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INTRODUCERE
Democratizarea vieĦii publice în Republica Moldova odatĆ
cu declararea IndependenĦei, la 27 august 1991, nu poate
avea loc fĆrĆ garantarea accesului liber la informaĦie. Aceasta
presupune, deopotrivĆ cu accesul la informaĦiile publice, üi
dreptul fiecĆrui cetĆĦean de a avea acces la sursele arhivistice, care fac parte üi ele din informaĦiile publice.
Problema accesului la sursele arhivistice este una specialĆ,
întrucât în arhive sunt depozitate documente ce conĦin informaĦii de sute de ani, constituind veritabile surse de informaĦii
cu caracter istoric. Subiectul a devenit actual, întrucât guvernĆrile de pânĆ la 1991, în lipsa unei legi care ar reglementa
procedura, au îngrĆdit accesul la arhive, iar pentru a-üi justifica mĆsura, o bunĆ parte din acestea au fost puse la „secret
de stat”.
În calitate de stat suveran, Republica Moldova a adoptat
cadrul juridic necesar privind crearea Fondului Arhivistic,
apoi prin mai multe legi a garantat accesul la informaĦie,
inclusiv la fondul arhivistic. TotodatĆ, legiuitorul moldovean,
în scopul protejĆrii secretului de stat, interesului public, a
celor personale üi de afaceri a restricĦionat accesul la unele
informaĦii.
DupĆ 1991, cea mai mare parte a Fondului Arhivistic al
Republicii Moldova a fost desecretizat, prin aceasta asigurându-se accesul istoricilor, dar üi al publicului la informaĦiile deĦinute de arhive. ÎnsĆ, nu toate arhivele din R. Moldova
au fĆcut faĦĆ exigenĦelor vremii. Unele din ele, chiar üi dupĆ
trecerea a 20 de ani de independenĦĆ üi crearea cadrului
juridic privind accesul la arhive, rĆmâneau închise.
În acest context, un interes deosebit îl constituie accesul
la fondurile arhivistice ale unor instituĦii care rĆmâneau în
continuare cu acces limitat: Serviciul de InformaĦii üi Securitate üi Ministerul de Interne al Republicii Moldova. Interesul
sporit se datoreazĆ faptului cĆ, de la crearea acestor fonduri
arhivistice în anul 1992 üi pânĆ în prezent, accesul la aceste
fonduri de arhivĆ a fost îngrĆdit.
În scopul de a cerceta care este cadrul juridic al modalitĆĦii
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accesului la informaĦie în Republica Moldova, de a analiza
accesibilitatea la fondul de arhivĆ în general üi în special la
cel al SIS üi MAI, autorii prezentului studiu au întreprins
cercetarea pe care o ĦineĦi în mânĆ.
În prima parte a studiului, intitulatĆ „Cadrul general privind
accesul la informaĦie în Republica Moldova”, am analizat sub
mai multe aspecte acest subiect: a) care sunt reglementĆrile
internaĦionale, europene üi naĦionale privind accesul la informaĦie, b) ce prevede legislaĦia naĦionalĆ prin care se limiteazĆ
accesul la informaĦie, üi c) controversele privind atribuirea
informaĦiei la categoria accesibilitĆĦii limitate.
În capitolul II – „Accesul la arhive în Republica Moldova, cu
referire specialĆ la depozitele speciale de stat din cadrul Serviciului de InformaĦii üi Securitate üi Ministerul de Interne al
Republicii Moldova” – ne-am propus sĆ elucidĆm ce prezintĆ
fondul arhivistic din Republica Moldova, în special din cadrul
SIS üi MAI: câte fonduri are în custodie, din câte dosare este
compus fiecare fond, inclusiv, câte dosare au fost desecretizate üi care este accesibilitatea istoricilor üi a publicului larg.
Un subiect aparte l-a constituit distrugerea dosarelor din
aceste arhive, dar üi procesul de transmitere a dosarelor cĆtre
Arhiva NaĦionalĆ.
Partea a treia – „ApĆrarea dreptului privind accesul la
informaĦie” – este dedicatĆ modalitĆĦii de apĆrare a dreptului
la acces la informaĦie, în care analizĆm:
a) ApĆrarea dreptului de acces la informaĦie pe cale extrajudiciarĆ.
b) ApĆrarea dreptului privind accesul la informaĦie pe cale
judiciarĆ.
c) Contestarea hotĆrârii instanĦei judecĆtoreüti.
d) Executarea hotĆrârii judecĆtoreüti cu privire la obligarea de a furniza informaĦie.
e) Studiu de caz privind accesul la arhive, în care facem o
analizĆ a cadrului juridic üi a modalitĆĦilor de apĆrare a dreptului la acces la informaĦie extrajudiciar üi judiciar.
Ultimul capitol al lucrĆrii este dedicat concluziilor, sugestiilor üi recomandĆrilor.
Concluziile noastre, expuse în partea finalĆ a studiului,
denotĆ cĆ Republica Moldova are un cadru juridic satisfĆcĆtor
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privind accesul la informaĦie în general üi accesul la arhive în
special. TotodatĆ, am atras atenĦia asupra unor inadvertenĦe,
propunând unele mĆsuri pentru îmbunĆtĆĦirea cadrului
juridic.
La Anexe, pentru a prezenta cu probe privind modalitatea
de apĆrare a dreptului fiecĆrui cetĆĦean privind accesul la
informaĦie, cu referire specialĆ la arhive, pentru prima datĆ
se publicĆ o serie de decizii ale instanĦelor judecĆtoreüti prin
care s-a statuat acest drept.
În lucrare este folositĆ legislaĦia internaĦionalĆ, europeanĆ
üi naĦionalĆ în vigoare; autorii recurg la studii privind accesul
la informaĦie, inclusiv la documente din arhiva Comisiei
pentru studierea regimului comunist totalitar din Republica
Moldova üi cele private.
Studiul a fost realizat cu sprijinul financiar oferit de cĆtre
Programul de Drept al FundaĦiei „Soros-Moldova”, cĆrora üi
pe aceastĆ cale le aducem mulĦumiri.
Autorii

8

Mihai TaücĆ, Alexandru PosticĆ

CAPITOLUL I
CADRUL GENERAL PRIVIND ACCESUL
LA INFORMAŕIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
1.1. Reglementćri internaŖionale, europene
ûi naŖionale privind accesul la informaŖie
ImportanĦa accesului la informaĦie este determinatĆ de
urmĆtoarele aspecte indispensabile pentru o societate democraticĆ. Astfel, accesul la informaĦie1:
ŏ contribuie la sensibilizarea cetĆĦenilor faĦĆ de participarea la procesul decizional în domenii de interes major,
formându-le o opinie asupra stĆrii societĆĦii, trecutului istoric
üi perspectivelor de dezvoltare.
Indiscutabil cĆ participarea persoanelor la treburile
publice este atât în beneficiul al cetĆĦenilor, cât üi al autoritĆĦilor, deüi ultimele de multe ori au o tendinĦĆ de secretizare a
oricĆrei informaĦii de interes sporit. O autoritate administrativĆ operând într-un context de accesibilitate va fi mult mai
eficientĆ, pentru cĆ ütie cĆ rezultatul muncii sale ar putea fi
examinat de cĆtre toĦi üi, prin urmare, mai bine înĦeles. În
asemenea caz, autoritatea administrativĆ realizeazĆ responsabilitatea pentru acĦiunile sale inadecvate;
ŏ poate contribui la evitarea devierilor din partea autoritĆĦilor statului üi a celor administrative.
Ar fi necesar ca autoritĆĦilor sĆ le fie dezvoltate abilitĆĦi de
accesibilitate, indispensabilĆ pentru afirmarea legitimitĆĦii
autoritĆĦii administrative în calitatea sa de serviciu public,
pentru dezvoltarea unor raporturi de încredere între autoritĆĦile publice üi cetĆĦeni üi pentru supravegherea integritĆĦii
funcĦionarilor, astfel evitând riscul corupĦiei;
ŏ asigurĆ pluralismul într-un stat de drept.
Prin cunoaüterea informaĦiei de interes public, cetĆĦeanul
îüi poate manifesta interesul faĦĆ de o anumitĆ informaĦie,
poate intra în dialog cu autoritatea publicĆ, solicita precizĆri
la informaĦie, expunându-üi pĆrerea asupra ei;
1

A se vedea, Accesul la informaĦie: pas cu pas. ÎntrebĆri üi rĆspunsuri. Ghid
pentru toĦi. Centrul „Acces-info”, ChiüinĆu, 2009.
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ŏ educĆ cetĆĦeanul în spiritul activismului.
Prevederi care garanteazĆ accesul liber la informaĦie
conĦin atât reglementĆrile internaĦionale üi cele europene, cât
üi cele naĦionale.

a) Reglementćri internaŖionale ûi europene privind accesul
la informaŖie
I. Reglementćri internaŖionale
Dintre multiplele reglementĆri internaĦionale care garanteazĆ accesul liber la informaĦie menĦionĆm:

i) DeclaraŖia Universalć a Drepturilor Omului
DeclaraĦia UniversalĆ a Drepturilor Omului1, fiind unul
dintre primele documente de importanĦĆ inestimabilĆ pentru
omenire, prevede cĆ toate fiinĦele umane se nasc libere üi egale
în demnitate üi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raĦiune üi
conütiinĦĆ üi trebuie sĆ se comporte unele faĦĆ de celelalte în
spiritul fraternitĆĦii.
”Toate fiinĦele umane se nasc libere üi egale în demnitate
üi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raĦiune üi conütiinĦĆ
üi trebuie sĆ se comporte unele faĦĆ de altele în spiritul
fraternitĆĦii”.
(Art. 1 din DeclaraĦia UniversalĆ a Drepturilor Omului)

ii) Pactul internaŖional cu privire la drepturile civile ûi politice
Pactul internaĦional cu privire la drepturile civile üi politice2 prevede cĆ orice persoanĆ are dreptul la libertatea de
exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de a cĆuta, de a
1

2

DeclaraĦia UniversalĆ a Drepturilor Omului adoptatĆ la 10 decembrie 1948.
Republica Moldova a aderat la DeclaraĦia UniversalĆ a Drepturilor Omului
prin HotĆrârea Parlamentului R. Moldova nr. 217-II din 28 iulie 1990. HotĆrârea a fost publicatĆ în ediĦia oficialĆ „Tratate internaĦionale”, Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, Vol. 1, ChiüinĆu, 1998, p. 11.
Pactul internaĦional cu privire la drepturile civile üi politice. Adoptat üi
deschis spre semnare de Adunarea GeneralĆ a NaĦiunilor Unite la 16 decembrie 1966 la New York. Intrat în vigoare la 23 martie 1976. Pactul a fost
ratificat de Republica Moldova prin HotĆrârea Parlamentului R. Moldova nr.
217 II din 28 iulie 1990. HotĆrârea a fost publicatĆ în ediĦia oficialĆ „Tratate
internaĦionale”, Monitorul Oficial al R. Moldova, Vol. 1, ChiüinĆu, 1998, p. 30.
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primi üi de a rĆspândi informaĦii üi idei de orice fel, fĆrĆ a se
Ħine seama de frontiere, sub formĆ oralĆ, scrisĆ, tipĆritĆ ori
artisticĆ, sau prin orice alt mijloc, la alegerea sa.
„(1) Nimeni nu trebuie sĆ aibĆ de suferit din cauza opiniilor sale.
(2) Orice persoanĆ are dreptul la libertatea de exprimare;
acest drept cuprinde libertatea de a cĆuta, de a primi üi
de a rĆspândi informaĦii üi idei de orice fel, indiferent de
frontiere, sub formĆ oralĆ, scrisĆ, tipĆritĆ ori artisticĆ
sau prin orice alt mijloc, la alegerea sa.
(3) Exercitarea libertĆĦilor prevĆzute la paragraful 2
al prezentului articol comportĆ obligaĦii üi rĆspunderi
speciale. În consecinĦĆ, ea poate fi supusĆ anumitor limitĆri care trebuie însĆ stabilite în mod expres prin lege üi
care sunt necesare
a) respectĆrii drepturilor sau reputaĦiei altora;
b) apĆrĆrii securitĆĦii naĦionale, ordinii publice, sĆnĆtĆĦii sau moralitĆĦii publice”.
(Art.19 din Pactul internaĦional cu privire la drepturile
civile üi politice)

iii) Pactul internaŖional cu privire la drepturile economice,
sociale ûi culturale1
Dezvoltând prevederile adoptate anterior, acest document stabileüte drepturile economice, sociale üi culturale ale
omului. Astfel, Pactul prevede:
1. Statele pĆrĦi la prezentul Pact recunosc fiecĆruia
dreptul:
a) de a participa la viaĦa culturalĆ;
b) de a beneficia de progresul ütiinĦific üi de aplicaĦiile
sale;
c) de a beneficia de protecĦia intereselor morale üi materiale decurgând din orice producĦie ütiinĦificĆ, literarĆ
sau artisticĆ al cĆrei autor este.
1

Pactul internaĦional cu privire la drepturile economice, sociale üi culturale.
Adoptat la 16 decembrie 1996 la New York. Pactul a fost ratificat de Republica Moldova prin HotĆrârea Parlamentului R. Moldova nr. 217 II din
28 iulie 1990. HotĆrârea a fost publicatĆ în ediĦia oficialĆ „Tratate internaĦionale”, Monitorul Oficial al R. Moldova, Vol. 1, ChiüinĆu, 1998, p. 18.
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2. MĆsurile pe care statele pĆrĦi la prezentul Pact le vor
lua pentru a asigura deplina exercitare a acestui drept
trebuie sĆ cuprindĆ mĆsurile necesare pentru a asigura
menĦinerea, dezvoltarea üi difuzarea ütiinĦei üi culturii.
3. Statele pĆrĦi la prezentul Pact se angajeazĆ sĆ respecte
libertatea indispensabilĆ cercetĆrii ütiinĦifice üi activitĆĦilor creatoare.
4. Statele pĆrĦi la prezentul Pact recunosc urmĆrile
binefĆcĆtoare care trebuie sĆ rezulte din încurajarea üi
dezvoltarea cooperĆrii üi contactelor internaĦionale în
domeniul ütiinĦei üi culturii.
(Art. 15 din Pactul internaĦional cu privire la drepturile
economice, sociale üi culturale)

II. Reglementćri europene
i) ConvenŖia Europeanć a Drepturilor Omului1.
Prevederi privind accesul liber la informaĦie se conĦin în
art. 10 din ConvenĦie2:
Libertatea de exprimare
Orice persoanĆ are dreptul la libertatea de exprimare.
Acest drept cuprinde libertatea de opinie üi libertatea de
a primi sau de a comunica informaĦii ori idei fĆrĆ amestecul autoritĆĦilor publice üi fĆrĆ a Ħine seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedicĆ Statele sĆ supunĆ
societĆĦile de radiodifuziune, de cinematografie sau de
televiziune unui regim de autorizare.
1

2

AdoptatĆ la Roma la 4 noiembrie 1950. SemnatĆ de Republica Moldova la
2 mai 1996. Republica Moldova a aderat prin HotĆrârea Parlamentului nr.
1298-XIII din 24 iulie 1997. PublicatĆ în Monitorul Oficial nr. 54 din 21 august
1997. În vigoare pentru Republica Moldova din 21 august 1997. ConvenĦia a
fost publicatĆ în „Tratate internaĦionale”, Vol. 1, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ChiüinĆu, 1998, p. 342-359.
Prin HotĆrârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1298-XIII din 24 iulie
1997 Republicii Moldova a aderat la primul Protocol adiĦional la convenĦie,
Paris, 20 martie 1952, precum üi Protocolul nr. 2 atribuind CurĦii Europene
a Drepturilor Omului competenĦa de a da avize consultative din 6 mai 1963,
Protocolul nr. 4 recunoscând anumite drepturi üi libertĆĦi, altele decât cele
deja înscrise în ConvenĦie üi în primul Protocol adiĦional la convenĦie, Strasbourg, 16 septembrie 1963, Protocolul nr. 6 privind abolirea pedepsei cu
moartea, Strasbourg, 28 aprilie 1983, Protocolul nr. 7, Strasbourg, 22 noiembrie 1984, üi Protocolul nr. 11 privind restructurarea mecanismului de control
stabilit de convenĦie, Strasbourg, 11 mai 1994.
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Exercitarea acestor libertĆĦi ce comportĆ îndatoriri
üi responsabilitĆĦi poate fi supusĆ unor formalitĆĦi,
condiĦii, restrângeri sau sancĦiuni prevĆzute de lege,
care constituie mĆsuri necesare, într-o societate democraticĆ, pentru securitatea naĦionalĆ, integritatea teritorialĆ sau siguranĦa publicĆ, apĆrarea ordinii üi prevenirea infracĦiunilor, protecĦia sĆnĆtĆĦii sau a moralei,
protecĦia reputaĦiei sau a drepturilor altora, pentru a
împiedica divulgarea de informaĦii confidenĦiale sau
pentru a garanta autoritatea üi imparĦialitatea puterii
judecĆtoreüti.
(Art. 10 din ConvenĦia EuropeanĆ a Drepturilor Omului)

ii) ConvenŖia pentru protecŖia persoanelor referitor la prelucrarea
automatizatć a datelor cu caracter personal
Accesul la informaĦie nu trebuie înĦeles ca unul care nu
cunoaüte anumite limite. În scopul protejĆrii anumitor informaĦii cu caracter personal, Consiliul Europei a adoptat
ConvenĦia pentru protecĦia persoanelor referitor la prelucrarea automatizatĆ a datelor cu caracter personal1.
Scopul prezentei ConvenĦii este de a garanta, pe teritoriul fiecĆrei PĆrĦi, tuturor persoanelor fizice, indiferent
de naĦionalitate sau reüedinĦĆ, respectarea drepturilor
üi libertĆĦilor lor fundamentale, üi în mod special a
dreptului la viaĦa privatĆ, în legĆturĆ cu prelucrarea
automatizatĆ a datelor cu caracter personal (protecĦia
datelor).
(Art. 1 din ConvenĦia pentru protecĦia persoanelor referitor la prelucrarea automatizatĆ a datelor cu caracter
personal)

1

Republica Moldova a aderat la ConvenĦia pentru protecĦia persoanelor referitor la prelucrarea automatizatĆ a datelor cu caracter personal prin HotĆrârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 483 din 2 iulie 1999. PublicatĆ în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 80, din 29 iulie 1999.
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iii) Recomandarea Rec (2002) 2 a Comitetului de Miniûtri
al Consiliului Europei cćtre Statele membre privind accesul
la documentele publice (Adoptatć de Comitetul de Miniûtri,
Strasbourg, 21 februarie 2002)
Pentru a garanta persoanei accesul la documentele publice,
Comitetul de Miniütri a aprobat Recomandarea Rec (2002) 2 a
Comitetului de Miniütri cĆtre Statele membre privind accesul
la documentele publice, care prevede:
Statele membre vor trebui sĆ garanteze oricĆrei persoane
dreptul de acces, la solicitarea sa, la documentele publice
deĦinute de autoritĆĦile publice. Acest principiu va trebui
sĆ se aplice fĆrĆ nici o discriminare, inclusiv cea fondatĆ
pe originea naĦionalĆ.
(Art. III. Principiul general privind accesul la documentele publice din Recomandarea Rec (2002) 2 a Comitetului de Miniütri cĆtre Statele membre privind accesul
la documentele publice).

iv) Recomandarea Nr. R (2000) 13 a Comitetului de Miniûtri
al Consiliului Europei cćtre Statele membre referitoare la politica
europeanć privind accesul la arhive (Adoptatć de Comitetul de
Miniûtri la 13 iulie 2000, la întrunirea a 717 a Miniûtrilor AdjuncŖi)
A fĆcut obiectul Comitetului de Miniütri üi garantarea
persoanei accesului liber la arhive, prin adoptarea RecomandĆrii Nr. R (2000) 13 a Comitetului de Miniütri cĆtre Statele
membre referitoare la politica europeanĆ privind accesul la
arhive
În ĦĆrile europene responsabilitatea de stabilire a principiilor generale care guverneazĆ accesul la arhive revine
legislaturii üi, de aceea, va fi guvernatĆ de un act parlamentar. Aranjamentele practice vor fi divizate între
reglementatori în conformitate cu legile fiecĆrei ĦĆri.
(Art. 2 din Recomandarea Nr. R (2000) 13 a Comitetului
de Miniütri cĆtre Statele membre referitoare la politica
europeanĆ privind accesul la arhive)
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v) DeclaraŖia Universalć privind Arhivele (Adoptatć de Adunarea
Generalć a Consiliului InternaŖional al Arhivelor la 17 septembrie
2010, Oslo)
Organismele internaĦionale specializate precum Adunarea
GeneralĆ a Consiliului InternaĦional al Arhivelor a adoptat o
DeclaraĦie prin care solicitĆ statelor sĆ constituie arhive, dar
sĆ üi le punĆ la dispoziĦia publicului
În acest sens, recunoaütem:
ŏ Rolul unic al arhivelor ca mĆrturie autenticĆ a activitĆĦilor administrative, culturale üi intelectuale üi ca o
reflectare a evoluĦiei societĆĦilor;
ŏ Nevoia vitalĆ de existenĦĆ a arhivelor, pentru sprijinirea eficienĦei activitĆĦilor, rĆspunderii üi transparenĦei, pentru protejarea drepturilor cetĆĦeneüti, pentru
edificarea memoriei individuale üi colective, pentru
înĦelegerea trecutului üi documentarea prezentului, cu
scopul de a îndruma activitĆĦile viitoare;
ŏ Diversitatea arhivelor rezultĆ din înregistrarea
fiecĆrui domeniu al activitĆĦilor umane;
ŏ Multitudinea formatelor în care arhivele sunt create,
incluzând hârtia, mediul electronic, înregistrĆri audiovizuale üi alte tipuri;
ŏ Rolul arhiviütilor ca profesioniüti instruiĦi cu o formare
iniĦialĆ üi apoi continuĆ, care îüi slujesc societatea prin
sprijinirea creĆrii de acte üi prin selectarea, pĆstrarea üi
punerea la dispoziĦia tuturor a acestora;
ŏ Responsabilitatea colectivĆ – cetĆĦeni, funcĦionari din
administraĦia publicĆ üi factori de decizie, proprietari
sau deĦinĆtori de arhive publice sau private üi arhiviüti
sau alĦi specialiüti din domeniul informĆrii – în managementul arhivelor.
(DeclaraĦia UniversalĆ privind Arhivele).
ConstituĦia Republicii Moldova1 stabileüte în alin. 2 art. 4
cĆ „dacĆ existĆ neconcordanĦe între pactele üi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica
Moldova este parte üi legile ei interne, prioritate au reglementĆrile internaĦionale”. Din acest considerente, orice drept
1

AdoptatĆ de Parlamentul Republicii Moldova la 29 iulie 1994. PublicatĆ în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 1/1994.
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garantat de legislaĦia internaĦionalĆ îüi are bazĆ juridicĆ în
Republica Moldova.

b) Reglementćri naŖionale privind accesul la informaŖie
Potrivit ConstituĦiei Republicii Moldova, democraĦia în
Republica Moldova se exercitĆ în condiĦiile pluralismului
politic, care este incompatibil cu dictatura üi cu totalitarismul.
Statul asigurĆ dreptul fiecĆrui om de a-üi cunoaüte drepturile
üi îndatoririle. În acest scop, statul publicĆ üi face accesibile
toate legile üi alte acte normative.
Dreptul la informaĦie nu se limiteazĆ la dreptul de a
cunoaüte doar actele normative care sunt adoptate de organul
legislativ, executiv sau de instituĦiile administrative centrale
üi locale. În acest scop, pentru a asigura dreptul la informaĦie, art. 34 al ConstituĦiei garanteazĆ extinderea dreptului persoanei de a avea acces nu doar la actele cu caracter
regulator, dar üi la oricare informaĦie oficialĆ, aüa încât orice
persoanĆ sĆ aibĆ dreptul üi acces la orice informaĦie de interes
public, drept care nu poate fi îngrĆdit.
(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaĦie
de interes public nu poate fi îngrĆdit.
(2) AutoritĆĦile publice, potrivit competenĦelor ce le
revin, sunt obligate sĆ asigure informarea corectĆ a cetĆĦenilor asupra treburilor publice üi asupra problemelor
de interes personal.
(3) Dreptul la informaĦie nu trebuie sĆ prejudicieze
mĆsurile de protecĦie a cetĆĦenilor sau siguranĦa naĦionalĆ.
(4) Mijloacele de informare publicĆ, de stat sau private,
sunt obligate sĆ asigure informarea corectĆ a opiniei
publice.
(5) Mijloacele de informare publicĆ nu sunt supuse
cenzurii.
(Art. 34 din ConstituĦia Republicii Moldova)
Republica Moldova a recunoscut dreptul fiecĆrei persoane
de a beneficia de progresul ütiinĦific üi de aplicaĦiile sale, în
special dreptul de a beneficia de protecĦia intereselor morale
üi materiale, decurgând din orice producĦie ütiinĦificĆ, literarĆ
sau artisticĆ a oricĆrui autor.
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(2) Statul trebuie sĆ asigure:
a) reglementarea activitĆĦii economice üi administrarea
proprietĆĦii publice ce-i aparĦine în condiĦiile legii;
b) libertatea comerĦului üi activitĆĦii de întreprinzĆtor,
protecĦia concurenĦei loiale, crearea unui cadru favorabil valorificĆrii tuturor factorilor de producĦie;
c) protejarea intereselor naĦionale în activitatea economicĆ, financiarĆ üi valutarĆ;
d) stimularea cercetĆrilor ütiinĦifice;
e) exploatarea raĦionalĆ a pĆmântului üi a celorlalte
resurse naturale, în concordanĦĆ cu interesele naĦionale;
f) refacerea üi protecĦia mediului înconjurĆtor, precum üi
menĦinerea echilibrului ecologic;
g) sporirea numĆrului de locuri de muncĆ, crearea
condiĦiilor pentru creüterea calitĆĦii vieĦii;
h) inviolabilitatea investiĦiilor persoanelor fizice üi juridice, inclusiv strĆine.
(Art. 126 din ConstituĦia Republicii Moldova)
În vederea realizĆrii drepturilor prevĆzute de art. 34 din
ConstituĦie, precum üi în scopul racordĆrii cadrului legislativ
naĦional la sistemul internaĦional de drept, la 11 mai 2000 a
fost adoptatĆ Legea privind accesul la informaĦie1.
AceastĆ lege a creat cadrul normativ general al accesului
la informaĦiile oficiale, a eficientizat procesul de informare a
populaĦiei üi controlul efectuat de cĆtre cetĆĦeni asupra activitĆĦii autoritĆĦilor publice üi a instituĦiilor publice precum üi a
stimulat formarea opiniilor üi participarea activĆ a populaĦiei
la procesul de luare a deciziilor în spirit democratic.
Prezenta lege are drept scop:
a) crearea cadrului normativ general al accesului la
informaĦiile oficiale;
b) eficientizarea procesului de informare a populaĦiei üi
a controlului efectuat de cĆtre cetĆĦeni asupra activitĆĦii
autoritĆĦilor publice üi a instituĦiilor publice;
c) stimularea formĆrii opiniilor üi participĆrii active
a populaĦiei la procesul de luare a deciziilor în spirit
democratic.
(Art. 2 din Legea privind accesul la informaĦie)
1

PublicatĆ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 88, din 28 iulie 2000.
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Conform acestei legi, furnizori de informaĦii, adicĆ posesori
ai informaĦiilor oficiale, obligaĦi sĆ le furnizeze solicitanĦilor
în condiĦiile prezentei legi, sunt:
a) autoritĆĦile publice centrale üi locale – autoritĆĦile administraĦiei de stat, prevĆzute în ConstituĦia Republicii Moldova
üi anume: Parlamentul, Preüedintele Republicii Moldova,
Guvernul, administraĦia publicĆ, autoritatea judecĆtoreascĆ;
b) instituĦiile publice centrale üi locale – organizaĦiile
fondate de cĆtre stat în persoana autoritĆĦilor publice üi
finanĦate de la bugetul de stat, care au ca scop efectuarea atribuĦiilor de administrare, social-culturale üi altor atribuĦii cu
caracter necomercial;
c) persoanele fizice üi juridice care, în baza legii sau a
contractului cu autoritatea publicĆ ori instituĦia publicĆ,
sunt abilitate cu gestionarea unor servicii publice üi culeg,
selecteazĆ, posedĆ, pĆstreazĆ, dispun de informaĦii oficiale,
inclusiv de informaĦii cu caracter personal.
Este important de menĦionat cĆ au dreptul de a avea acces
la informaĦiile oficiale nu doar cetĆĦenii Republicii Moldova,
ci orice persoanĆ care îüi are domiciliul sau reüedinĦĆ în Republica Moldova. În cazul cetĆĦenilor Republicii Moldova, aceütia
au dreptul de a cere informaĦie chiar dacĆ sunt stabiliĦi în alte
state decât Republica Moldova. Persoanele au dreptul de a
solicita furnizorilor de informaĦii, personal sau prin reprezentanĦii lor, orice informaĦii aflate în posesia acestora, cu excepĦiile stabilite de legislaĦie.
Legea reglementeazĆ ce se înĦelege prin informaĦii oficiale.
InformaĦiile oficiale:
(1) În sensul prezentei legi, informaĦii oficiale sunt considerate toate informaĦiile aflate în posesia üi la dispoziĦia
furnizorilor de informaĦii, care au fost elaborate, selectate, prelucrate, sistematizate üi/sau adoptate de organe
ori persoane oficiale sau puse la dispoziĦia lor în condiĦiile legii de cĆtre alĦi subiecĦi de drept.
(2) În sensul prezentei legi, drept documente purtĆtoare
de informaĦii sunt considerate:
1) oricare din urmĆtoarele (sau o parte din acestea):
a) orice hârtie sau alt material pe care existĆ un înscris;
b) o hartĆ, un plan, un desen, o fotografie;
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c) orice hârtie sau alt material pe care sunt marcaje,
figuri, simboluri sau perforĆri care au un sens pentru
persoanele calificate sĆ le interpreteze;
d) orice obiect sau material din care pot fi reproduse
sunete, imagini sau înscrisuri cu sau fĆrĆ ajutorul unui
alt articol sau mecanism;
e) orice alt înregistrator de informaĦie apĆrut ca rezultat
al progresului tehnic;
2) orice copie sau reproducere a purtĆtorilor de informaĦii menĦionaĦi la punctul 1) al prezentului alineat;
3) orice parte a unei copii sau reproduceri menĦionate la
punctul 2) al prezentului alineat.
(3) InformaĦiile oficiale nedocumentate, care se aflĆ în
posesia furnizorilor (persoanelor responsabile ale acestora), vor fi puse la dispoziĦia solicitanĦilor în ordine
generalĆ.
(Art. 6 din Legea privind accesul la informaĦie)
OdatĆ ce a parvenit o solicitare din partea persoanelor cu
privire la furnizarea de informaĦii, în conformitate cu competenĦele care îi revin, furnizorii sunt obligaĦi:
ŏ sĆ asigure informarea activĆ, corectĆ üi la timp a cetĆĦenilor asupra chestiunilor de interes public üi asupra
problemelor de interes personal;
ŏ sĆ garanteze liberul acces la informaĦie;
ŏ sĆ respecte limitĆrile accesului la informaĦie, prevĆzute
de legislaĦie, în scopul protejĆrii informaĦiei confidenĦiale, vieĦii private a persoanei üi securitĆĦii naĦionale;
ŏ sĆ respecte termenele de furnizare a informaĦiei, prevĆzute de lege;
ŏ sĆ dea publicitĆĦii propriile acte adoptate în conformitate cu legea;
ŏ sĆ pĆstreze, în termenele stabilite de lege, propriile acte,
actele instituĦiilor, ale cĆror succesoare sunt, actele ce
stabilesc statutul lor juridic;
ŏ sĆ asigure protejarea informaĦiilor ce se aflĆ la dispoziĦia lor de accesul, distrugerea sau modificarea nesancĦionate;
ŏ sĆ menĦinĆ informaĦiile, documentele aflate la dispoziĦia lor, în formĆ actualizatĆ.
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Aceste acĦiuni se referĆ la furnizori în cazul în care au fost
solicitaĦi în acest sens. Cu toate acestea, legea stabileüte cĆ va
fi difuzatĆ de urgenĦĆ pentru publicul larg informaĦia care i-a
devenit cunoscutĆ instituĦiei publice în cadrul propriei activitĆĦi, dacĆ aceastĆ informaĦie:
a) poate preîntâmpina sau diminua pericolul pentru viaĦa
üi sĆnĆtatea oamenilor;
b) poate preîntâmpina sau diminua pericolul producerii
unor prejudicii de orice naturĆ;
c) poate opri rĆspândirea informaĦiei neveridice sau
diminua consecinĦele negative ale rĆspândirii acesteia;
d) comportĆ o deosebitĆ importanĦĆ socialĆ.
Pentru o mai bunĆ gestionare a procesului de furnizare a
informaĦiei, deĦinĆtorii de informaĦii trebuie sĆ asigure un
spaĦiu amenajat pentru documentare, accesibil solicitanĦilor,
trebuie sĆ dispunĆ de personal responsabil pentru efectuarea
procedurilor de furnizare a informaĦiilor oficiale. ExistenĦa
reglementĆrilor cu privire la drepturile üi obligaĦiile responsabililor în procesul de furnizare a informaĦiilor oficiale üi
sprijinul necesar solicitanĦilor pentru cĆutarea üi identificarea informaĦiilor vor contribui la accesul efectiv üi rapid al
persoanelor la informaĦii.
În mod tradiĦional, ca o mĆsurĆ de facilitare a accesului
la informaĦie, în afara procedurii de examinare a cererilor
privind accesul la informaĦie, furnizorii vor aduce la cunoütinĦa persoanelor interesate descrierea structurii instituĦiei üi
adresa acesteia, descrierea funcĦiilor, direcĦiilor üi formelor de
activitate ale instituĦiei, descrierea subdiviziunilor cu competenĦele lor, a programului de lucru al acestora, cu indicarea
zilelor üi orelor de audienĦĆ a funcĦionarilor responsabili de
furnizarea informaĦiilor, a documentelor oficiale, deciziile
finale asupra principalelor probleme examinate.
Având în vedere cĆ prevederile constituĦionale nu prevĆd
motivarea necesitĆĦii primirii informaĦiei, persoanele nu sunt
obligate sĆ comunice furnizorilor despre interesul pentru
informaĦiile solicitate. Refuzul de a furniza informaĦie sub
acest pretext ar constitui o gravĆ încĆlcare a dreptului de
acces la informaĦie.
Aüadar, în mod general, solicitanĦii de informaĦii ar avea
douĆ cĆi de a solicita informaĦii: una verbalĆ üi alta scrisĆ.
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În majoritatea cazurilor însĆ este indicat ca cererea de
acces la informaĦie sĆ fie efectuatĆ în formĆ scrisĆ. Cererea
scrisĆ va conĦine: detalii suficiente üi concludente pentru identificarea informaĦiei solicitate (a unei pĆrĦi sau a unor pĆrĦi
ale acesteia); modalitatea acceptabilĆ de primire a informaĦiei
solicitate, datele solicitantului.
Cererea poate fi înaintatĆ verbal în cazurile în care este
posibil rĆspunsul pozitiv, cu satisfacerea imediatĆ a cererii de
furnizare a informaĦiei. În cazul în care furnizorul intenĦioneazĆ sĆ refuze accesul la informaĦia solicitatĆ, el va informa
solicitantul despre aceasta üi despre posibilitatea depunerii
unei cereri scrise.
Potrivit legii, solicitantul de informaĦie are mai multe
opĦiuni de a avea acces la informaĦie üi anume:
ŏ audierea informaĦiei pasibile de o expunere verbalĆ;
ŏ examinarea documentului (a unor pĆrĦi ale acestuia) la
sediul instituĦiei;
ŏ eliberarea copiei de pe documentul sau informaĦia solicitate (de pe unele pĆrĦi ale acestora);
ŏ eliberarea copiei traducerii documentului, informaĦiei
(a unor pĆrĦi ale acestora) într-o altĆ limbĆ decât cea a
originalului, pentru o platĆ suplimentarĆ;
ŏ expedierea prin poütĆ (inclusiv poüta electronicĆ) a
copiei de pe document, informaĦie (de pe unele pĆrĦi ale
acestora).
Extrasele din registre, documente, informaĦii (unele pĆrĦi
ale acestora), în conformitate cu cererea solicitantului, pot fi
puse la dispoziĦia persoanei date într-o formĆ rezonabilĆ üi
acceptabilĆ pentru aceasta, spre a fi:
a) examinate la sediul instituĦiei;
b) dactilografiate, fotocopiate sau copiate într-o altĆ modalitate ce ar asigura integritatea originalului;
c) înscrise pe un purtĆtor electronic, imprimate pe casete
video, audio, alt purtĆtor rezultat din progresul tehnic.
Mecanismul cu privire la modul de solicitare a informaĦiei
este prevĆzut de Legea cu privire la petiĦionare nr. 190 din 19
iulie 19941 üi anume: petiĦia se depune în scris sau în formĆ
1

PublicatĆ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 4, din 8 septembrie
1994. Legea a fost republicatĆ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
nr.6-8, din 24 ianuarie 2003.
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electronicĆ în limba de stat sau într-o altĆ limbĆ în conformitate cu Legea cu privire la funcĦionarea limbilor vorbite
pe teritoriul Republicii Moldova din 31 august 19891. PetiĦia
în formĆ electronicĆ trebuie sĆ corespundĆ cerinĦelor faĦĆ de
documentul electronic, inclusiv aplicarea semnĆturii digitale,
în conformitate cu legislaĦia în vigoare.
Prezenta lege determinĆ modalitatea de examinare a
petiĦiilor cetĆĦenilor Republicii Moldova, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituĦiilor üi organizaĦiilor (denumite în continuare organe), în scopul asigurĆrii protecĦiei drepturilor üi intereselor lor legitime.
(Art. 1 din Legea cu privire la petiĦionare)
În mod general, informaĦiile, documentele solicitate vor
fi puse la dispoziĦia solicitantului din momentul în care vor
fi disponibile pentru a fi furnizate, dar nu mai târziu de 15
zile lucrĆtoare de la data înregistrĆrii cererii de acces la informaĦie. Termenul de furnizare a informaĦiei, documentului
poate fi prelungit cu 5 zile lucrĆtoare de cĆtre conducĆtorul
instituĦiei publice dacĆ:
a) cererea se referĆ la un volum foarte mare de informaĦii
care necesitĆ selectarea lor;
b) sunt necesare consultaĦii suplimentare pentru a satisface cererea.
Cu toate acestea, în cazul în care informaĦiile care au fost
solicitate fac parte din fondul arhivistic, termenul de satisfacere a cererilor poate fi diferit în funcĦie de volumul de lucru
üi de informaĦia solicitatĆ.
RĆspunsurile, informaĦiile oficiale, documentele, pĆrĦile
acestora, extrasele din registre, copiile traducerilor vor fi
eliberate în formĆ scrisĆ üi semnate de persoana responsabilĆ. ObligaĦia de a rĆspunde în scris persistĆ chiar üi dacĆ
se refuzĆ de a elibera o informaĦie. Acest rĆspuns va fi fĆcut
în scris, indicându-se data întocmirii refuzului, numele
persoanei responsabile, motivul refuzului, fĆcându-se în
mod obligatoriu trimitere la actul normativ (titlul, numĆrul,
data adoptĆrii, sursa publicaĦiei oficiale), pe care se bazeazĆ
refuzul, precum üi procedura de recurs a refuzului, inclusiv
termenul de prescripĦie.
1

PublicatĆ în Veütile Sovietului Suprem al RSS Moldoveneüti, nr.9/1989.

22

Mihai TaücĆ, Alexandru PosticĆ

Pentru furnizarea informaĦiilor oficiale pot fi percepute,
în afara excepĦiilor prevĆzute de lege, plĆĦi în mĆrimile üi
conform procedurii stabilite de organele reprezentative,
acestea fiind vĆrsate în bugetul de stat. În mod normal, mĆrimile plĆĦilor nu vor depĆüi mĆrimile cheltuielilor suportate
de cĆtre furnizor pentru facerea cópiilor, expedierea lor solicitantului üi/sau pentru traducerea, la cererea solicitantului,
a informaĦiei, documentului. Referitor la plĆĦile pentru furnizarea informaĦiilor analitice, de sintezĆ sau inedite, executate
la comanda solicitantului, se vor stabili potrivit contractului
dintre solicitant üi furnizorul de informaĦii. InstituĦia publicĆ
va aduce la cunoütinĦa solicitanĦilor într-un mod cât mai
adecvat üi mai amĆnunĦit posibil modalitatea de calculare a
plĆĦilor pentru furnizarea informaĦiei.
TotodatĆ, legea prevede cazurile când informaĦiile solicitate vor fi puse, fĆrĆ platĆ, la dispoziĦia solicitanĦilor. Astfel,
din categoria acestora fac parte informaĦiile oficiale care:
a) ating nemijlocit drepturile üi libertĆĦile solicitantului;
b) sunt expuse oral;
c) sunt solicitate pentru a fi studiate la sediul instituĦiei;
d) prin faptul cĆ au fost furnizate, contribuie la sporirea
gradului de transparenĦĆ a activitĆĦii instituĦiei publice üi
corespunde intereselor societĆĦii.
În conformitate cu legea, accesul la informaĦiile oficiale nu
poate fi îngrĆdit, cu excepĦia:
a) informaĦiilor ce constituie secret de stat, reglementate
prin lege organicĆ üi calificate ca informaĦii protejate de stat,
în domeniul activitĆĦii militare, economice, tehnico-ütiinĦifice,
de politicĆ externĆ, de recunoaütere, de contrainformaĦii üi
activitĆĦii operative de investigaĦii, a cĆror rĆspândire, divulgare, pierdere, sustragere poate periclita securitatea statului;
b) informaĦiilor confidenĦiale din domeniul afacerilor,
prezentate instituĦiilor publice cu titlu de confidenĦialitate,
reglementate de legislaĦia privind secretul comercial, üi care
Ħin de producĦie, tehnologie, administrare, finanĦe, de altĆ
activitate a vieĦii economice, a cĆror divulgare (transmitere,
scurgere) poate atinge interesele întreprinzĆtorilor;
c) informaĦiilor cu caracter personal, a cĆror divulgare este
consideratĆ drept o imixtiune în viaĦa privatĆ a persoanei,
protejatĆ de legislaĦie, accesul la care poate fi admis numai
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cu respectarea prevederilor articolului 8 din Legea privind
accesul la informaĦie;
d) informaĦiilor ce Ħin de activitatea operativĆ üi de urmĆrire penalĆ a organelor de resort, dar numai în cazurile în care
divulgarea acestor informaĦii ar putea prejudicia urmĆrirea
penalĆ, interveni în desfĆüurarea unui proces de judecatĆ,
lipsi persoana de dreptul la o judecare corectĆ üi imparĦialĆ a
cazului sĆu, ori ar pune în pericol viaĦa sau securitatea fizicĆ
a oricĆrei persoane – aspecte reglementate de legislaĦie;
e) informaĦiilor ce reflectĆ rezultatele finale sau intermediare ale unor investigaĦii ütiinĦifice üi tehnice üi a cĆror
divulgare priveazĆ autorii investigaĦiilor de prioritatea de
publicare sau influenĦeazĆ negativ exercitarea altor drepturi
protejate prin lege.
Cu toate acestea, este interzisĆ secretizarea informaĦiilor
privind:
a) faptele de încĆlcare a drepturilor üi libertĆĦilor omului üi
ale cetĆĦeanului;
b) evenimentele extraordinare üi catastrofele ce prejudiciazĆ securitatea üi sĆnĆtatea cetĆĦenilor üi urmĆrile lor,
precum üi calamitĆĦile, prognozele üi urmĆrile lor;
c) starea realĆ de lucruri în domeniul învĆĦĆmântului,
ocrotirii sĆnĆtĆĦii, ecologiei, agriculturii, comerĦului, precum
üi a ordinii de drept;
d) faptele de încĆlcare a legalitĆĦii, inactivitatea üi acĦiunile ilicite ale organelor puterii de stat üi ale persoanelor cu
funcĦii de rĆspundere dacĆ divulgarea acestor fapte nu va
periclita securitatea Republicii Moldova.
Este important de menĦionat cĆ în etapa examinĆrii cererii
furnizorii vor lua toate mĆsurile necesare pentru nedivulgarea informaĦiilor cu acces limitat, pentru protecĦia integritĆĦii informaĦiilor üi excluderea accesului nesancĦionat la ele.
Prevederi privind accesul la informaĦie întâlnim üi în Legea
privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova nr. 880, adoptatĆ la 22 ianuarie 19921.
Potrivit acestei legi:
CetĆĦenii, instituĦiile, organizaĦiile üi întreprinderile din
Republica Moldova au dreptul sĆ utilizeze:
1

PublicatĆ în Monitorul Parlamentului, nr. 1, din 1 februarie 1992.
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documentele ce fac parte din Fondul arhivistic de stat
din momentul transmiterii lor în arhivele de stat sau în
arhivele departamentale üi în depozitele speciale de stat,
indicate în articolul 22 din prezenta Lege;
documentele ce fac parte din Fondul arhivistic obütesc
din momentul când au fost transmise în arhivele organizaĦiilor deĦinĆtoare de fonduri sau, în conformitate cu
articolul 24, 25 üi 26 din prezenta Lege, în arhivele de
stat.
RestricĦiile asupra utilizĆrii unor categorii aparte de
documente ce fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova sunt stabilite de prezenta Lege.
(Art. 30 din Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova)
Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice nr. 1225 din 8 decembrie 19921 de asemenea stabileüte
dreptul la acces al persoanelor supuse represiunilor politice la
dosarele intentate lor.
Astfel,
Persoanele reabilitate, iar în cazul morĦii lor, rudele
acestora pot lua cunoütinĦĆ de materialele în a cĆror
bazĆ au fost supuse represiunilor.
Persoanele reabilitate üi moütenitorii lor sunt în drept sĆ
obĦinĆ manuscrisele, fotografiile üi documentele personale ce s-au pĆstrat.
La cererea persoanelor sau a organizaĦiilor obüteüti interesate, organele de stat corespunzĆtoare sunt obligate sĆ
comunice acestora timpul, cauza morĦii üi locul înmormântĆrii persoanei reabilitate
(Art. 9 din Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice)
Pentru a face cunoscut publicului listele celor supuüi represiunilor politice, legea stabileüte urmĆtoarele:
Listele persoanelor reabilitate în baza prezentei legi, cu
indicarea principalelor date biografice, a acuzaĦiilor
pentru care au fost supuse represiunilor üi a temeiului
1

PublicatĆ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 12, din 30 decembrie
1992.
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reabilitĆrii, se publicĆ periodic în mijloacele de informare în masĆ din republicĆ de cĆtre organele de stat
care au adoptat decizia privind reabilitarea.
(Art. 22 din Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice)

v) Alte reglementćri naŖionale care garanteazć accesul liber la
informaŖie
Recunoscând accesul liber la informaĦie, legiuitorul moldovean a specificat acest drept üi în alte legi, care au tangenĦĆ
cu accesul la informaĦie. Cu titlul de exemplu enumerĆm doar
câteva:
Legea audiovizualului nr. 70 din 14 decembrie 19951;
Legea culturii nr. 413 din 27 mai 19992;
Legea cu privire la biblioteci nr. 286 din 16 noiembrie
19943 etc.

1.2. Prevederi legale care limiteazć
accesul la informaŖie
Din raĦionamente de protejare atât a interesului general,
cât üi a celui particular, legiuitorul a prevĆzut, în anumite
cazuri, limitarea dreptului la informaĦie. Aceste limitĆri pot fi
divizate în câteva grupe:
a) InformaĦii cu caracter secret de stat;
b) InformaĦii ce constituie secret comercial;
c) InformaĦii cu caracter personal;
d) InformaĦii ce Ħin de activitatea operativĆ üi de urmĆrire
penalĆ a organelor de resort;
e) InformaĦii ce reflectĆ rezultatele finale sau intermediare
ale unor investigaĦii ütiinĦifice üi tehnice a cĆror divulgare ar
aduce atingere drepturilor de autor.

1

2

3

PublicatĆ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 70, din 14 decembrie
1995.
PublicatĆ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 83, din 5 august
1999.
PublicatĆ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 2, din 12 ianuarie
1995.
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a) InformaŖii cu caracter secret de stat
O primĆ lege care reglementeazĆ statutul informaĦiilor cu
acces limitat este Legea cu privire la secretul de stat nr. 245
din 27 noiembrie 20081.
(1) Prezenta lege stabileüte cadrul juridic de protecĦie a
secretului de stat în scopul asigurĆrii intereselor üi/sau
securitĆĦii Republicii Moldova. Protejarea secretului de
stat se realizeazĆ prin organizarea sistemului naĦional
de protecĦie a secretului de stat.
(2) Prevederile prezentei legi sunt executorii üi pentru
cetĆĦenii strĆini üi apatrizii care üi-au asumat obligaĦia
sau sunt obligaĦi, conform statutului lor, sĆ execute
prevederile legislaĦiei Republicii Moldova cu privire la
secretul de stat.
(3) InformaĦiile transmise Republicii Moldova, ce constituie
secret al unui stat strĆin sau al unei organizaĦii internaĦionale, sunt protejate în modul stabilit de prezenta lege.
În cazul în care tratatul internaĦional la care Republica
Moldova este parte conĦine alte prevederi referitoare la
protecĦia secretului unui stat strĆin sau al unei organizaĦii
internaĦionale, se aplicĆ prevederile tratatului internaĦional.
(Art. 2 din Legea cu privire la secretul de stat)
Potrivit acestei legi, sunt atribuite la secret de stat urmĆtoarele informaĦii:
(1) În modul stabilit de prezenta lege sunt atribuite la
secret de stat informaĦiile:
1) din domeniul apĆrĆrii naĦionale privind:
a) conĦinutul planurilor strategice üi operative, al documentelor ce Ħin de conducerea operaĦiunilor de luptĆ
privind pregĆtirea üi derularea operaĦiunilor, desfĆüurarea strategicĆ, operativĆ üi de mobilizare a trupelor,
alĦi indicatori importanĦi ce caracterizeazĆ organizarea,
efectivul, dislocarea, pregĆtirea de luptĆ üi de mobilizare,
armamentul üi asigurarea tehnico-materialĆ a ForĦelor
Armate ale Republicii Moldova;
1

PublicatĆ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 45-46, din
27 februarie 2009. AceastĆ lege a înlocuit Legea cu privire la secretul de stat,
nr. 106, din 17 mai 1994.
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b) direcĦiile de dezvoltare a unor tipuri de armament, de
tehnicĆ militarĆ üi specialĆ, cantitatea üi caracteristicile
lor tehnico-tactice, organizarea üi tehnologiile de producere, lucrĆrile ütiinĦifice teoretice üi experimentale legate
de crearea modelelor noi de armament, tehnicĆ militarĆ üi specialĆ sau modernizarea acestora, alte lucrĆri
planificate sau efectuate în interesele apĆrĆrii naĦionale;
c) forĦele üi mijloacele protecĦiei civile, capacitĆĦile de
care dispun localitĆĦile üi unele obiective separate pentru
protecĦia, evacuarea üi dispersarea populaĦiei, asigurarea activitĆĦilor sociale vitale ale populaĦiei üi a activitĆĦii de producere a persoanelor juridice în perioada
de rĆzboi, de asediu sau de urgenĦĆ, precum üi în cazul
situaĦiilor excepĦionale;
d) dislocarea, destinaĦia, gradul de pregĆtire üi de securitate a obiectivelor cu regim special, proiectarea, construirea üi exploatarea acestora, repartizarea terenului,
subsolului üi acvatoriului pentru asemenea obiective;
e) datele üi caracteristicile geodezice, gravimetrice, cartografice üi hidrometeorologice care prezintĆ importanĦĆ
pentru apĆrarea statului;
2) din domeniul economiei, ütiinĦei üi tehnicii privind:
a) planurile üi potenĦialul de mobilizare a economiei
naĦionale, rezervele üi volumul livrĆrilor de materiale
strategice, datele generalizate despre nomenclatura üi
nivelul stocurilor, volumul livrĆrilor, alocĆrii, depunerii, împrospĆtĆrii acestora, amplasarea üi volumul
real al rezervelor materiale de stat;
b) utilizarea transporturilor, comunicaĦiilor, a potenĦialului altor ramuri üi obiective ale infrastructurii naĦionale în scopul asigurĆrii capacitĆĦii de apĆrare üi a securitĆĦii statului;
c) planurile, conĦinutul, volumul, finanĦarea üi îndeplinirea comenzilor de stat pentru asigurarea securitĆĦii
statului üi a necesitĆĦilor sale de apĆrare;
d) planurile, volumul üi alte caracteristici importante
privind extragerea, producerea üi realizarea unor tipuri
strategice de materie primĆ üi produse;
e) operaĦiunile ce Ħin de confecĦionarea semnelor bĆneüti
üi a titlurilor de valoare emise de stat, pĆstrarea üi
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protecĦia lor contra falsificĆrii, emiterea, schimbul üi
retragerea lor din circulaĦie;
f) lucrĆrile ütiinĦifice teoretice, experimentale de
construcĦii üi proiectare, în baza cĆrora pot fi create
tehnologii avansate, tipuri noi de producĦie, produse
üi procese tehnologice, care prezintĆ importanĦĆ pentru
apĆrarea üi economia naĦionalĆ sau care influenĦeazĆ
esenĦial activitatea economicĆ externĆ, interesele üi/sau
securitatea statului;
3) din domeniul relaĦiilor externe privind:
a) activitatea de politicĆ externĆ, relaĦiile economice
externe ale Republicii Moldova, a cĆror divulgare prematurĆ poate cauza prejudicii intereselor üi/sau securitĆĦii
statului;
b) colaborarea militarĆ, tehnico-ütiinĦificĆ üi de altĆ
naturĆ a Republicii Moldova cu statele strĆine üi organizaĦiile internaĦionale, dacĆ divulgarea acestor informaĦii va cauza, inevitabil, prejudicii intereselor üi/sau
securitĆĦii statului;
c) activitatea externĆ a statului în domeniile financiar,
creditar üi valutar, dacĆ divulgarea acestor informaĦii va
cauza prejudicii intereselor üi/sau securitĆĦii statului;
4) din domeniul securitĆĦii statului üi asigurĆrii ordinii
de drept privind:
a) efectivul, forĦele, conĦinutul, planurile, organizarea,
finanĦarea üi asigurarea tehnico-materialĆ, formele,
tactica, metodele, mijloacele üi rezultatele activitĆĦilor
de informaĦii, de contrainformaĦii üi operative de investigaĦii;
b) persoanele care colaboreazĆ sau au colaborat confidenĦial cu organele care desfĆüoarĆ activitĆĦi de informaĦii, de contrainformaĦii üi operative de investigaĦii;
c) forĦele, mijloacele üi metodele de asigurare a protecĦiei
de stat pĆrĦii vĆtĆmate, martorilor üi altor persoane care
acordĆ ajutor în procesul penal;
d) paza frontierei de stat a Republicii Moldova;
e) planurile, organizarea, finanĦarea, efectivul, forĦele,
mijloacele üi metodele de asigurare a securitĆĦii persoanelor beneficiare de protecĦie de stat, precum üi paza
sediilor de lucru üi a reüedinĦelor acestora;
f) sistemele de telecomunicaĦii guvernamentale üi alte
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tipuri de reĦele de telecomunicaĦii electronice care
asigurĆ necesitĆĦile autoritĆĦilor publice, apĆrĆrii naĦionale, securitĆĦii statului üi menĦinerii ordinii publice;
g) organizarea, conĦinutul, starea üi planurile de dezvoltare a protecĦiei criptografice üi tehnice a secretului de stat,
conĦinutul üi rezultatele cercetĆrilor ütiinĦifice în domeniul
criptografiei referitor la protecĦia secretului de stat;
h) sistemele üi mijloacele de protecĦie criptograficĆ a
secretului de stat, proiectarea, producerea, tehnologiile
de producere üi utilizarea acestora;
i) cifrurile de stat, elaborarea, crearea, tehnologiile de
producere üi utilizarea acestora;
j) organizarea regimului secret în cadrul autoritĆĦilor
publice üi în al altor persoane juridice, planurile üi
mĆsurile în domeniul protecĦiei secretului de stat;
k) alte metode, forme üi mijloace de protecĦie a secretului
de stat;
5) din sfera activitĆĦii autoritĆĦilor publice privind:
a) conĦinutul extraselor, comentariilor, proiectelor,
pĆrĦilor acestora, al altor acte de uz intern ale autoritĆĦilor publice, a cĆror divulgare ar putea conduce la
divulgarea informaĦiilor atribuite la secret de stat;
b) activitatea de elaborare, modificare, completare, definitivare a actelor oficiale, alte proceduri üi activitĆĦi ale
autoritĆĦilor publice de colectare üi prelucrare a informaĦiilor care, în modul prevĆzut de legislaĦie, urmeazĆ
sĆ fie atribuite la secret de stat;
c) activitatea de examinare üi deliberare în cadrul autoritĆĦilor publice üi între acestea în probleme din domeniile în care informaĦiile sunt atribuite la secret de stat.
(2) Motivarea necesitĆĦii de a atribui informaĦiile la
secret de stat, în baza principiilor de atribuire a informaĦiilor la secret de stat üi secretizarea a acestora, revine
autoritĆĦilor publice üi altor persoane juridice care au
elaborat/primit aceste informaĦii
(Art. 7 din Legea cu privire la secretul de stat)
TotodatĆ, aceastĆ lege stabileüte cadrul juridic al informaĦiilor care nu se atribuie la secret de stat (art. 8), inclusiv
nomenclatorul informaĦiilor atribuite la secret de stat (art.
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10) etc. Important este cĆ legea nu doar determinĆ gradele de
secretizare a informaĦiilor atribuite la secret de stat üi parafele de secretizare pentru purtĆtorii materiali de asemenea
informaĦii, dar üi dĆ unele explicaĦii asupra acestora.
(1) Gradul de secretizare a informaĦiilor atribuite la
secret de stat trebuie sĆ corespundĆ gravitĆĦii prejudiciilor ce pot fi cauzate intereselor üi/sau securitĆĦii Republicii Moldova în cazul divulgĆrii sau pierderii acestor
informaĦii.
(2) Sunt stabilite 4 grade de secretizare a informaĦiilor
atribuite la secret de stat üi 4 parafe de secretizare corespunzĆtoare pentru purtĆtorii materiali de asemenea
informaĦii:
a) „Strict secret” – grad de secretizare atribuit informaĦiilor a cĆror divulgare neautorizatĆ poate aduce prejudicii deosebit de grave intereselor üi/sau securitĆĦii
Republicii Moldova;
b) „Secret” – grad de secretizare atribuit informaĦiilor a
cĆror divulgare neautorizatĆ poate dĆuna grav intereselor üi/sau securitĆĦii Republicii Moldova;
c) „ConfidenĦial” – grad de secretizare atribuit informaĦiilor a cĆror divulgare neautorizatĆ poate dĆuna intereselor üi/sau securitĆĦii Republicii Moldova;
d) „RestricĦionat” – grad de secretizare atribuit informaĦiilor a cĆror divulgare neautorizatĆ poate fi în dezavantajul intereselor üi/sau securitĆĦii Republicii Moldova
sau poate sĆ conducĆ la divulgarea unei informaĦii
secretizate cu parafa „Strict secret”, „Secret” sau „ConfidenĦial”.
(3) Nu se admite aplicarea parafelor de secretizare
menĦionate la alin.(2) în vederea secretizĆrii informaĦiilor care nu sunt atribuite la secret de stat.
(4) Pagini, paragrafe, secĦiuni dintr-un anumit document sau din anexele la acesta pot necesita atribuirea
unor grade diferite de secretizare üi trebuie, în acest caz,
sĆ poarte menĦiunea corespunzĆtoare. Gradul de secretizare atribuit documentului ca întreg coincide cu acela
al pĆrĦii sale cĆreia i s-a atribuit gradul de secretizare
cel mai înalt.
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(5) PurtĆtorii materiali de informaĦii atribuite la secret
de stat destinate unor anumite persoane sunt marcaĦi
suplimentar cu menĦiunea „Personal”, iar cei ce se referĆ
la mobilizare – cu litera „M”.
(Art. 11 din Legea cu privire la secretul de stat)
Aüa cum este normal, legea, stabilind gradele de secretizare a informaĦiilor atribuite la secret de legiuitor, fixeazĆ üi
termenele de secretizare a informaĦiei:
(1) Pentru informaĦiile având gradul de secretizare
„Strict secret” se stabileüte un termen de secretizare de
pânĆ la 25 de ani, pentru informaĦiile cu gradul „Secret”
– un termen de pânĆ la 15 ani, pentru informaĦiile cu
gradul „ConfidenĦial” – de pânĆ la 10 ani, üi pentru
informaĦiile cu gradul „RestricĦionat” – de pânĆ la 5 ani.
(2) Pentru informaĦiile despre persoanele care colaboreazĆ sau au colaborat confidenĦial cu organe ce desfĆüoarĆ activitĆĦi de informaĦii, de contrainformaĦii üi
operative de investigaĦii se stabileüte un termen de secretizare nelimitat.
(3) În cazuri excepĦionale, pentru anumite informaĦii
atribuite la secret de stat, Comisia interdepartamentalĆ pentru protecĦia secretului de stat poate prelungi
termenul de secretizare.
(4) Termenul de secretizare a informaĦiilor începe din
ziua în care pe purtĆtorul material de informaĦii atribuite la secret de stat a fost aplicatĆ parafa de secretizare.
(Art. 13 din Legea cu privire la secretul de stat)
În fine, legea determinĆ modalitatea üi temeiul de desecretizare a informaĦiei:
(1) Drept temei pentru desecretizarea informaĦiilor
servesc:
a) expirarea termenului de secretizare a informaĦiilor;
b) schimbarea circumstanĦelor obiective, ca urmare a
cĆreia protecĦia ulterioarĆ a anumitor informaĦii atribuite la secret de stat devine inoportunĆ;
c) modificarea art.7 üi 8 din prezenta lege, modificarea
Nomenclatorului informaĦiilor atribuite la secret de stat

32

Mihai TaücĆ, Alexandru PosticĆ

sau a nomenclatoarelor departamentale de informaĦii
care urmeazĆ a fi secretizate;
d) existenĦa unei decizii care constatĆ drept neîntemeiatĆ secretizarea informaĦiilor.
(2) Desecretizarea informaĦiilor se face de cĆtre persoanele cu funcĦii de rĆspundere cu împuterniciri de secretizare a informaĦiilor respective.
(3) Comisia interdepartamentalĆ pentru protecĦia
secretului de stat, precum üi conducĆtorii autoritĆĦilor
publice üi ai altor persoane juridice sunt împuterniciĦi sĆ
desecretizeze informaĦiile care au fost secretizate în mod
neîntemeiat de cĆtre persoanele cu funcĦii de rĆspundere
din subordine.
(4) ConducĆtorii arhivelor de stat sunt împuterniciĦi sĆ
desecretizeze purtĆtorii materiali de informaĦii atribuite
la secret de stat care se pĆstreazĆ în fondurile închise
ale arhivelor, cu condiĦia cĆ organizaĦia întemeietoare a
fondului sau succesorul ei de drept le deleagĆ astfel de
împuterniciri. În caz de lichidare a organizaĦiei întemeietoare a fondului üi de lipsĆ a succesorului ei de drept, chestiunea desecretizĆrii purtĆtorilor materiali de informaĦii
atribuite la secret de stat este examinatĆ de cĆtre Comisia
interdepartamentalĆ pentru protecĦia secretului de stat.
(Art. 18 din Legea cu privire la secretul de stat)
Din categoria altor legi care limiteazĆ accesul la informaĦie
enumerĆm:
Legea securitĆĦii statului nr. 618, adoptatĆ la 31 octombrie
19951,
Legea privind organele securitĆĦii statului nr. 619, adoptatĆ la 31 octombrie 19952,
Legea privind Serviciul de InformaĦii üi Securitate al Republicii Moldova nr. 753, adoptatĆ la 23 decembrie 19993,
Decretul Preüedintelui Republicii Moldova Cu privire la
aprobarea Nomenclatorului persoanelor cu funcĦii de rĆspun1
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dere, învestite cu împuterniciri de a atribui informaĦiile la
secret de stat, nr. 27, adoptat la 14 decembrie 19961.

b) InformaŖii ce constituie secret comercial
O altĆ categorie de informaĦii cu acces limitat o constituie
informaĦia cu caracter comercial. Prevederi privind accesibilitatea limitatĆ a acestui gen de informaĦii întâlnim în mai
multe legi, printre care: Legea cu privire la secretul comercial
nr. 171, adoptatĆ la 6 iulie 19942. Important este cĆ nu orice
informaĦie cu caracter comercial poate fi atribuitĆ la cele cu
caracter de acces limitat, legiuitorul stabilind, mai întâi, noĦiunea de secret comercial:
(1) Prin secret comercial se înĦeleg informaĦiile ce nu
constituie secret de stat, care Ħin de producĦie, tehnologie,
administrare, de activitatea financiarĆ üi de altĆ activitate a agentului economic, a cĆror divulgare (transmitere, scurgere) poate sĆ aducĆ atingere intereselor lui.
(2) InformaĦiile ce constituie secret comercial sunt
proprietate a agentului antreprenoriatului sau se aflĆ în
posesia, folosinĦa sau la dispoziĦia acestuia în limitele
stabilite de el în conformitate cu legislaĦia.
(Art. 1 din Legea cu privire la secretul comercial)
De asemenea, stabileüte üi anumite cerinĦe pe care trebuie
sĆ le întruneascĆ informaĦia pentru a fi atribuitĆ la secret
comercial:
InformaĦiile ce constituie secret comercial trebuie sĆ
corespundĆ urmĆtoarelor cerinĦe:
a) sĆ aibĆ valoare realĆ sau potenĦialĆ pentru agentul
antreprenoriatului;
b) sĆ nu fie, conform legislaĦiei, notorii sau accesibile;
c) sĆ aibĆ menĦiunea ce ar corespunde cu desfĆüurarea
de cĆtre agenĦii antreprenoriatului a mĆsurilor respective necesare pentru pĆstrarea confidenĦialitĆĦii lor
prin aplicarea sistemului de clasificare a informaĦiilor
1
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1996.
PublicatĆ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 13, din 10 noiembrie
1994.

34

Mihai TaücĆ, Alexandru PosticĆ

date, elaborarea regulamentelor interne de secretizare,
marcarea corespunzĆtoare a documentelor üi altor purtĆtori de informaĦie, organizarea lucrĆrilor secrete de secretariat;
d) sĆ nu constituie secret de stat üi sĆ nu fie protejate de
dreptul de autor üi de brevet;
e) sĆ nu conĦinĆ informaĦii despre activitatea negativĆ a
persoanelor fizice üi juridice care ar putea atinge interesele statului.
(Art. 2 din Legea cu privire la secretul comercial)
Din categoria legilor care conĦin prevederi cu accesibilitate
limitatĆ la secretul comercial enumerĆm:
Legea cu privire la antreprenoriat üi întreprinderi nr. 845,
adoptatĆ la 3 ianuarie 19921,
Legea cu privire la protecĦia concurenĦei nr. 1103, adoptatĆ
la 30 iunie 20002,
Legea cu privire la controlul exportului, reexportului,
importului üi tranzitului de mĆrfuri strategice nr. 1163, adoptatĆ la 26 iulie 20003,
Legea privind mĆsurile antidumping, compensatorii üi de
salvgardare nr. 820, adoptatĆ la 17 februarie 20004,
Codul Vamal, nr. 1149, adoptat la 20 iulie 20005 etc.

c) InformaŖii cu caracter personal
O altĆ categorie de informaĦii cu acces limitat o constituie
unele informaĦii cu caracter personal. Necesitatea instituirii
unei asemenea prevederi a fost dictatĆ de aprobarea de cĆtre
Consiliul Europei a ConvenĦiei pentru protecĦia persoanelor
referitor la prelucrarea automatizatĆ a datelor cu caracter
personal (Strasbourg, 28 ianuarie 1981). Pentru a se conforma
acestei prevederi, ulterior Republica Moldova a adoptat Legea
1
2
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cu privire la protecĦia datelor cu caracter personal nr. 17 din
15 februarie 20071.
Legiuitorul moldovean a stabilit noĦiunile de bazĆ ale
acestei legi, adicĆ ce se înĦelege prin informaĦii üi date cu
caracter personal:
– date cu caracter personal – date despre o persoanĆ fizicĆ,
ce permit identificarea ei directĆ sau indirectĆ;
– subiect al datelor cu caracter personal – persoanĆ
fizicĆ, purtĆtoare de date cu caracter personal;
– deĦinĆtor al datelor cu caracter personal – persoanĆ
juridicĆ sau fizicĆ care organizeazĆ üi efectueazĆ prelucrarea datelor cu caracter personal, precum üi care
determinĆ scopurile, esenĦa üi mijloacele de prelucrare
a acestora;
– prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaĦiune sau set de operaĦiuni care se efectueazĆ asupra
datelor cu caracter personal la colectare, înregistrare,
organizare, stocare, precizare, adaptare, modificare,
excludere, consultare, acordare a accesului, utilizare,
transmitere, difuzare, blocare sau distrugere;
– transmiterea datelor cu caracter personal – punerea la
dispoziĦia terĦilor a datelor cu caracter personal de cĆtre
deĦinĆtorul acestora;
– consimĦĆmântul subiectului datelor cu caracter
personal – orice manifestare de voinĦĆ liberĆ, necondiĦionatĆ, concretĆ üi conütientĆ, prin care subiectul permite
de a efectua prelucrarea datelor cu caracter personal.
(Art. 4. Legea cu privire la protecĦia datelor cu caracter
personal).
Tot prin aceastĆ lege legiuitorul a stabilit informaĦiile din
acest domeniu accesibile publicului:
(1) În scopul asigurĆrii informaĦionale a populaĦiei pot
fi create surse de date cu caracter personal (inclusiv
ghiduri, cĆrĦi de telefoane üi agende de adrese, alte surse
informaĦionale similare) accesibile publicului larg, în
care pot fi incluse numele, prenumele, patronimicul,
anul üi locul naüterii, adresa, numĆrul de abonat, date
privitoare la profesie üi alte date cu caracter personal
puse la dispoziĦie de cĆtre subiect.
1
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(2) InformaĦiile despre subiectul datelor cu caracter
personal pot fi excluse în orice moment din sursele de date
cu caracter personal accesibile publicului larg la cererea
subiectului datelor cu caracter personal sau în baza hotĆrârii instanĦei de judecatĆ, a altor autoritĆĦi abilitate.
(3) În cazul colectĆrii datelor cu caracter personal de
cĆtre deĦinĆtorul acestor date din surse publice sau din
alte baze de date cu caracter personal accesibile publicului larg, deĦinĆtorul datelor respective este obligat
sĆ aducĆ la cunoütinĦa subiectului datelor cu caracter
personal conĦinutul, natura üi scopurile de utilizare a
acestora.
(4) Utilizarea datelor cu caracter personal, accesibile
publicului larg, poate fi interzisĆ:
a) în cazul adresĆrii în formĆ scrisĆ a subiectului datelor
cu caracter personal;
b) la decizia organelor de drept.
(Art. 8. Legea cu privire la protecĦia datelor cu caracter
personal).
Prevederi privind informaĦiile cu caracter personal supuse
restricĦionĆrii sunt prevĆzute üi în alte legi, precum:
Legea salarizĆrii nr. 847, adoptatĆ la 14 februarie 20021,
Codul Muncii nr. 154, adoptat la 28 martie 20032,
Legea ocrotirii sĆnĆtĆĦii nr. 411, adoptatĆ la 28 martie
19953,
Legea privind sĆnĆtatea mentalĆ nr. 1402, adoptatĆ la 16
decembrie 19974,
Legea cu privire la ocrotirea sĆnĆtĆĦii reproductive üi planificarea familialĆ nr. 185, adoptatĆ la 24 mai 20015,
Legea privind actele de stare civilĆ nr. 100, adoptatĆ la 26
aprilie 20016,
Legea cu privire la informaticĆ nr. 1069, adoptatĆ la 22
iunie 20007,
Legea poütei nr. 463, adoptatĆ la 18 mai 19958.
1
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d) InformaŖii ce Ŗin de activitatea operativć ûi de urmćrire penalć
a organelor de resort
O altĆ categorie de informaĦie care limiteazĆ accesul larg
la ea este informaĦia ce Ħine de activitatea operativĆ üi de
urmĆrire penalĆ a organelor de resort. Necesitatea instituirii limitĆrii accesului la ea Ħine atât de necesitatea efectuĆrii
unei investigaĦii operative üi echidistante, cât üi de protejarea
persoanelor în cauzĆ.
(1) Activitatea operativĆ de investigaĦii, legalitatea
desfĆüurĆrii cĆreia este garantatĆ de prezenta lege,
constituie un mijloc juridic de stat de apĆrare a intereselor statului, a integritĆĦii lui teritoriale, a drepturilor,
libertĆĦilor üi a intereselor legitime ale persoanelor fizice
üi juridice, a tuturor formelor de proprietate contra atentatelor criminale.
(2) Activitatea operativĆ de investigaĦii se exercitĆ în
mod public üi secret de cĆtre subdiviziunile operative
ale organelor de stat, împuternicite pentru aceasta de
prezenta lege, în limita competenĦei lor.
(Art. 1. din Legea privind activitatea operativĆ de investigaĦii).
Printre legile care limiteazĆ accesul la informaĦie în acest
domeniu amintim:
Legea privind activitatea operativĆ de investigaĦii nr. 45,
adoptatĆ la 12 aprilie 19941,
Legea cu privire la combaterea terorismului nr. 539, adoptatĆ la 12 octombrie 20012,
Legea privind cu privire la protecĦia martorilor üi altor participanĦi la procesul penal nr. 105, din 16 mai 20083,
Legea cu privire la statutul judecĆtorului nr. 544, adoptatĆ
la 20 iulie 19954,
Codul de ProcedurĆ PenalĆ nr. 122, adoptat la 14 martie
20035.
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e) InformaŖii ce reflectć rezultatele finale sau intermediare
ale unor investigaŖii ûtiinŖifice ûi tehnice, divulgarea cćrora
ar aduce atingere drepturilor de autor
Alte categorii de legi care limiteazĆ accesul la informaĦie
se încadreazĆ în aüa-numitele informaĦii ce reflectĆ rezultatele finale sau intermediare ale unor investigaĦii ütiinĦifice
üi tehnice, a cĆror divulgare ar aduce atingere drepturilor de
autor.
Legea privind protecĦia invenĦiilor nr. 50, din 07 martie 20081.
(1) Brevetul îi acordĆ titularului dreptul exclusiv de
exploatare a invenĦiei pe întreaga duratĆ de protecĦie a lui.
(2) Brevetul îi acordĆ titularului, conform alin. (1),
dreptul de a interzice terĦilor care nu au acordul sĆu
efectuarea, pe teritoriul Republicii Moldova, a urmĆtoarelor acĦiuni:
a) fabricarea, oferirea spre vânzare, vânzarea, folosirea,
importul sau stocarea în aceste scopuri a produsului
care constituie obiectul brevetului;
b) folosirea procedeului care constituie obiectul brevetului sau, în cazul în care un terĦ ütie sau este evident
din circumstanĦe cĆ folosirea procedeului este interzisĆ
fĆrĆ acordul titularului de brevet, oferirea procedeului
spre folosire;
c) oferirea spre vânzare, vânzarea, folosirea, importul
sau stocarea în aceste scopuri a produsului obĦinut
direct prin procedeul care constituie obiectul brevetului.
(3) În cazul în care existĆ mai mulĦi titulari ai unui
brevet, raporturile privind exploatarea invenĦiei protejate prin brevet se stabilesc printr-un acord încheiat
între aceütia. DacĆ un asemenea acord nu existĆ, fiecare
titular are dreptul sĆ exploateze invenĦia dupĆ propria
voinĦĆ, sĆ acĦioneze în instanĦĆ orice persoanĆ care
exploateazĆ invenĦia brevetatĆ fĆrĆ acordul cotitularilor, însĆ nu are dreptul sĆ renunĦe la brevet fĆrĆ a-i
anunĦa pe cotitulari, precum üi sĆ încheie contracte de
licenĦĆ üi sĆ cesioneze brevetul fĆrĆ acordul acestora.
(Art. 20. din Legea privind protecĦia invenĦiilor).
1
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Amintim üi altĆ lege din acest domeniu:
Legea privind protecĦia soiurilor de plante nr. 39, din 29
februarie 20081.
În concluzie, menĦionĆm cĆ limitarea accesului la informaĦie prin legi într-un stat democratic este excepĦie, üi nu
regulĆ.

1.3. Atribuirea informaŖiei la categoria accesibilitćŖii
limitate ûi controversele acestei probleme
Cea mai delicatĆ üi mai puĦin transparentĆ procedurĆ
de atribuire a informaĦiilor la cele cu accesibilitate limitatĆ
reprezintĆ atribuirea informaĦiilor la secret de stat. Deüi
existĆ un set întreg de acte ce stabilesc modalitatea de trecere,
tipul informaĦiei secret de stat, aceasta de cele mai multe ori
nu corespunde imperativelor Legii cu privire la accesul la
informaĦie. Ne referim, în primul rând, la Legea cu privire la
secretul de stat.
Astfel, în art. 1 din Legea cu privire la secretul de stat este
datĆ noĦiunea de secret de stat üi anume: „informaĦii protejate de stat în domeniul apĆrĆrii naĦionale, economiei, ütiinĦei
üi tehnicii, relaĦiilor externe, securitĆĦii statului, asigurĆrii
ordinii de drept üi activitĆĦii autoritĆĦilor publice, a cĆror
divulgare neautorizatĆ sau pierdere este de naturĆ sĆ aducĆ
atingere intereselor üi/sau securitĆĦii Republicii Moldova”.
O definiĦie similarĆ o gĆsim üi în articolul 121 al Codului
Penal al Republicii Moldova, nr. 985, din 18 aprilie 20042:
Prin secret de stat se înĦeleg informaĦiile protejate de
stat în domeniul activitĆĦii lui militare, economice,
tehnico-ütiinĦifice, de politicĆ externĆ, de recunoaütere,
de contrainformaĦii üi operative de investigaĦii, a cĆror
rĆspândire, divulgare, pierdere, sustragere sau nimicire
poate periclita securitatea statului.
Aüadar, din noĦiunile invocate, informaĦii secret de stat ar
putea fi practic orice informaĦie, important este ca aceasta sĆ
fie informaĦie protejatĆ de stat üi sĆ poatĆ aduce atingere inte1
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reselor statului. În aüa mod, apare necesitatea determinĆrii
informaĦiilor ce sunt protejate de stat üi care sunt criteriile de
evaluare a periclicitĆĦii securitĆĦii statului.
Legea cu privire la secretul de stat üi alte legi enunĦate
mai sus nu dau definiĦia informaĦiilor protejate de stat. De
altfel, avem de a face cu o tautologie legislativĆ când spunem
cĆ secretul de stat, care reprezintĆ în sine o informaĦie indiferent de domeniu, îl constituie o informaĦie protejatĆ de stat.
Am putea totuüi deduce cĆ de protecĦia statului s-ar bucura
informaĦiile ce reglementeazĆ securitatea statului. Cu pĆrere
de rĆu, aceastĆ noĦiune o regĆsim doar în Legea securitĆĦii
statului1. O altĆ opinie expusĆ pe marginea acestei definiĦii
denotĆ cĆ domeniile de aplicare, fiind foarte vaste, nu permit
interpretarea uniformĆ üi în termeni rezonabili a definiĦiei în
scopul aplicĆrii acesteia la situaĦii concrete de secretizare a
informaĦiei2. Aceste circumstanĦe urmeazĆ sĆ le determine
legiuitorul, sĆ concretizeze noĦiunea secret de stat într-o
manierĆ accesibilĆ üi uüor de identificat.
Potrivit articolului 3 din Legea privind secretul de stat, pe
lângĆ legea specialĆ cu aceeaüi denumire, secretizarea are la
bazĆ ConstituĦia Republicii Moldova üi prevederile altor acte
normative ce reglementeazĆ relaĦiile legate de apĆrarea securitĆĦii de stat. În acest sens, putem distinge încĆ trei Legi:
Legea securitĆĦii statului, Legea privind organele securitĆĦii
statului3 üi Legea privind Serviciul de InformaĦii üi Securitate
al Republicii Moldova. Aceste acte legislative sunt în mare
parte identice atât ca structurĆ, cât üi prin conĦinut.
Dat fiind faptul cĆ legile nominalizate au fost adoptate cu
mult înainte de adoptarea Legii privind accesul la informaĦie,
constatĆm cĆ primele nu corespund rigorilor legislaĦiei în
vigoare cu privire la accesul la informaĦie üi sunt depĆüite de
timp.
În aüa mod, orice limitare a accesului la informaĦii urmeazĆ
sĆ corespundĆ condiĦiilor triplului test conturat ca urmare
a aplicĆrii Legii privind accesul la informaĦie üi ConvenĦiei
1
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Europene a Drepturilor Omului, care prevede cĆ limitarea
trebuie sĆ fie prevĆzutĆ de lege, sĆ fie necesarĆ într-o societate democraticĆ üi sĆ fie proporĦionalĆ cu scopul protejat.
Pe lângĆ noĦiunea de secret de stat, actele normative enunĦate mai sus care reglementeazĆ secretul de stat protejeazĆ üi
alte tipuri de informaĦii asimilate secretului de stat. Astfel,
conform art. 5 al Legii cu privire la Serviciul de Informare
üi Securitate, „cetĆĦenii sunt informaĦi despre activitatea
Serviciului prin intermediul mass-media üi prin alte forme,
în modul stabilit de legislaĦie. TotodatĆ, se interzice de a face
publice informaĦiile ce constituie secret de stat, militar, de
serviciu üi comercial, precum üi informaĦiile cu caracter confidenĦial, a cĆror divulgare ar putea prejudicia securitatea de
stat, onoarea üi demnitatea persoanei sau ar putea leza drepturile üi libertĆĦile acesteia, cu excepĦia cazurilor prevĆzute de
legislaĦie în interesul justiĦiei”.
Pe de altĆ parte, üi art. 6 alin. 3 din Legea cu privire la
organele securitĆĦii statului prevede aceleaüi limitĆri. Aüadar,
pe lângĆ noĦiunea de secret de stat, actele normative ce Ħin de
apĆrarea securitĆĦii de stat prevĆd astfel de limitĆri ale liberului acces la informaĦii cum ar fi secretul militar, secretul de
serviciu, informaĦii cu caracter confidenĦial a cĆror divulgare
ar putea prejudicia securitatea statului – definiĦii care nu sunt
date de aceste acte normative.
Este discutabilĆ oportunitatea acestor sintagme odatĆ ce
prin noĦiunea de secret de stat au fost reglementate domeniile
care permit secretizarea. Or, secretul militar üi cel de serviciu
se referĆ la informaĦiile ce Ħin de executarea Legii cu privire
la organele securitĆĦii statului üi a Legii cu privire la Serviciul
de Informare üi Securitate üi sunt indicate expres în Legea cu
privire la secretul de stat.
Pe de altĆ parte, trimiteri la secretul de serviciu se regĆsesc üi în alte acte normative, cum ar fi, de exemplu, Legea
serviciului în organele vamale nr. 1150 din 20 iulie 20001, în
care, conform art. 46, este recunoscutĆ drept o încĆlcare gravĆ
a disciplinei divulgarea informaĦiei, pierderea documentelor,
copiilor autentificate ce conĦin secret de serviciu. Cu toate
acestea, nu putem deduce cĆ secretul de serviciu în situaĦia
datĆ este üi un secret de stat.
1
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În Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor
Economice üi CorupĦiei nr. 1104-XV din 6 iunie 20021 regĆsim
douĆ noĦiuni ca secret de activitate üi secret de serviciu. Unul
din principiul activitĆĦii Centrului reprezintĆ, conform art. 3
din Lege, îmbinarea metodelor üi mijloacelor publice üi a
secretelor de activitate. În acelaüi context, conform art. 18 alin.
1 din Lege, colaboratorii Centrului se obligĆ sĆ pĆstreze cu
stricteĦe secretul de stat üi de serviciu. În lege nu regĆsim noĦiunea acestor sintagme üi care ar fi diferenĦa dintre secretul de
activitate üi secretul de serviciu. Mai mult ca atât, care ar fi
tangenĦa acestor secrete cu secretul de stat.
Legea cu privire la poliĦie nr. 416-XII din 18 decembrie
19902 prevede alte secrete, cum ar fi secretul profesional üi
secretul de serviciu. Astfel, conform art. 3 din Lege, sunt
prevĆzute principiile de activitate a poliĦiei üi anume: „PoliĦia
îüi organizeazĆ activitatea pe principiile legalitĆĦii, umanismului üi echitĆĦii sociale, conlucrĆrii cu cetĆĦenii üi cu colectivele de muncĆ, pe principiile transparenĦei üi respectĆrii
secretului profesional.
Nu pot fi divulgate informaĦiile ce constituie secret de stat
üi de serviciu, secret comercial al organizaĦiilor üi persoanelor, informaĦiile despre persoanele care au participat la
depistarea, prevenirea, curmarea, cercetarea üi descoperirea
crimelor, la examinarea judiciarĆ a dosarelor penale üi organizarea mĆsurilor de protecĦie de stat a acestor persoane,
precum üi informaĦiile a cĆror divulgare ar complica descoperirea infracĦiunilor ori ar contribui la sĆvârüirea lor”.
Referitor la sintagma secret militar, oricât de straniu ar
pĆrea, dar în Legea cu privire la apĆrarea naĦionalĆ nr. 345,
adoptatĆ la 25 iulie 20033, nu este datĆ definiĦia pentru secret
militar. GĆsim sintagma secret militar doar în Legea cu privire
la aprobarea Regulamentului disciplinar al ForĦelor Armate nr.
776, adoptatĆ la 13 martie 19964, unde, conform art. 4, este pusĆ
în obligaĦiunea militarului pĆstrarea cu stricteĦe a secretului
militar üi a celui de stat, a altor secrete protejate de lege.
1

2

3

4

PublicatĆ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 91-54, din 27 iunie
2002.
PublicatĆ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 17-19, din 31 ianuarie 2002.
PublicatĆ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 200-203, din 19
septembrie 2003.
Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 46, din 11 iulie 1996.
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ExistenĦa acestor prevederi în Legea cu privire la organele
securitĆĦii statului üi în Legea cu privire la Serviciul de Informare üi Securitate face dificilĆ determinarea exactĆ a noĦiunilor de secret de serviciu üi secret militar prin prisma secretului de stat üi aplicabilitatea lor în afara limitelor legilor ce
Ħin de securitatea statului. De aceea, considerĆm cĆ atât în
Legea cu privire la organele securitĆĦii statului üi Legea cu
privire la Serviciul de Informare üi Securitate, cât üi în Legile
speciale menĦionate mai sus urmeazĆ sĆ fie concretizate definiĦiile pentru secret de serviciu, secret profesional, secret de
activitate üi secret militar. Aceste sintagme sunt improprii
prevederilor Legii privind accesul la informaĦie üi pot servi
temei pentru respingerea neîntemeiatĆ a liberului acces la
informaĦie.
Este de menĦionat cĆ, în conformitate cu art. 7 alin. 2 din
Legea privind accesul la informaĦie, nu se prevĆd astfel de
informaĦii la care este limitat accesul, cum ar fi secretul militar
üi secretul de serviciu. ConsiderĆm cĆ acestea din urmĆ nu
trebuie percepute ca alte tipuri de informaĦii distincte, ci ca o
parte a informaĦiilor ce se referĆ la secretul de stat.
O altĆ limitare a accesului la informaĦie reprezintĆ accesul
la informaĦiile ce constituie secret comercial. Legea cu privire
la secretul comercial în art. 1 prevede care sunt considerate
ca atare üi anume prin informaĦii ce constituie secret comercial se înĦeleg „informaĦiile ce nu constituie secret de stat,
care Ħin de producĦie, tehnologie, administrare, de activitatea
financiarĆ üi de altĆ activitate a agentului economic, a cĆror
divulgare (transmitere, scurgere) poate sĆ aducĆ atingere intereselor lui”. Cu toate acestea, definiĦia nu poate fi consideratĆ
ca fiind una concretĆ, deoarece permite extinderea noĦiunii la,
practic, orice informaĦie ce o deĦine agentul comercial, care ar
invoca un interes sau altul faĦĆ de orice informaĦie ce o deĦine.
Articolul 3 din lege dĆ definiĦia de divulgare a secretului
comercial, üi anume prin „divulgare a secretului comercial se
înĦeleg acĦiunile intenĦionate sau din imprudenĦĆ ale funcĦionarilor publici, demnitarilor de stat, lucrĆtorilor agentului
economic, precum üi ale altor persoane care dispun de informaĦii ce constituie secret comercial care le-au fost încredinĦate sau le-au devenit cunoscute în legĆturĆ cu serviciul sau
munca lor, ce au condus la dezvĆluirea prematurĆ, folosirea
üi rĆspândirea necontrolatĆ a acestora”. AceastĆ definiĦie
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dĆ o nouĆ conotaĦie noĦiunii de secret comercial prin prisma
faptului cĆ divulgarea ar putea sĆ nu aducĆ atingere intereselor agentului economic aüa cum a fost menĦionat în definiĦia
secretului comercial.
O altĆ problemĆ apare cu subiecĦii secretului comercial, üi
anume ambiguitatea cu care se dĆ definiĦia subiecĦilor secretului comercial. Astfel, conform art. 4, subiect al legii poate
fi orice persoanĆ fizicĆ üi juridicĆ din Republica Moldova,
precum üi din alte state. Cu toate acestea, din prevederile alin.
1 nu este clar dacĆ subiectul secretului comercial îi este atribuitĆ calitatea de deĦinĆtor al secretului comercial. Conform
alin. 2 al articolului respectiv, prin deducere stabilim cĆ prin
subiect al secretului comercial legiuitorul a avut în vedere
deĦinĆtorul informaĦiilor ce constituie secret comercial. Cu
toate acestea, observĆm o coliziune dintre aceastĆ normĆ üi
noĦiunea de secret comercial. Aüadar, conform noĦiunii de
secret comercial, s-a stabilit cĆ aceasta urmeazĆ sĆ facĆ parte
din activitatea economicĆ a agentului economic, prin care se
presupune cĆ deĦinĆtor al secretului de stat poate fi doar o
persoanĆ juridicĆ sau un întreprinzĆtor.
În aüa mod, considerĆm cĆ legiuitorul nu a concretizat suficient de clar üi explicit noĦiunea de subiect al secretului comercial üi de deĦinĆtor al secretului comercial. Stabilirea subiecĦilor
legii secretului comercial este foarte importantĆ pentru determinarea posibilitĆĦilor de acces la informaĦia pe care o deĦin.
Accesul la informaĦiile cu caracter personal de asemenea
sunt supuse restricĦiilor. Potrivit legii cu privire la protecĦia
datelor cu caracter personal, raporturile legate de prelucrarea
datelor despre o persoanĆ fizicĆ, ce permit identificarea ei
directĆ sau indirectĆ cu caracter personal, sunt reglementate strict. Furnizorii de informaĦii, posesori de informaĦie
cu caracter personal, sunt obligaĦi sĆ protejeze confidenĦialitatea vieĦii private a persoanei. În cazul în care persoana la
care se referĆ informaĦiile cu caracter personal nu consimte
divulgarea lor, accesul la aceste informaĦii poate fi permis
doar prin hotĆrârea instanĦei de judecatĆ, care a stabilit cĆ
divulgarea va fi în interesul public, adicĆ se va referi la ocrotirea sĆnĆtĆĦii populaĦiei, la securitatea publicĆ, la protecĦia
mediului înconjurĆtor.
Litigiile privind accesul la informaĦia cu caracter personal
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se vor soluĦiona cu aplicarea prevederilor art. 8 din Legea
privind accesul la informaĦie. Pentru ca informaĦia sĆ fie
consideratĆ cu caracter personal, este necesarĆ existenĦa
urmĆtoarelor condiĦii:
ŏ informaĦia sĆ se refere la o persoanĆ privatĆ. Dreptul
la viaĦĆ privatĆ aparĦine numai persoanelor fizice, dar
nu üi persoanelor juridice. Concomitent, este exclusĆ
din acest criteriu informaĦia despre activitatea publicĆ
a persoanelor fizice, activitate care nu se încadreazĆ
în noĦiunea de „viaĦĆ privatĆ” (ex.: activitatea funcĦionarului public). TotodatĆ, plecând de la raĦionamentul
CEDO, persoanele „publice” trebuie sĆ accepte ingerinĦe
în viaĦa lor privatĆ în mai mare mĆsurĆ decât persoanele obiünuite;
ŏ persoana privatĆ sĆ fie identificatĆ sau identificabilĆ.
Se considerĆ cĆ persoana este identificabilĆ atunci,
când se cunosc datele de identificare ale acesteia
(nume, prenume, patronimic). Se considerĆ identificabilĆ persoana în privinĦa cĆreia existĆ suficienĦi indici
pentru a fi identificatĆ;
ŏ dezvĆluirea informaĦiei sĆ constituie o violare a intimitĆĦii persoanei, prin care se înĦelege cĆ divulgarea
informaĦiei deĦinutĆ de posesor ar fi în mĆsurĆ sĆ aducĆ
atingere vieĦii particulare üi de familie a persoanei fizice
vizate.
Întrunirea criteriilor enunĦate calificĆ informaĦia ca fiind
„informaĦie confidenĦialĆ despre persoane”, fapt ce îi obligĆ
pe posesorii acestor informaĦii de a le proteja, adicĆ de a nu
le divulga.
Conform art. 19 alin. 3 din Pactul internaĦional cu privire
la drepturile civile üi politice, exercitarea libertĆĦii de a primi
üi comunica informaĦii poate fi supusĆ anumitor limitĆri,
stabilite în mod expres prin lege üi care constituie mĆsurile
necesare:
a) respectĆrii drepturilor sau reputaĦiei altora; üi
b) apĆrĆrii securitĆĦii naĦionale, ordinii publice, sĆnĆtĆĦii
sau moralitĆĦii publice.
Nu se vor confunda încĆlcarea drepturilor la viaĦa privatĆ üi
lezarea onoarei üi demnitĆĦii, chiar dacĆ între aceste categorii
existĆ o interconexiune strânsĆ. Lezarea onoarei üi demnitĆĦii
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se poate produce prin difuzarea de informaĦii defĆimĆtoare,
care nu corespund realitĆĦii, pe când încĆlcarea dreptului la
viaĦa privatĆ poate sĆ se manifeste printr-o multitudine de
acĦiuni üi inacĦiuni, inclusiv rĆspândirea unor informaĦii care,
deüi corespund realitĆĦii, Ħin de domeniul vieĦii private üi nu
puteau fi publicate sau divulgate decât cu consimĦĆmântul
persoanei care-l privesc1.
Din mulĦimea de categorii sociale de drepturi ce conĦin date
cu caracter personal am putea distinge cele mai relevante üi
mai des întâlnite categorii:
ŏ secretul personal (secretul individualitĆĦii, secretul
identitĆĦii sociale, secretul datelor medicale);
ŏ secretul familial (secretul adopĦiei, confidenĦialitatea
raporturilor familiale);
ŏ secretul corespondenĦei etc.
De exemplu, Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154,
adoptat la 28 martie 20032, în articolul 53 prevede clauza
de confidenĦialitate. Prin clauza de confidenĦialitate pĆrĦile
convin ca pe toatĆ durata contractului individual de muncĆ
üi timp de cel mult 3 luni (un an pentru cei care au deĦinut
funcĦii de rĆspundere) dupĆ încetarea acestuia sĆ nu divulge
date sau informaĦii de care au luat cunoütinĦĆ în perioada
executĆrii contractului individual de muncĆ, în condiĦiile
stabilite de regulamentul intern al unitĆĦii, de contractul
colectiv sau de cel individual de muncĆ. În afarĆ de aceasta,
în Codul Muncii este dedicat un întreg capitol cu denumirea
de ProtecĦia datelor personale ale salariatului.
Potrivit articolului 14 din Legea ocrotirii sĆnĆtĆĦii nr. 411,
adoptatĆ la 28 martie 19953, medicii, alĦi lucrĆtori medicosanitari, farmaciütii sunt obligaĦi sĆ pĆstreze secretul informaĦiilor referitoare la boalĆ, la viaĦa intimĆ üi familialĆ a pacientului de care au luat cunoütinĦa în exerciĦiul profesiunii, cu
excepĦia cazurilor de pericol al rĆspândirii maladiilor transmisibile, la cererea motivatĆ a organelor de urmĆrire penalĆ
sau a instanĦelor judecĆtoreüti. DupĆ cum se vede, accesul la
aceste informaĦii este exclus pentru oricare persoanĆ, ele fiind
1

2

3

Mass-media üi legislaĦia. AnalizĆ. Opinii. Propuneri. Centrul Acces Info.
ChiüinĆu: Editura Universul, 2003.
Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 159-162, din 29 iulie
2003.
Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 34 din 22, iunie 1996.
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accesibile numai titularilor üi organelor de cercetare penalĆ üi
instanĦelor de judecatĆ.
Potrivit articolului 18 din Legea privind actele de stare civilĆ
nr. 100, adoptatĆ la 26 aprilie 2001, „informaĦiile care devin
cunoscute funcĦionarilor organelor de stare civilĆ în legĆturĆ
cu înregistrarea actelor de stare civilĆ fac parte din categoria
informaĦiei confidenĦiale üi accesul la ele este limitat. DirecĦia
principalĆ stare civilĆ, oficiile stare civilĆ prezintĆ informaĦii
referitoare la înregistrarea actelor de stare civilĆ, cópii sau
extrase de pe acestea la cererea instanĦelor judecĆtoreüti, a
procuraturii, a organelor de urmĆrire penalĆ, a autoritĆĦilor
tutelare, precum üi la cererea altor organe de stare civilĆ”.
Ca üi în cazul informaĦiilor ce Ħine de starea sĆnĆtĆĦii,
informaĦiile ce Ħin de înregistrarea actelor de stare civilĆ au
un mecanism special de acces. Aüadar, informaĦia cu privire la
înregistrarea actelor de stare civilĆ poate fi divulgatĆ numai
organelor de urmĆrire penalĆ, procuraturii üi instanĦelor de
judecatĆ.
Legea telecomunicaĦiilor nr. 520, adoptatĆ la 7 iulie 19951,
la fel prevede restricĦii la interceptarea convorbirilor telefonice üi la dezvĆluirea informaĦiei confidenĦiale.
InformaĦiile ce Ħin de activitatea operativĆ üi de urmĆrire
penalĆ a organelor de resort sunt informaĦii accesul la care
este limitat prin legi organice, care, în principiu, nu contravin
Legii privind accesul la informaĦii.
Aüadar, în scopul înfĆptuirii justiĦiei üi efectuĆrii urmĆririlor üi cercetĆrilor penale, legiuitorul a acordat organelor de
drept împuterniciri üi atribuĦii foarte largi, astfel cĆ în cadrul
anchetei penale pot fi examinate date cu caracter personal,
secrete comerciale üi chiar secrete de stat. Anume din aceste
considerente legiuitorul a specificat cĆ accesul la informaĦiile ce Ħin de activitatea operativĆ üi de urmĆrire penalĆ este
limitat.
Cu toate acestea, nu toate acĦiunile organelor pot fi limitate în acces. În articolul 18 din Codul de ProcedurĆ PenalĆ
al R. Moldova este prevĆzut cĆ „în toate instanĦele judecĆtoreüti üedinĦele sunt publice, cu excepĦia cazurilor prevĆzute de
prezentul articol. Accesul în sala de üedinĦĆ poate fi interzis
1

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 56, din 23 aprilie
2002 (abrogatĆ).
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presei sau publicului, prin încheiere motivatĆ, pe parcursul
întregului proces sau al unei pĆrĦi din proces, în interesul
respectĆrii moralitĆĦii, ordinii publice sau securitĆĦii naĦionale, când interesele minorilor sau protecĦia vieĦii private a
pĆrĦilor în proces o cer, sau în mĆsura consideratĆ strict necesarĆ de cĆtre instanĦĆ când, datoritĆ unor împrejurĆri speciale,
publicitatea ar putea sĆ prejudicieze interesele justiĦiei”.
Aüadar, accesul publicului larg este permis în üedinĦele
de judecatĆ üi dacĆ üedinĦele nu sunt declarate închise. DacĆ
ar fi vorba despre eliberarea actelor de procedurĆ, acestea de
asemenea sunt supuse limitĆrilor. În aüa mod, chiar üi participanĦii la proces, cum ar fi victima üi bĆnuitul, nu au drepturi
depline în ceea ce priveüte primirea de extrase din dosar.
Este de menĦionat, Codul de ProcedurĆ PenalĆ, fiind
adoptat ulterior Legii privind accesul la informaĦie, corespunde triplului test üi este compatibil cu prevederile legii
privind accesul la informaĦie.
În general, când ne referim la furnizarea datelor a cĆror
accesibilitate este limitatĆ, nu trebuie sĆ uitĆm de norma
legalĆ ce prevede cĆ nimeni nu poate fi pedepsit pentru cĆ
a fĆcut publice anumite informaĦii cu accesibilitate limitatĆ,
dacĆ dezvĆluirea informaĦiilor nu atinge üi nu poate sĆ atingĆ
un interes legitim legat de securitatea naĦionalĆ sau dacĆ
interesul public de a cunoaüte informaĦia depĆüeüte atingerea
pe care ar putea sĆ o aducĆ dezvĆluirea informaĦiei.
În cazul în care însĆ accesul la informaĦii este parĦial
limitat, furnizorii de informaĦii sunt obligaĦi sĆ prezinte solicitanĦilor pĆrĦile documentului, accesul la care nu conĦine
restricĦii conform legislaĦiei, indicându-se în locurile porĦiunilor omise una din urmĆtoarele sintagme: „secret de stat”,
„secret comercial”, „informaĦie confidenĦialĆ despre persoanĆ”.
Refuzul accesului la informaĦie, la pĆrĦile respective ale documentului se întocmeüte cu respectarea prevederilor articolului 19 din Legea privind accesul la informaĦie.
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CAPITOLUL II
ACCESUL LA ARHIVE ÎN REPUBLICA MOLDOVA,
CU REFERIRE SPECIALĆ LA DEPOZITELE
SPECIALE DE STAT DIN CADRUL SERVICIULUI
DE INFORMAŕII úI SECURITATE úI MINISTERUL
DE INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA
2.1. Crearea cadrului juridic privind Fondul Arhivistic
în Republica Moldova
OdatĆ cu începutul destrĆmĆrii URSS la sfârüitul anilor ‘80
ai secolului trecut üi miücĆrile energice ale republicilor unionale spre independenĦĆ, RSS MoldoveneascĆ, deopotrivĆ cu
multe alte probleme de ordin juridic, social, economic, financiar etc., care trebuiau soluĦionate, trebuia sĆ rezolve una
dintre prioritĆĦile de o importanĦĆ deosebitĆ pentru istoria
noastrĆ – soarta arhivelor ce se aflau la acel moment pe teritoriul sĆu. Întrucât acest proces nu putea fi rezolvat peste
noapte, el a durat mai mult timp. Desprindem, în ordinea
evoluĦiei evenimentelor politice üi adoptĆrii actelor normative, urmĆtoarele etape üi acte1.

Etapa naŖionalizćrii arhivelor ûi trecerii lor în patrimoniul naŖional
O primĆ reglementare a statutului juridic al arhivelor de
pe actualul teritoriu al R. Moldova se conĦine în DeclaraĦia
de Suveranitate a RSS Moldova, adoptatĆ la 23 iunie 19902.
Astfel, prin art. 1 din DeclaraĦie, Republica SovieticĆ SocialistĆ Moldova se declarĆ „stat suveran”, iar suveranitatea
RSS Moldova „este unica üi necesara condiĦie a existenĦei
statalitĆĦii Moldovei”. TotodatĆ, potrivit art. 4 din DeclaraĦie,
„PĆmântul, subsolul acestuia, apele, pĆdurile üi alte resurse
1

2

A se vedea Mihai TaücĆ, Accesul la arhive în Republica Moldova cu referire la
depozitele speciale de stat din cadrul MAI üi SIS, în „Academos”, nr. 4/2010,
p. 29-34.
DeclaraĦia de suveranitate a Republicii Sovietice Socialiste Moldova a fost
adoptatĆ prin Legea nr. 148-XII din 23 iunie 1990. PublicatĆ în „Veütile Sovietului Suprem al RSS Moldova”, nr. 8/1990.
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naturale, aflate pe teritoriul RSS Moldova, precum üi întreg
potenĦialul economic, tehnico-ütiinĦific üi financiar, alte
valori de patrimoniu naĦional se aflĆ în proprietatea
exclusivĆ a RSS Moldova (s.n.) üi se folosesc în scopul
asigurĆrii necesitĆĦilor materiale üi spirituale poporului republicii”. Aüadar, prin alte valori de patrimoniu naĦional
s-au avut în vedere üi arhivele, iar din data adoptĆrii DeclaraĦiei de Suveranitate, 23 iunie 1990, arhivele ce se aflau pe
teritoriul RSS Moldova au devenit de jure proprietate a Republicii Moldova üi au intrat în patrimoniul naĦional.
Cel de-al doilea act care a fundamentat statutul arhivelor
a fost DeclaraĦia de IndependenĦĆ a Republica Moldova din
27 august 19911, care dispune: „pe întregul sĆu teritoriu sĆ
se aplice numai ConstituĦia, legile üi celelalte acte normative
adoptate de organele legal constituite ale Republicii Moldova”.
Aüadar, acest document a consfinĦit prevederile DeclaraĦiei de
Suveranitate.
Etapa trecerii arhivelor în patrimoniul naĦional al Republicii Moldova a finisat prin adoptarea, la 22 ianuarie 1992, a
Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova2, care
în art. 9 dispune explicit: „Documentele din Fondul arhivistic
de stat sunt proprietatea Republicii Moldova üi sunt luate sub
protecĦia statului. Ele nu pot fi obiect de cumpĆrare-vânzare
sau obiect al altor tranzacĦii üi sunt puse la dispoziĦie numai
spre folosinĦĆ”.

Etapa asigurćrii cadrului juridic necesar funcŖionćrii
Legea privind Fondul Arhivistic reglementeazĆ statutul
juridic al Fondului Arhivistic din R. Moldova üi a stabilit
caracterul arhivelor – de stat üi obütesc (art. 4), a creat
reĦeaua de arhive – naĦionale, locale, depozite speciale de stat
üi arhive la organele puterii de stat üi administraĦiei de stat,
instanĦele de judecatĆ, procuraturĆ, întreprinderi üi organizaĦii (art. 5), a stabilit modalitatea de evidenĦĆ, completare üi
utilizare a Fondului Arhivistic (art. 19-29), a garantat accesul
la arhive (art. 30-33), dar a impus restricĦii privind accesul la
1

2

DeclaraĦia de IndependenĦĆ a Republicii Moldova a fost adoptatĆ prin Legea
nr. 691-XII din 27 august 1991. PublicatĆ în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, nr. 11, din 27 august 1991.
PublicatĆ în Monitorul Parlamentului, nr. 1, din 1 februarie 1992.
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unele informaĦii din fond (art. 34-37) etc. Tot prin aceastĆ lege
s-a înfiinĦat organul de stat pentru supravegherea üi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova – Serviciul
de Stat de ArhivĆ.
În baza Legii Fondului Arhivistic, Guvernul Republicii
Moldova, prin HotĆrârea nr. 352 din 27 mai 19921, a aprobat
Regulamentul Fondului Arhivistic de stat, prin care s-a
concretizat procedura de organizare, completare, pĆstrare üi
utilizare a documentelor ce fac parte din fondul arhivistic de
stat, iar întru asigurarea activitĆĦii Fondului Arhivistic prin
HotĆrârea nr. 400 din 9 iunie 19942 a aprobat structura üi
Regulamentul Serviciului de Stat de ArhivĆ.
OdatĆ creat cadrul general al arhivelor, Serviciul de Stat
de ArhivĆ, prin Ordinul nr. 10 din 30 mai 1995 a aprobat
Regulamentul Fondului Arhivistic obütesc3. Ulterior, Arhiva
NaĦionalĆ, Arhiva OrganizaĦiilor Social-Politice, arhivele
raionale üi-au aprobat propriile regulamente de activitate.
Astfel, cu titlu de exemplu enumerĆm Regulamentul sĆlii de
studiu al Arhivei NaĦionale a Republicii Moldova”4 üi Regulamentul sĆlii de studiu al Arhivei OrganizaĦiilor Social-Politice
a Republicii Moldova5.

Etapa asigurćrii cooperćrii internaŖionale
În scopul asigurĆrii activitĆĦii internaĦionale, dar üi soluĦionĆrii problemelor arhivistice care pot apĆrea în spaĦiul
ex-sovietic, la 4 iunie 1999, la Minsk, Bielorusia, a fost semnat
Acordul cu privire la principiile üi formele de interacĦiune
a statelor membre ale C.S.I. în domeniul utilizĆrii informaĦiei de arhivĆ. Acordul a fost aprobat de Guvernul Republicii
Moldova prin HotĆrârea nr. 1249 din 14 decembrie 20006. În
acelaüi scop, la 28 noiembrie 2005 Guvernul R. Moldova, prin
HotĆrârea nr. 12187, a aprobat HotĆrârea Consiliului üefilor
1
2
3
4
5
6

7

PublicatĆ în „Pergament”, nr. 1/1998.
PublicatĆ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 2, din 2 septembrie 1994.
PublicatĆ în „Pergament”, nr. 1/1998.
Nepublicat.
Nepublicat.
PublicatĆ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 157, din 21 decembrie 2000.
PublicatĆ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 164, din 9 decembrie
2005.
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de guverne ale statelor membre ale C.S.I. privind crearea
Consiliului consultativ al conducĆtorilor serviciilor de stat de
arhivĆ ale statelor membre ale ComunitĆĦii Statelor Independente, semnatĆ la 3 decembrie 2004 în or. Moscova.
Între timp, Republica Moldova a semnat mai multe Acorduri internaĦionale privind cooperarea în domeniul arhivistic.
Astfel, prin HotĆrârea Guvernului nr. 2 din 3 ianuarie 2003
s-a aprobat Acordul de colaborare între Serviciul de Stat de
ArhivĆ al Republica Moldova üi AgenĦia pentru arhivisticĆ a
Ministerului Culturii, Tineretului üi Sportului al Republicii
Armenia1, s-au iniĦiat asemenea acorduri cu Polonia üi Turcia
etc.

Etapa completćrii ûi pćstrćrii Fondului Arhivistic
ObligaĦia completĆrii Fondului Arhivistic prin depunerea
dosarelor la pĆstrare în arhivele departamentale, în depozitele speciale üi în Arhiva NaĦionalĆ este stabilitĆ prin art. 18
din Legea Fondului Arhivistic, care dispune: „Toate persoanele juridice din Republica Moldova sunt datoare sĆ acumuleze documentele elaborate în procesul activitĆĦii lor. Sistematizarea, evidenĦa üi pĆstrarea documentelor respective se
efectueazĆ în modul stabilit de Organul de stat pentru supravegherea üi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii
Moldova”.
TotodatĆ, Legea Fondului Arhivistic prin art. 23 stabileüte douĆ termene de pĆstrare a documentelor: provizorie üi
permanentĆ.
La rândul lui, art. 12 din Regulamentul Fondului Arhivistic de stat a stabilit termenele potrivit cĆrora documentele
ce fac parte din Fondul Arhivistic pot fi pĆstrate provizoriu
în arhivele departamentale (ministere, instituĦii etc.), care
variazĆ de la 5 la 75 de ani. DupĆ expirarea acestor termene,
dosarele respective urmeazĆ a fi transmise în arhivele de stat
sau în depozitele speciale de stat.

1

PublicatĆ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 1, din 15 ianuarie
2003.
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2.2. Organizarea Fondul Arhivistic în Republica Moldova
Potrivit Legii Fondului Arhivistic, Fondul NaĦional de
ArhivĆ este constituit din urmĆtoarele fonduri:
I) Fondul arhivistic de stat,
II) Fondul arhivistic obütesc,
III) Documentele üi arhivele care în trecut au fost scoase
din R. Moldova üi actualmente se aflĆ în posesia instituĦiilor
de stat üi a organizaĦiilor obüteüti ori a persoanelor fizice din
alte ĦĆri.
I) Fondul Arhivistic de Stat, alcĆtuit din:
a) Fondurile Arhivei NaĦionale a Republicii Moldova (instituitĆ prin alin. 1 art. 4 din Regulamentul Fondului Arhivistic
de stat). Fondul Arhivei NaĦionale are o structurĆ clarĆ,
are îndrumĆtoare ale fondurilor, cu indicarea numĆrului de
dosare. Arhiva dispune de Regulament de activitate care
reglementeazĆ modalitatea de accesare a dosarelor, de salĆ
de lecturĆ, program de activitate etc. Cel interesat cunoaüte
caracterul accesibil sau inaccesibil al dosarelor, prin marcarea
dosarului cu parafa „Secret” în cazul inaccesibilitĆĦii lui;
b) Fondurile Arhivei OrganizaĦiilor Social-Politice (instituitĆ prin alin. 1 art. 4 din Regulamentul Fondului Arhivistic
de stat). Fondul are o structurĆ ordonatĆ, dispune de îndrumĆtoare ale fondurilor, cu indicarea numĆrului de dosare.
Arhiva üi-a adoptat Regulament de activitate, care reglementeazĆ modalitatea de accesare a dosarelor, de salĆ de lecturĆ,
program de activitate etc. Accesibilitatea sau inaccesibilitatea
dosarelor este reglementatĆ.
c) Fondurile aflate în custodia unor ministere, departamente. Aceste arhive au fost instituite prin art. 22 din Legea
Fondului Arhivistic üi alin. 1 art. 4 din Regulamentul Fondului
Arhivistic de stat. Potrivit legii, au fost instituite nouĆ depozite speciale de stat, üi anume:
1) la Ministerul ApĆrĆrii;
2) la Ministerul Afacerilor Externe üi IntegrĆrii Europene;
3) la Ministerul Afacerilor Interne;
4) la Serviciul de InformaĦii üi Securitate al Republicii
Moldova;
5) la Departamentul Standarde, Metrologie üi Supraveghere TehnicĆ;
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6) la Academia de ûtiinĦe a Moldovei;
7) la muzeele üi bibliotecile de stat ale Ministerului Culturii
üi Turismului;
8) la Fondul de stat de informaĦii privind subsolul al AsociaĦiei de Stat de ProducĦie pentru ExplorĆri Geologice „AGeom”;
9) la Serviciul „Hidrometeo” al Departamentului ProtecĦia
Mediului ÎnconjurĆtor.
Fiind arhive cu regim special, nu se cunoaüte structura
Fondului Arhivistic, dacĆ ele dispun de îndrumĆtoare ale
fondurilor, cu indicarea numĆrului de dosare. Nu se cunoaüte
dacĆ au Regulamente de activitate care ar reglementa modalitatea de accesare a dosarelor, nu dispun de salĆ de lecturĆ,
de program de lucru. Nu se cunoaüte accesibilitatea sau inaccesibilitatea dosarelor etc.;
d) Fondurile Consiliilor raionale (parte componentĆ a
Fondului Arhivistic de stat), care au o structurĆ clarĆ a
Fondului Arhivistic, îndrumĆtor al fondurilor, cu indicarea
numĆrului de dosare. Fondurile sunt accesibile;
e) Fondurile unor persoane juridice üi fizice (Parte componentĆ a Arhivei NaĦionale, art. 4 din legea Fondului Arhivistic),
care au o structurĆ clarĆ a Fondului Arhivistic, au îndrumĆtor
al fondurilor, cu indicarea numĆrului de dosare. Este reglementatĆ accesibilitatea sau inaccesibilitatea dosarelor.
II) Fondul Arhivistic Obütesc (art. 4 din Legea
Fondului Arhivistic). Nu se cunoaüte locul amplasĆrii, structura Fondului, dacĆ dispune de îndrumĆtor al fondurilor, cu
indicarea numĆrului de dosare, de Regulament de activitate
privind modalitatea de accesare a dosarelor etc.
III) Documentele üi arhivele care în trecut au fost
scoase din Republica Moldova üi actualmente se aflĆ în
posesia instituĦiilor de stat üi a organizaĦiilor obüteüti
ori a persoanelor fizice din alte ĦĆri (art. 4 din Legea
Fondului Arhivistic). Nu se cunoaüte locul amplasĆrii, structurĆ Fondului Arhivistic: dacĆ existĆ un îndrumĆtor al acestor
fonduri, cu indicarea numĆrului de dosare, dacĆ dispune de
Regulament de activitate privind modalitatea de accesare a
dosarelor etc.
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Prevederi privind crearea de arhive üi garantarea accesului
la informaĦie conĦin majoritatea reglementĆrilor de interes
public. Astfel, aceastĆ obligaĦie revine Parlamentului (art. 130
din Regulamentului Parlamentului, aprobat prin Legea nr.
797 din 2 martie 19961, dispune „Legile, hotĆrârile, alte acte
üi materiale ale Parlamentului, Biroului permanent, comisiilor permanente üi altor comisii, precum üi cele ale Aparatului
Parlamentului se depun anual la arhiva Parlamentului în
modul stabilit, conform Nomenclatorului de dosare, aprobat
de Biroul permanent), PreüedinĦiei, Guvernului2, Organelor
administraĦiei publice centrale üi locale, JustiĦiei, Procuraturii3, CurĦii ConstituĦionale, CurĦii de Conturi4 etc.

2.3. Organizarea ûi accesibilitatea fondurilor arhivistice
(depozitelor speciale) ale Serviciului de InformaŖii
ûi Securitate ûi ale Ministerului de Interne al R. Moldova
Arhiva Serviciului de InformaĦie üi Securitate al R. Moldova
(fostul Comisariat al Poporului pentru Afacerile Interne –
NKVD; Comitetul de Stat pentru Securitate – KGB; Ministerul SecuritĆĦii de Stat – MGB), potrivit unei informaĦii pusĆ
la dispoziĦie Comisiei prezidenĦiale pentru studierea üi aprecierea regimului comunist totalitar din R. Moldova5, a fost
creatĆ prin HotĆrârea Consiliului de Miniütri al RSS Moldoveneüti nr. 769-236 din 10 august 1979 üi a ordinului preüedintelui Comitetului SecuritĆĦii de Stat al URSS nr. 00185
din 10 decembrie 19796.
1
2

3

4

5

6

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 59, din 18 mai 2005.
Potrivit unei adeverinĦe eliberate de cĆtre Cancelaria de Stat a R. Moldova
Comisiei pentru studierea üi aprecierea regimului comunist totalitar din
R. Moldova, în Arhiva Guvernului se pĆstreazĆ „dosare cu parafa respectivĆ
de secretizare din perioada anilor 1941-1991”.
Legea nr. 294 din 25 decembrie 2008 cu privire la ProcuraturĆ. PublicatĆ în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 55-56, din 17. 03. 2009.
Legea nr. 312 din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi. PublicatĆ în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 25, din 21 februarie 2003.
Comisia pentru studierea üi aprecierea regimului comunist totalitar din
R. Moldova a fost creatĆ prin Decretul preüedintelui interimar al R. Moldova
nr. 165-V din 14 ianuarie 2010. Decretul a fost publicat în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, nr. 5-7, din 19 ianuarie 2010.
Arhiva Comisiei pentru studierea üi aprecierea regimului comunist totalitar
din R. Moldova.

56

Mihai TaücĆ, Alexandru PosticĆ

Nu se cunoaüte istoria constituirii arhivei din cadrul MAI.
ÎnsĆ din cele publicate mai jos observĆm cĆ Depozitul special
al MAI are la pĆstrare dosare din anul 1919, ceea ce ne îndreptĆĦeüte sĆ afirmĆm cĆ organele NKVD venite în Basarabia
la 28 iunie 1940 au adus cu ele üi dosarele instrumentate în
partea stângĆ a Nistrului.
Prin Legea Fondului Arhivistic, arhivele instituĦiilor
respective au fost trecute în categoria arhivelor de stat, obĦinând statutul de „depozit special de stat”, puse în custodia
SIS üi MAI. Sub aspectul organizĆrii, completĆrii, pĆstrĆrii
üi utilizĆrii documentelor, „depozitul special de stat” al SIS
üi MAI se conduc de Legea Fondului Arhivistic üi este subordonat Serviciului de Stat de ArhivĆ üi tuturor reglementĆrilor
din domeniul arhivistic enumerate mai sus: procedura de
organizare, completare, pĆstrare üi utilizare a documentelor
ce fac parte din fondul arhivistic de stat.
În lipsa unor inventare, ghiduri sau informaĦii ce ar arĆta
structura üi organizarea Fondului Arhivistic al acestor „depozite speciale de stat”, Comisia pentru studierea üi aprecierea
regimului comunist totalitar din R. Moldova a adresat demersuri atât Serviciului InformaĦi üi Securitate, cât üi Ministerului de Interne, solicitând informaĦii privind construcĦia
acestor fonduri.
Depozitul special de stat din cadrul SIS, la 1 ianuarie 2010
avea urmĆtoarea organizare üi numĆr de dosare1:
1. Fondul materialelor documentare de administrare
internĆ al SIS – 493 unitĆĦi de pĆstrare.
2. Fondul materialelor documentare ce vizeazĆ activitatea
SIS – 3765 unitĆĦi de pĆstrare.
3. Fondul dosarelor judiciare iniĦiate în privinĦa persoanelor care au fost supuse represiunilor politice în perioada regimului totalitar – 23247 unitĆĦi de pĆstrare.
4. Fondul materialelor documentare de filtrare üi trofeu în
privinĦa persoanelor repatriate în ĦarĆ în primii ani de
dupĆ cel de-al Doilea RĆzboi Mondial üi foütii prizonieri
de rĆzboi – 48000 unitĆĦi de pĆstrare.
5. Fondul dosarelor personalului organelor securitĆĦii de
stat – 5235 unitĆĦi de pĆstrare.
1

Arhiva Comisiei pentru studierea üi aprecierea regimului comunist totalitar
din Republica Moldova.
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Aüadar, în total, Depozitul special de stat al Serviciului de
InformaĦii üi Securitate, la 1 ianuarie 2010 avea în custodie
80.660 dosare.
La rândul sĆu, Ministerul de Interne, prin scrisoarea nr.
8/311 din 20 ianuarie 20101, a rĆspuns Comisiei prezidenĦiale
cĆ la 1 ianuarie 2010 Depozitul special de stat al MAI are
urmĆtoarea structurĆ üi numĆr de dosare:
Nr.

Denumirea fondului

1

Organele afacerilor interne
orĆüeneüti üi raionale

2

DirecĦia drumurilor de üosea a
MAI al RSSM
SecĦia de mobilizare a MAI al
RSSM
SecĦia închisori a MAI al RSSM

3
4
5
6

7

8
9

10
11
12
13

Inspectoratul de control al MAI al
RSSM
SecĦia de afaceri ale internaĦilor
üi prizonierilor de rĆzboi ale CNAI
al RSSM
Spitalul special Nr. 3376 pentru
prizonierii de rĆzboi al CNAI al
RSSM
Punctul special de lagĆr al SCCM
al MAI al RSSM
SecĦia de luptĆ cu vagabondajul üi
lipsa de supraveghere a copiilor a
MAI al RSSM
SecĦia economicĆ a MAI al RSSM
SecĦia construcĦii capitale
SecĦia aprovizionĆri militare a
MAI al RSSM
Serviciul de achitare prealabilĆ

14 Tribunalul militar al trupelor al
MAI al RSSM
15 SecĦia de contraspionaj al MAI
16 Secretariatul MAI
17 Troica specialĆ a CNAI al RASSM
1

În fond se pĆstreazĆ
documente pe anii
1949-1963

Nr. de unitĆĦi
la pĆstrare
284

1944-1945,
1947-1950
1944-1947

13

1939, 1944-1949,
1952-1959
1954-1958

11

1945-1949,
1963-1965

15

1944-1949

10

1946-1951

14

1944-1949

13

1944-1969
1952-1963
1960-1968

172
38
1936

1956-1957,
1959-1962
1944-1947

10
15

1944-1950
1945-2002
1935-1938

18
1057
59

8

6

Arhiva Comisiei pentru studierea üi aprecierea regimului comunist totalitar
din R. Moldova.
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19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38

39
40

41
42
43
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Inspectoratul de Stat auto al MAI
Materiale de expulzare din RSSM
SecĦia întâia specialĆ a MAI
Serviciul de cadre al MAI
SecĦia de planiÀcare ÀnanciarĆ a
MAI
Punctul de veriÀcare üi Àltrare al
CNAI al URSS
Plutonul de pazĆ al Serviciului
carantinĆ al MAI
Grupa de comandĆ a trupelor
interne ale MAI
SecĦia urmĆrire penalĆ a MAI
SecĦia de combatere a furturilor
üi speculaĦiei a DirecĦiei miliĦiei
a MAI
DirecĦia instituĦii de corecĦie prin
muncĆ
SecĦia de construcĦii militarĆ a
MAI al RSSM
Serviciul extern
EvidenĦa statisticĆ
Statul-Major al MAI
Dosarele personale ale foütilor
colaboratori
Dosarele persoanelor deportate
în localitĆĦile speciale 1930, 1941,
1949, 1951
Dosare penale clasate
Dosarele pentru pensie
Dosarele evidenĦei operativeurmĆrire
Dosarele de urmĆrire penalĆ ale
persoanelor condamnate nu pe
cale judiciarĆ, tribunalele militare,
judecĆtoriile militare
Dosarele personale ale foütilor
condamnaĦi üi decedaĦi
Ordinele, directivele, indicaĦiile,
dispoziĦiile CNAI, MAI, MMOD,
MAI al RSSM, MAI al RM
Dosarele detaüamentului special
de pazĆ al MAI al RM
SecĦia de expertizĆ criminalisticĆ
a MAI
PoliĦia de GrĆniceri a MAI al RM

1940, 1944-1966
1941, 1945-1951
1949-1957
1939, 1941-1995
1941-2001

69
235
34
1087
744

1944-1945

2

1961-1968

1

1960-1967

21

1944-1951
1953----

21
40

1949-1970

840

1953-1954

7

1950-1970
1944-2008
1968-1978
1940-2009

23
1070
60
81210

1930, 1941, 1949,
1951

33590

1965-1999
1940-2008
01.01.1999 fondul a
fost lichidat
1919-1952

20152
4848

1946-1995

1978

1941, 1944-2000

1342

1995-1998

31

1951-1992

73

1992-2001

121

4806
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44 Serviciul analizĆ, planiÀcare üi
1999-2002
control al ÎGP
45 DirecĦia deservire operativĆ
1996-2004
46 DirecĦia reparaĦii üi construcĦii
1967-2000
47 Biroul de MigraĦie üi Azil
1991-2006
Total fonduri – 47 ŏ Total dosare – 158.436

117
178
290
1836

Depozitele speciale ale acestor instituĦii nu dispun de salĆ
de lecturĆ, program de activitate, inventare accesibile publicului, rĆmânând în continuare arhive închise cercetĆrii.

2.4. Distrugerea dosarelor din arhivele SIS ûi MAI
Sesizând instabilitatea politicĆ din perioada finalĆ a perestroikĆi gorbacioviste, la ordinul Moscovei, toate filialele raionale ale KGB din RSSM au predat, în anii 1990-1991, la sediul
central din ChiüinĆu, arhiva üi documentele.
CitĆm dupĆ o recipisĆ-model semnatĆ de pĆrĦi: „Act.
(urmeazĆ data üi anul), or. ChiüinĆu. SubsemnaĦii, üeful
(denumirea raionului) secĦiei raionale a KGB al RSSM üi
(urmeazĆ numele üi prenumele), colaboratorul secĦiei 10 a
KGB al RSSM (urmeazĆ numele), am redactat prezentul act
prin care se certificĆ faptul cĆ primul a transmis, iar al doilea
a recepĦionat pentru pĆstrare temporarĆ (urmeazĆ numĆrul)
de saci, sigilaĦi cu ütampila nr. (urmeazĆ nr. ütampilei üi
semnĆturile)”.
Documentele, adicĆ sacii, au început a fi aduüi la ChiüinĆu
în luna februarie 1990. Primii care au predat „marfa”, la 2
februarie 1990, au fost cei de la secĦiile raionale CĆlĆraüi üi
FĆleüti – câte un sac, EdineĦ, Râücani üi CĆuüani – câte doi
saci, Cotovsc, Nisporeni üi RâbniĦa – câte trei saci. Unele secĦii,
având în vedere „munca” depusĆ – dar, credem noi, üi întinderea teritorialĆ, inclusiv amplasarea raionului la graniĦĆ, cu
punct de trecere de frontierĆ, au predat mai mulĦi saci. De
exemplu, secĦia orĆüeneascĆ BĆlĦi a adus 11 saci, Bender –
zece, Slobozia – cinci etc.
Au executat ordinul üi departamentele din cadrul aparatului central: secĦia II a depus 14 saci, secĦia IV – nouĆ, secĦia
VI – 21, secĦia orĆüeneascĆ ChiüinĆu – üapte saci etc. În
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funcĦie de graficul stabilit, pânĆ la 2 iulie 1990 s-au depozitat
în total 158 de saci.
O primĆ neregulĆ este cĆ documentele/sacii au fost transmise nu secĦiei arhive, aüa cum era normal, ci secĦiei a 10-a
a KGB, tocmai cea care se ocupa de disidenĦĆ üi miücĆrile
antisovietice. Din acest moment încep lucruri necurate. Nici
nu a apucat sĆ se usuce bine cerneala de pe recipise üi de pe
ütampila de pe saci, cĆ îndatĆ vine un ordin de la Moscova. La
6 septembrie 1990, üeful KGB-ului URSS de atunci, Nikolai
Kriucikov, semneazĆ ordinul secret nr. 00111 „Cu privire la
perfecĦionarea cadrului normativ de evidenĦĆ üi pĆstrare a
documentelor despre informatorii üi agenĦii organelor de securitate”.
Sub paravanul acestei denumiri academice se ascundea un
mare üiretlic üi fĆrĆdelege. CĆci, potrivit ordinului, trebuiau
nimicite dosarele privind informatorii, dosarele proprietarilor apartamentelor de conspiraĦie, dosarele persoanelor în
care KGB a pierdut încrederea, inclusiv fiüierele celor vizaĦi
în ordin. În acest mod, cu mai puĦin de un an pânĆ la puci
(19 august 1991), Securitatea îüi proteja turnĆtorii, informatorii üi gazdele lor... PrecizĆm cĆ, deüi eram încĆ în URSS,
la 23 iunie 1990 fusese adoptatĆ DeclaraĦia de Suveranitate
a RSS Moldova, care prevedea cĆ „Legile üi alte acte normative ale URSS sunt valabile doar dupĆ ratificarea acestora de
cĆtre Sovietul Suprem al republicii”.
Primul foc este aprins la 9 octombrie 1990, într-o sobĆ
special construitĆ üi amplasatĆ în curtea interioarĆ a KGBului moldovenesc (procesul-verbal e redactat la 5 octombrie
üi face trimitere directĆ la ordinul din 6 septembrie, arderea
fiind aprobatĆ de Dumitru Muntean, general-maior, locĦiitorul preüedintelui KGB-ului moldovenesc). În acea zi au fost
arse dosarele a 4613 informatori üi turnĆtori. Alte 11 proceseverbale sunt redactate pânĆ la finele lunii decembrie.
„Lovitura” cea mare a fost datĆ pe 30 decembrie 1990, când
au fost „aprobate” üi arse 4931 de dosare. De data aceasta
au fost nimicite üi dosarele proprietarilor apartamentelor de
conspiraĦie. Pentru a încheia operaĦia cu succes, la 31 decembrie 1990 sunt distruse încĆ 230 de dosare. În total, în mai
puĦin de trei luni, au fost arse 10.004 dosare.
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Graficul ûi cantitatea de volume distruse/arse
de cćtre KGB al RSSM în 1990
Data întocmirii
procesului-verbal

Data aprobĆrii
de cĆtre conducere

5 octombrie 1990

9 octombrie 1990

13 noiembrie 1990

30 decembrie 1990

13 noiembrie

30 decembrie 1990

noiembrie 1990

30 decembrie 1990

decembrie 1990

30 decembrie 1990

28 decembrie 1990

30 decembrie 1990

28 decembrie 1990

30 decembrie 1990

28 decembrie 1990

30 decembrie 1990

28 decembrie 1990

30 decembrie 1990

30 decembrie 1990
decembrie 1990

31 decembrie 1990

decembrie 1990

decembrie 1990

decembrie 1990

decembrie 1990

Total 1990

NumĆr
volume
arse
4613

Categoria

Dosare agenturĆ üi informatori
319
Dosare agenturĆ üi informatori
688
Dosare agenturĆ üi informatori
380
Dosare agenturĆ üi informatori
230
Dosare agenturĆ üi informatori
442
Dosare agenturĆ üi informatori
595
Dosare agenturĆ üi informatori
260
Dosare agenturĆ üi informatori
447
Dosare agenturĆ üi
dosare ale proprietarilor de apartamente de
conspiraĦie
741
Dosare agenturĆ üi informatori
230
Dosare agenturĆ üi informatori
818
Dosare agenturĆ üi
dosare ale proprietarilor de apartamente de
conspiraĦie
241
Dosare agenturĆ üi
dosare ale proprietarilor de apartamente de
conspiraĦie
10.004 dosare

Tot în acea toamnĆ, prin excluderea din Codul Penal a
pedepsei penale pentru „agitaĦie üi propagandĆ antisovieticĆ”,
acelaüi Kriucikov semneazĆ un alt ordin, cu nr. 00150 din 24
noiembrie 1990, care obliga comitetele republicane ale KGB
sĆ distrugĆ dosarele de urmĆrire, supraveghere üi intimidare
ale persoanelor pentru agitaĦie üi propagandĆ antisovieticĆ.
Nici acest ordin nu a fost neglijat. DupĆ o muncĆ riguroasĆ

62

Mihai TaücĆ, Alexandru PosticĆ

de selectare a dosarelor, începând cu 6 ianuarie 1991 üi pânĆ
la 18 iunie acelaüi an, au fost arse 3111 dosare ale persoanelor care au fost urmĆrite, supravegheate, üantajate de KGB
etc. pentru agitaĦie üi propagandĆ antisovieticĆ, dar üi 13.538
de fiüiere ale acestora. Ultimele 241 de cartoteci sunt arse în
decembrie 1991. În total, în 1991 au fost arse 3111 dosare üi
14.377 de cartoteci.
Deüi a fost naĦionalizat la 9 septembrie 1991, Ministerul
moldovean al SecuritĆĦii continua sĆ execute ordinele de la
Moscova, aüa încât distrugerile nu s-au oprit aici. Astfel, în
1992, prin nouĆ procese-verbale, au fost arse alte 1956 de
dosare ce conĦineau informaĦii foarte preĦioase despre rezistenĦa anticomunistĆ în RSSM. N-au fost cruĦate de distrugere nici 16 filme documentare. LichidĆrile continuĆ üi în anii
urmĆtori, aüa încât, fĆrĆ niciun temei, în 1993 au fost arse
alte 436 de dosare. Aceasta s-a întâmplat în pofida faptului
cĆ la 27 august 1991 a fost adoptatĆ DeclaraĦia de IndependenĦĆ, care stabilea: „Pe întregul sĆu teritoriu sĆ se aplice
numai ConstituĦia, legile üi celelalte acte normative adoptate
de organele legal constituite ale Republicii Moldova”. Tot din
data de 27 august 1991, bunurile (citiĦi dosarele din arhive)
aflate pe teritoriul RM deveneau proprietate a statului.
Cu totul grav este cĆ distrugerile s-au extins asupra unor
dosare care în niciun caz nu trebuiau atinse. Este vorba de
dosarele persoanelor supuse represiunilor politice. Astfel,
prin procesul-verbal nr. A/326 din 5 iulie 1995 üi A/305 din
17 iunie 1996, Ministerul SecuritĆĦii NaĦionale a distrus 478,
respectiv, 35 de dosare. Deüi aceste persoane fuseserĆ anterior
reabilitate, astĆzi, dacĆ cineva din cele 513 persoane ori rudele
lor vor solicita informaĦii, SIS va rĆspunde cĆ acestea nu mai
existĆ. Astfel, nu a fost de ajuns cĆ au fost duüi în Siberia, iatĆ
cĆ nici dosarele nu li s-au pĆstrat... Ultimele cazuri de distrugere a dosarelor a avut loc în anul 2007– cinci la numĆr.
În total, din 1990 üi pânĆ în zilele noastre, KGB, MSN üi
SIS au distrus cel puĦin 15.589 de dosare üi 14.377 de cartoteci, inclusiv 16 filme cu 53 de episoade.
Câteva mostre de distrugeri se prezintĆ astfel:
Anul 1992
Dosar de arhivĆ de agenturĆ „Românofilii”, Volume 2,
file total 487;

Accesul la arhive în Republica Moldova

63

Dosar de arhivĆ de agenturĆ „TrĆdĆtorii”, Volume 3, file
total 1022;
Anul 1993
ActivitĆĦi de contraspionaj în hotelul üi restaurantul
ChiüinĆu üi motelul Struguraü. Dosar special nr. 227
(ǹȖȠȓȞțȜȓ ȒȓșȜ), pe anii 1968-1981, Volume 2, file total
383;
Acte primare privind verificarea informaĦiilor üi cererilor privind manifestĆri antisovietice în cadrul bisericii
ortodoxe. Dosar nr. 228 (ǹȖȠȓȞțȜȓ ȒȓșȜ), pe anii 19701987, Volume 2, file total 18;
Materiale privind identificarea posibililor agenĦi strĆini,
cĆutarea infractorilor de stat üi autorilor documentelor
antisovietice anonime. Dosare nr. 5, 6, 13. (ǹȖȠȓȞțȜȓ
ȒȓșȜ), pe anii 1954-1989, Volume 3, file total 1021;
Materiale privind activitatea de contracarare a naĦionaliütilor burgheji moldoveni. Dosar nr. 152 (ǹȖȠȓȞțȜȓ
ȒȓșȜ), pe anul 1966, Volume 5, file total 1596;
Materiale privind Institutul de limbĆ üi literaturĆ üi
secĦia etnografie üi culturĆ a AûM a RSSM. Dosar nr.
162 (ǹȖȠȓȞțȜȓ ȒȓșȜ), pe anii 1960-1980, Volume 4, file
total 838;
Listele detaüamentelor de partizani, lĆsaĦi pe teritoriul
RSSM în perioada RĆzboiului pentru ApĆrarea Patriei,
Volume 5.
La indicaĦia Preüedintelui interimar al Republicii Moldova
Mihai Ghimpu, Procuratura GeneralĆ a Republicii Moldova a
efectuat un control privind distrugerea unor dosare din arhiva
SIS. În informaĦia prezentatĆ de Procuratura GeneralĆ instituĦiei prezidenĦiale se constatĆ cĆ distrugerile au fost legale1.
Distrugeri de dosare au avut loc üi la Depozitul MAI.
ObservĆm cĆ Fondul nr. 37 intitulat „Dosarele evidenĦei
operative-urmĆrire” la 1 ianuarie 1999 a fost lichidat2.

1

2

Arhiva Comisiei pentru studierea üi aprecierea regimului comunist totalitar
din R. Moldova.
Timpul, 3 septembrie 2010.
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2.5. Desecretizarea arhivelor din cadrul SIS ûi MAI
Problema desecretizĆrii acestor arhive s-a abordat la üedinĦa
Comisiei interdepartamentale pentru protecĦia secretului de
stat din 8 februarie 2010 (procesul-verbal nr. 1210-45)1.
Astfel, prin art. 2 din acest proces-verbal „Ministerul
Afacerilor Externe üi IntegrĆrii Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de InformaĦii üi Securitate, Serviciul
de Stat de ArhivĆ vor întreprinde mĆsuri suplimentare în
vederea desecretizĆrii informaĦiilor potrivit prevederilor art.
13 alin. (1) üi art. 18 alin. (3) üi (4) din legea nr. 245-XVI din
27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat”.
Prin scrisoarea nr. 30/725 din 13 decembrie 2010, adresatĆ Preüedintelui interimar al Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Interne informa instituĦia prezidenĦialĆ cĆ a
desecretizat din fondurile speciale ale DirecĦiei InformaĦii üi
evidenĦĆ operativĆ a MAI urmĆtoarele2:
– Fondul nr. 1 (Organele afacerilor interne orĆüeneüti üi
raionale) – 494 dosare;
– Fondul nr. 3 (SecĦia de mobilizare a MAI al RSSM) – 8
dosare;
– Fondul nr. 4 (SecĦia închisori a MAI al RSSM) – 11 dosare;
– Fondul nr. 5 (Inspectoratul de control al MAI al RSSM)
– 6 dosare;
– Fondul nr. 6 (SecĦia de afaceri ale internaĦilor üi prizonierilor de rĆzboi ale CNAI al RSSM) – 15 dosare;
– Fondul nr. 7 (Spitalul special Nr. 3376 pentru prizonierii
de rĆzboi al CNAI al RSSM) – 10 dosare;
– Fondul nr. 8 (Punctul special de lagĆr al SCCM al MAI al
RSSM) – 14 dosare;
– Fondul nr. 9 (SecĦia de luptĆ cu vagabondajul üi lipsa de
supraveghere a copiilor a MAI al RSSM) – 13 dosare;
– Fondul nr. 13 (Serviciul de achitare prealabilĆ) – 10
dosare;
– Fondul nr. 14 (Tribunalul militar al trupelor al MAI al
RSSM) – 86 dosare;
1

2

Procesul-verbal nr. 1210-45 al üedinĦei Comisiei interdepartamentale pentru
protecĦia secretului de stat. Nepublicat. Arhiva Comisiei pentru studierea üi
aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova.
Arhiva Comisiei pentru studierea üi aprecierea regimului comunist totalitar
din R. Moldova.
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– Fondul nr. 15 (SecĦia de contraspionaj al MAI) – 18
dosare;
– Fondul nr. 16 (Secretariatul MAI) – 1288 dosare;
– Fondul nr. 17 (Troica specialĆ a CNAI al RASSM) – 125
dosare;
– Fondul nr. 19 (Materiale de expulzare din RSSM) – 235
dosare;
– Fondul nr. 20 (SecĦia întâia specialĆ a MAI al RSSM) –
34 dosare;
– Fondul nr. 21 (Serviciul de cadre al MAI al RSSM al
RSSM) – 1088 dosare;
– Fondul nr. 22 (SecĦia de planificare financiarĆ a MAI al
RSSM) – 548 dosare;
– Fondul nr. 23 (Punctul de verificare üi filtrare al CNAI al
URSS) – 2 dosare;
– Fondul nr. 26 (SecĦia urmĆrire penalĆ a MAI al URSS) –
21 dosare;
– Fondul nr. 27 (SecĦia de combatere a furturilor üi speculaĦiei a DirecĦiei miliĦiei a MAI) – 16 dosare;
– Fondul nr. 28 (DirecĦia instituĦii de corecĦie prin muncĆ)
– 560 dosare;
– Fondul nr. 29 (SecĦia de construcĦii militare a MAI al
RSSM) – 7 dosare;
– Fondul nr. 30 (Serviciul extern) – 44 dosare;
– Fondul nr. 31 (EvidenĦa statisticĆ) – 1112 dosare;
– Fondul nr. 32 (Statul-Major al MAI) – 60 dosare;
– Fondul nr. 40 (Ordinele, directivele, indicaĦiile, dispoziĦiile CNAI, MAI, MMOD, MAI al RSSM, MAI al RM) – 134
documente, 4667 dosare;
– Fondul nr. 42 (SecĦia de expertizĆ criminalisticĆ a MAI)
– 73 dosare.
La rândul sĆu, Serviciul de InformaĦie üi Securitate, prin
scrisoarea nr. ¼-284 din 10 decembrie 2010, informa instituĦia
prezidenĦialĆ cĆ „procedura în cauzĆ a fost tergiversatĆ” 1.

1

Arhiva Comisiei pentru studierea üi aprecierea regimului comunist totalitar
din Republica Moldova.
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2.6. Transmiterea dosarelor de la arhiva SIS ûi MAI
cćtre Arhiva NaŖionalć
Transmiterea dosarelor persoanelor supuse represiunilor
politice din custodia acestor instituĦii la Arhiva NaĦionalĆ s-a
pus în discuĦie în cadrul unei üedinĦe de lucru condusĆ de üeful
statului la 24 august 20101, stabilindu-se üi termene pentru
demararea procedurii. Ca rezultat, la 9 noiembrie 2010 au
fost transmise din arhiva SIS cĆtre Arhiva NaĦionalĆ primele
5.000 de dosare din „Fondul dosarelor judiciare iniĦiate în
privinĦa persoanelor care au fost supuse represiunilor politice
în perioada regimului totalitar”2.
La 3 martie 2011 a urmat a doua etapĆ de transmitere a
dosarelor din arhiva SIS cĆtre Arhiva NaĦionalĆ a Republicii
Moldova. Au fost transmise alte 5.000 de dosare din „Fondul
dosarelor judiciare iniĦiate în privinĦa persoanelor care au fost
supuse represiunilor politice în perioada regimului totalitar”.
Aceeaüi procedurĆ a urmat la 16 noiembrie 2010, când din
Depozitul special al MAI au fost transmise cĆtre Arhiva NaĦionalĆ primele 7 693 dosare. Integral au fost transmise dosarele din urmĆtoarele fonduri:
– Fondul nr. 6, intitulat „SecĦia de afaceri a internaĦilor üi
prizonierilor de rĆzboi ale Comisariatului Norodnic al Afacerilor Interne (CNAI) al RSSM” (anii 1945-1949, 1963-1965)
– 15 dosare;
– Fondul nr. 7, intitulat „ Spitalul special Nr. 3376 pentru
prizonierii de rĆzboi al CNAI al RSSM” (anii 1944-1949) – 10
dosare;
– Fondul nr. 17, intitulat „Troica specialĆ a CNAI al
RASSM” (anii 1935-1938) – 59 dosare;
– Fondul nr. 19, intitulat „Materiale de expulzare din
RSSM” (anii 1941, 1945-1951) – 235 dosare;
– Fondul nr. 39, intitulat „Dosarele personale ale foütilor
condamnaĦi üi decedaĦi” (anii 1946-1995) – 1978 dosare.
De asemenea, au fost transmise Arhivei NaĦionale:
– 3.590 dosare din Fondul nr. 34, intitulat „Dosarele persoanelor deportate în localitĆĦile speciale” (anii 1930, 1941, 1949,
1951) din totalul de 33590;
1

2

Arhiva Comisiei pentru studierea üi aprecierea regimului comunist totalitar
din R. Moldova.
A început transmiterea arhivei KGB // Timpul, 9 noiembrie 2010.
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– 1.806 din Fondul nr. 38, intitulat „Dosarele de urmĆrire penalĆ ale persoanelor condamnate nu pe cale judiciarĆ,
tribunalele militare, judecĆtoriile militare” (anii 1919-1952),
din totalul de 4806 dosare1.
Pe parcursul anului 2011, SIS urmeazĆ sĆ transmitĆ cĆtre
Arhiva NaĦionalĆ toate cele 23.534 unitĆĦi de pĆstrare din
„Fondul dosarelor judiciare iniĦiate în privinĦa persoanelor
care au fost supuse represiunilor politice în perioada regimului totalitar”, iar MAI – circa 40.000 de dosare.

1

Arhiva Comisiei pentru studierea üi aprecierea regimului comunist totalitar
din Republica Moldova.
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CAPITOLUL III
APĆRAREA DREPTULUI PRIVIND
ACCESUL LA INFORMAŕIE
3.1. Apćrarea dreptului de acces la informaŖie
pe cale extrajudiciarć
Persoana care se considerĆ lezatĆ într-un drept sau interes
legitim de cĆtre furnizorul de informaĦii poate ataca acĦiunile
acestuia atât pe cale extrajudiciarĆ, cât üi direct în instanĦa
de contencios administrativ competentĆ.
Refuzul de a furniza o informaĦie, un document oficial va fi
fĆcut în scris, indicându-se data întocmirii refuzului, numele
persoanei responsabile, motivul refuzului, fĆcându-se în
mod obligatoriu trimitere la actul normativ (titlul, numĆrul,
data adoptĆrii, sursa publicaĦiei oficiale), pe care se bazeazĆ
refuzul, precum üi procedura de recurs a refuzului, inclusiv
termenul de prescripĦie.
Trebuie de menĦionat cĆ în cazul accesului la informaĦii
oficiale nu este nevoie de o cale prealabilĆ, deci refuzul furnizorului poate fi contestat direct în instanĦa de judecatĆ.
Aüadar, poate fi contestate urmĆtoarele acĦiuni:
a) refuzul neîntemeiat de a primi üi înregistra cererea;
b) refuzul de a asigura accesul liber üi necondiĦionat
la registrele publice aflate la dispoziĦia furnizorului de
informaĦii;
c) încĆlcarea termenelor üi procedurii de soluĦionare a
cererii de acces la informaĦie;
d) neprezentarea sau prezentarea necorespunzĆtoare a
informaĦiilor solicitate;
e) refuzul neîntemeiat de a prezenta informaĦiile solicitate;
f) atribuirea neîntemeiatĆ a informaĦiei la categoria
informaĦiilor care conĦin secrete de stat, secrete comerciale sau la categoria informaĦiilor confidenĦiale;
g) secretizarea neîntemeiatĆ a unor informaĦii;
h) stabilirea plĆĦii üi mĆrimii acesteia pentru informaĦiile furnizate;
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i) cauzarea unor prejudicii materiale üi/sau morale prin
acĦiunile ilegale ale furnizorului de informaĦii.
(Art. 21 alin. 3 din Legea privind accesul la informaĦie)
În cazul în care persoana doreüte sĆ se adreseze organului
ierarhic superior, o poate face în interiorul termenului de 30
de zile de la data când a aflat sau trebuia sĆ afle despre încĆlcare.
(1) În cazul în care persoana considerĆ cĆ drepturile sau
interesele legitime în ceea ce priveüte accesul la informaĦii i-au fost lezate, ea poate contesta acĦiunile sau
inacĦiunea furnizorului de informaĦii la conducerea
acestuia üi/sau la organul ierarhic superior al furnizorului în termen de 30 de zile de la data când a aflat sau
trebuia sĆ afle despre încĆlcare.
(2) Conducerea furnizorului de informaĦii üi/sau organul
ierarhic superior al acestuia va examina contestĆrile
solicitanĦilor de informaĦii în decurs de 5 zile lucrĆtoare
üi va informa în mod obligatoriu petiĦionarul despre
rezultatele examinĆrii în decurs de 3 zile lucrĆtoare.
(3) SesizĆrile, prin care sânt atacate acĦiunile sau inacĦiunea organizaĦiilor care nu au organele lor superioare,
sânt adresate direct instanĦei de contencios administrativ competente.
(Art. 22 din Legea privind accesul la informaĦie)
La rândul sĆu, aceasta este obligatĆ sĆ examineze cererea
petiĦionarului în cel mult 5 zile üi sĆ informeze în termen de 3
zile lucrĆtoare despre decizia luatĆ.

3.2. Apćrarea dreptului privind accesul
la informaŖie pe cale judiciarć
Orice persoanĆ interesatĆ este în drept sĆ se adreseze în
instanĦĆ judecĆtoreascĆ, în modul stabilit de lege, pentru a-üi
apĆra drepturile încĆlcate sau contestate, libertĆĦile üi interesele legitime. Nici unei persoane nu i se poate refuza apĆrarea
judiciarĆ din motiv de inexistenĦĆ a legislaĦiei, de imperfecĦiune, coliziune sau obscuritate a legislaĦiei în vigoare.
RenunĦarea la dreptul adresĆrii în instanĦĆ judecĆtoreascĆ
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nu are efect juridic dacĆ acest act contravine legii ori încalcĆ
drepturile, libertĆĦile sau interesele legitime ale persoanei.
Nu trebuie uitat faptul cĆ existĆ un termen foarte strict
de adresare în instanĦele de judecatĆ când vine vorba despre
încĆlcarea dreptului de acces la informaĦie üi este vorba
despre 30 zile calendaristice, deoarece aceastĆ categorie de
dosare este consideratĆ drept un litigiu/o problemĆ de contencios administrativ.
InstanĦele de contencios administrativ sunt constituite din
judecĆtorii desemnaĦi din judecĆtorii, colegiile sau completele de contencios administrativ ale curĦilor de apel, colegiul
de contencios administrativ al CurĦii Supreme de JustiĦie,
abilitate prin lege cu înfĆptuirea controlului judecĆtoresc al
legalitĆĦii actelor administrative emise de autoritĆĦile publice
în activitatea de organizare a executĆrii üi de executare în
concret a legii, precum üi de gestionare a domeniului public.
Ca instituĦie juridicĆ, contenciosul administrativ are drept
scop contracararea abuzurilor üi exceselor de putere ale autoritĆĦilor publice, apĆrarea drepturilor persoanei în spiritul
legii, ordonarea activitĆĦii autoritĆĦilor publice, asigurarea
ordinii de drept.
Orice persoanĆ care se considerĆ vĆtĆmatĆ într-un drept al
sĆu, recunoscut de lege, de cĆtre o autoritate publicĆ, printr-un
act administrativ sau prin nesoluĦionarea în termenul legal
a unei cereri, se poate adresa instanĦei de contencios administrativ competente pentru a obĦine anularea actului, recunoaüterea dreptului pretins üi repararea pagubei ce i-a fost
cauzatĆ.
(3) PetiĦionarul, care nu este satisfĆcut de rĆspunsul
primit la cererea prealabilĆ sau nu a primit un rĆspuns
în termenul stabilit de lege, este în drept sĆ sesizeze
instanĦa de contencios administrativ competentĆ.
(Art. 4 alin. 3 cu privire la petiĦionare)
Obiect al acĦiunii în contenciosul administrativ îl constituie actele administrative, cu caracter normativ üi individual,
prin care este vĆtĆmat un drept recunoscut de lege al unei
persoane, inclusiv al unui terĦ, emise de:
a) autoritĆĦile publice üi autoritĆĦile asimilate acestora în
sensul prezentei legi;
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b) subdiviziunile autoritĆĦilor publice;
c) funcĦionarii din structurile specificate la lit. a) üi b).
Obiect al acĦiunii în contenciosul administrativ poate fi üi
nesoluĦionarea în termenul legal a unei cereri referitoare la
un drept recunoscut de lege.
CompetenĦĆ de judecare a acĦiunilor în contenciosul administrativ au: judecĆtoriile de sector üi raionale; curĦile de apel;
Curtea SupremĆ de JustiĦie.
JudecĆtoriile de sector sau raionale examineazĆ litigiile
ce Ħin de refuzul de acces la informaĦie sau nesoluĦionarea
în termenul legal a cererii în cazul în care informaĦia a fost
solicitatĆ de la autoritĆĦile publice care sunt constituite üi
activeazĆ pe teritoriul satului, comunei sau oraüului, de serviciile publice descentralizate organizate în mod autonom în
unitatea administrativ-teritorialĆ respectivĆ, de funcĦionarii
publici din cadrul organelor üi serviciilor menĦionate üi de
persoanele de drept privat de nivelul respectiv care presteazĆ
servicii publice, precum üi de cĆtre notarii de stat sau privaĦi.
CurĦile de apel examineazĆ în primĆ instanĦĆ litigiile ce
Ħin de nesoluĦionarea în termenul legal a cererii de acces la
informaĦie sau refuzul neîntemeiat de a elibera informaĦia
solicitatĆ de la autoritĆĦile publice care sunt constituite üi
activeazĆ pe teritoriul raionului, municipiului, unitĆĦii teritoriale autonome cu statut juridic special, de serviciile publice
descentralizate organizate în mod autonom în unitatea administrativ-teritorialĆ respectivĆ, de serviciile publice desconcentrate, de funcĦionarii publici din cadrul organelor üi serviciilor menĦionate, precum üi de persoanele de drept privat de
nivelul respectiv asimilate autoritĆĦilor publice care presteazĆ
servicii publice.
ExercitĆ controlul asupra legalitĆĦii actelor administrative
cu caracter individual adoptate üi/sau emise de Parlament,
Preüedintele Republicii Moldova üi Guvern, prin care sunt
lezate drepturile üi interesele legitime ale persoanelor fizice
üi juridice, în afara actelor exceptate de la controlul judecĆtoresc; verificĆ legalitatea hotĆrârilor Consiliului Superior al
Magistraturii în cazurile prevĆzute de lege. Prin lege, CurĦii
Supreme de JustiĦie i se pot atribui spre judecare în primĆ
instanĦĆ üi alte categorii de cauze.
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Curtea ConstituĦionalĆ:
a) exercitĆ la sesizare controlul constituĦionalitĆĦii legilor,
regulamentelor üi hotĆrârilor Parlamentului, a decretelor
Preüedintelui Republicii Moldova, a hotĆrârilor üi dispoziĦiilor Guvernului, precum üi a tratatelor internaĦionale la care
Republica Moldova este parte;
b) interpreteazĆ ConstituĦia;
c) se pronunĦĆ asupra iniĦiativelor de realizare a ConstituĦiei;
d) confirmĆ rezultatele referendumurilor republicane;
e) confirmĆ rezultatele alegerii Parlamentului üi a Preüedintelui Republicii Moldova, valideazĆ mandatele deputaĦilor
üi al Preüedintelui Republicii Moldova;
f) constatĆ circumstanĦele care justificĆ dizolvarea Parlamentului, demiterea Preüedintelui Republicii Moldova, interimatul funcĦiei de Preüedinte, imposibilitatea Preüedintelui
Republicii Moldova de a-üi exercita atribuĦiile mai mult de 60
de zile;
g) rezolvĆ excepĦiile de neconstituĦionalitate a actelor juridice, sesizate de Curtea SupremĆ de JustiĦie;
h) hotĆrĆüte asupra chestiunilor care au ca obiect constituĦionalitatea unui partid.
AcĦiunile de contencios administrativ pot fi înaintate în
judecĆtoriile sau curĦile de apel în a cĆror razĆ teritorialĆ îüi
are domiciliul reclamantul (persoana care iniĦiazĆ procesul)
sau îüi are sediul pârâtul (persoana împotriva cĆreia este
îndreptatĆ acĦiunea), cu excepĦia cazurilor când prin lege este
stabilitĆ o altĆ competenĦĆ.
Oricine pretinde un drept împotriva unei alte persoane ori
are un interes pentru constatarea existenĦei sau inexistenĦei
unui drept trebuie sĆ depunĆ în instanĦa competentĆ o cerere
de chemare în judecatĆ.
Cererea de chemare în judecatĆ trebuie sĆ cuprindĆ urmĆtoarele date:
– instanĦa cĆreia îi este adresatĆ;
– numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori
sediul lui; dacĆ reclamantul este o persoanĆ juridicĆ, datele
bancare, codul fiscal, numele reprezentantului üi adresa lui,
în cazul în care cererea se depune de reprezentant;
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– numele sau denumirea pârâtului, domiciliul ori sediul
lui;
– esenĦa încĆlcĆrii sau a pericolului de încĆlcare a drepturilor, libertĆĦilor sau intereselor legitime ale reclamantului,
pretenĦiile lui;
– circumstanĦele de fapt üi de drept pe care reclamantul îüi
întemeiazĆ pretenĦiile, demonstrarea probelor care confirmĆ
circumstanĦele;
– pretenĦiile reclamantului cĆtre pârât;
– valoarea acĦiunii, dacĆ aceasta poate fi evaluatĆ;
– date despre respectarea procedurii de soluĦionare prealabilĆ a litigiului pe cale extrajudiciarĆ dacĆ au fost întreprinse
anumite mĆsuri de acest gen;
– documentele anexate la cerere.
Cererea de chemare în judecatĆ poate cuprinde üi alte date,
importante pentru soluĦionarea pricinii, precum üi demersurile reclamantului. Ea trebuie sĆ fie semnatĆ de reclamant
sau de o altĆ persoanĆ împuternicitĆ prin procurĆ autentificatĆ notarial, unde va fi indicat expres dreptul de a depune o
cerere de chemare în judecatĆ. În cazul persoanelor juridice,
procura nu trebuie sĆ fie autentificĆ notarial, fiind necesar
numĆrul de înregistrare al procurii, data întocmirii üi ütampila persoanei juridice care elibereazĆ procura.
La cererea de chemare în judecatĆ se va anexa în mod obligatoriu:
– copiile de pe cererea de chemare în judecatĆ üi de pe
înscrisuri, certificate în modul stabilit, într-un numĆr egal
cu numĆrul de pârâĦi üi de intervenienĦi, dacĆ ei nu dispun
de aceste acte, plus un rând de cópii pentru instanĦĆ. DacĆ
înscrisurile sunt fĆcute într-o limbĆ strĆinĆ, instanĦa poate
dispune prezentarea traducerii lor în modul stabilit de lege;
– documentele care certificĆ circumstanĦele pe care reclamantul îüi întemeiazĆ pretenĦiile üi copiile de pe aceste documente pentru pârâĦi üi intervenienĦi, dacĆ aceütia nu dispun
de ele;
– procura sau un alt document ce legalizeazĆ împuternicirile reprezentantului.
Judecarea pricinilor civile are loc în üedinĦĆ de judecatĆ
cu înütiinĦarea obligatorie a participanĦilor la proces despre
locul, data üi ora üedinĦei. Preüedintele üedinĦei dispune ca

74

Mihai TaücĆ, Alexandru PosticĆ

rolul sĆ fie afiüat în incinta instanĦei, în loc public, cu cel puĦin
3 zile înaintea termenului de judecatĆ. În cadrul examinĆrii
pricinii în fond, preüedintele üedinĦei este obligat sĆ creeze
condiĦii pentru ca participanĦii la proces sĆ-üi expunĆ considerentele referitor la circumstanĦele de fapt üi de drept ale
pricinii, sĆ facĆ completĆri üi sĆ prezinte probe în condiĦiile
prezentului cod. În acest scop, judecĆtorul trebuie, dupĆ caz,
sĆ elucideze împreunĆ cu participanĦii la proces circumstanĦele importante pentru soluĦionarea pricinii üi sĆ cerceteze
probele din dosar.
În cadrul etapei de pregĆtire a cauzei pentru judecare,
judecĆtorul, printre celelalte acte, va îndeplini actele de
pregĆtire specifice acestor cauze: va soluĦiona problema atragerii în proces a funcĦionarului responsabil de furnizarea
informaĦiei, care va fi atras în calitate de intervenient accesoriu (în interesele furnizorului) sau în calitate de copârât (la
cererea reclamantului), dupĆ caz; va reclama de la furnizor, la
cererea reclamantului (solicitantul de informaĦie), registrele
de evidenĦĆ a cererilor de furnizare a informaĦiei; va atrage
în calitate de intervenienĦi persoanele ale cĆror interese ar
putea fi lezate prin eventuala divulgare a informaĦiei.
În litigiile respective, solicitantul de informaĦii deĦine
calitatea de reclamant, iar furnizorii – calitatea procesualĆ
de pârât. FuncĦionarul responsabil de furnizarea informaĦiei poate fi atras în proces, de regulĆ, în calitate de intervenient accesoriu, la cererea sa, a uneia din pĆrĦi sau din oficiu
de cĆtre instanĦĆ. Din oficiu, instanĦa va dispune atragerea
în proces a funcĦionarului, dacĆ nu existĆ o cerere în acest
sens, însĆ circumstanĦele importante ale cauzei vor putea fi
elucidate numai prin atragerea funcĦionarului care a intrat
în contact cu reclamantul în cadrul procedurii de furnizare a
informaĦiei.
În calitate de copârât, conform art. 20 din Legea contenciosului administrativ, funcĦionarul va fi atras numai dacĆ
cererea de chemare în judecatĆ este formulatĆ üi împotriva
acestuia üi numai dacĆ au fost solicitate despĆgubiri.
În cadrul procesului intentat, reclamantul dispune de mai
multe drepturi, inclusiv:
– sĆ ia cunoütinĦĆ de materialele dosarului;
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– sĆ facĆ extrase üi cópii de pe ele, sĆ solicite recuzĆri;
– sĆ prezinte probe üi sĆ participe la cercetarea lor;
– sĆ punĆ întrebĆri altor participanĦi la proces, martorilor,
experĦilor üi specialiütilor;
– sĆ formuleze cereri, sĆ reclame probe, sĆ dea instanĦei
explicaĦii orale üi scrise;
– sĆ expunĆ argumente üi considerente asupra problemelor
care apar în dezbaterile judiciare, sĆ înainteze obiecĦii împotriva demersurilor, argumentelor üi considerentelor celorlalĦi
participanĦi;
– sĆ modifice temeiul sau obiectul acĦiunii, sĆ mĆreascĆ ori
sĆ reducĆ cuantumul pretenĦiilor în acĦiune, ori sĆ renunĦe la
acĦiune;
– sĆ atace actele judiciare üi sĆ-üi exercite toate drepturile
procedurale acordate de legislaĦia proceduralĆ civilĆ.
Trebuie menĦionat faptul cĆ participanĦii la proces se
bucurĆ de drepturi procesuale egale üi au obligaĦii procesuale
egale, cu unele excepĦii stabilite de lege în funcĦie de poziĦia
pe care o ocupĆ în proces.
Este foarte important de subliniat cĆ la examinarea în
instanĦa de contencios administrativ a cererii în anulare a
refuzului de acces la informaĦie, sarcina probaĦiunii este pusĆ
pe seama pârâtului, iar în materie de despĆgubire, sarcina
probaĦiunii revine ambelor pĆrĦi.
Pricinile cu privire la accesul la informaĦie se judecĆ în
primĆ instanĦĆ în termen rezonabil. Criteriile de determinare
a termenului rezonabil sunt: complexitatea pricinii; comportamentul pĆrĦilor în proces; conduita instanĦei judecĆtoreüti.
Respectarea termenului rezonabil de judecare a pricinii se
asigurĆ de cĆtre instanĦĆ.
PĆrĦile au dreptul sĆ solicite instanĦei judecĆtoreüti examinarea pricinii în lipsa lor üi remiterea copiei de pe hotĆrâre.
DacĆ partea solicitĆ sĆ-üi dovedeascĆ pretenĦiile sau obiecĦiile
prin ascultarea celeilalte pĆrĦi, instanĦa cere sĆ se prezinte
personal în faĦa judecĆĦii. DacĆ reclamantul, înütiinĦat legal
despre locul, data üi ora üedinĦei, nu s-a prezentat în judecatĆ üi nu a comunicat instanĦei motivul neprezentĆrii sau
dacĆ motivele sunt considerate de instanĦĆ ca fiind neîntemeiate, sau dacĆ reclamantul nu a solicitat examinarea
pricinii în lipsa sa, iar pârâtul nu cere soluĦionarea pricinii
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în fond, instanĦa scoate cererea de pe rol dacĆ prin acest act
procedural nu se încalcĆ dreptul altor participanĦi la proces.
În cazul neprezentĆrii pârâtului care a fost înütiinĦat legal
despre locul, data üi ora üedinĦei de judecatĆ sau dacĆ pârâtul
nu a solicitat examinarea pricinii în lipsa sa, instanĦa o examineazĆ în lipsa acestuia. În cadrul examinĆrii pricinii în fond,
preüedintele üedinĦei este obligat sĆ creeze condiĦii pentru ca
participanĦii la proces sĆ-üi expunĆ considerentele referitor la
circumstanĦele de fapt üi de drept ale pricinii, sĆ facĆ completĆri üi sĆ prezinte probe în condiĦiile prezentului cod. În acest
scop, judecĆtorul trebuie, dupĆ caz, sĆ elucideze împreunĆ cu
participanĦii la proces circumstanĦele importante pentru soluĦionarea pricinii üi sĆ cerceteze probele din dosar.
Judecarea pricinii în fond începe cu un raport asupra
pricinii, prezentat de preüedintele üedinĦei sau de un judecĆtor. DupĆ aceasta, preüedintele clarificĆ dacĆ reclamantul
îüi susĦine pretenĦiile, dacĆ pârâtul recunoaüte pretenĦiile
reclamantului üi dacĆ pĆrĦile doresc sĆ încheie procesul cu o
tranzacĦie.
Probele materiale se cerceteazĆ de instanĦa judecĆtoreascĆ üi se prezintĆ spre examinare participanĦilor la proces
üi reprezentanĦilor lor, precum üi experĦilor, specialiütilor
üi martorilor, dupĆ caz. Persoanele cĆrora li s-au prezentat
probe materiale pot atrage atenĦia instanĦei judecĆtoreüti
asupra circumstanĦelor aferente actului cercetĆrii.
DupĆ examinarea tuturor probelor, preüedintele üedinĦei
de judecatĆ precizeazĆ dacĆ participanĦii la proces üi reprezentanĦii acestora solicitĆ completarea materialelor din dosar.
DacĆ nu se fac astfel de cereri, preüedintele declarĆ finalizarea
examinĆrii pricinii, instanĦa trecând la susĦineri orale.
În susĦinerile orale, primii care iau cuvânt sunt reclamantul üi reprezentantul lui, urmeazĆ pârâtul üi reprezentantul lui. Intervenientul principal üi reprezentantul lui iau
cuvânt dupĆ ce au vorbit pĆrĦile üi reprezentanĦii lor. Intervenientul accesoriu üi reprezentantul lui iau cuvânt dupĆ reclamant sau pârât din a cĆrui parte intervenientul participĆ în
proces. Procurorul, reprezentanĦii sau împuterniciĦii autoritĆĦilor publice, organizaĦiilor, precum üi persoanele care au
intentat procesul în apĆrarea drepturilor, libertĆĦilor üi intereselor legitime ale unei alte persoane iau cuvântul primii.
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DupĆ încheierea susĦinerilor orale, completul de judecatĆ
se retrage în camera de deliberare pentru adoptarea hotĆrârii,
fapt despre care preüedintele üedinĦei de judecatĆ îi anunĦĆ pe
cei prezenĦi în sala de üedinĦe. Din motive întemeiate, deliberĆrile üi pronunĦarea hotĆrârii pot fi amânate cu cel mult 10
zile. În unele cazuri, se poate adopta numai dispozitivul hotĆrârii, redactarea hotĆrârii motivate amânându-se pe acelaüi
termen. DupĆ semnarea hotĆrârii, completul de judecatĆ
revine în sala de üedinĦe, unde preüedintele sau unul dintre
judecĆtori dĆ citire hotĆrârii judecĆtoreüti. DupĆ aceasta,
preüedintele üedinĦei lĆmureüte procedura üi termenul de atac
împotriva hotĆrârii.
Rezultatul deliberĆrii se consemneazĆ în hotĆrârea integralĆ sau în dispozitivul ei, semnat de toĦi judecĆtorii care
au participat la deliberare, inclusiv de judecĆtorul care are
opinie separatĆ. ModificĆrile operate în cuprinsul hotĆrârii se
consemneazĆ mai sus de semnĆturile judecĆtorilor. HotĆrârea
judecĆtoreascĆ trebuie sĆ fie legalĆ üi întemeiatĆ. InstanĦa îüi
întemeiazĆ hotĆrârea numai pe circumstanĦele constatate
nemijlocit de instanĦĆ üi pe probele cercetate în üedinĦĆ de
judecatĆ.
La deliberarea hotĆrârii, instanĦa judecĆtoreascĆ apreciazĆ probele, determinĆ circumstanĦele care au importanĦĆ
pentru soluĦionarea pricinilor, care au fost sau nu stabilite,
caracterul raportului juridic dintre pĆrĦi, legea aplicabilĆ
soluĦionĆrii pricinii üi admisibilitatea acĦiunii.
HotĆrârea judecĆtoreascĆ constĆ din parte introductivĆ,
parte descriptivĆ, motivare üi dispozitiv. În partea introductivĆ se indicĆ locul üi data adoptĆrii, denumirea instanĦei care
o pronunĦĆ, numele membrilor completului de judecatĆ, al
grefierului, al pĆrĦilor üi al celorlalĦi participanĦi la proces,
al reprezentanĦilor, obiectul litigiului üi pretenĦia înaintatĆ
judecĆĦii, menĦiunea despre caracterul public sau închis al
üedinĦei.
Judecând acĦiunea, instanĦa de contencios administrativ
adoptĆ una din urmĆtoarele hotĆrâri:
– respinge acĦiunea ca fiind nefondatĆ sau depusĆ cu încĆlcarea termenului de prescripĦie;
– admite acĦiunea üi anuleazĆ, în tot sau în parte, actul
administrativ sau obligĆ pârâtul sĆ emitĆ actul administrativ
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cerut de reclamant ori sĆ elibereze un certificat, o adeverinĦĆ
sau oricare alt înscris, ori sĆ înlĆture încĆlcĆrile pe care le-a
comis, precum üi dispune adjudecarea în contul reclamantului
a despĆgubirilor pentru întârzierea executĆrii hotĆrârii;
– admite acĦiunea üi constatĆ circumstanĦele care justificĆ suspendarea activitĆĦii consiliului local sau a consiliului
raional, dupĆ caz.

3.3. Contestarea hotćrârii instanŖei judecćtoreûti
HotĆrârea emisĆ de JudecĆtorie sau de Curtea de Apel
competentĆ, dupĆ caz, poate fi contestatĆ în ordinea de recurs
conform procedurii stabilite.
Sunt în drept sĆ declare recurs:
– pĆrĦile üi alĦi participanĦi la proces;
– martorul, expertul, specialistul, interpretul üi reprezentantul cu privire la compensarea cheltuielilor de judecatĆ ce
li se cuvine.
PĆrĦile üi alĦi participanĦi la proces sunt în drept sĆ declare
recurs în cazul în care:
– nu au fost constatate üi elucidate pe deplin circumstanĦele care au importanĦĆ pentru soluĦionarea pricinii în fond;
– nu au fost dovedite circumstanĦele considerate de prima
instanĦĆ ca fiind stabilite;
– concluziile primei instanĦe, expuse în hotĆrâre, sunt în
contradicĦie cu circumstanĦele pricinii;
– au fost încĆlcate sau aplicate greüit normele de drept
material sau normele de drept procedural.
Se considerĆ cĆ normele de drept material sunt încĆlcate
sau aplicate eronat în cazul în care instanĦa judecĆtoreascĆ:
– nu a aplicat legea care trebuia sĆ fie aplicatĆ;
– a aplicat o lege care nu trebuia sĆ fie aplicatĆ;
– a interpretat eronat legea;
– a aplicat eronat analogia legii sau analogia dreptului.
Se considerĆ cĆ normele de drept procedural sunt încĆlcate
sau aplicate eronat în cazul în care:
– pricina a fost judecatĆ de un judecĆtor care nu era în
drept sĆ participe la examinarea ei;
– pricina a fost judecatĆ în absenĦa unui participant la
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proces cĆruia nu i s-a comunicat locul, data üi ora üedinĦei de
judecatĆ;
– în judecarea pricinii au fost încĆlcate regulile cu privire
la limba procesului;
– instanĦa a soluĦionat problema drepturilor unor persoane
neantrenate în proces;
– hotĆrârea nu este semnatĆ de judecĆtor sau este semnatĆ
de judecĆtorul nemenĦionat în hotĆrâre, cu excepĦia cazurilor
prevĆzute de lege;
– în dosar lipseüte procesul-verbal al üedinĦei de judecatĆ;
– hotĆrârea a fost pronunĦatĆ cu încĆlcarea competenĦei
generale sau jurisdicĦionale.
Recursul se declarĆ în termen de 20 zile de la data comunicĆrii hotĆrârii sau deciziei motivate. Pentru participanĦii la
proces, termenul de declarare a recursului începe sĆ curgĆ de
la data comunicĆrii hotĆrârii sau deciziei motivate, chiar dacĆ
recursul a fost fĆcut anterior. Repunerea în termenul de 20 de
zile poate fi efectuatĆ de instanĦa de recurs numai în condiĦiile strict prevĆzute de legislaĦie.
Cererea de recurs trebuie sĆ fie dactilografiatĆ üi trebuie
sĆ cuprindĆ:
– denumirea instanĦei la care se depune recursul;
– numele, denumirea, calitatea procesualĆ a recurentului
sau a persoanei ale cĆrei interese le reprezintĆ, adresa lor;
– numele sau denumirea intimatului üi adresa lui;
– data pronunĦĆrii hotĆrârii atacate cu recurs;
– denumirea instanĦei care a emis hotĆrârea în fond, data
pronunĦĆrii üi dispozitivul hotĆrârii, argumentele admiterii
sau respingerii acĦiunii;
– esenĦa üi temeiurile recursului, argumentul ilegalitĆĦii
sau netemeiniciei hotĆrârii atacate, solicitĆrile recurentului,
propunerile respective;
– data declarĆrii recursului üi semnĆtura recurentului.
La judecarea pricinii în recurs, instanĦa verificĆ, în limitele
recursului declarat, în baza materialelor din dosar üi a noilor
înscrisuri, corectitudinea aplicĆrii üi interpretĆrii de cĆtre
prima instanĦĆ a normelor de drept material üi procedural.
InstanĦa de recurs verificĆ legalitatea üi temeinicia hotĆrârii
primei instanĦe în întregul ei üi în ceea ce priveüte persoanele
care nu au declarat recurs.
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InstanĦa de recurs, dupĆ ce judecĆ recursul, este în drept:
– sĆ respingĆ recursul üi sĆ menĦinĆ hotĆrârea primei
instanĦe;
– sĆ admitĆ recursul üi sĆ modifice hotĆrârea primei
instanĦe;
– sĆ admitĆ recursul üi sĆ dea o nouĆ hotĆrâre fĆrĆ a
restitui pricina spre rejudecare, anulând hotĆrârea primei
instanĦe dacĆ nu este necesar sĆ verifice suplimentar dovezile prezentate în instanĦĆ de recurs üi dacĆ circumstanĦele
pricinii au fost stabilite de prima instanĦĆ, însĆ normele de
drept material au fost aplicate eronat;
– sĆ admitĆ recursul üi sĆ caseze integral sau parĦial hotĆrârea primei instanĦe, restituind pricina spre rejudecare în
primĆ instanĦĆ în cazul în care eroarea judiciarĆ a primei
instanĦe nu poate fi corectatĆ de instanĦa de recurs;
– sĆ admitĆ recursul üi sĆ caseze hotĆrârea primei instanĦe,
luând spre examinare pricina dacĆ constatĆ cĆ este competentĆ sĆ soluĦioneze pricina în primĆ instanĦĆ sau în recurs;
– sĆ admitĆ recursul üi sĆ caseze integral sau parĦial hotĆrârea primei instanĦe, dispunând încetarea procesului ori
scoaterea cererii de pe rol dacĆ existĆ temeiuri.
Decizia instanĦei de recurs trebuie sĆ cuprindĆ: denumirea
instanĦei care a emis decizia, completul de judecatĆ; indicaĦia locului üi data emiterii deciziei; numele sau denumirea
recurentului, calitatea lui proceduralĆ; expunerea succintĆ
a circumstanĦelor pricinii üi rezumatul hotĆrârii atacate cu
recurs; rezumatul recursului, al noilor înscrisuri üi referinĦe
prezentate în instanĦĆ de recurs, al explicaĦiilor participanĦilor la proces prezenĦi la judecarea recursului; temeiurile
concluziilor instanĦei de recurs üi referinĦa la legea guvernantĆ; concluziile fĆcute de instanĦa de recurs în urma judecĆrii recursului.
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3.4. Executarea hotćrârii judecćtoreûti cu privire
la obligarea de a furniza informaŖie
InstanĦa de contencios administrativ care a adoptat hotĆrârea de acces la informaĦie, în termen de 3 zile de la data la
care hotĆrârea devine irevocabilĆ, trimite pârâtului o copie a
hotĆrârii pentru executare üi alta – instanĦei de drept comun
de la sediul pârâtului pentru controlul executĆrii hotĆrârii üi,
în caz de necesitate, pentru executare silitĆ.
HotĆrârea se executĆ în termenul stabilit în dispozitivul ei,
iar în cazul în care termenul nu este stipulat – în cel mult 30
de zile de la data la care hotĆrârea devine irevocabilĆ.
În cazul neexecutĆrii în termen a hotĆrârii, conducĆtorul
autoritĆĦii publice în a cĆrei sarcinĆ a fost pusĆ executarea
acesteia poate fi tras la rĆspundere în conformitate cu prevederile legislaĦiei în vigoare. În cazul în care autoritatea nu
doreüte sĆ execute benevol hotĆrârea de judecatĆ, poate fi
prezentatĆ spre executare silitĆ, dacĆ în decursul a 30 de zile
nu a fost efectuatĆ executarea.
DacĆ hotĆrârea prin care debitorul a fost obligat sĆ elibereze informaĦii nu se executĆ, se întocmeüte un proces-verbal
de cĆtre executorul judecĆtoresc, care se remite üefului
oficiului de executare pentru aplicarea sancĦiunii pecuniare,
iar debitorului i se stabileüte un nou termen pentru executarea hotĆrârii. Amenda se aplicĆ în mĆrime de la 10 la 25 de
unitĆĦi convenĦionale persoanelor fizice üi de la 100 la 200 de
unitĆĦi convenĦionale persoanelor juridice. Achitarea amenzii
nu îl scuteüte pe debitor de executarea hotĆrârii.
DacĆ debitorul încalcĆ repetat termenele stabilite pentru
executarea hotĆrârii, üeful oficiului de executare aplicĆ din
nou mĆsurile prevĆzute în alineatul precedent.
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3.5. Studiu de caz privind accesul la arhive
I) Cazul Mihai Taûcć versus Serviciul de InformaŖii ûi Securitate
al Republicii Moldova
a) SoluĦionarea cazului privind accesul la fondul
arhivistic. La 9 iunie 2006 dr. în drept Mihai TaücĆ, în
vederea scrierii unor studii cu caracter juridic üi istoric, a
solicitat Serviciului de InformaĦii üi Securitate al Republica
Moldova (SIS) sĆ i se permitĆ accesul la fondul arhivistic aflat
în Depozitul special administrat de SIS üi sĆ i se creeze acces
la dosarele aflate în acest depozit.
La expirarea termenului de 30 zile SIS nu a rĆspuns solicitĆrii lui M. TaücĆ. Pentru a-üi apĆra dreptul privind accesul
la informaĦie M. TaücĆ a redactat o cerere de chemare în judecatĆ pe care a adresat-o CurĦii de Apel ChiüinĆu. Cererea a
fost înregistratĆ la grefa CurĦii de Apel ChiüinĆu la 2 august
2006, cu nr. 50891.
În cerere cercetĆtorul solicita concursul instanĦei de judecatĆ în valorificarea dreptului privind accesul la informaĦie,
anume: 1) A obliga Serviciului de InformaĦie üi Securitate
al R. Moldova sĆ-i punĆ la dispoziĦie inventarele fondurilor
ce sunt pĆstrate în depozitul special al SIS-ului; 2) A obliga
Serviciului de InformaĦie üi Securitate al R. Moldova sĆ-i
creeze acces la dosarele aflate în depozitul special al SIS-ului.
La cererea de chemare în judecatĆ au fost anexate: a) Copia
cererii de chemare în judecatĆ – 2 ex., b) Dovada expedierii
cererii prealabile Serviciului de InformaĦii üi Securitate înregistratĆ cu nr. T/137 din 9 iunie 2006.
ReferinĦa, prezentatĆ de SIS în instanĦa de judecatĆ dar
üi în susĦinerile verbale reprezentantul SIS menĦiona cĆ SIS
nu are nimic în fondurile sale ce Ħine de justiĦie, motivând
printre altele: „Materialele solicitate de reclamant (M. TaücĆ
– n.n.) nu se pĆstreazĆ în arhiva Serviciului […] üi materialele
din arhiva Serviciului care prezintĆ valoare istoricĆ üi ütiinĦificĆ sunt scoase de la secret üi sunt remise spre pĆstrare la
Arhiva NaĦionalĆ a Republicii Moldova în modul stabilit de
legislaĦie”. ReferinĦa mai preciza cĆ „În arhiva Serviciului se
pĆstreazĆ doar dosarele personalului organelor securitĆĦii de
stat, dosarele judiciare iniĦiate în privinĦa persoanelor care
1

Dosarul nr. 3-2608/06 (nepublicatĆ).
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au fost supuse represiunilor politice în perioada regimului
totalitar, dosare cu materiale de filtrare üi trofeu în privinĦa
persoanelor repatriate în ĦarĆ în primii ani de dupĆ rĆzboiul al
doilea mondial üi foütii prizonieri de rĆzboi, dosare ce vizeazĆ
activitatea Serviciului”. În concluzie, SIS solicita instanĦei
„respingerea acĦiunii ca fiind nefondatĆ”1.
La rândul lui, reclamantul Mihai TaücĆ atât în referinĦa
prezentatĆ, cât üi în susĦinerile verbale a menĦionat cĆ deüi
în referinĦĆ se neagĆ existenĦa unei sistematizĆri a Fondului
Arhivistic din custodia SIS-ului, totuüi în ea se întrevĆd
elemente care aratĆ cĆ Fondul Arhivistic al SIS este compus
cel puĦin din 5 fonduri, anume:
a) Fondul materialelor documentare de administrare
internĆ;
b) Fondul materialelor documentare ce vizeazĆ activitatea
SIS-ului;
c) Fondul dosarelor juridice înfiinĦate în privinĦa persoanelor care au fost supuse represiunilor politice în perioada
regimului totalitar;
d) Fondul materialelor documentare de filtrare üi trofeu
în privinĦa persoanelor repatriate în ĦarĆ în primii ani dupĆ
rĆzboiul al doilea mondial üi foütii prizonieri de rĆzboi;
e) Fondul dosarelor personalului organelor securitĆĦii de
stat.
TotodatĆ, sistematizarea fondurilor üi a dosarelor aflate în
depozitul special al SIS-ului se deduce üi din urmĆtoarele:
I) În anul 1994 la editura „TEPPA” – „TERRA” din Moscova
apare lucrarea „Trudnâe straniĦî istorii Moldovî, 1940-1950
g.”, autor V.I. Pasat. Autorul acestei lucrĆri, a folosit masiv
fondurile SIS-ului, pentru a publica mai multe documente ce
se referĆ la perioada cercetatĆ.
Astfel, în „Introducere” (p. 4) autorul lucrĆrii înütiinĦeazĆ
cititorul cĆ publicĆ în lucrare pentru prima data peste 300
de documente. O analizĆ atentĆ a documentelor inserate în
lucrare aratĆ cĆ peste 1/3 dintre ele sunt documente ce se
pĆstreazĆ în Arhiva SIS-ului.
De exemplu, referiri la arhiva SIS-ului V. Pasat face la
pag. 65, 91, 92, 98, 104, 112, 117, 121, 126, 222, 228, 233, 258,
261, 275, 279, 283, 285, 288, 292, 344, 347, 359, 394, 396, 398,
1
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401, 403, 403, 406, 406, 410, 411, 412, 417, 418, 420, 421, 422,
424, 427, 430, 433, 437, 438, 439, 446, 447, 448, 451, 453, 456,
457, 458, 462, 463, 467, 468, 471, 474, 476, 480, 482, 484, 486,
492, 499, 503, 505, 506, 508, 537, 539, 540, 546, 547, 548, 551,
549, 551, 557, 559, 587, 591, 593, 596, 618, 619, 620, 622, 625,
629, 630, 631, 631, 632, 633, 636, 640, 642, 646, 658, 663, 665,
666, 723, 725, 730, 736, 738, 744, 747, 748 750. În total, 114
dosare/referinĦe.
Dovada faptului cĆ autorul lucrĆrii foloseüte documente
din arhiva SIS-ului se gĆseüte üi la p. 751 (nenumerotatĆ)
paginĆ în care se insereazĆ lista arhivelor ce au fost folosite
în publicarea documentelor. Sub nr. 10 din aceastĆ listĆ este
inseratĆ „Arhiva Ministerului SecuritĆĦii NaĦionale a Republicii Moldova” (denumirea instituĦiei la 1994).
La o analizĆ a documentelor publicate în aceastĆ lucrare
M. TaücĆ arĆta cĆ Fondul Arhivistic de care dispune SIS-ul
este bine sistematizat. Astfel:
– La p. 228, sub documentul Nr. 4, care începe la p. 226,
intitulat „InformaĦie specialĆ MGB RSSM privind protestele
în masĆ legate de furtul pâinii din depozitul Zagotzerno”,
autorul indicĆ sursa „Arhiva Ministerului SecuritĆĦii NaĦionale a R. Moldova”, Fondul 2, inv. 40, d. 1, f. 83-88;
– La p. 658, sub documentul Nr. 40, care începe la p. 651,
intitulat „Din informaĦia privind organizarea agenturii-operative de profilacticĆ în lupta cu elementele duümĆnoase ecleziastice üi sectante în Moldova”, autorul indicĆ sursa „Arhiva
Ministerului SecuritĆĦii NaĦionale a R. Moldova”, Fondul 2,
inv. 89, d. 2, f. 40-62.
– La p. 750 (nenumerotatĆ), sub documentul Nr. 42,
publicat la p. 748-750, sursa este indicatĆ „Arhiva Ministerului SecuritĆĦii NaĦionale a R. Moldova”, Fondul 2, inv. 108,
d. 1, cor. 47, f. 146-148.
Aüadar, Fondul Arhivistic al SIS-ului este structurat pe
fonduri üi inventare, iar Fondul 2 conĦine cel puĦin 108 inventare.
TotodatĆ, din actele publicate de V. Pasat, se întrevede cĆ
unele documente au fost grupate în mape cu caracter special,
fĆrĆ a le include în Fonduri.
De exemplu:
– La p. 90, sub documentul cu Nr. 16, publicat la p. 88-90,
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este indicatĆ sursa „Arhiva Ministerului SecuritĆĦii NaĦionale a R. Moldova”, Dosarul privind evacuarea nemĦilor din
Basarabia, f. 1-4, originalul;
– La p. 398 sub documentul Nr. 6, publicat la p. 396-398,
se indicĆ „Arhiva Ministerului SecuritĆĦii NaĦionale a
R. Moldova”, Dosarul privind operaĦia „Sud”;
– La p. 620, sub documentul Nr. 17, publicat la p. 619-620
este indicat sursa „Arhiva Ministerului SecuritĆĦii NaĦionale
a R. Moldova”, Dosarul privind operaĦia „Nord”;
– La p. 559, sub documentul Nr. 87, document publicat în
p. 558-559 este indicat „Arhiva Ministerului SecuritĆĦii NaĦionale a R. Moldova”, Dosarul privind informaĦiile speciale pe
anul 1952, f. 22-24;
– La p. 587, sub documentul Nr. 2, publicat în p. 585-587,
sursa este urmĆtoarea: „Arhiva Ministerului SecuritĆĦii NaĦionale a R. Moldova”, F. 2, inv. 40, d. 1, Dosar special, f. 52, 57-62.
De asemenea, unele dosare sunt catalogate în volume.
– La p. 342, sub documentul Nr. 43, publicat la p. 341-342,
sursa este urmĆtoarea: „Arhiva Ministerului SecuritĆĦii NaĦionale a R. Moldova”, Dosarul privind informaĦiile returnate
din CC al CC (b) M pe anul 1946-1948, Vol. 5, cor. 4, fĆrĆ
indicarea filelor;
– La p. 593, sub documentul Nr. 4, publicat la p. 591-593,
este indicatĆ urmĆtoarea sursĆ: „Arhiva Ministerului SecuritĆĦii
NaĦionale a R. Moldova”, Dosarul cu informaĦii speciale returnate din CC al CC (b) M pe anul 1947, Vol. I, cor. 4, f. 11-115.
Documentele inserate de V. Pasat se referĆ în genere la
mĆsurile represive organizate de organele securitĆĦii asupra
locuitorilor din Basarabia üi RSS MoldoveneascĆ în anii 19401952, chiar pânĆ la 1972, ceea ce nu exclude cĆ dosarele
respective conĦin üi alte informaĦii cu caracter general, accesibile cercetĆrii.
II) O altĆ referinĦĆ la „Arhiva Ministerului SecuritĆĦii
NaĦionale a R. Moldova” o gĆsim în lucrarea „Basarabia NecunoscutĆ”, Ed. Museum, 2006, autor Iurie Colesnic. Astfel, la p.
321 citim: „În Arhiva SIS din Republica Moldova se pĆstreazĆ
dosarul nr. 824, p. 14, el fĆcând parte din acel lot de dosare ce
au fost deschise foütilor membri ai Sfatului ĥĆrii”. Este vorba
de dosarul lui Teodor Neaga.
III) FĆrĆ a indica sursele, informaĦii extrase din arhiva
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SIS-ului conĦine üi lucrarea lui Tudor Botnaru üi Alexandru
Ganenco „Istoria serviciilor secrete, breviar”, Ed. Museum,
2004. Astfel, de la p. 88 üi pânĆ la p. 104 sunt informaĦii despre
conducĆtorii serviciilor secrete ale Moldovei, care nu au fost
publicate în prezent în studii, memorii, culegeri de documente
üi sunt doar din surse arhivistice.
Aüadar, Mihai TaücĆ menĦiona cĆ unii cercetĆtori au acces
liber la dosarele din Fondul Arhivistic din depozitul special al
SIS-ului, pe când altora li se interzice acest drept, în pofida
faptului cĆ Legea Fondului Arhivistic, art. 22, 30, 31 üi art.
4, 5, 6, din Legea cu privire la Accesul la InformaĦie garanteazĆ tuturor cetĆĦenilor accesul liber la documentele ce se
pĆstreazĆ în Fondul Arhivistic al R. Moldova.
PetiĦionarul mai menĦiona cĆ Legea Fondului Arhivistic,
în art. 34 stabileüte urmĆtoarele: „Documentele din Fondul
Arhivistic de stat üi din Fondul arhivistic obütesc ce conĦin
secret de stat üi au menĦiunea „De importanĦĆ deosebitĆ” üi
„Strict secret” sunt supuse restricĦiilor de utilizare pentru o
perioadĆ de pânĆ la 25 ani, iar cele cu menĦiunea „Secret” – de
pânĆ la 10 ani de la apariĦia lor”1. Or, majoritatea documentelor din Fondul Arhivistic al depozitului special ce se aflĆ în
custodia SIS-uli nu se mai încadreazĆ în categoria celor care
nu sunt accesibile cercetĆrii, fiind întocmite cu cel puĦin 65
ani în urmĆ, iar dupĆ unele informaĦii – cu peste 80 de ani.
Aüadar, cel mai lung termen de secretizare a documentelor
din depozitul SIS-ului se mĆrginesc: la anul 1981, în cazul în
care comisia interdepartamentalĆ ar fi stabilit pentru unele
dosare termenul maxim de secretizare – 25 de ani, în caz
contrar cercetĆtorii trebuie sĆ aibĆ acces liber la cele de pânĆ
la acel an, dar üi pentru anii mai apropiaĦi.
În acest context, toate fondurile indicate în referinĦĆ nu
prezintĆ secret de stat üi ar trebui sĆ se acorde accesul liber
la ele.
TotodatĆ, Mihai TaücĆ atrĆgea atenĦia instanĦei cĆ referinĦa SIS-ului induce în eroare judecatĆ, menĦionând cĆ „în
arhiva Serviciului nu existĆ materiale arhivate privind organizarea üi funcĦionarea üi funcĦionarea justiĦiei”. Or, arhiva
SIS conĦine documente tocmai din anul 1920, fapt pe care-l
ascunde, iar în cererea de chemare în judecatĆ s-a solicitat
1

A se vedea Legea cu privire la secretul de stat nr. 245 din 27 noiembrie 2008.
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punerea la dispoziĦie a tuturor inventarelor Fondurilor ce se
pĆstreazĆ în depozitul special al SIS-ului, üi nu doar a celor
ce se referĆ la sistemul juridic, aüa încât sĆ decidĆ solicitantul
utilitatea unui sau altui dosar pentru cercetare.
Reclamantul mai menĦiona cĆ este de acord cu prevederile
referinĦei SIS-ului în care se aratĆ cĆ în temeiul art. 19 alin. 2
din legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaĦie „furnizorii de informaĦii nu pot fi obligaĦi sĆ prezinte
probe ale inexistenĦei informaĦiilor nedocumentate”. În acest
context, a prezentat instanĦei un certificat Nr. 11-20/172
din 15. 11. 2006 eliberat de Serviciul de stat de ArhivĆ al
R. Moldova care aratĆ ca „la 01.01.2006 în depozitul special
al SIS-ului se pĆstreazĆ 77798 (üaptezeci üi üapte de mii üapte
sute nouĆzeci üi opt) dosare”1.
InformaĦia despre dosarele aflate în depozitul special al
SIS-ului este prezentatĆ de conducerea SIS-ului la începutul
fiecĆrui an Serviciului de Stat de ArhivĆ al R. Moldova, în
temeiul art. 20 al Legii Fondului Arhivistic. Or, cele 77 798
dosare nu se încadreazĆ în noĦiunea de „informaĦii nedocumentate”, ele fiind dosare intrate deja în Arhiva SIS-ului
Având în vedere cele expuse, s-a solicitat instanĦei:
1) Admiterea cererii üi stabilirea unui termen pentru
prezentarea de cĆtre SIS, fie a Inventarelor fondurilor, fie
punerea la dispoziĦie a cartotecii SIS-ului, aüa cum se aratĆ
în ReferinĦa cĆ este organizatĆ Arhiva SIS-ului, a celor 77.798
dosare ce se aflĆ în custodia depozitului special al SIS-ului;
2) A obliga Serviciului de InformaĦie üi Securitate al
R. Moldova sĆ ne creeze acces la Fondul Arhivistic ce se aflĆ
în depozitul special, prin punerea la dispoziĦie a unei sĆli de
lecturĆ üi stabilirea unui program flexibil de lucru a sĆlii.
Examinând în üedinĦĆ publicĆ, la 24 noiembrie 2006, litigiul de contencios administrativ, la cererea de chemare în
judecatĆ depusĆ de TaücĆ Mihai cĆtre Serviciul de InformaĦii
üi Securitate al R. Moldova privind recunoaüterea dreptului
la informaĦie încĆlcat, obligarea pârâtului de a furniza informaĦia solicitatĆ, Curtea de Apel ChiüinĆu a ajuns la concluzia
„respingerii acĦiunii depusĆ de TaücĆ Mihail ca neîntemeiatĆ”
(Anexa I) 2.
1
2

Dosarul nr. 3-2608/06 (nepublicatĆ).
Dosarul nr. 3-2608/06 (nepublicatĆ).
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În urma recursului fĆcut la Curtea SupremĆ de JustiĦie
(CSJ), instanĦa supremĆ de judecatĆ a R. Moldova a admis
cererea lui Mihai TaücĆ, printr-o decizie irevocabila, din 20
iulie 2007, obligând SIS-ul sĆ-i punĆ la dispoziĦie inventarele
fondurilor üi sĆ-i creeze acces la dosarele aflate în Depozitul
special al SIS-ului (Anexa II) 1.
InstanĦa SupremĆ de judecatĆ a conchis cĆ „Mihai TaücĆ
este în drept de a solicita informaĦia despre inventarele fondurilor pĆstrate în depozitul special al Serviciului de InformaĦii
üi Securitate […]. Mai mult ca atât, conform art. 33 al Legii
privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova nr. 880 din 22
ianuarie 1992, în scopul garantĆrii drepturilor üi intereselor
legitime ale cetĆĦenilor arhivele de stat, depozitele speciale de
stat üi persoanele juridice deĦinĆtoare de arhive sunt obligate
sĆ elibereze în modul stabilit cetĆĦenilor, în baza documentelor existente, informaĦii üi extrase din documente”,
b) Explicarea deciziei judecĆtoreüti. În urma procesului câütigat, SIS i-a pus la dispoziĦie lui M. Taüca doar un
dosar, pentru restul invocând diferite motive pentru a nu i le
putea prezenta. Departamentul pentru executarea deciziilor
judecĆtoreüti, sector Buiucani, cĆruia i s-a adresat M. TaücĆ în
urma refuzului SIS de a-i permite accesul üi la celelalte materiale de arhivĆ, a adresat o cerere CurĦii Supreme de JustiĦie,
solicitând explicarea Deciziei din 20 iulie 2007. La 19 martie
2008, acelaüi complet de judecatĆ al CSJ, condus de D. Visterniceanu, a dispus executarea întocmai a deciziei din vara lui
2007, fĆrĆ excepĦii (Anexa III)2. În argumentarea Încheierii
Curtea SupremĆ de JustiĦie menĦiona: „Oficiul de executare
Buiucani mun. ChiüinĆu (executorul judecĆtoresc), în procedura cĆruia se aflĆ documentul de executare, urmeazĆ a întreprinde toate mĆsurile legale pentru ca actul supus executĆrii
silite sĆ fie executat în volum deplin, cu respectarea întocmai
a conĦinutului lui”.
Cu o cerere similarĆ privind explicarea hotĆrârii judecĆtoreüti s-a adresat instanĦei üi Serviciul de InformaĦii üi Securitate.
Curtea SupremĆ de JustiĦie, prin douĆ încheieri, din
1
2

Dosarul nr. 3-2608/06 (nepublicatĆ).
NepublicatĆ.
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11 iulie 2008 (Anexa IV) 1 üi 31 octombrie 2008 (Anexa V)2, a
statuat cĆ „Serviciul de InformaĦii üi Securitate al Republicii
Moldova este obligat sĆ-i punĆ la dispoziĦie lui Mihai TaücĆ
inventarele fondurilor üi dosarele aflate la depozitul special al
SIS ce Ħin de justiĦia din perioada anilor 1918-1944”.
c) Executarea deciziei judecĆtoreüti. Deüi obĦinuse
câütig de cauzĆ de douĆ ori, SIS-ul refuza sĆ execute hotĆrârea judecĆtoreascĆ. Mihai TaücĆ a fĆcut mai multe demersuri la Departamentul pentru executarea deciziilor judecĆtoreüti, Oficiul Buiucani, pentru a obliga SIS-ul sĆ execute
decizia instanĦei supreme üi sĆ-i punĆ la dispoziĦie dosarele
solicitate. Demersul a fost satisfĆcut de Departament printro încheiere din 24 aprilie 2004. ûeful oficiului Buiucani prin
încheiere a dispus: „Serviciul de InformaĦii üi Securitate al
Republicii Moldova, în termen de pânĆ la data de 30.04.2008,
sĆ comunice Oficiului de executare Buiucani despre data
numitĆ pentru crearea lui Mihai TaücĆ a accesului la dosarele
aflate în depozitul special al Serviciul de InformaĦii üi Securitate al Republicii Moldova din perioada anilor 1918-1944”
(Anexa VI).
SSI-ul, la rândul sĆu, a atacat decizia Departamentului la
JudecĆtoria Buiucani, care, printr-o HotĆrâre din 23 mai 2008
a anulat încheierea üefului Oficiului de executare Buiucani ca
fiind neîntemeiatĆ, a dat câütig de cauzĆ Serviciului de InformaĦii üi Securitate al Republicii Moldova (Anexa VII) 3.
Folosindu-se de dreptul la recurs, Mihai TaücĆ a atacat
încheierea JudecĆtoriei Buiucani la Curtea de Apel ChiüinĆu.
Colegiul Civil al CurĦii de Apel, printr-o decizie din 11
septembrie 2008, constatând cĆ SIS-ul a ignorat o hotĆrâre a
instanĦei supreme, a dispus cĆ hotĆrârea CSJ trebuie executatĆ necondiĦionat (Anexa VIII) 4.
Astfel, justiĦia üi-a spus cuvântul pânĆ la capĆt: mai întâi
CSJ a soluĦionat cererea în fond (a creat accesul la informaĦie),
iar Curtea de Apel ChiüinĆu a dispus executarea ei întocmai.

1
2
3
4

NepublicatĆ.
NepublicatĆ.
NepublicatĆ.
NepublicatĆ.
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II) Cazul Vasile Voinovan versus Arhiva raionului Strćûeni
La 2 noiembrie 2006 Vasile Voinovan a depus cerere cĆtre
arhiva raionului StrĆüeni privind eliberarea de acte cu privire
la deposedarea de avere. ûefa arhivei a refuzat neîntemeiat
eliberarea informaĦiei solicitate.
La rândul sĆu, Vasile Voinovan a adresat o cerere de
chemare în judecatĆ la JudecĆtoria StrĆüeni împotriva arhivei
raionului StrĆüeni cu privire la asigurarea accesului la informaĦie üi repararea prejudiciului moral. InstanĦa de judecatĆ a
conchis cĆ Vasile Voinovan „nu a respectat procedura prealabilĆ de soluĦionare a litigiului în cauzĆ” üi a decis restituirea
cererii lui Voinovan (Anexa IX) 1.
AtacatĆ cu recurs la Curtea de Apel ChiüinĆu cererea lui
Vasile Voinovan a fost admisĆ, iar hotĆrârea JudecĆtoriei
StrĆüeni a fost casatĆ (Anexa X)2.

1
2

NepublicatĆ.
NepublicatĆ.
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CAPITOLUL IV
CONCLUZII, SUGESTII úI RECOMANDĆRI
I. Concluzii
A) Privind accesul la informaŖie
Republica Moldova a creat un cadru juridic adecvat atât
privind garantarea accesului la informaĦie, cât üi la fondul
arhivistic, Ħinând cont de reglementĆrile internaĦionale.
Astfel, accesul la informaĦie este garantat de ConstituĦia
Republicii Moldova, care în alin. 2 art. 4 stabileüte: „dacĆ existĆ
neconcordanĦe între pactele üi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este
parte üi legile ei interne, prioritate au reglementĆrile internaĦionale”. Aüadar, orice drept garantat de legislaĦia internaĦionalĆ îüi are bazĆ juridicĆ üi în Republica Moldova.
TotodatĆ, acest drept îüi are suport juridic în numeroasele documente internaĦionale la care R. Moldova este parte,
printre care, cu titlul de exemplu, enumerĆm câteva dintre
cele mai importante: 1) DeclaraĦia UniversalĆ a Drepturilor
Omului din 10 decembrie 1948; 2) Pactul internaĦional cu
privire la drepturile civile üi politice din la 16 decembrie 1966;
3) Pactul internaĦional cu privire la drepturile economice,
sociale üi culturale, adoptat la 16 decembrie 1996 etc.
La aceste acte se adaugĆ prevederi europene precum: 1)
ConvenĦia EuropeanĆ a Drepturilor Omului, adoptatĆ la
Roma la 4 noiembrie 1950; 2) ConvenĦia pentru protecĦia
persoanelor referitor la prelucrarea automatizatĆ a datelor cu
caracter personal, Strasbourg, 28 ianuarie 1981.
Înscriem la categoria documentelor europene mai multe
recomandĆri adoptate de Comitetul de Miniütri al Consiliului
Europei: 1) Recomandarea Rec (2002) 2 a Comitetului de
Miniütri cĆtre Statele membre privind accesul la documentele
publice (adoptatĆ de Comitetul de Miniütri, Strasbourg, 21
februarie 2002); 2) Recomandarea Nr. R (2000) 13 a Comitetului de Miniütri cĆtre Statele membre referitoare la politica
europeanĆ privind accesul la arhive (adoptatĆ de Comitetul
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de Miniütri la 13 iulie 2000, la întrunirea a 717 a Miniütrilor
AdjuncĦi).
În fine, autoritĆĦile R. Moldova trebuie sĆ ĦinĆ cont üi
de DeclaraĦia UniversalĆ privind Arhivele, adoptatĆ de
Adunarea GeneralĆ a Consiliului InternaĦional al Arhivelor
la 17 septembrie 2010, Oslo.
Între timp, Republica Moldova a semnat o serie de acte
regionale care dezvoltĆ prevederile privind accesul la arhive,
printre care: a) Acordul cu privire la principiile üi formele de
interacĦiune a statelor-membre ale C.S.I. în domeniul utilizĆrii informaĦiei de arhivĆ, adoptat la 4 iunie 1999, la Minsk;
b) HotĆrârea Consiliului üefilor de guverne ale statelor membre
ale C.S.I. privind crearea Consiliului consultativ al conducĆtorilor serviciilor de stat de arhivĆ ale statelor membre ale
ComunitĆĦii Statelor Independente, semnatĆ la 3 decembrie
2004 în or. Moscova; c) Acordul de colaborare între Serviciul
de Stat de ArhivĆ al R. Moldova üi AgenĦia pentru arhivisticĆ
a Ministerului Culturii, Tineretului üi Sportului al Republicii
Armenia.
La nivel naĦional, dreptul persoanei privind accesul la
informaĦie este stabilit de art. 34 al ConstituĦiei, care garanteazĆ dreptul persoanei de a avea acces nu doar la actele cu
caracter regulator, dar üi la oricare informaĦie oficialĆ aüa
încât orice persoanĆ sĆ aibĆ dreptul üi acces la orice informaĦie de interes public, drept care nu poate fi îngrĆdit.
Prevederile ConstituĦiei au fost dezvoltate de mai multe
legi, printre care: 1) Legea privind accesul la informaĦie din 11
mai 2000; 2) Legea cu privire la petiĦionare din 19 iulie 1994;
3) Legea cu privire la funcĦionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova din 31 august 1989; 4) Legea privind
Fondul Arhivistic al Republicii Moldova din 22 ianuarie 1992;
5) Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice
din 8 decembrie 1992.
La aceste reglementĆri cu caracter general se adaugĆ un
üir de reglementĆri cu caracter special, enumerate în lucrare.
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B) Privind Fondul Arhivistic
ExistenĦa üi construcĦia Fondului Arhivistic îüi gĆseüte
reglementari în Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii
Moldova nr. 880 din 22 ianuarie 1992.
De asemenea, a fost aprobatĆ o serie de hotĆrâri de Guvern
care dezvoltĆ prevederile legii: 1) HotĆrârea Guvernului
Republicii Moldova nr. 352 din 27 mai 1992, Regulamentul
Fondului Arhivistic de stat; 2) HotĆrârea Guvernului Republicii Moldova nr. 400 din 9 iunie 1994, Structura üi Regulamentul Serviciului de Stat de ArhivĆ; 3) Regulamentul
Fondului Arhivistic obütesc, aprobat prin Ordinul Serviciului
de Stat de ArhivĆ nr. 10 din 30 mai 1995; 4) Regulamentul
sĆlii de studiu a Arhivei NaĦionale a Republicii Moldova; 5)
Regulamentul sĆlii de studiu a Arhivei organizaĦiilor socialpolitice a Republicii Moldova.

C) Privind limitarea accesului la informaŖie
Limitarea dreptului privind accesul la informaĦie, justificat din raĦionamente de protejare atât a interesului general,
cât üi a celui particular îüi are suport juridic în mai multe legi,
pe anumite domenii, printre care:
a) InformaĦii cu caracter secret de stat
1) Dintre principalele legi în acest domeniu menĦionĆm:
Legea cu privire la secretul de stat nr. 245 din 27 noiembrie
2008; 2) Legea securitĆĦii statului nr. 618, adoptatĆ la 31
octombrie 1995; 3) Legea privind organele securitĆĦii statului
nr. 619, adoptatĆ la 31 octombrie 1995; 4) Legea privind Serviciul de InformaĦii üi Securitate al Republicii Moldova nr. 753,
adoptatĆ la 23 decembrie 1999; 5) Decretul Preüedintelui
Republicii Moldova Cu privire la aprobarea Nomenclatorului
persoanelor cu funcĦii de rĆspundere, investite cu împuterniciri de a atribui informaĦiile la secret de stat nr. 27, adoptat la
14 decembrie 1996.
b) InformaĦii ce constituie secret comercial
Accesibilitatea limitatĆ la secretul comercial este prevĆzutĆ în Legea cu privire la secretul comercial nr. 171, adoptatĆ
la 6 iulie 1994, completatĆ prin Legea cu privire la antrepre-
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noriat üi întreprinderi nr. 845, adoptatĆ la 3 ianuarie 1992;
Legea cu privire la protecĦia concurenĦei nr. 1103, adoptatĆ
la 30 iunie 2000; Legea cu privire la controlul exportului,
reexportului, importului üi tranzitului de mĆrfuri strategice
nr. 1163, adoptatĆ la 26 iulie 2000; Legea privind mĆsurile
antidumping, compensatorii üi de salvgardare nr. 820, adoptatĆ la 17 februarie 2000; Codul Vamal nr. 1149, adoptat la
20 iulie 2000 etc.
c) InformaĦii cu caracter personal
AceastĆ limitare îüi are bazĆ juridicĆ în ConvenĦia pentru
protecĦia persoanelor referitor la prelucrarea automatizatĆ a
datelor cu caracter personal (Strasbourg, 28 ianuarie 1981),
confirmatĆ de Republica Moldova prin Legea cu privire la
protecĦia datelor cu caracter personal nr. 17 din 15 februarie
2007.
La aceste prevederi se adaugĆ Legea salarizĆrii nr. 847,
adoptatĆ la 14 februarie 2002; Codul Muncii nr. 154, adoptat
la 28 martie 2003; Legea ocrotirii sĆnĆtĆĦii nr. 411, adoptatĆ la 28 martie 1995; Legea privind sĆnĆtatea mentalĆ
nr. 1402, adoptatĆ la 16 decembrie 1997; Legea cu privire la
ocrotirea sĆnĆtĆĦii reproductive üi planificarea familialĆ nr.
185, adoptatĆ la 24 mai 2001; Legea privind actele de stare
civilĆ nr. 100, adoptatĆ la 26 aprilie 2001; Legea cu privire la
informaticĆ nr. 1069, adoptatĆ la 22 iunie 2000; Legea poütei
nr. 463, adoptatĆ la 18 mai 1995 etc.
d) InformaĦii ce Ħin de activitatea operativĆ üi de urmĆrire
penalĆ a organelor de resort
Legiuitorul a considerat necesar üi limitarea accesului la
efectuarea unei investigaĦii operative üi echidistante cât üi
de protejarea persoanelor în cauzĆ. Din acest considerente a
adoptat Legea privind activitatea operativĆ de investigaĦii nr.
45, din 12 aprilie 1994, complementatĆ de Legea cu privire
la combaterea terorismului nr. 539, adoptatĆ la 12 octombrie 2001; Legea privind cu privire la protecĦia martorilor üi
altor participanĦi la procesul penal nr. Nr. 105, din 16 mai
2008; Legea cu privire la statutul judecĆtorului nr. 544, adoptatĆ la 20 iulie 1995; Codul de ProcedurĆ PenalĆ nr. 122,
adoptat la 14 martie 2003 etc.
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e) InformaĦii ce reflectĆ rezultatele finale sau intermediare
ale unor investigaĦii ütiinĦifice üi tehnice divulgarea cĆrora ar
aduce atingere drepturilor de autor.
InformaĦii ce reflectĆ rezultatele finale sau intermediare
ale unor investigaĦii ütiinĦifice üi tehnice a cĆror divulgare ar
aduce atingere drepturilor de autor au fost supuse accesibilitĆĦii limitate prin Legea privind protecĦia invenĦiilor nr. 50,
din 7 martie 2008, dar üi de Legea privind protecĦia soiurilor
de plante nr. 39 din 29 februarie 2008 etc.
În concluzie, susĦinem cĆ limitarea accesului la informaĦie
prin legi, într-un stat democratic este excepĦie, üi nu regulĆ.

II. Sugestii, recomandćri
A) Privind accesul la informaŖie
Cadrul normativ general al Republicii Moldova în acest
domeniu este compatibil cu prevederile internaĦionale üi
europene, însĆ necesitĆ precizare üi dezvoltare, întrucât
existĆ divergenĦe, de exemplu între Legea privind accesul la
informaĦii üi Legea cu privire la protecĦia datelor cu caracter
personal.

B) Privind Fondul Arhivistic
Se impune fie dezvoltarea prevederilor Legii Fondului
Arhivistic, fie adoptarea unei noi legi în acest domeniu. TotodatĆ, sunt necesare o serie de acte ale Guvernului, Serviciului
de Stat de ArhivĆ care ar reglementa cadrul privind accesul la
depozitele speciale de stat.

B) Privind limitarea accesului la informaŖie
1) Procedura de atribuire a informaĦiilor la cele cu accesibilitate limitatĆ este puĦin transparentĆ. Deüi existĆ un set
întreg de acte ce stabilesc modalitatea de trecere, tipul informaĦiei secret de stat, aceasta, de cele mai multe ori, nu corespunde imperativelor Legii cu privire la accesul la informaĦie.
2) Legea securitĆĦii statului, Legea privind organele securitĆĦii statului üi Legea privind Serviciul de InformaĦii üi Secu-
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ritate al Republicii Moldova au fost adoptate cu mult înainte
de Legea privind accesul la informaĦie, aüa încât acestea nu
corespund rigorilor legislaĦiei în vigoare cu privire la accesul
la informaĦie üi sunt depĆüite de timp.
3) Se impune precizarea noĦiunilor „secret militar”, „secret
de serviciu”, „informaĦii cu caracter confidenĦial a cĆror divulgare ar putea prejudicia securitatea statului”.
4) În Legea cu privire la organele securitĆĦii statului üi
Legea cu privire la Serviciul de Informare üi Securitate,
üi în legile speciale menĦionate urmeazĆ sĆ fie concretizate
definiĦiile „secret de serviciu”, „secret profesional”, „secret de
activitate” üi „secret militar”. Aceste sintagme sunt improprii
prevederilor Legii privind accesul la informaĦie üi pot servi
temei pentru respingerea neîntemeiatĆ a liberului acces la
informaĦie.
5) Legiuitorul nu a concretizat suficient de clar üi explicit
noĦiunea de „subiect al secretului comercial” üi „deĦinĆtor al
secretului comercial”. Stabilirea subiecĦilor legii secretului
comercial este foarte importantĆ pentru determinarea posibilitĆĦilor de acces la informaĦia care o deĦin.
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ANEXE
1. JURISPRUDENŕA
I. Cazul Mihai Taûcć versus Serviciul de InformaŖii
ûi Securitate al Republicii Moldova
A) ConsfinŖirea dreptului privind accesul la informaŖie
Anexa I
HotĆrârea instanĦei de Contencios administrativ a CurĦii
de Apel ChiüinĆu din 24 noiembrie 2006
Dosarul nr. 3-2608/06
HOTąRÂRE
În numele Legii
24 noiembrie 2006
mun. ChiüinĆu
InstanĦa de contencios administrativ a CurĦii de Apel ChiüinĆu
în componenĦĆ:
Preüedintele üedinĦei, judecĆtorul
grefier

Marina Anton
Viorica Onoi

examinând în üedinĦĆ publicĆ, litigiul de contencios administrativ, la cererea de chemare în judecatĆ depusĆ de cĆtre TaücĆ
Mihail cĆtre Serviciul de Informare üi Securitate al Republicii
Moldova privind recunoaüterea dreptului la informaĦie încĆlcat,
obligarea pârâtului de a furniza informaĦia solicitatĆ,
constatĆ:
TaücĆ Mihail a depus cerere de chemare în judecatĆ cĆtre Serviciul de Informare üi Securitate al Republicii Moldova privind recunoaüterea dreptului la informaĦie încĆlcat, obligarea pârâtului de a
furniza informaĦia solicitatĆ.
În motivarea acĦiunii, reclamantul TaücĆ Mihail a indicat cĆ, la
data de 9 iunie 2006 s-a adresat cu o cerere Serviciului de Informare
üi Securitate al Republicii Moldova, prin care a solicitat prezentarea
unei informaĦii privind fondurile arhivistice üi dosarele, care se aflĆ
în depozitul special al Serviciul de Informare üi Securitate al Republicii Moldova, creat conform Legii Fondului Arhivistic al R.M.
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De asemenea, reclamantul a solicitat accesul la dosarele din
perioada anilor 1918-1944, aflate în depozitul special al Serviciul de
Informare üi Securitate al Republicii Moldova, în scopul redactĆrii
unui studiu privind justiĦia în Basarabia în perioada 1918-1944.
MenĦioneazĆ reclamantul cĆ, Serviciul de Informare üi Securitate
al Republicii Moldova, în termenii prevĆzuĦi de lege nu i-a furnizat
informaĦia solicitatĆ, fapt prin care i-a fost încĆlcat dreptul sĆu la
accesul la informaĦie.
Reclamantul TaücĆ Mihail, solicitĆ instanĦei de judecatĆ de a fi
obligat Serviciul de Informare üi Securitate al Republicii Moldova,
sĆ-i fie prezentatĆ informaĦia solicitatĆ üi anume, inventarele fondurilor pĆstrate în depozitul special al SIS-ului, precum üi obligarea
Serviciului de InformaĦie üi Securitate sĆ-i creeze acces la dosarele
aflate în depozitul special al SIS-ului.
Reclamantul TaücĆ Mihail, în üedinĦa de judecatĆ, Ħinând cont de
faptul cĆ la cererea depusĆ de cĆtre acesta i-a fost expediat rĆspuns,
însĆ din considerentele admiterii unei erori de cĆtre petiĦionar în
indicarea adresei sale, rĆspunsul la petiĦie nu i-a fost înmânat, üi-a
modificat pretenĦiile. În partea ce Ħine de recunoaüterea dreptului
la petiĦionare încĆlcat, solicitând doar obligarea pârâtului de a-i
elibera informaĦia menĦionatĆ.
Reprezentantul reclamatului Serviciul de Informare üi Securitate al Republicii Moldova, ĥaran Ala, în üedinĦĆ de judecatĆ a cerut
respingerea acĦiunii ca fiind neîntemeiatĆ.
Drept motiv a indicat faptul, cĆ în arhiva Serviciului nu existĆ
materiale arhivate privind organizarea üi funcĦionarea justiĦiei în
Basarabia în perioada anilor 1918-1944.
La fel a menĦionat cĆ, depozitul special al Serviciului de InformaĦii üi Securitate nu dispune de inventarele fondurilor, fiind mai
mult un depozit de pĆstrare a materialelor documentare arhivate, ce
Ħin de competenĦa Serviciului, stocate în arhivĆ la începutul anilor
90.
În aceeaüi ordine de idei a relatat cĆ, fondurile arhivei sînt constituite din dosare în privinĦa persoanelor concrete, evidenĦa dosarelor
se duce prin intermediul cartotecilor alfabetice nominale a persoanelor respective. La rândul sĆu fiecare dosar se înregistreazĆ în
registru-inventar.
TotodatĆ a fost invocat faptul de cĆtre pârât cĆ, conform Legii
nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de InformaĦii
üi Securitate al RM, art. 6 al. 3, materialele din arhiva Serviciului,
care prezintĆ valoare istoricĆ üi ütiinĦificĆ sînt scoase de la secret üi
sînt remise spre pĆstrare la Arhiva NaĦionalĆ a RM în modul stabilit
de legislaĦie.
Reprezentantul reclamatului a explicat instanĦei de judecatĆ, cĆ
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Serviciului de InformaĦii üi Securitate nu poate sĆ punĆ la dispoziĦia
reclamantului inventarele fondurilor solicitate, deoarece nu dispune
de ele.
Drept urmare, considerĆ cerinĦa lui TaücĆ Mihail neîntemeiatĆ,
dat fiind faptul inexistenĦei informaĦiei solicitate.
Audiind pĆrĦile, studiind materialele dosarului, instanĦa de judecatĆ considerĆ acĦiunea neîntemeiatĆ üi care urmeazĆ a fi respinsĆ
din urmĆtoarele considerente.
În üedinĦa de judecatĆ s-a constatat cĆ, TaücĆ Mihail, la data
de 9 iunie 2006 s-a adresat cu o cerere Serviciului de Informare üi
Securitate al Republicii Moldova, prin care a solicitat prezentarea
unei informaĦii privind fondurile üi dosarele, care se aflĆ în depozitul
special al Serviciul de Informare üi Securitate al Republicii Moldova,
creat conform Legii Fondului Arhivistic al RM.
De asemenea, reclamantul a solicitat accesul la dosarele din
perioada anilor 1918-1944, aflate în depozitul special al Serviciul de
Informare üi Securitate al Republicii Moldova, în scopul redactĆrii
unui studiu privind justiĦia în Basarabia în perioada 1918-1944.
La rîndul sĆu, Serviciul de Informare üi Securitate al Republicii
Moldova, în termenii prevĆzuĦi de lege, a informat reclamantul
despre imposibilitatea punerii la dispoziĦie a materialelor documentate privind organizarea üi funcĦionarea justiĦiei în Basarabia
în perioada anilor 1918-1944, din motivul lipsei lor în arhiva Serviciului
Conform art. 10 p. (1) üi (2) al Legii privind accesul la informaĦie
din 11.05.2000, persoana are dreptul de a solicita furnizorilor de
informaĦii, personal sau prin reprezentanĦii sĆi, orice informaĦie
aflatĆ în posesia altora, cu excepĦiile stabilite de legislaĦie. Dreptul
persoanei de a avea acces la informaĦii, inclusiv la informaĦiile cu
caracter personal, nu poate fi îngrĆdit decât în condiĦiile legii.
Conform art. 11 p. (1) al aceleiaüi legi, furnizorul de informaĦii
este obligat sĆ asigure informarea activĆ, corectĆ üi la timp a cetĆĦenilor asupra chestiunilor de interes public üi asupra problemelor de
interes personal.
Conform art. 21 p. (1) al legii date, persoana care se considerĆ
lezatĆ într-un drept sau interes legitim de cĆtre furnizorul de informaĦii poate ataca acĦiunile acestuia atât pe cale extrajudiciarĆ, cît üi
direct în instanĦa de judecatĆ.
Conform art. 19 al. 2 al actului normativ în cauzĆ, furnizorii de
informaĦii nu pot fi obligaĦi sĆ prezinte probe ale inexistenĦei informaĦiilor nedocumentate.
Astfel, raportând prevederile legii la circumstanĦele cauzei,
instanĦa de judecatĆ, conchide cĆ informaĦia solicitatĆ de reclamant
lipseüte din cadrul arhivei Serviciului de Securitate de InformaĦie
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üi Securitate, or în cazul în care ar fi existat informaĦia solicitatĆ
privind organizarea üi funcĦionarea justiĦiei în Basarabia în perioada anilor 1918-1944, Ħinând cont de valoarea istoricĆ üi ütiinĦificĆ
a ei, a fost transmisĆ spre pĆstrare Arhivei NaĦionale.
În conformitate cu art. 5 al Legii cu privire la secretul de stat
din 17 mai 1994 üi al art. 6 al Legii privind serviciul de InformaĦii
üi Securitate din 23.12.1993, documentele üi materialele ce conĦin
informaĦii referitor la efectivul militar al Serviciului, persoanele ce
îi acordĆ sau i-au acordat în secret sprijin, precum üi informaĦiile
despre organizarea, tactica, metodele üi mijloacele de desfĆüurare
a activitĆĦii operative de investigaĦii de cĆtre Serviciu constituie
secret de stat.
Prin urmare, informaĦia deĦinutĆ de reclamat în arhiva sa este
calificatĆ ca informaĦie ce constituie secret de stat a cĆrei accesibilitate este limitatĆ în cazul dat.
În baza celor expuse, instanĦa de contencios administrativ ajunge
la concluzia respingerii acĦiunii depuse de cĆtre TaücĆ Mihail, ca
neîntemeiatĆ.
În conformitate cu art. art. 238-241 CPC, conform art. art. 27 üi
30 ale Legii contenciosului administrativ, instanĦa de judecatĆ
hotĆrĆüte:
Se respinge acĦiunea depusĆ de cĆtre TaücĆ Mihail cĆtre Serviciul de Informare üi Securitate al Republicii Moldova cu privire la
obligarea furnizĆrii informaĦiei ca fiind neîntemeiate.
HotĆrârea este definitivĆ, însĆ poate fi atacatĆ cu recurs la
Curtea SupremĆ de JustiĦie în termen de 20 zile.
Preüedintele üedinĦei,
judecĆtorul
/ss/

Marina Anton
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Anexa II
Decizia Colegiului civil üi de contencios administrativ al
CurĦii Supreme de JustiĦie din 20 iulie 2007
prima instanĦĆ: M. Anton

dosarul nr. 3r-1262/07

DECIZIE
20 iulie 2007 mun. ChiüinĆu
Colegiul Civil üi de contencios administrativ al CurĦii Supreme
de JustiĦie
în componenĦĆ:
Preüedintele üedinĦei, judecĆtorul Dumitru Visternicean
JudecĆtorii
Ala CobĆneanu, Valeriu Arhip
examinând în üedinĦĆ publicĆ cererea de recurs declaratĆ de cĆtre
Mihail TaücĆ, în pricina civilĆ la cererea de chemare în judecatĆ a
lui Mihail TaücĆ împotriva Serviciului de Informare üi Securitate al
Republicii Moldova cu privire la contestarea actului administrativ,
împotriva hotĆrîrii CurĦii de Apel ChiüinĆu din 24 noiembrie 2006,
prin care acĦiunea a fost respinsĆ
constatĆ:
Mihail TaücĆ a depus cerere de chemare în judecatĆ împotriva
Serviciului de Informare üi Securitate al Republicii Moldova cu
privire la contestarea actului administrativ.
În motivarea acĦiunii reclamantul Mihail TaücĆ a indicat, cĆ el
la 9 iunie 2006 s-a adresat cu cerere cĆtre Serviciul de Informare üi
Securitate R. Moldova, prin care a solicitat prezentarea unei informaĦii privind fondurile arhivistice care se aflĆ în depozitul special
al Serviciului de Informare üi Securitate R. Moldova, creat conform
Legii Fondului Arhivistic al R. Moldova. TotodatĆ, a solicitat de a
avea acces üi la dosarele din perioada a. 1918-1944, aflate în depozitul special al Serviciului de Informare üi Securitate R. Moldova,
în vederea redactĆrii unui studiu privind justiĦia în Basarabia în
perioada a. 1918-1944.
La cererea lui Mihail TaücĆ din 08 iunie 2006, adresatĆ cĆtre
Serviciul de Informare üi Securitate R. Moldova despre informarea
asupra fondurilor de arhivĆ, a dosarelor aflate în depozitele Serviciului de Informare üi Securitate R. Moldova, precum üi sĆ-i fie
permis acces la aceste fonduri, Serviciul de Informare üi Securitate
R. Moldova i-a permis reclamantului rĆspunsul nr. T-137/06 din 07
iulie 2006, rĆspuns, ce de fapt nu conĦine informaĦia obiectivĆ solicitatĆ.
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Cere Mihail TaücĆ de a obliga Serviciul de Informare üi Securitate R. Moldova de a-i elibera informaĦia cu privire la inventarele
fondurilor pĆstrate în depozitul special al Serviciului de Informare
üi Securitate R. Moldova, în special sĆ punĆ la dispoziĦie inventarierile Fondurilor pĆstrate în depozitul Serviciului de Informare üi
Securitate R. Moldova üi sĆ-i creeze acces la dosarele aflate la acest
depozit.
Prin hotĆrîrea CurĦii de Apel ChiüinĆu din 24 noiembrie 2006
acĦiunea a fost respinsĆ.
La 04 iunie 2007 Mihail TaücĆ a depus cerere de recurs împotriva
hotĆrîrii primei instanĦe, cerînd admiterea cererii de recurs, casarea
hotĆrîrii primei instanĦe üi emiterea unei noi hotĆrîri de admitere a
acĦiunii.
Recurentul Mihail TaücĆ în motivarea cererii de recurs a indicat
cĆ, concluziile primei instanĦe sunt în contradicĦie cu circumstanĦele
pricinii üi eronat au fost aplicate prevederile legii materiale.
Recurentul Mihail TaücĆ üi reprezentantul sĆu Elena Belei, în
üedinĦa instanĦei de recurs, recursul declarat au susĦinut, cerînd
admiterea acestuia, casarea hotĆrîrii primei instanĦe üi emiterea
unei noi hotĆrîri cu privire la admitere a acĦiunii.
Reprezentantul intimatului, Serviciului de Informare üi Securitate R. Moldova, Radu Frija, în üedinĦa instanĦei de recurs, a cerut
respingerea recursului üi menĦinerea hotĆrîrii primei instanĦe, pe
care o considerĆ întemeiatĆ üi legalĆ.
Audiind pĆrĦile, studiind materialele dosarului, Colegiul civil üi
de contencios administrativ al CurĦii Supreme de JustiĦie considerĆ
recursul întemeiat üi care urmeazĆ a fi admis cu casarea hotĆrîrii
primei instanĦe üi emiterea unei noi hotĆrîri cu privire la admitere a
acĦiunii din urmĆtoarele considerente.
În conformitate cu art. 417 al. (l) lit. c) CPC, instanĦa de recurs,
dupĆ ce judecĆ recursul, este în drept sĆ admitĆ recursul üi sĆ dea o
nouĆ hotĆrîre fĆrĆ a restitui pricina spre rejudecare, anulînd hotĆrîrea primei instanĦe dacĆ nu este necesar sĆ verifice suplimentar
dovezile prezentate în instanĦĆ de recurs üi dacĆ circumstanĦele
pricinii au fost stabilite de prima instanĦĆ, însĆ normele de drept
material au fost aplicate eronat.
Din actele cauzei rezultĆ cĆ Mihail TaücĆ, în baza Legii privind
accesul la informaĦie, Legii privind Fondul Arhivistic al R. Moldova
a solicitat Serviciului de Informare üi Securitate R. Moldova prezentarea unei informaĦii privind inventarierile Fondurilor ce sunt
pĆstrate în depozitul special al Serviciului de Informare üi Securitate R. Moldova, crearea accesului la dosarele din perioada 19181944, aflate la depozit în vederea redactĆrii unui studiu privind
justiĦia în Basarabia în perioada 1918-1944.
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Serviciul de Informare üi Securitate R. Moldova a informat reclamantul despre imposibilitatea punerii la dispoziĦie a materialelor
documentare solicitate, din motivul lipselor în arhiva Serviciului de
Informare üi Securitate R. Moldova.
Prima instanĦĆ a respins acĦiunea reclamantului, fĆcînd trimitere la art. 19 alin. (2) al Legii privind accesul la informaĦie, art. 5 al
Legii cu privire la secretul de stat üi art. 6 al Legii privind Serviciul
de Informare üi Securitate. În special, instanĦa a concluzionat, cĆ
„informaĦia solicitatĆ de reclamant lipseüte în cadrul arhivei Serviciului de Informare üi Securitate R. Moldova”, or, „în cazul care ar fi
existai, Ħinînd cont de valoarea istoricĆ üi ütiinĦificĆ a ei a fost transmisĆ spre pĆstrare Arhivei NaĦionale”.
Colegiul Civil üi de contencios administrativ al CurĦii Supreme
de JustiĦie conchide, cĆ concluziile primei instanĦe sunt incorecte,
ca rezultat a aplicĆrii eronate a legii materiale, raportate la circumstanĦele cauzei.
Conform art. 4 din Lege privind accesul la informaĦie, nr. 982-XIV
din 11 mai 2005, oricine, în condiĦiile prezentei legi are dreptul de a
cĆuta, de a primi üi de a face cunoscute informaĦiile oficiale.
Conform art. 10 alin. (l) üi (2) al Legii privind accesul la informaĦie nr. 982 din 11 mai 2000, persoana are dreptul de a solicita
furnizorilor de informaĦii, personal sau prin reprezentanĦii sĆi, orice
informaĦii aflate în posesia acestora, cu excepĦiile stabilite de legislaĦie.
Limitarea accesului la informaĦiile oficiale constituie o derogare
cu totul excepĦionalĆ de la principiului liberului acces la categoria
respectivĆ de informaĦii.
Reieüind din prevederile art. 7 din Lege coroborate cu prevederile
art. 54 din ConstituĦia R. Moldova üi art. 10 paragraful 2 CEDGL
restrîngerea dreptului la informaĦie poate avea loc numai dacĆ sunt
întrunite urmĆtoarele exigenĦe: limitarea este prevĆzutĆ de lege; protejeazĆ un interes legitim üi sĆ fie necesarĆ într-o societate democraticĆ.
Raportînd circumstanĦele de fapt la legea materialĆ, se poate
face concluzia, cĆ cerinĦele reclamantului sunt întemeiate, invocate
în limita prevederilor legale, iar informaĦia solicitatĆ are un scop
bine determinat, avînd un caracter pur ütiinĦific:
Reclamantul, Mihail TaücĆ solicitĆ sĆ i se acorde informaĦia referitor la fondurile ce se aflĆ la depozitul Serviciului de Informare üi
Securitate R. Moldova, üi în special la registrele acestor fonduri,
pentru ca ulterior sĆ poate selecta dosarele concrete pentru realizarea studiului.
În acest sens nu poate fi acceptatĆ poziĦia intimatului, susĦinutĆ de prima instanĦĆ, cĆ o asemenea informaĦie lipseüte, sau este
acoperitĆ de Legea cu privire la secretul de stat. Or, singurĆ instanĦĆ
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admite în hotĆrîrea sa o poziĦie contradictorie – informaĦia lipseüte,
iar dacĆ ar fi existat, Ħinînd cont de valoarea istoricĆ üi ütiinĦificĆ a
ei, a fost transmisĆ spre pĆstrare Arhivei NaĦionale.
Mai mult ca atît, reclamantul a probat cu probe incontestabile, cĆ
unele persoane, V. Pasat, Iu. Colesnic, au avut acces la informaĦia
aflatĆ în fondurile din depozitele Serviciului de Informare üi Securitate R. Moldova, utilizînd-o în aceleaüi scopuri.
În caz cĆ reclamantul urma a respecta o careva procedurĆ, stabilitĆ prin lege, pentru a avea acces la informaĦia solicitatĆ, intimatul
urma a-i explica acest lucru propunîndu-i respectarea ei. Or, singur
reclamantul în üedinĦa instanĦei de recurs a confirmat faptul, cĆ este
de acord de a respecta procedura stabilitĆ de lege.
Astfel, reieüind din cele menĦionate, Colegiul Civil üi de contencios administrativ al CurĦii Supreme de JustiĦie conchide cĆ, Mihail
TaücĆ este în drept de a solicita informaĦia despre inventarele fondurilor pĆstrate în depozitul special a Serviciului de Informare üi Securitate R. Moldova, în baza art. 10 alin. (l) üi (2) al Legii privind accesul
la informaĦie nr. 982 din 11 mai 2000. Mai mult ca atît, conform art.
33 al Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova nr. 880
din 22 ianuarie 1992, în stopul garantĆrii drepturilor üi intereselor
legitime ale cetĆĦenilor arhivele de stat, depozitele speciale de stat
üi persoanele juridice deĦinĆtoare de arhive sînt obligate sĆ elibereze
în modul stabilit cetĆĦenilor, pe baza documentelor existente, informaĦii üi extrase din documente.
Colegiul Civil üi de contencios administrativ al CurĦii Supreme
de JustiĦie mai reĦine, cĆ informaĦia solicitatĆ privind inventarierea
dosarelor în fonduri, de cĆtre Mihail TaücĆ nu constituie secret de
stat, prevĆzut de art. 5 al Legii cu privire la secretul de stat, nr. 106
din 17 mai 1994.
Astfel, din considerentele menĦionate üi avînd în vedere faptul
cĆ, circumstanĦele pricinii au fost stabilite de cĆtre prima instanĦa,
însĆ normele de drept material au fost aplicate eronat üi nu este
necesarĆ verificarea suplimentarĆ a cĆrorva dovezi, Colegiul Civil üi
de contencios administrativ al CurĦii Supreme de JustiĦie ajunge la
concluzie de admite recursul, de a casa hotĆrîrea primei instanĦe üi
de emite o nouĆ hotĆrîre, prin care acĦiunea lui Mihail TaücĆ împotriva Serviciului de Informare üi Securitate al Republicii Moldova cu
privire la contestarea actului administrativ de admis.
În conformitate cu art. 417 alin. (l) lit. c), art. 419 CPC, Colegiul
Civil üi de contencios administrativ al CurĦii Supreme de JustiĦie
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decide:
Se admite recursul declarat de cĆtre Mihail TaücĆ.
Se caseazĆ hotĆrîrea CurĦii de Apel ChiüinĆu din 24 noiembrie
2006 în pricina civilĆ la cererea de chemare în judecatĆ a lui Mihail
TaücĆ împotriva Serviciului de Informare üi Securitate al Republicii
Moldova cu privire la contestarea actului administrativ üi se emite o
nouĆ hotĆrîre prin care:
Se admite acĦiunea a lui Mihail TaücĆ împotriva Serviciului de
Informare üi Securitate al Republicii Moldova cu privire la contestarea actului administrativ.
Se obligĆ Serviciului de Informare üi Securitate al Republicii
Moldova sĆ-i punĆ la dispoziĦie lui Mihail TaücĆ inventarierile1
fondurilor ce sunt pĆstrate la depozitul special al Serviciului de
Informare üi Securitate al Republicii Moldova, üi de a-i crea lui
Mihail TaücĆ acces la dosarele aflate la depozitul special al Serviciului de Informare, üi Securitate al Republicii Moldova, din perioada anilor 1918-1944.
Decizia este irevocabilĆ de la pronunĦare.

1

Preüedintele üedinĦei, /ss/
JudecĆtorul
JudecĆtorii
/ss/
/ss/

Ala CobĆneanu
Valeriu Arhip

Copia corespunde originalului

Dumitru Visternicean

Inventarele.

Dumitru Visternicean
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Anexa III
Încheierea Colegiului Civil üi de contencios administrativ
al CurĦii Supreme de JustiĦie din 19 martie 2008
prima instanĦĆ: L. Popova
dosarul nr. 3ds-9/08
instanĦa de recurs: D. Visternicean, E. Fistican, G. Stratulat
ÎNCHEIERE
19 martie 2008

mun. ChiüinĆu

Colegiul Civil üi de contencios administrativ
al CurĦii Supreme de JustiĦie
în componenĦĆ
Preüedintele üedinĦei, judecĆtorul Dumitru Visternicean
JudecĆtorii
Iulia Cimpoi, Sveatoslav Moldovan
examinînd cererea Oficiului de executare Buiucani mun.
ChiüinĆu al departamentului de executare pe lîngĆ Ministerul JustiĦiei al R. Moldova cu privire la explicarea hotĆrîrii judecĆtoreüti
constatĆ:
Mihail TaücĆ a depus cerere de chemare în judecatĆ împotriva
Serviciului de Informare üi Securitate al R. Moldova cu privire la
contestarea actului administrativ.
Prin hotĆrîrea CurĦii de Apel ChiüinĆu din 24 noiembrie 2006
acĦiunea a fost respinsĆ.
Prin decizia CurĦii Supreme de JustiĦie din 20 iulie 2007 a fost
admis recursul declarat de cĆtre Mihail TaücĆ, fiind admisĆ acĦiunea
cu obligarea Serviciului de Informare üi Securitate al R. Moldova sĆ-i
punĆ la dispoziĦie lui Mihail TaücĆ inventarile1 fondurilor ce sunt
pĆstrate la depozitul special al Serviciului de Informare üi Securitate al R. Moldova, üi de a-i crea lui Mihail TaücĆ acces la dosarele
aflate la depozitul special al Serviciului de Informare üi Securitate al
R. Moldova, din perioada anilor 1918-1944.
La 28 ianuarie 2008 Oficiului de executare Buiucani mun.
ChiüinĆu al departamentului de executare pe lîngĆ Ministerul JustiĦiei al R. Moldova a depus cerere cu privire la explicarea executĆrii
deciziei Colegiului Civil üi de contencios administrativ al CurĦii
Supreme de JustiĦie din 20 iulie 2007 üi anume, de a concretiza dacĆ
decizia nominalizatĆ poate sĆ fie consideratĆ executatĆ sau Serviciul
1

Inventarele.
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de InformaĦii üi Securitate R. Moldova urmeazĆ sĆ creeze lui Mihail
TaücĆ acces absolut la toate dosarele aflate la depozitul special al
Serviciului de InformaĦii üi Securitate R. Moldova din perioada
anilor 1918-1944.
Reprezentantul Oficiului de executare Buiucani mun. ChiüinĆu
al departamentului de executare pe lîngĆ Ministerul JustiĦiei al
R. Moldova, Alexandru Tihonovici, reprezentantul Serviciului de
InformaĦii üi Securitate R. Moldova üi Mihail TaücĆ, în üedinĦĆ de
judecatĆ, cererea cu privire la explicarea hotĆrîrii judecĆtoreüti au
susĦinut üi au cerut admiterea acesteia.
Audiind pĆrĦile, studiind materialele dosarului, Colegiul Civil üi
de contencios administrativ al CurĦii Supreme de JustiĦie considerĆ
necesar de a respinge cererea cu privire la explicarea hotĆrîrii judecĆtoreüti urmeazĆ a fi respinsĆ din urmĆtoarele considerente.
În conformitate cu art. 251 alin. (1) CPC, dacĆ sînt necesare explicaĦii referitor la sensul, extinderea sau aplicarea dispozitivului hotĆrîrii sau dacĆ hotĆrîrea cuprinde dispoziĦii contradictorii, instanĦa
emitentĆ poate, la cererea participanĦilor la proces sau a organului
de executare a hotĆrîrii, sĆ dea explicaĦii asupra dispozitivului ori sĆ
omitĆ dispoziĦiile contradictorii farĆ a modifica cuprinsul hotĆrîrii.
În üedinĦa de judecatĆ s-a constatat cĆ, prin hotĆrîrea CurĦii de
Apel ChiüinĆu din 24 noiembrie 2006 a fost respinsĆ acĦiunea lui
Mihail TaücĆ privind obligarea Serviciului de informare üi Securitate RM de a-i elibera informaĦia cu privire la inventĆrile fondurilor
pĆstrate în depozitul special al Serviciului de informare üi Securitate
RM, în special sĆ-i punĆ la dispoziĦie fondurilor pĆstrate în depozitul
Serviciului de Informare üi Securitate al R. Moldova üi de a-i crea
acces la dosarele aflate la acest depozit.
Prin decizia CurĦii Supreme de JustiĦie din 20 iulie 2007 recursul
declarat de cĆtre Mihail TaücĆ a fost admis üi a fost obligat Serviciul de Informare üi Securitate al R. Moldova sĆ-i punĆ la dispoziĦie
lui Mihail TaücĆ inventĆrile fondurilor ce sunt pĆstrate la depozitul
special al Serviciului de Informare üi Securitate al R. Moldova, üi de
a-i crea lui Mihail TaücĆ acces la dosarele aflate la depozitul special
al Serviciului de Informare üi Securitate al R. Moldova, din perioada
anilor 1918-1944.
Colegiul Civil üi de contencios administrativ al CurĦii Supreme de
JustiĦie considerĆ cĆ, în baza art. 79 üi art. 80 al Codului de executare, încetarea procedurii de executare Ħine de competenĦa üefului
oficiului de executare, prin emiterea unei încheieri üi astfel, nu poate
fi soluĦionatĆ prin explicarea hotĆrîrii judecĆtoreüti.
Colegiul Civil üi de contencios administrativ al CurĦii Supreme
de JustiĦie mai reĦine, cĆ Oficiului de executare Buiucani mun.
ChiüinĆu (executorul judecĆtoresc) în procedura cĆruia se aflĆ docu-
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mentul de executare, urmeazĆ a întreprinde toate mĆsurile legale
pentru ca actul supus executĆrii silite, sĆ fie executat în volum
deplin, cu respectarea întocmai a conĦinutului lui. Or, mici executorul judecĆtoresc, nici debitorul nu pot modifica, în procedura de
executare, sensul üi conĦinutul actului spus executĆrii silite.
Din considerentele menĦionate, cererea Oficiului de executare
Buiucani mun. ChiüinĆu al departamentului de executare pe lîngĆ
Ministerul JustiĦiei al R. Moldova cu privire la explicarea hotĆrîrii
judecĆtoreüti urmeazĆ a fi respinsĆ ca fiind neîntemeiatĆ.
În conformitate cu art. art. 269-270 CPC, Colegiul Civil üi de
contencios administrativ al CurĦii Supreme de JustiĦie
dispune:
Se respinge cererea Oficiului de executare Buiucani mun.
ChiüinĆu al departamentului de executare pe lîngĆ Ministerul JustiĦiei al R. Moldova cu privire la explicarea hotĆrîrii judecĆtoreüti.
Încheierea nu se supune nici unei cĆi de atac.
Preüedintele üedinĦei, /ss/
judecĆtorul
JudecĆtorii
/ss/
/ss/
Copia corespunde originalului

Dumitru Visternicean
Iulia Cimpoi
Sveatoslav Moldovan
Dumitru Visternicean
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Anexa IV
Încheierea Colegiului Civil üi de contencios administrativ
al CurĦii Supreme de JustiĦie din 11 iulie 2008
dosarul nr. 3ds-22/08
Prima instanĦĆ: M. Anton
InstanĦa de recurs:
D. Visternicean, A. CobĆneanu, V. Arhip
ÎNCHEIERE
11 iulie 2008

mun. ChiüinĆu

Colegiul Civil üi de contencios administrativ
al CurĦii Supreme de JustiĦie
În componenĦĆ
Preüedintele üedinĦei, judecĆtorul Dumitru Visternicean
JudecĆtorii
Iulia Cimpoi, Sveatoslav Moldovan
examinînd cererea Serviciului de InformaĦii üi Securitate al
Republicii Moldova cu privire la explicarea hotĆrîrii judecĆtoreüti
constatĆ:
Mihail TaücĆ a depus cerere de chemare în judecatĆ împotriva
Serviciului de Informare üi Securitate al Republicii Moldova cu
privire la contestarea actului administrativ.
Prin hotĆrîrea CurĦii de Apel ChiüinĆu din 24 noiembrie 2006
acĦiunea a fost respinsĆ.
Prin decizia CurĦii Supreme de JustiĦie din 20 iulie 2007 a fost
admis recursul declarat de cĆtre Mihail TaücĆ, fiind admisĆ acĦiunea
cu obligarea Serviciului de Informare üi Securitate al Republicii
Moldova sĆ-i punĆ la dispoziĦie lui Mihail TaücĆ inventĆrile fondurilor ce sunt pĆstrate la depozitul special al Serviciului de Informare
üi Securitate al Republicii Moldova, üi de a-i crea lui Mihail TaücĆ
acces la dosarele aflate la depozitul special al Serviciului de Informare üi Securitate al Republicii Moldova, din perioada anilor 19181944.
La 6 mai 2008 Serviciului de InformaĦii üi Securitate al Republicii
Moldova a depus cerere cu privire la explicarea a deciziei Colegiului
Civil üi de contencios administrativ al CurĦii Supreme de JustiĦie
din 20 iulie 2007 üi anume, de a explica dacĆ pentru a crea acces lui
Mihail TaücĆ la dosarele din perioada anilor 1918-1944, aflate în
depozit special al Serviciul de InformaĦii üi Securitate al Republicii
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Moldova, este necesarĆ, sau nu, respectarea condiĦiilor stabilite de
legislaĦie pentru accesul la anumite catigorii de informaĦii.
Reprezentantul Serviciului de InformaĦii üi Securitate al Republicii Moldova, Vadim MoĦarschi, în üedinĦa de judecatĆ, cererea
cu privire la explicarea hotĆrîrii judecĆtoreüti a susĦinut üi a cerut
admiterea acesteia.
Mihail TaücĆ, în üedinĦa instanĦei de judecatĆ, a solicitat respingerea cererii de explicare hotĆrîrii judecĆtoreüti.
Audiind pĆrĦile, studiind materialele dosarului, Colegiul Civil üi
de contencios administrativ al CurĦii Supreme de JustiĦie considerĆ
necesar de a respinge cererea cu privire la explicarea hotĆrîrii judecĆtoreüti urmeazĆ a fi respinsĆ din urmĆtoarele considerente.
În conformitate cu art. 251 alin. (l) CPC, dacĆ sînt necesare explicaĦii referitor la sensul, extinderea sau aplicarea dispozitivului hotĆrîrii sau dacĆ hotĆrîrea cuprinde dispoziĦii contradictorii, instanĦa
emitentĆ poate, la cererea participanĦilor la proces sau a organului
de executare a hotĆrîrii, sĆ dea explicaĦii asupra dispozitivului ori sĆ
omitĆ dispoziĦiile contradictorii fĆrĆ a modifica cuprinsul hotĆrîrii.
În üedinĦa de judecatĆ s-a constatat cĆ, prin hotĆrîrea CurĦii de
Apel ChiüinĆu din 24 noiembrie 2006 a fost respinsĆ acĦiunea lui
Mihail TaücĆ privind obligarea Serviciului de informare üi Securitate al Republicii Moldova de a-i elibera informaĦia cu privire la
inventĆrile1 fondurilor pĆstrate în depozitul special al Serviciului de
informare üi Securitate al Republicii Moldova, în special sĆ-i punĆ la
dispoziĦie fondurilor pĆstrate în depozitul Serviciului de Informare
üi Securitate al Republicii Moldova üi de a-i crea acces la dosarele
aflate la acest depozit.
Prin decizia CurĦii Supreme de JustiĦie din 20 iulie 2007 recursul
declarat de cĆtre Mihail TaücĆ a fost admis üi a fost obligat Serviciul de Informare üi Securitate al Republicii Moldova sĆ-i punĆ la
dispoziĦie lui Mihail TaücĆ inventĆrile2 fondurilor ce sunt pĆstrate
la depozitul special al Serviciului de Informare üi Securitate al
Republicii Moldova, üi de a-i crea lui Mihail TaücĆ acces la dosarele
aflate la depozitul special al Serviciului de Informare üi Securitate al
Republicii Moldova, din perioada anilor 1918-1944.
În cererea Serviciului de InformaĦii üi Securitate al Republicii
Moldova, susĦinutĆ üi în üedinĦa de judecatĆ, se solicitĆ de a explica
„dacĆ pentru a crea acces dlui Mihail TaücĆ la dosarele menĦionate
este necesarĆ sau nu respectarea condiĦiilor stabilite de legislaĦie
pentru accesul la anumite categorii de informaĦii”.
Colegiul Civil üi de contencios administrativ al CurĦii Supreme de
JustiĦie conchide, cĆ instanĦa care a adoptat hotĆrîrea, poate explica
1
2
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hotĆrîrea pronunĦatĆ, la cererea persoanelor interesate, în condiĦiile
art. 251 CPC, fĆrĆ a se implica üi modifica cuprinsul hotĆrîrii.
În acest sens, solicitarea invocatĆ de Serviciul de InformaĦii üi
Securitate al Republicii Moldova Ħine de legalitatea fondului cauzei,
fapt ce nu poate servi pentru o încheiere de explicare a hotĆrîrii.
Mai mult ca atît, în decizia instanĦei, chestiunea pusĆ în discuĦie,
tangenĦial a fost expusĆ. În acest sens realizarea, executarea deciziei instanĦei de recurs Ħine nu de institutul explicĆrii hotĆrîrii, ci de
mecanismul executĆrii deciziei, fapt ce în principiu nu se neagĆ nici
de pĆrĦi.
Din considerentele menĦionate, cererea Serviciului de Informare
üi Securitate al Republicii Moldova cu privire la explicarea hotĆrîrii
judecĆtoreüti urmeazĆ a fi respinsĆ ca fiind neîntemeiatĆ.
În conformitate cu art. art. 269-270 CPC, Colegiul Civil üi de
contencios administrativ al CurĦii Supreme de JustiĦie
dispune:
Se respinge cererea Serviciului de InformaĦii üi Securitate al
Republicii Moldova cu privire la explicarea hotĆrîrii judecĆtoreüti.
Încheierea nu se supune nici unei cĆi de atac.
Preüedintele üedinĦei, /ss/
Dumitru Visternicean
JudecĆtorul
JudecĆtorii
/ss/
Iulia Cimpoi
/ss/
Sveatoslav Moldovan
Copia corespunde originalului
Dumitru Visternicean
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Anexa V
Încheierea Colegiului Civil üi de contencios administrativ
al CurĦii Supreme de JustiĦie din 31 octombrie 2008
dosarul nr. 3ds-37/08
prima instanĦĆ: M. Anton
instanĦa de recurs:
D. Visternicean, A. CobĆneanu, V. Arhip
ÎNCHEIERE
31 octombrie 2008

mun. ChiüinĆu

Colegiul Civil üi de contencios administrativ
al CurĦii Supreme de JustiĦie
în componenĦĆ
Preüedintele üedinĦei, judecĆtorul
Dumitru Visternicean
JudecĆtorii
Ala CobĆneanu, Valeriu Arhip
examinînd cererea Serviciului de InformaĦii üi Securitate al
Republicii Moldova cu privire la explicarea hotĆrîrii judecĆtoreüti
constatĆ
Mihail TaücĆ a depus cerere de chemare în judecatĆ împotriva
Serviciului de Informare üi Securitate al Republicii Moldova cu
privire la contestarea actului administrativ.
Prin hotĆrîrea CurĦii de Apel ChiüinĆu din 24 noiembrie 2006
acĦiunea a fost respinsĆ.
Prin decizia CurĦii Supreme de JustiĦie din 20 iulie 2007 a fost
admis recursul declarat de cĆtre Mihail TaücĆ, fiind admisĆ acĦiunea cu obligarea Serviciului de Informare üi Securitate al Republicii
Moldova sĆ-i punĆ la dispoziĦie lui Mihail TaücĆ inventĆrile1 fondurilor ce sunt pĆstrate la depozitul special al Serviciului de Informare
üi Securitate al Republicii Moldova, üi de a-i crea lui Mihail TaücĆ
acces la dosarele aflate la depozitul special al Serviciului de Informare
üi Securitate al Republicii Moldova, din perioada anilor 1918-1944.
La 24 octombrie 2008 Serviciului de InformaĦii üi Securitate al
Republicii Moldova a depus cerere cu privire la explicarea a deciziei
Colegiului Civil üi de contencios administrativ al CurĦii Supreme de
JustiĦie din 20 iulie 2007 üi anume, de a explica lui Mihail TaücĆ üi
oficiului de executare Buiucani cĆ pentru a avea acces la anumite
1
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informaĦii cu accesibilitate limitatĆ este necesar a respecta condiĦiile stabilite de legislaĦia în vigoare pentru anumite catigorii de
informaĦii.
Reprezentantul Serviciului de InformaĦii üi Securitate al Republicii Moldova – Vadim Motarschi, în üedinĦĆ de judecatĆ, cererea
cu privire la explicarea hotĆrîrii judecĆtoreüti a susĦinut üi a cerut
admiterea acesteia.
Mihail TaücĆ, în üedinĦa instanĦei de judecatĆ, a solicitat respingerea cererii de explicare hotĆrîrii judecĆtoreüti.
Audiind pĆrĦile, studiind materialele dosarului, Colegiul Civil üi
de contencios administrativ al CurĦii Supreme de JustiĦie considerĆ
necesar de a admite cererea cu privire la explicarea hotĆrîrii judecĆtoreüti urmeazĆ a fi respinsĆ din urmĆtoarele considerente.
În conformitate cu art. 251 alin. (1) CPC, dacĆ sînt necesare explicaĦii referitor la sensul, extinderea sau aplicarea dispozitivului hotĆrîrii sau dacĆ hotĆrîrea cuprinde dispoziĦii contradictorii, instanĦa
emitentĆ poate, la cererea participanĦilor la proces sau a organului
de executare a hotĆrîrii, sĆ dea explicaĦii asupra dispozitivului ori sĆ
omitĆ dispoziĦiile contradictorii fĆrĆ a modifica cuprinsul hotĆrîrii.
În conformitate cu art. 251 alin. (2) CPC, explicarea hotĆrîrii este
admisibilĆ dacĆ nu a fost executatĆ üi dacĆ nu a expirat termenul de
executare silitĆ.
În üedinĦa de judecatĆ s-a constatat cĆ, prin hotĆrîrea CurĦii de
Apel ChiüinĆu din 24 noiembrie 2006 a fost respinsĆ acĦiunea lui
Mihail TaücĆ privind obligarea Serviciului de informare üi Securitate al Republicii Moldova de a-i elibera informaĦia cu privire la
inventĆrile1 fondurilor pĆstrate în depozitul special al Serviciului de
informare üi Securitate al Republicii Moldova, în special sĆ-i punĆ la
dispoziĦie fondurilor pĆstrate în depozitul Serviciului de Informare
üi Securitate al Republicii Moldova üi de a-i crea acces la dosarele
aflate la acest depozit, în vederea redactĆrii unui studiu privind
justiĦia în Basarabia în perioada 1918-1944.
Prin decizia CurĦii Supreme de JustiĦie din 20 iulie 2007 recursul
declarat de cĆtre Mihail TaücĆ a fost admis üi a fost obligat Serviciul de Informare üi Securitate al Republicii Moldova sĆ-i punĆ la
dispoziĦie lui Mihail TaücĆ inventĆrile2 fondurilor ce sunt pĆstrate
la depozitul special al Serviciului de Informare üi Securitate al
Republicii Moldova, üi de a-i crea lui Mihail TaücĆ acces la dosarele
aflate la depozitul special al Serviciului de Informare üi Securitate al
Republicii Moldova, din perioada anilor 1918-1944 fĆrĆ a concretiza
1
2

Inventarele.
Inventarele.

122

Mihai TaücĆ, Alexandru PosticĆ

temeiul accesului la informaĦie, fapt ce a dus la confuzii în cadrul
examinĆrii.
În cererea Serviciului de InformaĦii üi Securitate al Republicii
Moldova, susĦinutĆ üi în üedinĦa de judecatĆ, se solicitĆ de a explica
conĦinutul concret al dispozitivului deciziei, dat fiind faptul, cĆ de
cĆtre reclamant se solicitĆ informaĦii ce nu are tangenĦĆ cu studiul
respectiv.
Decizia CurĦii Supreme de JustiĦie în cauzĆ pînĆ la momentul
actual a fost executatĆ parĦial.
Din considerentele menĦionate, üi avînd în vedere faptul cĆ, sunt
necesare explicaĦii referitor la aplicarea dispozitivului deciziei CurĦii
Supreme de JustiĦie din 20 iulie 2007, Colegiul Civil üi de contencios
administrativ al CurĦii Supreme de JustiĦie conchide de a explica
decizia nominalizatĆ dupĆ cum urmeazĆ. Serviciul de InformaĦii üi
Securitate al Republicii Moldova este obligat de a-i pune la dispoziĦie lui Mihail TaücĆ inventarele1 fondurilor üi dosarelor aflate la
depozitul special al Serviciului de InformaĦii üi Securitate al Republicii Moldova ce Ħin de justiĦia în Basarabia din perioada anilor
1918-1944, iar în caz cĆ informaĦia solicitatĆ este grevatĆ de careva
interdicĦii (secretĆ), Mihail TaücĆ va respecta procedura prevĆzutĆ
de legislaĦia în vigoare.
AceastĆ explicaĦie rezultĆ din cererea de chemare în judecatĆ
depusĆ de Mihail TaücĆ üi examinatĆ de prima instanĦĆ üi instanĦa
de recurs prin prisma art. 241 CPC, üi este conformĆ pĆrĦii motivate
a deciziei CurĦii Supreme de JustiĦie din 20 iulie 2007 üi corespunde
prevederilor art. 251 CPC.
În conformitate cu art. art. 269-270 CPC, Colegiul Civil üi de
contencios administrativ al CurĦii Supreme de JustiĦie
dispune:
Se admite cererea Serviciului de InformaĦii üi Securitate al Republicii Moldova privind explicarea deciziei CurĦii Supreme de JustiĦie
din 20 iulie 2007, în pricina civilĆ la cererea de chemare în judecatĆ a
lui Mihail TaücĆ împotriva Serviciului de InformaĦii üi Securitate al
Republicii Moldova cu privire la contestarea actului administrativ.
Se explicĆ decizia CurĦii Supreme de JustiĦie din 20 iulie 2007,
dupĆ cum urmeazĆ, Serviciul de InformaĦii üi Securitate al Republicii Moldova este obligat de a-i pune la dispoziĦie lui Mihail TaücĆ
inventarele fondurilor üi dosarelor aflate la depozitul special al
Serviciului de InformaĦii üi Securitate al Republicii Moldova ce Ħin
de justiĦia în Basarabia din perioada anilor 1918-1944.
1
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În caz cĆ informaĦia solicitatĆ este grevatĆ de careva interdicĦii
(secretĆ), Mihail TaücĆ va respecta procedura prevĆzutĆ de legislaĦia în vigoare.
Încheierea nu se supune nici unei cĆi de atac.
Preüedintele üedinĦei, /ss/
judecĆtorul
/ss/
judecĆtorii
/ss/
Copia corespunde originalului

Dumitru Visternicean
Ala CobĆneanu
Valeriu Arhip
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B) Executarea deciziei judecćtoreûti privind accesul la informaŖie
Anexa VI
Încheierea üefului Oficiului de executare Buiucani, mun.
ChiüinĆu din 24 aprilie 2008
Ministerul JustiĦiei
al Republicii Moldova
Departamentul de Executate
ǺȖțȖȟȠȓȞȟȠȐȜ ȌȟȠȖȤȖȖ
ǾȓȟȝȡȏșȖȘȖ ǺȜșȒȜȐȎ
ǶȟȝȜșțȖȠȓșȪțȩȗ ǲȓȝȎȞȠȎȚȓțȠ
ÎNCHEIERE
24.04.2008

m. ChiüinĆu

ûeful Oficiului de executare Buiucani m. ChiüinĆu, Bezede
Vladimir, examinînd materialele procedurii de executare nr. 13-R
121/08 üi audiind pĆrĦile acestei procedurii de executare,
a constatat:
La 29.08.2007 executorul judecĆtoresc al Oficiului de executare Buiucani m. ChiüinĆu A. Tihonovici, a intentat procedura
de executare a deciziei nr. 3r-1262/07 din 20.07.2007 eliberatĆ de cĆtre Colegiul Civil üi de contencios administrativ al
CurĦii Supreme de JustiĦie, în conformitate cu care s-a dispus:
„...Se obligĆ Serviciul de Informare üi Securitate al Republicii
Moldova sĆ-i punĆ la dispoziĦie lui Mihail TaücĆ inventarierile1
fondurilor ce sunt pĆstrate la depozitul special al Serviciului de
Informare üi Securitate al Republicii Moldova, üi de a-i crea lui
Mihail TaücĆ acces la dosarele aflate la depozitul special al Serviciului de Informare üi Securitate al Republicii Moldova, din perioada
anilor 1918-1944”.
Din materialele procedurii de executare rezultĆ cĆ debitorul, în
mod benevol executĆ cerinĦele deciziei sus indicate în ce priveüte
punerea la dispoziĦie lui Mihail TaücĆ inventarierile fondurilor ce
sunt pĆstrate la depozitul special al SIS al RM.
În ce priveüte crearea lui Mihail TaücĆ accesului la dosarele
aflate la depozitul special al Serviciului de Informare üi Securitate
al Republicii Moldova, din perioada anilor 1918-1944, decizia sus
indicatĆ nu se executĆ.
Reprezentantul SIS al RM Dl Frija Radu, fiind audiat în üedinĦĆ,
1
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a comunicat cĆ serviciul nu acceptĆ accesul D-lui M. TaücĆ la unele
dosare penale de arhivĆ solicitate, motivînd cĆ refuzul este impus de
stipulĆrile legislaĦiei în vigoare, ce reglementeazĆ accesul la informaĦia cu caracter personal.
Creditorul TaücĆ Mihail fiind prezent în üedinĦa a solicitat executarea întocmai deciziei indicate mai sus üi a declarat cĆ nu este de
acord categoric cu argumentele invocate de cĆtre reprezentantul SIS
al RM.
Avînd în vedere faptul, cĆ decizia indicatĆ mai sus este în vigoare,
iar demersul executorului judecĆtoresc privind explicarea deciziei
înaintat la 28.01.2008 a fost respins de cĆtre Colegiul Civil üi de
contencios administrativ al CurĦii Supreme de JustiĦie prin încheierea din 19.03.2008, debitorul Serviciul de InformaĦii üi Securitate
al Republicii Moldova urmeazĆ sĆ execute întocmai cerinĦele deciziei
în cauzĆ.
Reprezentantul SIS al RM a solicitat acordarea serviciului unui
termen suplimentar pentru îndeplinirea întocmai cerinĦelor deciziei
nominalizate mai sus, deoarece este necesar de a coordona executarea cu funcĦionarii responsabili de gestionarea üi pĆstrarea dosarelor respective.
În temeiul art. art. 25, 58; 149 alin. (4) ale Codului de Executare
al RM,
dispun:
1. Serviciul de InformaĦii üi Securitate al Republicii Moldova,
în termen de pînĆ la data de 30.04.2008, sĆ comunice Oficiului de
executare Buiucani despre data numitĆ pentru crearea lui Mihail
TaücĆ accesului la dosarele aflate la depozitul special al Serviciului
de Informare üi Securitate al Republicii Moldova, din perioada anilor
1918-1944.
2. Serviciul de InformaĦii üi Securitate al Republicii Moldova,
se acordĆ un termen suplimentar – pînĆ la data de 20.05.2008
pentru executarea întocmai a cerinĦelor deciziei nr. 3r-1262/07 din
20.07.2007 eliberatĆ de cĆtre Colegiul Civil üi de contencios administrativ al CurĦii Supreme de JustiĦie.
3. A expedia, în termen de trei zile, copia încheierii pentru executare debitorului, iar creditorului pentru informaĦie.
Încheierea poate fi atacatĆ în JudecĆtoria Buiucani în termen de
10 zile.
ûeful Oficiului

/ss/

Copia corespunde originalului:

Bezede Vladimir
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Anexa VII
HotĆrârea judecĆtoriei Buiucani, mun. ChiüinĆu, din 23
mai 2008
HOTąRÎRE
În numele Legii
23 mai 2008
JudecĆtoria Buiucani mun. ChiüinĆu
InstanĦa compusĆ din:
Preüedintele üedinĦei
Grefier

mun. ChiüinĆu
Aliona Danilov
Liudmila Cebotari

A judecat în üedinĦa de judecatĆ recursul Serviciului de InformaĦii
üi Securitate al Republicii Moldova la încheierea üefului Oficiului de
Executare Buiucani din 24 aprilie 2008.
a constatat:
Serviciului de InformaĦii üi Securitate al Republicii Moldova a
înaintat recurs la încheierea üefului Oficiului de Executare Buiucani din 24 aprilie 2008, menĦionînd cĆ Colegiul Civil üi de Contencios Administrativ al CurĦii Supreme de JustiĦie a admis acĦiunea
lui M. TaücĆ cĆtre SIS RM,acesta din urmĆ fiind obligat sĆ punĆ la
dispoziĦia reclamantului inventarele fondurilor üi de a-i crea acces
la dosarele din depozitul special al SIS RM din perioada anilor 19181944.
AceastĆ decizie se executĆ în mod benevol începînd cu 16.08.2007.
La 24.04.2008 üeful OE Buiucani a emis o încheiere în cadrul
procedurii de executare prin care a dispus ca SIS RM pînĆ la data de
30. 04.2008 sĆ comunice organului de executare data numitĆ pentru
crearea accesului la dosarele aflate în depozitul special al SIS RM
lui M. TaücĆ, precum üi a acordat termen pînĆ la 20.05.2008 pentru
executarea întocmai a cerinĦelor deciziei.
SIS RM este disponibil de a pune la dispoziĦia lui TaücĆ M. dosarele solicitate în momentul în care acesta va îndeplini condiĦiile
de acces la informaĦia care constituie categorie specialĆ de date cu
caracter personal, care sunt prevĆzute de art. 7 din Legea nr. 17-XVI
din 15.02.2007 cu privire la protecĦia datelor cu caracter personal.
ConsiderĆ cĆ executorul judecĆtoresc neîntemeiat a menĦionat în
încheiere cĆ nu se executĆ prevederile deciziei din 20.07.2007. SIS
RM considerĆ cĆ nu în zadar în decizia sus-menĦionatĆ sunt stipulate douĆ prevederi diferite üi anume „sĆ-i punĆ la dispoziĦia,, lui
TaücĆ inventarele fondurilor üi de a-i crea acces „la dosarele din
depozitul special al SIS RM din perioada anilor 1918-1944. În baza
celor expuse SIS RM considerĆ cĆ executĆ întocmai decizia din
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20.07.2007, emisĆ de cĆtre Colegiul Civil üi de Contencios Administrativ al CurĦii Supreme de JustiĦie, iar încheierea üefului OE Buiucani, m. ChiüinĆu este neîntemeiatĆ.
Reprezentantul SIS RM a susĦinut recursul înaintat.
Reprezentantul OE Buiucani, ChiüinĆu, a lĆsat la discreĦia
instanĦei luarea hotîrĆrii, menĦionînd cĆ OE Buiucani, ChiüinĆu
întreprinde toate mĆsurile privind executarea hotĆrîrilor judecĆtoreüti.
M. TaücĆ considerĆ cĆ SIS RM urmeazĆ sĆ execute întocmai
Decizia CurĦii Supreme de JustiĦie. PînĆ în prezent nu i s-a pus la
dispoziĦie numĆrul de dosare penale solicitate. ConsiderĆ cĆ SIS
RM neîntemeiat nu executĆ Decizia, cerînd neîntemeiat de la el a
consimĦĆmîntului scris al subiecĦilor datelor cu caracter personal
sau al succesorilor acestora.
Audiind participanĦii la proces,studiind materialele procedurii
executorii, instanĦa gĆseüte recursul SIS RM la încheierea OE Buiucani, ChiüinĆu, din 24.04.2008 întemeiat.
Astfel instanĦa considerĆ cĆ SIS RM executĆ benevol decizia
Colegiul Civil üi de Contencios Administrativ al CurĦii Supreme de
JustiĦie.
InstanĦa gĆseüte întemeiatĆ cerinĦa SIS RM faüĆ de M. TaĦcĆ de
a respecta condiĦiile de acces la informaĦia care constituie categorie
specialĆ de date cu caracter personal, care sunt prevĆzute de art. 7
din Legea nr. 17-XVI din 15.02.2007 cu privire la protecĦia datelor
cu caracter personal.
Numai în astfel de condiĦii M. TaücĆ poate avea acces la dosarele
menĦionate, care fac parte din categoria specialĆ de date cu caracter
personal.
În situaĦia creatĆ nu se poate de concluzionat cĆ SIS RM nu
executĆ neîntemeiat, întocmai Decizia Colegiului Civil üi de Contencios Administrativ al CurĦii Supreme de JustiĦie din 20.07.2007.
În baza celor expuse mai sus, üi în conformitate cu art. 160 CE R.
Moldova. InstanĦa de judecatĆ
dispune:
Se anuleazĆ încheierea ûefului Oficiului de Executare Buiucani din 24.04.2008 emisĆ în cadrul procedurii de executare 13-R
121/2008 ca fiind neîntemeiatĆ.
HotĆrîrea cu drept de recurs în Curtea de Apel ChiüinĆu în curs
de 20 zile.
JudecĆtor

/ss/

Aliona Danilov
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Anexa VIII
Decizia Colegiului Civil al CurĦii de Apel ChiüinĆu din 11
septembrie 2008
Dosarul nr. 2r-836/08

JudecĆtorul A. Daniiov
DECIZIE

11 septembrie 2008

mun. ChiüinĆu

Colegiul Civil al CurĦii de Apel ChiüinĆu
în componenĦĆ:
Preüedintele üedinĦei, judecĆtorul
M. Ciugureanu
JudecĆtorii
A. GavriliĦa üi M. Guzun
Grefierul
A. Doibani
examinând în üedinĦĆ publicĆ recursul declarat de cĆtre TaücĆ
Mihail, în pricina civilĆ la cererea de recurs a Serviciului de InformaĦii üi Securitate al RM privind contestarea actelor executorului
judecĆtoresc, împotriva hotĆrârii JudecĆtoriei Buiucani, mun.
ChiüinĆu din 23 mai 2008, prin care cererea a fost admisĆ,
constatĆ:
Serviciul de InformaĦii üi Securitate al RM a depus cerere de
recurs împotriva Oficiului de Executare Buiucani, mun. ChiüinĆu,
solicitând anularea încheierii din 24.04.2008 pe dosarul de executare nr. 13R-121/08.
În motivarea cererii a indicat cĆ, prin decizia Colegiului Civil üi
de Contencios Administrativ al CurĦii Supreme de JustiĦie din 20
iulie 2007 a fost admisĆ acĦiunea în contencios administrativ a lui
TaücĆ Mihail cĆtre Serviciul de InformaĦii üi Securitate, acesta din
urmĆ fiind obligat sĆ punĆ la dispoziĦia reclamantului inventarele
fondurilor üi de a-i crea acces la dosarele din depozitul special al
Serviciului de InformaĦii üi Securitate al Republicii Moldova din
perioada anilor 1918-1944.
Serviciul de InformaĦii üi Securitate executĆ în mod benevol
decizia menĦionatĆ.
Începând cu 16 august 2007, lui TaücĆ M. i-au fost puse la dispoziĦie toate registrele de inventariere a fondului dosarelor penale
iniĦiate în privinĦa persoanelor condamnate din motive politice,
precum üi unele dosare penale care au fost puse la dispoziĦia publicului anterior, au fost create condiĦii pentru studierea dosarelor üi
efectuarea unor însemnĆri, i-au fost eliberate copii de pe unele materiale üi i s-a permis copierea datelor de identificare ale persoanelor
supuse represiunilor politice.
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La 24.04.2008, üeful Oficiului de executare Buiucani a emis o
încheiere pe dosarul de executare nr. 13-R 121/08 prin care a dispus
ca SIS al RM sĆ comunice pînĆ pe 30 aprilie 2008 Oficiului de executare Buiucani data numitĆ pentru crearea accesului la dosarele
aflate în depozitul special al SIS al RM lui TaücĆ M., precum üi a
acordat termen pînĆ la 20 mai 2008 pentru executarea întocmai a
cerinĦelor deciziei.
Mai indicĆ cĆ, SIS al RM este disponibil de a pune la dispoziĦia lui
TaücĆ M. dosarele solicitate în momentul în care acesta va îndeplini
condiĦiile de acces la informaĦia care constituie categorie specialĆ de
date cu caracter personal, care sunt prevĆzute de art. 7 din Legea
nr. 17-XVI din 15.02.2007 cu privire la protecĦia datelor cu caracter
personal. ConsiderĆ cĆ executorul judecĆtoresc neîntemeiat a menĦionat în încheiere cĆ nu se executĆ prevederile deciziei din 20.07.2007
üi nu în zadar în decizia sus-menĦionatĆ sunt stipulate douĆ prevederi diferite si anume sĆ-i punĆ la dispoziĦia lui TaücĆ inventarele
fondurilor üi de a-i crea acces la dosarele din depozitul special al SIS
al RM din perioada anilor 1918-1944.
ConsiderĆ cĆ executĆ întocmai decizia din 20.07.2007, emisĆ de
cĆtre Colegiul Civil üi de Contencios Administrativ al CurĦii Supreme
de JustiĦie, iar încheierea üefului OE Buiucani, mun. ChiüinĆu este
neîntemeiatĆ, solicitând anularea acesteia.
Prin hotĆrârea JudecĆtoriei Buiucani, mun. ChiüinĆu din 23
mai 2008 cererea de recurs a Serviciului de InformaĦii üi Securitate al RM a fost admisĆ, dispunându-se anularea încheierii ûefului
Oficiului de Executare Buiucani din 24.04.2008.
TaücĆ Mihail a depus recurs împotriva hotĆrârii primei instanĦe,
cerând admiterea recursului, casarea hotĆrârii primei instanĦe üi
emiterea unei noi hotĆrâri cu privire la respingerea cererii SIS al RM.
Recurentul TaücĆ Mihail în motivarea recursului a indicat cĆ,
prima instanĦĆ a interpretat eronat legea, iar concluziile expuse în
hotĆrîre sunt în contradicĦie cu circumstanĦele pricinii, care nu au
fost constatate üi elucidate pe deplin.
Recurentul TaücĆ Mihail în üedinĦa instanĦei de recurs a susĦinut
recursul üi a cerut admiterea acestuia cu casarea hotĆrârii primei
instanĦe üi emiterea unei noi hotĆrâri cu privire la respingerea
cererii de recurs SIS al RM ca nefiind întemeiatĆ.
Executorul judecĆtoresc Tihonovici A. în üedinĦa instanĦei de
recurs a solicitat admiterea recursului, cu casarea hotĆrârii primei
instanĦe üi emiterea unei noi hotĆrâri cu privire la respingerea
cererii de recurs SIS al RM ca nefiind întemeiatĆ.
Reprezentantul intimatului SIS al RM – MoĦarschi V., în üedinĦa
instanĦei de recurs a cerut respingerea recursului üi menĦinerea
hotĆrârii primei instanĦe.
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Audiind pĆrĦile üi studiind materialele dosarului, Colegiul Civil
considerĆ recursul întemeiat üi care urmeazĆ a fi admis cu casarea
hotĆrârii primei instanĦe üi emiterea unei noi hotĆrâri cu privire la
respingerea cererii din urmĆtoarele considerente.
Conform prevederilor art. 417(1) lit. c) CPC, instanĦa de recurs
dupĆ ce judecĆ recursul este în drept sĆ admitĆ recursul üi sĆ dea o
nouĆ hotĆrâre fĆrĆ a restitui pricina spre rejudecare, anulând hotĆrârea primei instanĦe dacĆ nu este necesar sĆ verifice suplimentar
dovezi prezentate în instanĦa de recurs üi dacĆ circumstanĦele
pricinii au fost stabilite de prima instanĦĆ, însĆ normele de drept
material au fost aplicate eronat.
În üedinĦa de judecatĆ s-a constatat cĆ, prin decizia Colegiului
Civil üi de Contencios Administrativ al CurĦii Supreme de JustiĦie
din 20.07.2007 a fost admis recursul declarat de cĆtre TaücĆ Mihail,
casatĆ hotĆrîrea CurĦii de Apel ChiüinĆu din 24.11.2006 üi emisĆ
o nouĆ hotĆrîre, potrivit cĆreia a fost admisĆ acĦiunea lui TaücĆ
Mihail cĆtre Serviciul de InformaĦii üi Securitate, cu obligarea SIS
al RM sĆ punĆ la dispoziĦie lui TaücĆ Mihail inventarele fondurilor
ce sunt pĆstrate la depozitul special al SIS al RM üi de a-i crea acces
la dosarele din depozitul special al SIS al RM din perioada anilor
1918-1944.
TotodatĆ, s-a stabilit cĆ SIS al RM nu executĆ întocmai decizia
nominalizatĆ, nu a pus la dispoziĦia lui TaücĆ Mihail numĆrul de
dosare penale solicitate, adicĆ nu-i creeazĆ acces la ele.
În legĆturĆ cu aceasta, la sesizarea lui TaücĆ M., prin încheierea ûefului Oficiului de Executare Buiucani, mun. ChiüinĆu din
24.04.2008, SIS al RM a fost obligat sĆ comunice pînĆ pe 30 aprilie
2008 Oficiului de Executare Buiucani data numitĆ pentru crearea
lui TaücĆ Mihail a accesului la dosarele aflate în depozitul special
al SIS al RM, din perioada anilor 1918-1944, precum üi i s-a acordat
termen SIS al RM pînĆ la 20 mai 2008 pentru executarea întocmai a
cerinĦelor deciziei Colegiului Civil üi de Contencios Administrativ al
CurĦii Supreme de JustiĦie din 20.07.2007.
Faptul neexecutĆrii de cĆtre SIS al RM a deciziei Colegiului Civil
üi de Contencios Administrativ al CurĦii Supreme de JustiĦie din
20.07.2007 în partea creĆrii lui Mihai TaücĆ a accesului la dosarele aflate la depozitul special al SIS al RM din perioada anilor
1918-1944, îl denotĆ rĆspunsurile date ultimului: nr. F-301/07 din
26.09.2007 üi nr. AD/622 din 10.04.2008, prin care i-a fost refuzat
punerea la dispoziĦie a dosarelor solicitate la 28.08.2007, 25.09.2007
üi 13.11.2007; nr. T-214/08 din 15.05.2008, prin care a fost înütiinĦat
cĆ i se va pune la dispoziĦie doar un dosar din cele 3 solicitate la
04.04.2008.
Respectiv, Colegiul civil considerĆ cĆ nu se poate concluziona
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despre o executare benevolĆ a deciziei Colegiului Civil üi de Contencios Administrativ al CurĦii Supreme de JustiĦie din 20.07.2007,
întrucît într-o perioadĆ de 10 luni, din cele 33 dosare solicitate de
TaücĆ Mihail pentru cercetare, SIS al RM i-a pus la dispoziĦie doar
2 dosare.
Mai mult ca atît, nu poate fi reĦinutĆ referinĦa SIS al RM la prevederile art. 7 al Legii nr. 17-XIV din 15.02.2007 cu privire la protecĦia
datelor cu caracter personal, ca fiind lipsitĆ de relevanĦĆ, deoarece
dosarele pe care le-a solicitat TaücĆ M. nu se încadreazĆ în categoria
celor cu caracter special, întrucît dosarele respective nu sunt dosare
penale, üi deci informaĦia ce se conĦine în ele nu se referĆ la condamnĆri penale, deoarece persoanele respective au fost supuse represiunilor politice, fiind apoi reabilitate, astfel încît aceste dosare au fost
excluse din categoria dosarelor penale.
Astfel, fiind stabilit cu certitudine prin probele prezentate faptul
cĆ decizia Colegiului Civil üi de Contencios Administrativ al CurĦii
Supreme de JustiĦie din 20.07.2007 în partea creĆrii lui Mihai TaücĆ
a accesului la dosarele aflate la depozitul special al SIS al RM din
perioada anilor 1918-1944 nu se executĆ, Colegiul civil considerĆ cĆ
ûeful Oficiului de Executare Buiucani, mun. ChiüinĆu prin încheierea din 24.04.2008 întemeiat i-a acordat SIS al RM termen suplimentar pentru executarea întocmai a cerinĦelor deciziei Colegiului
Civil üi de Contencios Administrativ al CurĦii Supreme de JustiĦie
din 20.07.2007 în aceastĆ parte.
Respectiv, concluzia primei instanĦe privind temeinicia cerinĦelor
SIS al RM despre anularea încheierii ûeful Oficiului de Executare
Buiucani, mun. ChiüinĆu din 24.04.2008, Colegiul civil o considerĆ
greüitĆ.
Din considerentele menĦionate üi având în vedere faptul cĆ,
circumstanĦele pricinii au fost stabilite de cĆtre prima instanĦĆ,
însĆ normele de drept material au fost aplicate eronat üi nu este
necesarĆ verificarea suplimentarĆ a cĆrorva dovezi, Colegiul Civil
ajunge la concluzia de a admite recursul, de a casa hotĆrârea primei
instanĦe üi de a emite o nouĆ hotĆrâre, prin care cererea Serviciului
de InformaĦii üi Securitate al RM privind anularea încheierii ûefului
Oficiului de Executare Buiucani din 24.04.2008, de respins.
În conformitate cu art. 417 al.(1) lit. c), art. 419 CPC, Colegiul
civil
decide:
Se admite recursul declarat de cĆtre TaücĆ Mihail.
Se caseazĆ hotĆrârea JudecĆtoriei Buiucani, mim. ChiüinĆu din
23 mai 2008 în pricina civilĆ la cererea de recurs a Serviciului de
InformaĦii üi Securitate al RM privind contestarea actelor executorului judecĆtoresc üi se emite o nouĆ hotĆrâre prin care:
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Se respinge cererea de recurs a Serviciului de InformaĦii üi Securitate al RM privind anularea încheierii ûefului Oficiului de Executare Buiucani din 24.04.2008.
Decizia este irevocabilĆ de la pronunĦare.
Preüedintele üedinĦei

/ss/

M. Ciugureanu

JudecĆtorii

/ss/
/ss/

A. GavriliĦa
M. Guzun

133

Accesul la arhive în Republica Moldova

II. Cazul Vasile Voinovan versus Arhiva
raionului Strćûeni
Anexa IX
Încheierea judecĆtoriei StrĆüeni din 30 noiembrie 2006
ÎNCHEIERE
30 noiembrie 2006

or. StrĆüeni

JudecĆtorul JudecĆtoriei StrĆüeni, Dumitru Mârzenco, studiind
cererea de chemare în judecatĆ înaintatĆ de Voinovan Vasile cĆtre
üeful arhivei r-lui StrĆüeni Smericinscaia Liudmila cu privire la
asigurarea accesului la informaĦie üi repararea prejudiciului moral
constatĆ:
Reclamantul a înaintata prezenta cerere în judecatĆ, prin care
solicitĆ obligarea üefului arhivei r-lui StrĆüeni de a elibera informaĦie conform cererii depuse la 02.11.2006 la arhiva r-lui StrĆüeni privind eliberarea de acte cu privire la deposedarea de avere a
persoanei represate Voinovan Mihail. TotodatĆ, reclamantul solicitĆ
încasarea prejudiciului moral în sumĆ de 500000 lei.
În motivarea cererii reclamantul indicĆ, cĆ a înaintat cererea
susmenĦionatĆ la arhiva r-lui StrĆüeni, însĆ üefa arhivei refuzĆ neîntemeiat eliberarea informaĦiei solicitate.
Studiind cererea de chemare în judecatĆ üi înscrisurile anexate,
judecĆtorul considerĆ cĆ, este necesarĆ restituirea acesteia din
urmĆtoarele considerente.
În conformitate cu art. 170 al.(1) lit. a) CPC, judecĆtorul restituie cererea de chemare în judecatĆ dacĆ reclamantul nu a respectat
procedura de soluĦionare prealabilĆ a pricinii pe calea extrajudiciarĆ, prevĆzutĆ de lege pentru categoria respectivĆ de pricini sau
de contractul pĆrĦilor.
Prezentul litigiu este un litigiu de contencios administrativ,
deoarece pîrîta ca üefa arhivei r-lui StrĆüeni este funcĦionar public
al autoritĆĦii publice locale iar obiectul prezentei acĦiuni se reduce la
nesoluĦionarea în termenul legal a unei cereri referitoare la un drept
recunoscut de lege, care potrivit al (2) art. 3 al Legii Contenciosului
Administrativ este obiect al acĦiunii în contencios administrativ.
Conform art. 14 al. (1) üi (2) al Legii contenciosului administrativ,
persoana care se considerĆ vĆtĆmatĆ într-un drept al sĆu, recunoscut
de lege, printr-un act administrativ va solicita, printr-o cerere prealabilĆ, autoritĆĦii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data
comunicĆrii actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia, în
cazul în care legea nu dispune altfel.
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(2) în cazul în care organul emitent are un organ ierarhic superior, cererea prealabilĆ poate fi adresatĆ, la alegerea petiĦionarului,
fie organului emitent, fie organului ierarhic superior dacĆ legislaĦia
nu prevede altfel.
Conform art. 16 al. (1) al Legii contenciosului administrativ,
persoana care se considerĆ vĆtĆmatĆ într-un drept al sĆu, recunoscut de lege, printr-un act administrativ üi nu este mulĦumitĆ
de rĆspunsul primii la cererea prealabilĆ sau nu a primit nici un
rĆspuns în termenul prevĆzut de lege este în drept sĆ sesizeze instanĦa
de contencios administrativ competentĆ pentru anularea, în tot sau
în parte, a actului respectiv üi repararea pagubei cauzate.
Din cererea de chemare în judecatĆ üi înscrisurile anexate
urmeazĆ cĆ, Voinovan Vasile nu a respectat procedura prealabilĆ de
‚soluĦionare a litigiului potrivit ci prevederile art. 14 al Legii Contenciosului administrativ.
Astfel, din considerentele menĦionate üi având în vedere faptul
cĆ, n-a fost respectatĆ procedura de soluĦionare prealabilĆ a litigiului în cauzĆ, judecĆtorul ajunge la concluzia de a restitui cererea
de chemare în judecatĆ reclamantului Voinovan Vasile.
În conformitate cu art. 170 al. (1) lit. a), art. art. 269-270 CPC.
dispune:
Se restituie cererea de chemare în judecatĆ înaintatĆ de Voinovan
Vasile cĆtre üeful arhivei r-lui StrĆüeni Smericinscaia Liudmila cu
privire la asigurarea accesului la informaĦie üi repararea prejudiciului moral.
Se remite reclamantului Voinovan Vasile încheierea în cauzĆ üi
cererea de chemare în judecatĆ împreunĆ cu materialele anexate.
Se recomandĆ depunĆtorului cererii de a se adresa pentru soluĦionarea pretenĦiilor expuse în cerere potrivit cu prevederile art. 14 al
Legii Contenciosului administrativ.
Se explicĆ cĆ, restituirea cererii de chemare în judecatĆ nu
exclude posibilitatea adresĆrii repetate în judecatĆ a aceluiaüi reclamant, cu aceeaüi acĦiune, împotriva aceluiaüi pârât, cu acelaüi obiect
üi aceleaüi temeiuri dacĆ reclamantul a lichidat încĆlcĆrile.
Încheierea poate fi atacatĆ cu recurs la Curtea de Apel ChiüinĆu
în termen de 15 zile, prin intermediul JudecĆtoriei StrĆüeni.
JudecĆtorul

/ss/

Dumitru Mârzenco
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Anexa X
Decizia Colegiului Civil al CurĦii de Apel ChiüinĆu din 29
martie 2007
Dosarul nr. 2r-…/07 JudecĆtorul D. Mârzenco
DECIZIE
29 martie 2007

mun. ChiüinĆu

Colegiul Civil al CurĦii de Apel ChiüinĆu
În componenĦĆ:
Preüedintele üedinĦei, judecĆtorul
Mihail Ciugureanu
JudecĆtorii
Ana GavriliĦa, Marina Anton
examinând în üedinĦĆ publicĆ recursul declarat de cĆtre Vasile
Voinovan, în pricina civilĆ la cererea de chemare în judecatĆ a lui
Vasile Voinovan împotriva arhivei raionului StrĆüeni cu privire la
asigurarea accesului la informaĦie üi repararea prejudiciului moral
împotriva încheierii JudecĆtoriei StrĆüeni din 30 noiembrie 2006,
prin care cererea a fost restituitĆ,
constatĆ:
Vasile Voinovan a depus cerere de chemare în judecatĆ împotriva
arhivei raionului StrĆüeni cu privire la asigurarea accesului la informaĦie üi repararea prejudiciului moral.
În motivarea acĦiunii reclamantul Vasile Voinovan a indicat,
cĆ la 02 noiembrie 2006 s-a adresat cu cerere la arhiva raionului
StrĆüeni privitor la eliberarea actelor privind confirmarea faptului
deposedĆrii de avere a persoanelor supuse represiunilor politice a
lui Mihail Voinovan. MenĦioneazĆ reclamantul cĆ üefa arhivei raionului StrĆüeni a refuzat neîntemeiat eliberarea informaĦiei solicitate. ConsiderĆ refuzul de a i se elibera actele solicitate neîntemeiat
üi ilegal, fapt care a üi servit temei pentru a se adresa cu cerere de
chemare în judecatĆ.
Prin încheierea JudecĆtoriei StrĆüeni din 30 noiembrie 2006
cererea depusĆ de cĆtre Vasile Voinovan a fost restituitĆ reclamantului, pe motiv cĆ acesta nu a respectat ordinea prealabilĆ de soluĦionare a litigiului.
Vasile Voinovan a declarat recurs împotriva încheierii primei
instanĦe, cerând admiterea recursului, casarea integralĆ a încheierii primei instanĦe üi emiterea unei noi încheieri prin care cererea
nominalizatĆ sĆ fie admisĆ pentru judecare în fond.
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Recurentul în motivarea recursului a indicat, cĆ instanĦa de judecatĆ nemotivat üi ilegal a restituit cererea de chemare în judecatĆ
depusĆ de Vasile Voinovan împotriva arhivei raionului StrĆüeni cu
privire la asigurarea accesului la informaĦie üi repararea prejudiciului moral.
Recurentul Vasile Voinovan, în üedinĦa instanĦei de recurs, a
susĦinut recursul üi a cerut admiterea acestuia cu casarea integralĆ
a încheierii primei instanĦe üi restituirea pricinii spre rejudecare în
primĆ instanĦĆ.
Reprezentantul intimatului, Ion FrunzĆ, în üedinĦa instanĦei de
recurs a cerut respingerea recursului üi menĦinerea încheierii primei
instanĦe, pe care o considerĆ întemeiata üi legalĆ.
Reprezentantul intimatului, arhivei raionului StrĆüeni, fiind
legal citat despre locul, data üi ora judecĆrii cauzei üi cu referire la
prevederile art. 414 al. (1) CPC s-a dispus judecarea cauzei în lipsa
lui.
Audiind pĆrĦile, studiind materialele dosarului, Colegiul Civil
considerĆ recursul întemeiat üi care urmeazĆ a fi admis cu casarea
integralĆ a încheierii primei instanĦe üi restituirea pricinii spre rejudecare în primĆ instanĦĆ din urmĆtoarele considerente.
În conformitate cu art. 427 lit. b) CPC, instanĦa de recurs, dupĆ
ce examineazĆ recursul împotriva încheierii, este în drept sĆ admitĆ
recursul üi sĆ caseze integral sau parĦial încheierea, restituind
pricina spre judecare în primĆ instanĦĆ.
InstanĦa de fond greüit a motivat încheierea în temeiul art. 14 al
Legii contenciosului administrativ privitor la soluĦionarea prealabilĆ a litigiului, deoarece Legea cu privire la accesul la informaĦie nu
prevede o astfel de cale de soluĦionare preventivĆ a litigiului.
În astfel de circumstanĦe, considerĆ Colegiul Civil, nu pot fi reĦinute argumentele invocate de cĆtre intimaĦi üi expuse în încheierea
primei instanĦe cu privire la nerespectarea de cĆtre recurentul-reclamant a procedurii de soluĦionare prealabilĆ a pricinii pe cale extrajudiciarĆ, deoarece legislaĦia internĆ pertinentĆ stipuleazĆ expres
dreptul petiĦionarului de a se adresa cu cerere de chemare în judecatĆ, în cazul în care acestuia îi este îngrĆdit accesul la informaĦie.
Astfel, din considerentele menĦionate üi având în vedere faptul
cĆ recurentul-reclamant a respectat procedura de soluĦionare prealabilĆ a pricinii în cauzĆ pe cale extrajudiciarĆ, iar concluziile primei
instanĦe, expuse în încheiere, sunt în contradicĦie cu circumstanĦele
pricinii, Colegiul Civil ajunge la concluzia de a admite recursul, de a
casa integral încheierea primei instanĦe üi de a restitui pricina spre
rejudecare în primĆ instanĦĆ.
Astfel, din considerentele menĦionate üi având în vedere faptul cĆ
Legea cu privire la accesul la informaĦie nu prevede cale prealabilĆ
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de soluĦionare a litigiului, Colegiul Civil ajunge la concluzia de a
admite recursul, de a casa încheierea primei instanĦe cu restituirea
pricinii spre judecare în fond a cauzei.
În conformitate cu art. 417, 427 CPC, Colegiul Civil
decide:
Se admite cererea de recurs declaratĆ de Vasile Voinovan.
Se caseazĆ încheierea JudecĆtoriei StrĆüeni din 30 noiembrie
2006 la cererea de chemare în judecatĆ a lui Vasile Voinovan împotriva arhivei raionului StrĆüeni cu privire la asigurarea accesului la
informaĦie üi repararea prejudiciului moral.
Se reĦine cauza pentru examinare în fond la Curtea de Apel
ChiüinĆu.
Decizia este irevocabilĆ de la pronunĦare. Preüedintele üedinĦei
JudecĆtorul
JudecĆtorii

/ss/
/ss/
/ss/

Mihail Ciugureanu
Ana GavriliĦa
Marina Anton
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2. LEGISLAŕIE
CONSILIUL EUROPEI, COMITETUL DE MINIúTRI
RECOMANDAREA NR. R (2000) 13
REFERITOAREA LA POLITICA EUROPEANĆ
PRIVIND ACCESUL LA ARHIVE
Comitetul de Miniütri, în conformitate cu prevederile articolului
15.b al Statutului Consiliului Europei,
Considerând cĆ scopul Consiliului Europei este de a stabili
o uniune mai strânsĆ între membrii sĆi üi cĆ acest scop poate fi
urmĆrit prin acĦiuni comune în domeniul cultural;
Având în vedere ConvenĦia privind ProtecĦia Drepturilor Umane
üi LibertĆĦilor Fundamentale, în particular Articolele 8 üi 10, üi
ConvenĦia pentru ProtecĦia Indivizilor în privinĦa PrelucrĆrii de
Date Personale (ETS Nr. 108);
Având în vedere Recomandarea (81) 19 al Comitetului de Miniütri
cĆtre statele membre privind accesul la informaĦie deĦinut de autoritĆĦile publice üi Recomandarea (91)10 Comitetului de Miniütri cĆtre
statele membre privind comunicarea datelor personale deĦinute de
instituĦii publice pĆrĦilor terĦe;
Considerând cĆ arhivele constituie un element esenĦial üi de
neînlocuit al culturii;
Considerând cĆ ele asigurĆ supravieĦuirea memoriei umane;
Luând în consideraĦie interesul crescând al publicului pentru
istorie, reformele instituĦionale în curs de desfĆüurare în noile democraĦii üi scara excepĦionalĆ a schimbĆrilor care au loc în procesul de
creare a documentelor;
Considerând cĆ un stat nu devine completamente democratic
pânĆ când fiecare locuitor al acesteia nu are posibilitatea de a
cunoaüte într-o manierĆ obiectivĆ elementele istoriei sale;
Luând în consideraĦie complexitatea problemelor privind accesul
la arhive la nivel naĦional üi internaĦional deopotrivĆ, datoritĆ varietĆĦii de cadre constituĦionale üi legale, de cerinĦe de transparenĦĆ
üi securitate contradictorii, de protecĦie a datelor personale üi acces
la informaĦie istoricĆ, toatĆ fiind percepute diferit cĆ cĆtre opinia
publicĆ din fiecare stat;
Recunoscând dorinĦa istoricilor de a studia üi a societĆĦii civile de
a înĦelege mai bine complexitatea procesului istoric în general, üi cea
a secolului douĆzeci în particular;
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ConütienĦi cĆ o mai bunĆ înĦelegere a istoriei europene recente
poate contribui la prevenirea conflictelor;
Având în vedere complexitatea problemelor legate de deschiderea
arhivelor, adoptarea unei politici europene privind accesul la arhive
este solicitatĆ în baza principiilor comune compatibile cu valorile
democratice,
RecomandĆ ca guvernele statelor membre sĆ ia toate mĆsurile üi
paüii necesari pentru ca sĆ:
i. adopte legi privind accesul la arhive inspirate din principiile
conturate în aceastĆ recomandare sau sĆ racordeze legislaĦia
în vigoare la aceleaüi principii;
ii. difuzeze recomandarea pe cât de larg posibil cĆtre toate instituĦiile üi persoanele implicate.
Anexć la Recomandarea Nr. R (2000) 13
I. DefiniŖii
1. Pentru scopurile prezentei recomandĆri:
a. cuvântul „arhive” are urmĆtoarea semnificaĦie:
i. atunci când este scris cu litera micĆ „a”: totalitatea documentelor, indiferent de datĆ, formĆ üi mediu, produse sau primite
de orice individ sau instituĦie corporativĆ în timpul activitĆĦii
sale üi transmisĆ Arhivelor pentru pĆstrare permanentĆ; cu
excepĦia cazului în care se prevede altfel, prezenta recomandare este preocupatĆ doar de „arhivele publice”, adicĆ acele
produse de autoritĆĦi oficiale;
ii. atunci când este scris cu litera mare „A”: instituĦiile publice
însĆrcinate cu pĆstrarea arhivelor;
b. cuvântul „acces” are urmĆtoarea semnificaĦie:
i. funcĦia atribuitĆ Arhivelor de a face disponibilĆ utilizatorilor
bunurile pe care le au în custodia sa;
ii. îndeplinirea acestei funcĦii;
c. „acces la arhive” înseamnĆ posibilitatea de a consulta documente de arhivĆ în conformitate cu legea naĦionalĆ. AceastĆ noĦiune
de acces nu acoperĆ exploatarea documentelor care conduce la
produse derivate, care va constitui subiectul unui acord specific;
d. „utilizator” înseamnĆ oricare persoanĆ care consultĆ arhivele,
cu excepĦia personalului care lucreazĆ în Arhive;
e. „date personale protejate” înseamnĆ orice informaĦie privind
un individ identificat sau identificabil pe care legea, texte de reglementare üi curĦi le considerĆ cĆ nu pot constitui subiectul comunicĆrii cĆtre public fĆrĆ riscul de a periclita interese acelei persoane.
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II. Texte legislative ûi de reglementare
2. În ĦĆrile europene responsabilitatea de stabilire a principiilor generale care guverneazĆ accesul la arhive revine legislaturii
üi, de aceea, va fi guvernatĆ de un act parlamentar. Aranjamentele
practice vor fi divizate între reglementatori în conformitate cu legile
fiecĆrei ĦĆri.
3. Acte üi regulamente privind accesul la arhive publice va fi coordonat üi armonizat cu legile referitoare la domeniile conexe, în particular cu acele privind accesul la informaĦia deĦinutĆ de autoritĆĦile
publice üi privind protecĦia datelor.
4. Criteriile de acces la arhivele publice definite în lege vor fi
aplicate tuturor arhivelor pe întinsul întregului teritoriul naĦional,
indiferent de Arhivele responsabile de pĆstrarea acestora.
III. Aranjamente privind accesul la arhivele publice
5. Accesul la arhivele publice constituie un drept. Într-un sistem
politic care respectĆ valorile democratice acest drept trebuie aplicat
tuturor utilizatorilor indiferent de naĦionalitatea, statutul sau
funcĦia lor.
6. Accesul la arhive face parte din funcĦia serviciilor de arhive
publice pentru care, ca atare, nu trebuie sĆ se perceapĆ taxe.
7. LegislaĦia trebuie sĆ asigure:
a. ori un acces la arhivele publice fĆrĆ restricĦii particulare; ori
b. o perioadĆ generalĆ de restricĦie.
7.1. ExcepĦii de la aceastĆ regulĆ generalĆ, necesare într-o societate democraticĆ, dacĆ este cazul, pot fi stabilite pentru asigurarea
protecĦiei:
a. intereselor publice semnificative demne de protecĦie (precum
apĆrarea naĦionalĆ, politica externĆ üi ordinea publicĆ);
b. indivizilor care se împotrivesc eliberĆrii informaĦiei privind
vieĦile lor private.
7.2. Toate excepĦiile de la perioada generalĆ de restricĦie, fie referitoare la reducerea sau extinderea acestei perioade, trebuie sĆ aibĆ
o bazĆ legalĆ. Responsabilitatea pentru orice restricĦie sau ridicarea
restricĦiei revine agenĦiei care a creat documentele sau cu administraĦia de control, dacĆ legislaĦia naĦionalĆ nu atribuie aceastĆ
responsabilitate unei Arhive speciale. Orice restricĦie care depĆüeüte
perioada obiünuitĆ trebuie sĆ fie pentru o perioadĆ predeterminatĆ,
la sfârüitul cĆreia înregistrarea în discuĦie va fi deschisĆ.
8. GĆsirea de ajutori va acoperi totalitatea arhivelor üi va face
referinĦĆ, dacĆ va fi cazul, la acele care au putut fi extrase din
descriere. Chiar üi atunci când gĆsirea de ajutori reveleazĆ existenĦa
de documente închise, atâta timp când ele însele nu conĦin infor-
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maĦii protejate prin virtutea legii, ele vor fi uüor accesibile pentru ca
utilizatorii sĆ cearĆ permisiune specialĆ pentru acces.
9. Regulile aplicate trebuie sĆ permitĆ posibilitatea de a cere
permisiune specialĆ de la autoritĆĦile competente pentru acces
la documente care nu sunt accesibile în mod deschis. Permisiune
specialĆ de acces va fi acordatĆ în aceleaüi condiĦii tuturor utilizatorilor care o solicitĆ.
10. DacĆ arhiva solicitatĆ nu este accesibilĆ în mod deschis
pentru motive stipulate în articolul 7.1, permisiunea specialĆ poate
fi acordatĆ pentru acces la extrase sau cu goliri parĦiale. Utilizatorul
va fi informat cĆ s-a acordat doar acces parĦial.
11. Orice refuz sau permis special de acces va fi comunicat în
scris, iar persoana care face solicitarea va avea posibilitatea sĆ facĆ
apel împotriva unei decizii negative üi în ultimĆ instanĦĆ la o curte
de justiĦie.
IV. Accesul la arhive private
12. Oricând posibil, mutatis mutandis, trebuiesc fĆcute încercĆri pentru a racorda aranjamentele privind arhivele private celor
privind arhivele publice.
AdoptatĆ de cĆtre Comitetul de Miniütri la 13 iulie 2000, la întrunirea a 717-ea a Miniütrilor AdjuncĦi
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LEGEA PRIVIND FONDUL ARHIVISTIC
AL REPUBLICII MOLDOVA
nr. 880 – XII, 22.01.1992
Capitolul I
DispoziŖii generale
Articolul 1. Prezenta Lege stabileüte principiile de bazĆ ale
organizĆrii activitĆĦii de completare, evidenĦĆ, pĆstrare üi utilizare
a Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.
Articolul 2. Fondul Arhivistic al Republicii Moldova este parte
componentĆ a patrimoniului naĦional üi reflectĆ procesele dezvoltĆrii social-politice, statale, economice üi social-culturale a poporului
nostru, a grupurilor etnice care au locuit üi care locuiesc în RepublicĆ.
Articolul 3. PĆstrarea documentelor din Fondul Arhivistic al
Republicii Moldova este o datorie a organizaĦiilor de stat, a organizaĦiilor üi miücĆrilor social-politice, a fiecĆrui cetĆĦean al Moldovei.
Capitolul II
Fondul arhivistic al Republicii Moldova
Articolul 4. Fondul Arhivistic al Republicii Moldova este constituit din Fondul arhivistic de stat, Fondul Arhivistic Obütesc, fondurile arhivistice ale persoanelor fizice, precum üi din documentele üi
arhivele care în trecut au fost scoase din Moldova üi actualmente se
aflĆ în posesia instituĦiilor de stat üi a organizaĦiilor obüteüti ori a
persoanelor fizice din alte ĦĆri.
Articolul 5 . Fondul arhivistic de stat este constituit din documentele depuse la pĆstrare permanentĆ în arhivele de stat, în alte
depozite speciale de stat ale Republicii, precum üi din documentele aflate la pĆstrare provizorie în organele puterii de stat üi ale
administraĦiei de stat, în instanĦele de judecatĆ, procuraturĆ, în
alte instituĦii de stat, în întreprinderi üi în organizaĦii, denumite în
continuare persoane juridice.
Structura, administraĦia, modul de completare, evidenĦĆ,
pĆstrare üi utilizare a Fondului Arhivistic de stat sunt stabilite de
Regulamentul Fondului Arhivistic de stat, aprobat de Guvern.
Articolul 6. Fondul Arhivistic obütesc este constituit din fondurile arhivistice ale partidelor, altor organizaĦii üi miücĆri socialpolitice, asociaĦiilor culturale, ale organizaĦiilor sindicale, obüteüti,
cooperatiste, confesionale, ale întreprinderilor pe acĦiuni üi ale altor
întreprinderi ce nu se aflĆ în proprietatea statului, ale uniunilor de
creaĦie üi ale societĆĦilor ütiinĦifice, care au fost înregistrate üi recunoscute în modul stabilit ca persoane juridice, dacĆ documentele lor
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nu sunt incluse, în conformitate cu articolul 5 din prezenta Lege, în
categoria documentelor ce fac parte din Fondul arhivistic de stat.
Articolul 7. Fondurile arhivistice ale persoanelor fizice sunt
constituite din documentele de arhivĆ particulare, provenite din
activitatea unei persoane, unei familii, unei generaĦii, precum üi
cele adunate sau dobândite de ele prin moütenire, cumpĆrate sau
donaĦie, dacĆ aceste documente nu sunt incluse, în conformitate cu
articolul 5 din prezenta Lege, în categoria documentelor ce fac parte
Fondul arhivistic de stat.
Articolul 8. Din categoria documentelor de arhivĆ ale Republicii
Moldova aflate în strĆinĆtate fac parte documentele arhivelor care
în trecut au fost scoase din Moldova üi actualmente se aflĆ în posesia
instituĦiilor de stat a organizaĦiilor obüteüti ori a unor persoane
fizice din alte ĦĆri.
Capitolul III
Proprietatea asupra documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova
Articolul 9. Documentele din Fondul Arhivistic de Stat sunt
proprietatea Republicii Moldova üi sunt luate sub protecĦia statului.
Ele nu pot fi obiect de cumpĆrare-vânzare sau obiect al altor tranzacĦii üi sunt puse la dispoziĦie numai spre folosinĦĆ.
Articolul 10. Documentele din Fondul Arhivistic al persoanelor
fizice sunt proprietate privatĆ a acestor persoane.
Articolul 11. Documentele din fondul arhivistic al persoanelor
fizice sunt proprietate privatĆ a acestor persoane.
Articolul 12. Proprietarii documentelor beneficiazĆ de drepturile de a le poseda, de a dispune üi de a le utiliza în conformitate
cu legislaĦia în vigoare. Drepturile de proprietar al documentelor,
printr-o autorizaĦie specialĆ a proprietarului, pot fi exercitate de
Organul de stat pentru supravegherea üi administrarea Fondului
Arhivistic al Republicii Moldova üi de arhivele de stat, iar în ceea ce
priveüte documentele din fondul arhivistic al persoanelor fizice – üi
de alte depozite de stat sau obüteüti pentru pĆstrarea monumentelor.
Articolul 13. Statul poate lua în proprietate arhivele persoanelor fizice numai cu consimĦĆmântul acestora. În cazul vânzĆrii
unui document de arhivĆ sau a întregii arhive a persoanei fizice,
arhiva de stat beneficiazĆ în mod prioritar de dreptul de cumpĆrare.
Articolul 14. În cazul în care proprietarul arhivei nu poate
fi identificat sau în caz de pierdere de cĆtre acesta a dreptului de
proprietate, arhiva trece în proprietatea statului.
Articolul 15. Cesionarea dreptului de proprietate asupra documentelor de cĆtre o persoanĆ juridicĆ alteia se face cu permisiunea
Organului de stat pentru supravegherea üi administrarea Fondului
Arhivistic al Republicii Moldova.
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Articolul 16. Cesionarea dreptului de proprietate asupra documentelor care fac parte din Fondului Arhivistic de stat se permite
numai în baza hotĆrârii instanĦei de judecatĆ.
Articolul 17. Guvernul are grijĆ ca documentele Republicii
Moldova aflate în strĆinĆtate sĆ fie reîntoarse în RepublicĆ. El încurajeazĆ, sprijinĆ üi finanĦeazĆ reîntoarcerea acestor valori ca patrimoniu naĦional.
Articolul 18. Toate persoanele juridice din Republica Moldova
sunt datoare sĆ acumuleze documentele elaborate în procesul activitĆĦii lor. Sistematizarea, evidenĦa üi pĆstrarea documentelor
respective se efectueazĆ în modul stabilit de Organul de stat pentru
supravegherea üi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii
Moldova.
Capitolul IV
EvidenŖa ûi pćstrarea documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova
Articolul 19. Documentele ce fac parte din Fondul Arhivistic
al Republicii Moldova sunt supuse evidenĦei de stat. Organul de
stat pentru supravegherea üi administrarea Fondului Arhivistic al
Republicii Moldova Ħine de Catalogul fondului ce cuprinde informaĦii
privind structura üi conĦinutul documentelor ce fac parte din Fondul
arhivistic de stat üi Fondul arhivistic obütesc.
Articolul 20. Arhivele de stat, alte depozite speciale de stat
pentru pĆstrarea documentelor, precum üi persoanelor juridice, ale
cĆror documente üi arhive fac parte din Fondul Arhivistic Obütesc,
sunt datoare sĆ prezinte anual, în modul stabilit, documentele de
evidenĦĆ pentru Catalogul Fondului Arhivistic al Republicii.
În Catalogul Fondului Arhivistic al Republicii Moldova pot fi
incluse, cu consimĦĆmântul deĦinĆtorilor de fonduri, informaĦii
privind fondurile arhivistice üi colecĦiile de documente ale persoanelor fizice.
Articolul 21. Documentele ce fac parte din Fondul Arhivistic
de Stat se pĆstreazĆ permanent în arhivele de stat üi depozitele
speciale de stat.
ReĦeaua arhivelor de stat se aprobĆ de Guvern
Articolul 22. Depozite speciale de stat se creazĆ la Ministerul
ApĆrĆrii, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul SecuritĆĦii NaĦionale, Departamentul Standarde, Metrologie üi Supraveghere TehnicĆ, la Academia de ûtiinĦe a
Moldovei, la muzeele üi bibliotecile de stat ale Ministerului Culturii,
la fondul de stat de informaĦii privind subsolul al AsociaĦiei de
Stat de ProtecĦie pentru ExplorĆri Geologice “AGeoM”, la serviciul
“Hidrometeo” al Departamentului ProtecĦia Mediului ÎnconjurĆtor.
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Utilizarea documentelor ce se pĆstreazĆ în depozitele speciale de
stat se efectueazĆ în conformitate cu prezenta lege.
AchiziĦionarea de cĆtre depozitele speciale de stat a documentelor autentice ce aparĦin persoanelor juridice din alte ramuri se
interzice.
Articolul 23. Documentele ce fac parte din Fondul Arhivistic de
Stat, se aflĆ la pĆstrare provizorie în instituĦii, organizaĦii üi întreprinderi.
Sistematizarea, evidenĦa, pĆstrarea üi utilizarea documentelor ce
fac parte din Fondul Arhivistic de Stat, aflate la pĆstrare provizorie
se fac în conformitate cu prevederile stabilite pentru Fondul Arhivistic de Stat. Termenele-limitĆ de pĆstrare provizorie a documentelor ce fac parte din Fondul Arhivistic de Stat în instituĦii, organizaĦii üi întreprinderi sunt stabilite prin Regulamentul Fondului
Arhivistic de Stat.
La reorganizarea sau lichidarea instituĦiilor, organizaĦiilor üi
întreprinderilor de stat chestiunile privind pĆstrarea ulterioarĆ a
documentelor Fondului Arhivistic de Stat sunt soluĦionate cu participarea reprezentanĦilor Organului de stat pentru supravegherea üi
administrarea Fondului Arhivistic de Stat al Republicii Moldova.
Articolul 24. Acumularea, evidenĦa, pĆstrarea üi utilizarea
documentelor ce fac parte din Fondul Arhivistic Obütesc üi a documentelor din fondul arhivistic al persoanelor fizice se asigurĆ de
cĆtre deĦinĆtorii fondurilor. Modul de creare üi de funcĦionare a
arhivelor Fondului Arhivistic Obütesc se stabileüte de regulamentele
üi normele adoptate de persoanele juridice deĦinĆtoare ale acestor
arhive.
Articolul 25. În cazul în care persoana juridicĆ deĦinĆtoare de
documente ce fac parte din Fondul Arhivistic Obütesc se lichideazĆ
sau ea nu asigurĆ integritatea documentelor, Fondul Arhivistic al
persoanelor juridice respective se transmite spre pĆstrare permanentĆ arhivelor de stat. În cazul în care persoana fizicĆ deĦinĆtoare de monumente documentare ale istoriei üi culturii Republicii
Moldova nu asigurĆ integritatea lor, documentele respective sunt
transmise spre pĆstrare, în baza deciziei instanĦei de judecatĆ, arhivelor de stat ale Republicii.
Articolul 26. Documentele ce fac parte din Fondul Arhivistic
Obütesc, precum üi cele aflate în posesia persoanelor fizice, pot fi
luate sub protecĦia statului la rugĆmintea sau cu consimĦĆmântul
persoanelor juridice fĆrĆ schimbarea dreptului de proprietate.
Persoanele juridice üi cele fizice pot transmite fondurile lor spre
pĆstrare permanentĆ sau spre depozitare arhivelor de stat. Arhivele
de stat pot lua spre pĆstrare permanentĆ sau spre depozitare fondurile persoanelor juridice üi cele ale persoanelor fizice.
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Articolul 27. Distrugerea documentelor ce fac parte din Fondul
Arhivistic de Stat, precum üi a celor ce fac parte din Fondul Arhivistic Obütesc fĆrĆ autorizaĦia Organului de stat pentru supravegherea üi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova
este interzisĆ.
Persoanele vinovate de distrugerea intenĦionatĆ sau din neglijenĦĆ a documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova sunt
trase la rĆspundere în modul stabilit de lege.
Modul de distrugere a monumentelor ce fac parte din Fondul
Arhivistic al Republicii Moldova este stabilit de Organul de stat
pentru supravegherea üi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.
Articolul 28. Scoaterea în afara hotarelor republicii a originalelor sau a copiilor de documente ce fac parte din Fondul Arhivistic
de stat, precum üi documentelor autentice ce fac parte din Fondul
Arhivistic Obütesc, fĆrĆ autorizaĦia organului de stat pentru supravegherea üi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova
este interzisĆ.
Modul de scoatere în afara hotarelor Republicii a documentelor
üi a copiilor de documente ce fac parte din Fondul Arhivistic de Stat
este stabilit de Organul de stat pentru supravegherea üi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.
Articolul 29. Crearea pe teritoriul Republicii Moldova de arhive
clandestine este interzisĆ. Persoanele juridice sunt obligate sĆ
anunĦe public despre crearea de cĆtre ele a unor noi arhive.
AcĦiunea prezentului articol nu se extinde asupra documentelor
din fondul arhivistic al persoanelor fizice.
Capitolul V
Utilizarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova
Articolul 30. CetĆĦenii, instituĦiile, organizaĦiile üi întreprinderile din Republica Moldova au dreptul sĆ utilizeze:
Documentele ce fac parte din Fondul Arhivistic de Stat din
momentul transmiterii lor în arhivele de stat sau în arhivele departamentale üi în depozitele speciale de stat, indicate în articolul 22
din prezenta Lege;
Documentele ce fac parte din Fondul Arhivistic Obütesc din
momentul când au fost transmise în arhivele organizaĦiilor deĦinĆtoare de fonduri sau, în conformitate cu articolele 24, 25 üi 26 din
prezenta Lege, în arhivele de stat.
RestricĦiile asupra utilizĆrii unor categorii aparte de documente
ce fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova sunt stabilite de prezenta Lege.
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Articolul 31. CetĆĦenilor Republicii Moldova li se acordĆ în mod
prioritar dreptul de a utiliza documentele ce fac parte din Fondul
Arhivistic de Stat.
CetĆĦenii, instituĦiile, organizaĦiile üi întreprinderile statelor
strĆine pot utiliza documente din Fondul Arhivistic al Republicii
Moldova cu autorizaĦia Organului de stat pentru supravegherea
üi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, iar
din fondurile arhivistice ale organizaĦiilor ce înfĆptuiesc de sine
stĆtĆtor pĆstrarea permanentĆ, üi documentele din Fondul Arhivistic al persoanelor fizice – cu consimĦĆmântul acestor organizaĦii
üi persoane.
Articolul 32. RĆspunderea pentru interpretarea informaĦiei
cuprinse în documentele Fondului Arhivistic al Republicii Moldova
o poartĆ cetĆĦenii, instituĦiile, organizaĦiile üi întreprinderile care
utilizeazĆ documentele respective.
Articolul 33. În scopul garantĆrii drepturilor üi intereselor legitime ale cetĆĦenilor arhivele de stat, alte depozite speciale de stat
pentru pĆstrarea documentelor üi persoanele juridice deĦinĆtoare
de arhive sunt obligate sĆ elibereze în modul stabilit cetĆĦenilor, pe
baza documentelor existente, informaĦii üi extrase din documente.
Articolul 34. Documentele din Fondul Arhivistic de Stat üi din
Fondul Arhivistic Obütesc ce Ħin secret de stat üi au menĦiunea “De
importanĦĆ deosebitĆ” üi “Strict secret” sunt supuse restricĦiilor de
utilizare pentru o perioadĆ de pânĆ la 25 de ani, iar cele cu menĦiunea “Secret” – de pânĆ la 10 ani de la data apariĦiei lor.
Guvernul, în temeiul avizului comisiei interdepartamentale
pentru apĆrarea secretului de stat, poate stabili termene mai îndelungate de restricĦie asupra utilizĆrii documentelor cu menĦiunea
“De importanĦĆ deosebitĆ”. În acest caz Guvernul, ministerele üi
departamentele interesate sunt obligate sĆ reexamineze, din cinci în
cinci ani, temeiurile menĦinerii restricĦiilor asupra utilizĆrii acestor
documente pentru o perioadĆ ce depĆüeüte 25 de ani de la data apariĦiei lor.
Articolul 35. RestricĦiile asupra utilizĆrii documentelor din
Fondul Arhivistic Obütesc, cu excepĦia documentelor ce conĦin secret
comercial, nu pot depĆüi termenul de 25 ani de la data apariĦiei lor.
RestricĦiile asupra utilizĆrii documentelor ce conĦin secret comercial sunt prevĆzute în Legea cu privire la secretul comercial.
Articolul 36. RestricĦiile asupra utilizĆrii documentelor
Fondului Arhivistic de Stat ce conĦin date privind drepturile üi interesele ocrotite de lege ale cetĆĦenilor sunt stabilite pe o perioadĆ de
pânĆ la 75 ani de la data apariĦiei documentelor respective.
Articolul 37. La expirarea termenelor de restricĦie asupra utilizĆrii unor documente (din categoria celor secrete) ce fac parte din
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Fondul Arhivistic al Republicii Moldova acestea sunt trecute în categoria documentelor accesibile pentru opinia publicĆ üi pot fi date
publicitĆĦii în modul stabilit.
Articolul 38. Documentele aflate în proprietatea persoanelor
fizice pot fi utilizate nimai cu consimĦĆmântul acestor persoane.
Capitolul VI
Supravegherea ûi administrarea de cćtre Stat a Fondului Arhivistic al Republicii Moldova
Articolul 39. Supravegherea üi administrarea de cĆtre stat
a Fondului Arhivistic al Republicii Moldova sunt exercitate de un
organ special interdepartamental a cĆrui competenĦĆ este stabilitĆ
de guvern.
Articolul 40. Organul de stat pentru supravegherea üi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova exercitĆ funcĦiile
de organizare, supraveghere üi de control asupra Fondului Arhivistic
al Republicii Moldova, administreazĆ arhivele de stat, reprezintĆ
Republica Moldova în organizaĦiile arhivistice internaĦionale. Actele
emise de Organul de stat pentru supravegherea üi administrarea
Fondului Arhivistic al Republicii Moldova în problemele completĆrii,
evidenĦei, pĆstrĆrii üi utilizĆrii Fondului Arhivistic al Republicii
Moldova au caracter obligatoriu pentru persoanele juridice.
Articolul 41. Pe lângĆ organul de stat pentru supravegherea
üi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova funcĦioneazĆ un consiliu obütesc, menit sĆ contribuie la dezvoltarea arhivisticii, la sporirea eficienĦei activitĆĦii depozitelor de stat pentru
pĆstrarea documentelor üi sĆ asigure controlul oütesc asupra activitĆĦii lor.
Capitolul VII
FinanŖarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova
Articolul 42. Statul asigurĆ üi finanĦeazĆ din contul mijloacelor
bugetare crearea bazei tehnico-materiale a arhivelor de stat ale
Republicii Moldova üi desfĆüurarea activitĆĦii lor.
Arhivele centrale üi filialele lor sunt finanĦate din mijloacele
bugetului republican, iar arhivele de stat, orĆüeneüti üi raionale sunt
finanĦate de organele autoadministrĆrii locale, care creeazĆ baza
tehnico-materialĆ a arhivelor din contul mijloacelor bugetului local.
Celelalte depozite speciale de stat pentru pĆstrarea documentelor precum üi instituĦiile, organizaĦiile üi instituĦiile, organizaĦiile
üi întreprinderile de stat ce înfĆptuiesc pĆstrarea provizorie a documentelor Fondului Arhivistic de Stat întreĦin fondurile din contul
mijloacelor proprii.
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Articolul 43. Arhivele ce fac parte din Fondul Arhivistic Obütesc
sunt întreĦinute din contul mijloacelor personale juridice, deĦinĆtoare de fonduri.
Statul poate acorda, din contul bugetului, ajutoare persoanelor
juridice üi fizice care înfĆptuiesc pĆstrarea documentelor.
Articolul 44. Arhivele de stat au dreptul sĆ presteze servicii
cu platĆ instituĦiilor, organizaĦiilor, întreprinderilor de stat, organizaĦiilor politice, obüteüti, confesionale üi altor persoane juridice,
precum üi cetĆĦenilor Republicii Moldova üi ai statelor strĆine. Arhivele de stat sunt scutite de toate tipurile de platĆ în buget.
Modul de stabilire a nomenclaturii de servicii plĆtite se stabileüte
de Organul de stat pentru supravegherea üi administrarea Fondului
Arhivistic al Republicii Moldova.
Capitolul VIII
Rćspunderea pentru încćlcarea Legii privind Fondul arhivistic al Republicii
Moldova
Articolul 45. Persoanele oficiale üi cele juridice, cetĆĦenii care
s-au fĆcut vinovaĦi de încĆlcarea prezentei Legi, sunt traüi la rĆspundere în modul stabilit de legislaĦie.
Capitolul IX
Acordurile internaŖionale
Articolul 46. DacĆ acordul internaĦional, parte la care este
Republica Moldova, stabileüte alte norme decât cele prevĆzute de
prezenta Lege, se aplicĆ prevederile Acordului internaĦional.
Preüedintele
Republicii Moldova,
Mircea Snegur
la 22 ianuarie 1992.
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REGULAMENTUL
FONDULUI ARHIVISTIC DE STAT
(Aprobat prin Hotćrârea Guvernului Republicii Moldova
nr. 352, 27 mai 1992)
I. DispoziŖii generale
1. Fondul Arhivistic de Stat (în continuare – Fondul) este o parte
componentĆ a Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, constituie
proprietatea republicii üi reprezintĆ un ansamblu de documente cu
valoare istoricĆ, ütiinĦificĆ, culturalĆ etc.
2. Prin documente cu valoare istoricĆ, ütiinĦificĆ, culturalĆ etc. Se
concep actele legislative, materialele procuraturii, instanĦei judecĆtoreüti, documentaĦia organelor de administrare, cea staticĆ, ütiinĦificĆ, tehnologicĆ, tehnicĆ, normativĆ, de proiect üi construcĦii, de
patentĆ, cartograficĆ, geologicĆ, telemetricĆ, comercialĆ üi documentele lizibile cu ajutorul mijloacelor tehnice, cine, fono üi fotodocumentele, imprimĆrile video, manuscrisele ütiinĦifice, literar-artistice,
muzicale etc., desenele, memoriile, corespondenĦa üi alte documente.
Valoarea istoricĆ, ütiinĦificĆ, culturalĆ etc., a documentelor se
determinĆ în procesul expertizei lor, efectuatĆ în baza principiilor üi
criteriilor, stabilite de Serviciul de Stat de ArhivĆ.
3. Fondul se aflĆ in componenĦa Serviciului de Stat de ArhivĆ
ale cĆrui funcĦii sunt stabilite de regulamentul aprobat de Guvernul
Republicii Moldova.
II. ComponenŖa Fondului
4.Fondul se constituie din:
ŏ Documente, care se pĆstreazĆ in arhivele de stat ale republicii
üi copiile lor de asigurare;
ŏ Documentele care se pĆstreazĆ permanent în depozitele
speciale de stat ale Ministerului ApĆrĆri, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul SecuritĆĦii NaĦionale, Departamentul Standarde, Metrologie üi
Supraveghere TehnicĆ (standarde üi condiĦii tehnice), Academiei de ûtiinĦe a Moldovei, muzeelor üi bibliotecilor de stat ale
Ministerului Culturii, fondului de stat de informaĦii privind
subsolul al AsociaĦiei de Stat de ProducĦie pentru ExplorĆri
Geologice “AGeoM”, Serviciului “Hidrometeo”, al Departamentului ProtecĦia Mediului ÎnconjurĆtor, fondului Cartografo-Geodezic de Stat al AgenĦiei NaĦionale pentru Geodezie,
Cartografie üi Cadastru;
ŏ Documentele aflate la pĆstrare temporarĆ în arhivele depar-
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tamentale ale ministerelor, departamentelor, serviciilor üi
inspectoratelor, instituĦiilor, organizaĦiilor üi întreprinselor
de stat din Republica Moldova;
ŏ Documente ale Fondului Arhivistic Obütesc, primite in arhivele üi depozitele speciale de stat in mod stabilit de lege;
ŏ Documente ale persoanelor fizice, primite în arhivele üi depozitele speciale de stat in mod stabilit de lege.
5. Fondul se completeazĆ cu documente provenite de la organele
legislative üi executive, administraĦiei publice locale, de la Curtea
ConstituĦionalĆ, Curtea SupremĆ de JustiĦie, Procuratura GeneralĆ,
Curtea de Conturi, de la ministere, departamente üi servicii, precum
üi de la alte instituĦii, organizaĦii üi întreprinderi de stat de pe teritoriul Republicii Moldova. Lista organizaĦiilor-surse de complementare a Fondului este aprobatĆ de Serviciul de Stat de ArhivĆ.
6. Prin convenĦia Serviciului de Stat de ArhivĆ, pe de o parte, üi
a persoanelor juridice, emitente de documente de resortul Fondului
Arhivistic Obütesc (partidele politice, miücĆrile üi formaĦiunile
social-politice ale cetĆĦenilor, organizaĦiile sindicale, publice, cooperative, reuniunile confesionale, întreprinderi pe acĦiuni üi alte întreprinderi, altele decât cele de stat, uniunile de creaĦie üi societĆĦile
ütiinĦifice din Republica Moldova) üi persoanele fizice, pe de altĆ
parte, documentele lor pot deveni, prin transmiterea spre pĆstrare
permanentĆ in arhivele de stat, prin donare, vânzare sau testament,
proprietatea republicii üi incluse în componenĦa Fondului.
Documentele persoanelor juridice üi fizice sus menĦionate se
include în componenĦa Fondului üi în baza deciziilor organelor judecĆtoreüti.
Documentele, transmise de persoanele juridice üi cele fizice la
arhivele üi depozitele speciale de stat spre pĆstrare depozitarĆ, nu
constituie patrimoniului Fondului.
7. În cazul în care persoana fizicĆ vinde fondul documentar, ce-i
aparĦine legitim, dreptul preferenĦial la cumpĆrare îl deĦine republica în persoana Serviciului de Stat de ArhivĆ.
8. În componenĦa fondului se includ:
ŏ În ordinea primirii, documentele üi arhivele (sau copiile lor),
scoase în ordinea primirii, documentele üi arhivele (sau copiile
lor), scoase în trecut din Moldova;
ŏ Documentele de o valoare istoricĆ deosebitĆ, categorisite
drept monumente documentare. Raportarea documentelor
Fondului la aceastĆ categorie üi organizarea pĆstrĆrii lor se
realizeazĆ în modul stabilit de Serviciul de Stat de ArhivĆ.
9. Arhivele de stat, depozitele speciale de stat, în care documentele Fondului se pĆstreazĆ permanent, creeazĆ fondul de copii de
asigurare ale monumentelor documentare.
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III. Organizarea completćrii pćstrćrii ûi evidenŖei documentelor care fac parte
din Fond
10. Documentele ce constituie patrimoniul al Fondului se
pĆstreazĆ în clĆdiri construite üi înzestrate special pentru arhivele de stat cu structurĆ permanentĆ üi variabilĆ a documentelor,
a cĆror reĦea se aprobĆ de Guvernul Republicii Moldova, precum
üi în depozitele speciale de stat ale Ministerului ApĆrĆrii, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul
SecuritĆĦii NaĦionale, Departamentul Standarde, Metrologie üi
Supraveghere TehnicĆ (standarde üi condiĦii tehnice), Academiei de
ûtiinĦe a Moldovei muzeelor üi bibliotecilor de stat ale Ministerului
Culturii, fondului de stat de informaĦii privind subsolul al AsociaĦiei
de Stat de ProducĦie pentru ExplorĆri Geologice ”AGeoM”, Serviciul
”Hidrometeo” al Departamentului ProtecĦia Mediului ÎnconjurĆtor,
fondului Cartografo – Geodezic de Stat al AgenĦiei NaĦionale pentru
Geodezie, Cartografie üi Cadastru.
11. Pentru pĆstrarea provizorie a documentelor Fondului ministerele, departamentele, serviciile üi inspectoratele, instituĦiile, organizaĦiile üi întreprinderile de stat fondeazĆ arhive departamentale
ori atribuie aceste funcĦii altor subdiviziuni inferioare.
ConducĆtorii instituĦiilor vizate poartĆ rĆspundere personalĆ
pentru integritatea documentelor Fondului, aflate în arhivele
departamentale, prin intermediul comisiilor de expertizĆ determinĆ valoarea documentelor pĆstrate, organizeazĆ sistematizarea üi
transmiterea lor spre pĆstrare arhivelor de stat.
Organizarea documentelor üi transmiterea lor spre pĆstrare
arhivelor de stat se realizeazĆ din contul mijloacelor depunĆtorului.
12. Pentru pĆstrarea provizorie a documentelor, care fac parte
din Fond, în arhivele departamentale se stabilesc urmĆtoarele
termene-limitĆ:
pentru documentele emise de organele puterii legislative üi
executive, de Curtea ConstituĦionalĆ, Curtea SupremĆ de JustiĦie,
procuratura GeneralĆ, Curtea de Conturi, ministere, departamente
üi servicii, precum üi de instituĦiile, organizaĦiile üi întreprinderile
de stat subordonare republicanĆ – 15 ani;
ŏ pentru documentele care provin de la autoritĆĦile administraĦiei publice ale municipiilor üi raioanelor – 10 ani;
ŏ pentru documentele care provin de la autoritĆĦile administraĦiei publice ale satelor, comunelor üi oraüelor üi pentru documentele de la instituĦiile, organizaĦiile üi întreprinderile de
stat de subordonare municipalĆ, orĆüeneascĆ üi raionalĆ – 5
ani;
ŏ pentru documentarea tehnico-ütiinĦificĆ – pânĆ la expirarea
necesitĆĦii practice, însĆ nu mai mult de 25 ani;
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ŏ pentru filme, jurnale cinematografice, fotografii, imprimĆri
foto üi video, documentele lizibile cu ajutorul mijloacelor
tehnice – 3 ani;
ŏ pentru înregistrĆrile actelor de stare civilĆ, documentele efectivului personal, actele de notariat üi dosarele judiciare – 75
ani.
ŏ Termenele fixate se calculeazĆ din anul elaborĆrii documentului. DupĆ expirarea termenelor-limitĆ de pĆstrare provizorie
în arhivele departamentale documentele Fondului, sistematizate corespunzĆtor, se transmit spre pĆstrare permanentĆ
în arhivele de Stat în modul stabilit de Serviciul de Stat de
ArhivĆ.
Termenele de pĆstrare provizorie a documentelor Fondului în
arhivele departamentale pot fi prelungite de Serviciul de Stat de
ArhivĆ în temeiul demersului organizaĦiilor interesate.
13. Conform înĦelegerii dintre Serviciul de Stat de ArhivĆ üi
persoanele juridice, deĦinĆtoare de documente ale Fondului Arhivistic Obütesc, privind includerea acestor documente în componenĦa
Fondului termenele de transmitere a documentelor în arhivele de
stat se stabilesc pentru fiecare caz aparte.
14. Arhivele de stat, depozitele speciale de stat, care pĆstreazĆ
documentele ale Fondului, prezintĆ anual pentru Catalogul
Fondului Arhivistic al Republicii Moldova date privind fondurile
üi colecĦiile de3 documente noi, precum üi informaĦii cu privire la
schimbĆrile intervenite în componenĦa üi conĦinutul documentelor
aflate la pĆstrare.
Arhivele departamentale, în care documentele Fondului se
pĆstreazĆ provizoriu, prezintĆ anual date privind volumul üi limitele
cronologice ale documentelor aflate la pĆstrare.
Termenele üi ordinea documentelor de evidenĦĆ se stabilesc de
Serviciul de Stat de ArhivĆ.
IV. Utilizarea documentelor Fondului
15. Documentele Fondului sunt utilizate între asigurarea exercitĆrii drepturilor üi intereselor legitime ale cetĆĦenilor Republicii
Moldova, precum üi în scopuri ütiinĦifice, culturale, sociale, economice etc.
16. Arhivele de stat üi depozitele speciale de stat, arhivele departamentale, care pĆstreazĆ documente ce fac parte din Fond, în scopul
organizĆrii utilizĆrii documentelor de arhivĆ:
ŏ informeazĆ organele puterii üi administraĦiei de stat, organizaĦiile de stat üi cele publice interesate asupra documentelor
Fondului, în care se abordeazĆ probleme politice, economice üi
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social actuale, chestiuni de ütiinĦĆ üi culturĆ, executĆ inclusiv
pe baza de contract, solicitĆrile lor:
ŏ pun la dispoziĦia cetĆĦenilor Republicii Moldova, persoanele
juridice üi fizice documentele Fondului sau copiile lor pentru
investigaĦi ütiinĦifice;
ŏ publicĆ documentele Fondului, autonom sau în comun cu alte
organizaĦii, conform modului stabilit;
ŏ organizeazĆ expoziĦii de documente, prezintĆ informaĦii în
presĆ, la radio üi televiziune despre documentele Fondului;
ŏ elibereazĆ persoanele juridice üi fizice certificate de arhivĆ
üi de copii ale documentelor în modul stabilit de Serviciul de
Stat de ArhivĆ;
ŏ editeazĆ cĆlĆuze de arhivĆ privitor la componenĦa üi conĦinutul documentelor Fondului.
17. Dreptul de utilizare a documentelor Fondului îl deĦin persoanele juridice, cetĆĦenii Republicii Moldova, precum üi ai altor state.
Modul de utilizare a documentelor Fondului, precum üi restricĦiile de utilizare a lor sânt determinate în articolele 30-34, 36 üi 37
ale Legii Republicii Moldova ”Privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova”. Regimul de lucru pentru cercetĆtorii documentelor
Fondului, precum üi modul de utilizare a documentelor Fondului,
care se aflĆ la pĆstrare temporarĆ în arhivele departamentale, se
stabilesc de cĆtre Serviciul de Stat de ArhivĆ.
18. Persoanele juridice, deĦinĆtoare de documente care fac parte
din Fondul arhivistic obütesc, precum üi persoanele fizice în procesul
transmiterii documentelor spre pĆstrare permanentĆ în arhivele de
stat pot stabili restricĦii de utilizare a documentelor în limitele stabilite în articolul 34 din Legea Republicii Moldova ”Privind Fondul
Arhivistic al Republicii Moldova”.
În cazul în care persoanele juridice üi fizice üi sus-menĦionate nu
impun restricĦii documentele se utilizeazĆ pe baze generale.
19. InformaĦia ce se conĦine în documentele Fondului constituie
proprietatea intelectualĆ a republicii, întru apĆrarea cĆreia arhivele
üi depozitele speciale de stat, arhivele departamentale au dreptul, la
eliberarea precum üi a copiilor de documente, de a stabili condiĦiile
utilizĆrii lor.
20. În cazul în care arhivele üi depozitele speciale de stat, precum
üi arhivele departamentale încalcĆ modul stabilit de utilizare a
documentelor, persoanelor juridice üi fizice au dreptul de a contesta
aceste acĦiuni în Serviciul de Stat de ArhivĆ, organele respective ale
puterii üi administraĦiei de stat sau în instanĦele judecĆtoreüti.
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REGULAMENTUL
FONDULUI ARHIVISTIC OBúTESC
(Aprobat Ordinul Serviciului de Stat de Arhivć
al Republicii Moldova din 30 mai 1995 nr. 10)
I. DispoziŖii generale
1. Fondul Arhivistic Obütesc (în continuare – Fondul ) este o
parte componentĆ a Fondului Arhivistic al Republicii Moldova üi
reprezintĆ un ansamblu de documente cu valoare istoricĆ, ütiinĦificĆ, culturalĆ etc. ce se formeazĆ în activitatea partidelor, altor
organizaĦii üi miücĆri social-politice, asociaĦiilor culturale, organizaĦiilor sindicale, obüteüti, cooperatiste, confesionale, întreprinderilor
pe acĦiuni üi altor întreprinderi ce nu se aflĆ în proprietatea statului,
uniunilor de creaĦie üi societĆĦilor ütiinĦifice, care au fost înregistrate üi recunoscute in modul stabilit ca persoane juridice.
2. Prin documente cu valoare istoricĆ, ütiinĦificĆ, culturalĆ etc.
se concepe documentaĦia administrativĆ, cea staticĆ, ütiinĦificĆ,
tehnologicĆ, tehnicĆ, normativĆ, de proiect üi construcĦii, comercialĆ
üi documentele lizibile cu ajutorul mijloacelor tehnice, cine, fono üi
fotodocumentele, imprimĆrile video, manuscrisele ütiinĦifice, literarartistice, muzicale etc., desenele, jurnalele, memoriile, corespondenĦa üi alte documente.
Valoarea istoricĆ, ütiinĦificĆ, culturalĆ etc., a documentelor se
determinĆ în procesul expertizei lor, efectuatĆ de comisiile de expertizĆ a persoanelor juridice în baza principiilor üi criteriilor, stabilite
de Serviciul de Stat de ArhivĆ.
3. Raportarea persoanelor juridice concrete la sursele de complementare ale Fondului Arhivistic Obütesc este în competenĦa Serviciului de Stat de ArhivĆ, despre care fapt în termen de o lunĆ se
anunĦĆ conducĆtorul persoanei juridice.
4. Documentele Fondului sunt proprietatea persoanelor juridice,
în activitatea cĆrora ele s-au creat. Controlul asupra îndeplinirii
Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova la capitolul
pĆstrarea, evidenĦa de stat üi organizarea utilizĆrii documentelor
Fondului de cĆtre persoane juridice este exercitat de Serviciul de
Stat de ArhivĆ.
II. Organizarea pćstrćrii, completćrii ûi evidenŖei documentelor Fondului
5. Toate persoanele juridice, documentele cĆrora fac parte din
componenĦa Fondului, în baza articolului 18 al Legii privind Fondul
Arhivistic al Republicii Moldova, sunt datoare sĆ pĆstreze documentele elaborate în procesul activitĆĦii lor.
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6. Documentele Fondului în arhivele persoanelor juridice, în
activitatea cĆrora ele se formeazĆ. Persoanele juridice în termen de
o luna anunĦĆ Serviciul de Stat de ArhivĆ despre crearea arhivei
üi informeazĆ prin intermediul mijloacelor de informare în masĆ
despre regimul ei de funcĦionare. În conformitate cu articolul 29 al
Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, crearea de
arhive clandestine este interzisĆ.
7. Documentele Fondului, inclusiv üi documentele privind personalul scriptic, la expirarea termenului de 2 ani dupĆ desĆvârüirea
lor în lucrĆrile de secretariat se transmit în arhiva persoanei juridice conform inventarelor, întocmite în corespundere cu regulile
stabilite de Serviciul de Stat de ArhivĆ üi aprobate de conducĆtorul
persoanei juridice.
8. ÎncĆperile arhivelor se înzestreazĆ cu utilaj special care
asigurĆ integritatea fizicĆ a documentelor üi organizarea utilizĆrii
lor. ConducĆtorii persoanelor juridice poartĆ rĆspundere pentru
asigurarea integritĆĦii documentelor în modul stabilit de legislaĦie.
9. Documentele Fondului, cu aprobarea Serviciului de Stat de
ArhivĆ, pot fi transmise arhivelor de stat pentru pĆstrare üi depozitarĆ fĆrĆ schimbarea dreptului de proprietate. RetribuĦia pentru
pĆstrarea documentelor transmise se înfĆptuieüte în baza tarifelor
aprobate de Serviciul de Stat de ArhivĆ.
10. Persoanelor juridice în baza articolului 12 al Legii privind
Fondul Arhivistic al Republicii Moldova pot transmite dreptul de
proprietate asupra documentelor statului în persoana Serviciului de
Stat de ArhivĆ. În acest caz documentele se includ în componenĦa
Fondului Arhivistic de stat üi se pĆstreazĆ în arhivele de stat fĆrĆ
platĆ.
11. Termenele privind transmiterea documentelor Fondului în
arhivele de stat pentru pĆstrare depozitarĆ sau permanentĆ sunt
stabilite de comun acord cu Serviciul de Stat de ArhivĆ.
Cheltuielile pentru pregĆtirea üi transmiterea documentelor în
arhivele de stat sunt susĦinute de organizaĦia care predĆ documentele.
12. În cazul lichidĆrii persoanei juridice, în arhiva cĆreia se
pĆstrau documentele Fondului sau care transmitea documentele
pentru pĆstrare depozitarĆ în arhiva de stat üi de asemenea dacĆ ea
nu asigurĆ integritatea documentelor, fondul arhivistic al persoanei
juridice respective se transmite spre pĆstrarea permanentĆ arhivelor de stat. Decizia privind transmiterea documentelor Fondului
este adoptatĆ de Serviciul de Stat de ArhivĆ.
13. Arhivele persoanelor juridice, în baza articolului 20 al Leii
privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, sunt datoare sĆ
prezinte anual pentru Catalogul Fondului Arhivistic al Serviciului
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de Stat de ArhivĆ date despre fondurile noi üi colecĦiile de documente, precum üi informaĦii privind schimbĆrile în componenĦa üi
conĦinutul documentelor pĆstrate.
14. Persoanele juridice, care transmit documentele spre pĆstrare
depozitarĆ sau permanentĆ în arhivele de stat, prezintĆ anual
în arhiva de stat respectivĆ informaĦii despre volumul üi limitele
cronologice ale documentelor pĆstrate.
15. Termenele üi ordinea prezentĆrii documentelor de evidenĦĆ
sunt stabilite de Serviciul de Stat de ArhivĆ.
16. Pentru neprezentarea informaĦiei privind componenĦa üi
conĦinutul documentelor, precum li pentru prezentarea informaĦiei
cu încĆlcarea termenelor üi modul stabilit, conducĆtorii persoanelor
juridice sunt atraüi la rĆspundere în modul stabilit de lege.
III. Organizarea utilizćrii documentelor Fondului
17. Documentele Fondului se utilizeazĆ pentru asigurarea drepturilor legitime üi intereselor cetĆĦenilor Republicii Moldova, precum
üi în scopuri ütiinĦifice, culturale, sociale, economice, etc.
18. Arhivele persoanelor juridice, precum üi persoanele juridice,
care transmit documentele arhivelor de stat spre pĆstrare depozitarĆ sau permanentĆ, în scopul organizĆrii utilizĆrii documentelor
Fondului:
ŏ PrezintĆ cetĆĦenilor Republicii Moldova, precum üi persoanelor juridice documentele Fondului sau copiile lor pentru
cercetĆri ütiinĦifice;
ŏ PublicĆ documentele Fondului independent sau în comun cu
alte organizaĦii în ordinea stabilitĆ;
ŏ OrganizeazĆ expoziĦii de documente, transmit informaĦie
despre documentele Fondului prin intermediul presei, televiziunii, radioului;
ŏ ElibereazĆ persoanelor juridice üi fizice certificate de arhivĆ
üi copii de documente în modul stabilit de Serviciul de Stat de
ArhivĆ;
ŏ EditeazĆ îndreptare arhivistice privind componenĦa üi conĦinutul documentelor.
19. CetĆĦenilor üi persoanelor juridice ai Republicii Moldova,
precum üi cetĆĦenilor statelor strĆine, în baza articolelor 30 , 31 ale
Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, li se acordĆ
dreptul de a utiliza documentele Fondului din momentul când au
fost transmise în arhiva persoanei juridice sau în arhivele de stat
spre pĆstrare depozitarĆ sau permanentĆ.
20. Persoanele juridice, care pĆstreazĆ documentele Fondului,
precum üi cele care le transmit spre pĆstrare depozitarĆ sau perma-
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nentĆ în arhivele de stat, pot stabili restricĦii asupra utilizĆrii documentelor în limitele determinate de articolul 35 al Legii privind
Fondul Arhivistic al Republicii Moldova üi de legile cu privire la
secretul de stat üi cel comercial.
DacĆ persoanele juridice respective nu stabilesc restricĦii, utilizarea documentelor se efectueazĆ în baza punctului 19 al prezentului Regulament.
21. În cazul în care se încalcĆ modul stabilit de utilizare a documentelor Fondului persoanelor fizice au dreptul sĆ facĆ apel în
instanĦele judecĆtoreüti.
Persoanele oficiale care împiedicĆ accesul cetĆĦenilor la documentele Fondului sunt trase la rĆspundere în modul stabilit de lege.
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