru Protecția  
Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova 
 
Copie:  
Secretariatului Consiliului economic al Primului-ministru  
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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 anterioare și dezvoltarea procesului de 

publicare a informațiilor cu caracter public privind agenții economici pe portalul datelor deschise pe 

www.date.gov.md. 

Totodată, AmCham își exprimă îngrijorarea cu privire tardivitatea procesului publicării informațiilor 

despre fondatorii companiilor, care urma să fie accesibilă terților de la 1 aprilie 2015.  

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 datelor privind societățile comerciale. 

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 
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