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Ref: Furnizarea deplină a informaţiei din Registrul de stat şi din actele de constituire 

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.  

Curtea Constituțională în mai multe hotărâri a subliniat, că reţinerea şi păstrarea datelor constituie în 

mod evident o limitare a dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, respectiv a drepturilor 

fundamentale protejate constituţional referitoare la viaţa intimă, familială şi privată, la secretul 

corespondenţei, precum şi libertatea de exprimare. O astfel de limitare poate opera însă în conformitate 

cu dispoziţiile art.54 din Constituţie, care prevăd posibilitatea restrângerii exerciţiului unor drepturi sau 

al unor libertăţi numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru interesele securităţii 

naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii 

tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, 

împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei. 

Măsura restrângerii poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică, trebuie să 

fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce 

atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.  

Respectiv, chiar dacă am fi în fața unei limitări a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, este 

necesar să înțelegem dacă ingerința este prevăzută de lege, urmărește un scop legitim și este necesară 

într-o societate democratică. 

În acest context, 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.  

http://www.date.gov.md/


 

În conformitate cu art.33 alin.(1) lit.i) din Legea nr.220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a 

persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, în Registrul de stat al persoanelor juridice se 

înscriu inclusiv și date despre numele și prenumele fondatorilor (asociaţilor) persoanei juridice - 

persoane fizice.  

La rîndul său, art.34 alin.(1) din Legea supra prevede expres că datele din Registrul de stat şi din actele 

de constituire sînt publice şi accesibile tuturor în condiţiile şi în limitele prevăzute de legislaţia cu privire 

la accesul la informaţie, secretul de stat, secretul comercial, protecţia datelor personale, cu privire la 

registre, precum şi de tratatele internaţionale din domeniu la care Republica Moldova este parte. 

În acest context, este necesar de menționat că, potrivit art.3 din Legea nr.133 din 08.07.2011, date cu 

caracter personal constituie ”orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau 

identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate 

fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe 

elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;”. Astfel, 

din această noțiune reiese că informația referitoare la numele și prenumele persoanelor fizice nu este 

atribuită la categoria datelor cu caracter personal.  

Menționăm faptul că, în conformitate cu legislația în vigoare, informația dată este una de interes public, 

accesul la ea nefiind restricționat, dat fiind că la moment Camera Înregistrării de Stat eliberează această 

informație contra plată, ceea ce constituie o barieră nejustificată în accesul la informație.  

Avînd în vedere textele legale respective, considerăm că nu există impedimente de ordin juridic pentru 

deschiderea datelor ce țin de numele și prenumele fondatorilor întreprinderilor – persoane fizice, cu 

publicarea acestora pe portalul guvernamental de date deschise http://www.date.gov.md.   

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 cu privire la numele, prenumele fondatorilor societăților comerciale.  

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” 
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