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INTRODUCERE
Democratizarea vie ii publice în Republica Moldova odat

cu declararea Independen ei, la 27 august 1991, nu poate 
avea loc f r  garantarea accesului liber la informa ie. Aceasta 
presupune, deopotriv  cu accesul la informa iile publice, i
dreptul fiec rui cet ean de a avea acces la sursele arhivis-
tice, care fac parte i ele din informa iile publice.

Problema accesului la sursele arhivistice este una special ,
întrucât în arhive sunt depozitate documente ce con in infor-
ma ii de sute de ani, constituind veritabile surse de informa ii
cu caracter istoric. Subiectul a devenit actual, întrucât guver-
n rile de pân  la 1991, în lipsa unei legi care ar reglementa 
procedura, au îngr dit accesul la arhive, iar pentru a- i justi-
fica m sura, o bun  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 informa ie,
inclusiv la fondul arhivistic. Totodat , legiuitorul moldovean, 
în scopul protej rii secretului de stat, interesului public, a 
celor personale i de afaceri a restric ionat accesul la unele 
informa ii.

Dup  1991, cea mai mare parte a Fondului Arhivistic al 
Republicii Moldova a fost desecretizat, prin aceasta asigu-
rându-se accesul istoricilor, dar i al publicului la informa-
iile de inute de arhive. Îns , nu toate arhivele din R. Moldova 

au f cut fa  exigen elor vremii. Unele din ele, chiar i dup
trecerea a 20 de ani de independen i crearea cadrului 
juridic privind accesul la arhive, r mâneau închise.

În acest context, un interes deosebit îl constituie accesul 
la fondurile arhivistice ale unor institu ii care r mâneau în 
continuare cu acces limitat: Serviciul de Informa ii i Securi-
tate i Ministerul de Interne al Republicii Moldova. Interesul 
sporit se datoreaz  faptului c , de la crearea acestor fonduri 
arhivistice în anul 1992 i pân  în prezent, accesul la aceste 
fonduri de arhiv  a fost îngr dit.

În scopul de a cerceta care este cadrul juridic al modalit ii
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accesului la informa ie în Republica Moldova, de a analiza 
accesibilitatea la fondul de arhiv  în general i în special la 
cel al SIS i MAI, autorii prezentului studiu au întreprins 
cercetarea pe care o ine i în mân .

În prima parte a studiului, intitulat  „Cadrul general privind 
accesul la informa ie în Republica Moldova”, am analizat sub 
mai multe aspecte acest subiect: a) care sunt reglement rile
interna ionale, europene i na ionale privind accesul la infor-
ma ie, b) ce prevede legisla ia na ional  prin care se limiteaz
accesul la informa ie, i c) controversele privind atribuirea 
informa iei la categoria accesibilit ii limitate.

În capitolul II – „Accesul la arhive în Republica Moldova, cu 
referire special  la depozitele speciale de stat din cadrul Servi-
ciului de Informa ii i Securitate i Ministerul de Interne al 
Republicii Moldova” – ne-am propus s  elucid m ce prezint
fondul arhivistic din Republica Moldova, în special din cadrul 
SIS i MAI: câte fonduri are în custodie, din câte dosare este 
compus fiecare fond, inclusiv, câte dosare au fost desecreti-
zate i care este accesibilitatea istoricilor i a publicului larg. 
Un subiect aparte l-a constituit distrugerea dosarelor din 
aceste arhive, dar i procesul de transmitere a dosarelor c tre
Arhiva Na ional .

Partea a treia – „Ap rarea dreptului privind accesul la 
informa ie” – este dedicat  modalit ii de ap rare a dreptului 
la acces la informa ie, în care analiz m:

a) Ap rarea dreptului de acces la informa ie pe cale extra-
judiciar .

b) Ap rarea dreptului privind accesul la informa ie pe cale 
judiciar .

c) Contestarea hot rârii instan ei judec tore ti.
d) Executarea hot rârii judec tore ti cu privire la obli-

garea de a furniza informa ie.
e) Studiu de caz privind accesul la arhive, în care facem o 

analiz  a cadrului juridic i a modalit ilor de ap rare a drep-
tului la acces la informa ie extrajudiciar i judiciar.

Ultimul capitol al lucr rii este dedicat concluziilor, suges-
tiilor i recomand rilor.

Concluziile noastre, expuse în partea final  a studiului, 
denot  c  Republica Moldova are un cadru juridic satisf c tor
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privind accesul la informa ie în general i accesul la arhive în 
special. Totodat , am atras aten ia asupra unor inadverten e,
propunând unele m suri pentru îmbun t irea cadrului 
juridic.

La Anexe, pentru a prezenta cu probe privind modalitatea 
de ap rare a dreptului fiec rui cet ean privind accesul la 
informa ie, cu referire special  la arhive, pentru prima dat
se public  o serie de decizii ale instan elor judec tore ti prin 
care s-a statuat acest drept.

În lucrare este folosit  legisla ia interna ional , european
i na ional  în vigoare; autorii recurg la studii privind accesul 

la informa ie, inclusiv la documente din arhiva Comisiei 
pentru studierea regimului comunist totalitar din Republica 
Moldova i cele private.

Studiul a fost realizat cu sprijinul financiar oferit de c tre
Programul de Drept al Funda iei „Soros-Moldova”, c rora i
pe aceast  cale le aducem mul umiri.

Autorii
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CAPITOLUL I
CADRUL GENERAL PRIVIND ACCESUL 

LA INFORMA IE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

1.1. Reglement ri interna ionale, europene 
i na ionale privind accesul la informa ie

Importan a accesului la informa ie este determinat  de 
urm toarele aspecte indispensabile pentru o societate demo-
cratic . Astfel, accesul la informa ie1:

 contribuie la sensibilizarea cet enilor fa  de parti-
ciparea la procesul decizional în domenii de interes major, 
formându-le o opinie asupra st rii societ ii, trecutului istoric 
i perspectivelor de dezvoltare.

Indiscutabil c  participarea persoanelor la treburile 
publice este atât în beneficiul al cet enilor, cât i al autorit -
ilor, de i ultimele de multe ori au o tendin  de secretizare a 

oric rei informa ii de interes sporit. O autoritate administra-
tiv  operând într-un context de accesibilitate va fi mult mai 
eficient , pentru c tie c  rezultatul muncii sale ar putea fi 
examinat de c tre to i i, prin urmare, mai bine în eles. În 
asemenea caz, autoritatea administrativ  realizeaz  respon-
sabilitatea pentru ac iunile sale inadecvate;

 poate contribui la evitarea devierilor din partea autorit -
ilor statului i a celor administrative.

Ar fi necesar ca autorit ilor s  le fie dezvoltate abilit i de 
accesibilitate, indispensabil  pentru afirmarea legitimit ii
autorit ii administrative în calitatea sa de serviciu public, 
pentru dezvoltarea unor raporturi de încredere între autori-
t ile publice i cet eni i pentru supravegherea integrit ii
func ionarilor, astfel evitând riscul corup iei;

 asigur  pluralismul într-un stat de drept.
Prin cunoa terea informa iei de interes public, cet eanul

î i poate manifesta interesul fa  de o anumit  informa ie,
poate intra în dialog cu autoritatea public , solicita preciz ri
la informa ie, expunându- i p rerea asupra ei;
1 A se vedea, Accesul la informa ie: pas cu pas. Întreb ri i r spunsuri. Ghid 

pentru to i. Centrul „Acces-info”, Chi in u, 2009.
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 educ  cet eanul în spiritul activismului.
Prevederi care garanteaz  accesul liber la informa ie

con in atât reglement rile interna ionale i cele europene, cât 
i cele na ionale.

a) Reglement ri interna ionale i europene privind accesul 
la informa ie

I. Reglement ri interna ionale

Dintre multiplele reglement ri interna ionale care garan-
teaz  accesul liber la informa ie men ion m:

i) Declara ia Universal  a Drepturilor Omului

Declara ia Universal  a Drepturilor Omului1, fiind unul 
dintre primele documente de importan  inestimabil  pentru 
omenire, prevede c  toate fiin ele umane se nasc libere i egale 
în demnitate i în drepturi. Ele sunt înzestrate cu ra iune i
con tiin i trebuie s  se comporte unele fa  de celelalte în 
spiritul fraternit ii.

”Toate fiin ele umane se nasc libere i egale în demnitate 
i în drepturi. Ele sunt înzestrate cu ra iune i con tiin
i trebuie s  se comporte unele fa  de altele în spiritul 

fraternit ii”.
(Art. 1 din Declara ia Universal  a Drepturilor Omului)

ii) Pactul interna ional cu privire la drepturile civile i politice

Pactul interna ional cu privire la drepturile civile i poli-
tice2 prevede c orice persoan  are dreptul la libertatea de 
exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de a c uta, de a 
1 Declara ia Universal  a Drepturilor Omului adoptat  la 10 decembrie 1948. 

Republica Moldova a aderat la Declara ia Universal  a Drepturilor Omului 
prin Hot rârea Parlamentului R. Moldova nr. 217-II din 28 iulie 1990. Hot -
rârea a fost publicat  în edi ia oficial  „Tratate interna ionale”, Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, Vol. 1, Chi in u, 1998, p. 11.

2 Pactul interna ional cu privire la drepturile civile i politice. Adoptat i
deschis spre semnare de Adunarea General  a Na iunilor Unite la 16 decem-
brie 1966 la New York. Intrat în vigoare la 23 martie 1976. Pactul a fost 
ratificat de Republica Moldova prin Hot rârea Parlamentului R. Moldova nr. 
217 II din 28 iulie 1990. Hot rârea a fost publicat  în edi ia oficial  „Tratate 
interna ionale”, Monitorul Oficial al R. Moldova, Vol. 1, Chi in u, 1998, p. 30.
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primi i de a r spândi informa ii i idei de orice fel, f r  a se 
ine seama de frontiere, sub form  oral , scris , tip rit  ori 

artistic , sau prin orice alt mijloc, la alegerea sa.
„(1) Nimeni nu trebuie s  aib  de suferit din cauza opini-
ilor sale.
(2) Orice persoan  are dreptul la libertatea de exprimare; 
acest drept cuprinde libertatea de a c uta, de a primi i
de a r spândi informa ii i idei de orice fel, indiferent de 
frontiere, sub form  oral , scris , tip rit  ori artistic
sau prin orice alt mijloc, la alegerea sa.
(3) Exercitarea libert ilor prev zute la paragraful 2 
al prezentului articol comport  obliga ii i r spunderi
speciale. În consecin , ea poate fi supus  anumitor limi-
t ri care trebuie îns  stabilite în mod expres prin lege i
care sunt necesare
a) respect rii drepturilor sau reputa iei altora;
b) ap r rii securit ii na ionale, ordinii publice, s n -
t ii sau moralit ii publice”.
(Art.19 din Pactul interna ional cu privire la drepturile 
civile i politice)

iii) Pactul interna ional cu privire la drepturile economice, 
sociale i culturale1

Dezvoltând prevederile adoptate anterior, acest docu-
ment stabile te drepturile economice, sociale i culturale ale 
omului. Astfel, Pactul prevede:

1. Statele p r i la prezentul Pact recunosc fiec ruia
dreptul:
a) de a participa la via a cultural ;
b) de a beneficia de progresul tiin ific i de aplica iile
sale;
c) de a beneficia de protec ia intereselor morale i mate-
riale decurgând din orice produc ie tiin ific , literar
sau artistic  al c rei autor este.

1 Pactul interna ional cu privire la drepturile economice, sociale i culturale.
Adoptat la 16 decembrie 1996 la New York. Pactul a fost ratificat de Repu-
blica Moldova prin Hot rârea Parlamentului R. Moldova nr. 217 II din 
28 iulie 1990. Hot rârea a fost publicat  în edi ia oficial  „Tratate interna i-
onale”, Monitorul Oficial al R. Moldova, Vol. 1, Chi in u, 1998, p. 18.
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2. M surile pe care statele p r i la prezentul Pact le vor 
lua pentru a asigura deplina exercitare a acestui drept 
trebuie s  cuprind  m surile necesare pentru a asigura 
men inerea, dezvoltarea i difuzarea tiin ei i culturii.
3. Statele p r i la prezentul Pact se angajeaz  s  respecte 
libertatea indispensabil  cercet rii tiin ifice i activit -
ilor creatoare.

4. Statele p r i la prezentul Pact recunosc urm rile
binef c toare care trebuie s  rezulte din încurajarea i
dezvoltarea cooper rii i contactelor interna ionale în 
domeniul tiin ei i culturii.
(Art. 15 din Pactul interna ional cu privire la drepturile 
economice, sociale i culturale)

II. Reglement ri europene

i) Conven ia European  a Drepturilor Omului1.

Prevederi privind accesul liber la informa ie se con in în 
art. 10 din Conven ie2:

Libertatea de exprimare
Orice persoan  are dreptul la libertatea de exprimare. 
Acest drept cuprinde libertatea de opinie i libertatea de 
a primi sau de a comunica informa ii ori idei f r  ames-
tecul autorit ilor publice i f r  a ine seama de fron-
tiere. Prezentul articol nu împiedic  Statele s  supun
societ ile de radiodifuziune, de cinematografie sau de 
televiziune unui regim de autorizare.

1 Adoptat  la Roma la 4 noiembrie 1950. Semnat  de Republica Moldova la 
2 mai 1996. Republica Moldova a aderat prin Hot rârea Parlamentului nr. 
1298-XIII din 24 iulie 1997. Publicat  în Monitorul Oficial nr. 54 din 21 august 
1997. În vigoare pentru Republica Moldova din 21 august 1997. Conven ia a 
fost publicat  în „Tratate interna ionale”, Vol. 1, Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova, Chi in u, 1998, p. 342-359.

2 Prin Hot rârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1298-XIII din 24 iulie 
1997 Republicii Moldova a aderat la primul Protocol adi ional la conven ie,
Paris, 20 martie 1952, precum i Protocolul nr. 2 atribuind Cur ii Europene 
a Drepturilor Omului competen a de a da avize consultative din 6 mai 1963, 
Protocolul nr. 4 recunoscând anumite drepturi i libert i, altele decât cele 
deja înscrise în Conven ie i în primul Protocol adi ional la conven ie, Stras-
bourg, 16 septembrie 1963, Protocolul nr. 6 privind abolirea pedepsei cu 
moartea, Strasbourg, 28 aprilie 1983, Protocolul nr. 7, Strasbourg, 22 noiem-
brie 1984, i Protocolul nr. 11 privind restructurarea mecanismului de control 
stabilit de conven ie, Strasbourg, 11 mai 1994.



12 Mihai Ta c , Alexandru Postic

Exercitarea acestor libert i ce comport  îndatoriri 
i responsabilit i poate fi supus  unor formalit i,

condi ii, restrângeri sau sanc iuni prev zute de lege, 
care constituie m suri necesare, într-o societate demo-
cratic , pentru securitatea na ional , integritatea teri-
torial  sau siguran a public , ap rarea ordinii i preve-
nirea infrac iunilor, protec ia s n t ii sau a moralei, 
protec ia reputa iei sau a drepturilor altora, pentru a 
împiedica divulgarea de informa ii confiden iale sau 
pentru a garanta autoritatea i impar ialitatea puterii 
judec tore ti.
(Art. 10 din Conven ia European  a Drepturilor Omului)

ii) Conven ia pentru protec ia persoanelor referitor la prelucrarea 
automatizat  a datelor cu caracter personal

Accesul la informa ie nu trebuie în eles ca unul care nu 
cunoa te anumite limite. În scopul protej rii anumitor infor-
ma ii cu caracter personal, Consiliul Europei a adoptat 
Conven ia pentru protec ia persoanelor referitor la prelu-
crarea automatizat  a datelor cu caracter personal1.

Scopul prezentei Conven ii este de a garanta, pe terito-
riul fiec rei P r i, tuturor persoanelor fizice, indiferent 
de na ionalitate sau re edin , respectarea drepturilor 
i libert ilor lor fundamentale, i în mod special a 

dreptului la via a privat , în leg tur  cu prelucrarea 
automatizat  a datelor cu caracter personal (protec ia
datelor).
(Art. 1 din Conven ia pentru protec ia persoanelor refe-
ritor la prelucrarea automatizat  a datelor cu caracter 
personal)

1 Republica Moldova a aderat la Conven ia pentru protec ia persoanelor refe-
ritor la prelucrarea automatizat  a datelor cu caracter personal prin Hot -
rârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 483 din 2 iulie 1999. Publicat  în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 80, din 29 iulie 1999.
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iii) Recomandarea Rec (2002) 2 a Comitetului de Mini tri
al Consiliului Europei c tre Statele membre privind accesul 
la documentele publice (Adoptat  de Comitetul de Mini tri,
Strasbourg, 21 februarie 2002)

Pentru a garanta persoanei accesul la documentele publice, 
Comitetul de Mini tri a aprobat Recomandarea Rec (2002) 2 a 
Comitetului de Mini tri c tre Statele membre privind accesul 
la documentele publice, care prevede:

Statele membre vor trebui s  garanteze oric rei persoane 
dreptul de acces, la solicitarea sa, la documentele publice 
de inute de autorit ile publice. Acest principiu va trebui 
s  se aplice f r  nici o discriminare, inclusiv cea fondat
pe originea na ional .
(Art. III. Principiul general privind accesul la documen-
tele publice din Recomandarea Rec (2002) 2 a Comite-
tului de Mini tri c tre Statele membre privind accesul 
la documentele publice).

iv) Recomandarea Nr. R (2000) 13 a Comitetului de Mini tri
al Consiliului Europei c tre Statele membre referitoare la politica 
european  privind accesul la arhive (Adoptat  de Comitetul de 
Mini tri la 13 iulie 2000, la întrunirea a 717 a Mini trilor Adjunc i)

A f cut obiectul Comitetului de Mini tri i garantarea 
persoanei accesului liber la arhive, prin adoptarea Recoman-
d rii Nr. R (2000) 13 a Comitetului de Mini tri c tre Statele 
membre referitoare la politica european  privind accesul la 
arhive

În rile europene responsabilitatea de stabilire a princi-
piilor generale care guverneaz  accesul la arhive revine 
legislaturii i, de aceea, va fi guvernat  de un act parla-
mentar. Aranjamentele practice vor fi divizate între 
reglementatori în conformitate cu legile fiec rei ri.
(Art. 2 din Recomandarea Nr. R (2000) 13 a Comitetului 
de Mini tri c tre Statele membre referitoare la politica 
european  privind accesul la arhive)
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v) Declara ia Universal  privind Arhivele (Adoptat  de Adunarea 
General  a Consiliului Interna ional al Arhivelor la 17 septembrie 
2010, Oslo)

Organismele interna ionale specializate precum Adunarea 
General  a Consiliului Interna ional al Arhivelor a adoptat o 
Declara ie prin care solicit  statelor s  constituie arhive, dar 
s i le pun  la dispozi ia publicului

În acest sens, recunoa tem:
Rolul unic al arhivelor ca m rturie autentic  a acti-

vit ilor administrative, culturale i intelectuale i ca o 
reflectare a evolu iei societ ilor;

Nevoia vital  de existen  a arhivelor, pentru spriji-
nirea eficien ei activit ilor, r spunderii i transpa-
ren ei, pentru protejarea drepturilor cet ene ti, pentru 
edificarea memoriei individuale i colective, pentru 
în elegerea trecutului i documentarea prezentului, cu 
scopul de a îndruma activit ile viitoare;

Diversitatea arhivelor rezult  din înregistrarea 
fiec rui domeniu al activit ilor umane;

Multitudinea formatelor în care arhivele sunt create, 
incluzând hârtia, mediul electronic, înregistr ri audio-
vizuale i alte tipuri;

Rolul arhivi tilor ca profesioni ti instrui i cu o formare 
ini ial i apoi continu , care î i slujesc societatea prin 
sprijinirea cre rii de acte i prin selectarea, p strarea i
punerea la dispozi ia tuturor a acestora;

Responsabilitatea colectiv  – cet eni, func ionari din 
administra ia public i factori de decizie, proprietari 
sau de in tori de arhive publice sau private i arhivi ti
sau al i speciali ti din domeniul inform rii – în mana-
gementul arhivelor.
(Declara ia Universal  privind Arhivele).

Constitu ia Republicii Moldova1 stabile te în alin. 2 art. 4 
c  „dac  exist  neconcordan e între pactele i tratatele privi-
toare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica 
Moldova este parte i legile ei interne, prioritate au regle-
ment rile interna ionale”. Din acest considerente, orice drept 
1 Adoptat  de Parlamentul Republicii Moldova la 29 iulie 1994. Publicat  în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 1/1994.
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garantat de legisla ia interna ional  î i are baz  juridic  în 
Republica Moldova.

b) Reglement ri na ionale privind accesul la informa ie

Potrivit Constitu iei Republicii Moldova, democra ia în 
Republica Moldova se exercit  în condi iile pluralismului 
politic, care este incompatibil cu dictatura i cu totalitarismul. 
Statul asigur  dreptul fiec rui om de a- i cunoa te drepturile 
i îndatoririle. În acest scop, statul public i face accesibile 

toate legile i alte acte normative.
Dreptul la informa ie nu se limiteaz  la dreptul de a 

cunoa te doar actele normative care sunt adoptate de organul 
legislativ, executiv sau de institu iile administrative centrale 
i locale. În acest scop, pentru a asigura dreptul la infor-

ma ie, art. 34 al Constitu iei garanteaz  extinderea drep-
tului persoanei de a avea acces nu doar la actele cu caracter 
regulator, dar i la oricare informa ie oficial , a a încât orice 
persoan  s  aib  dreptul i acces la orice informa ie de interes 
public, drept care nu poate fi îngr dit.

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informa ie
de interes public nu poate fi îngr dit.
(2) Autorit ile publice, potrivit competen elor ce le 
revin, sunt obligate s  asigure informarea corect  a cet -
enilor asupra treburilor publice i asupra problemelor 

de interes personal.
(3) Dreptul la informa ie nu trebuie s  prejudicieze 
m surile de protec ie a cet enilor sau siguran a na i-
onal .
(4) Mijloacele de informare public , de stat sau private, 
sunt obligate s  asigure informarea corect  a opiniei 
publice.
(5) Mijloacele de informare public  nu sunt supuse 
cenzurii.
(Art. 34 din Constitu ia Republicii Moldova)

Republica Moldova a recunoscut dreptul fiec rei persoane 
de a beneficia de progresul tiin ific i de aplica iile sale, în 
special dreptul de a beneficia de protec ia intereselor morale 
i materiale, decurgând din orice produc ie tiin ific , literar

sau artistic  a oric rui autor.
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(2) Statul trebuie s  asigure:
a) reglementarea activit ii economice i administrarea 
propriet ii publice ce-i apar ine în condi iile legii;
b) libertatea comer ului i activit ii de întreprinz tor,
protec ia concuren ei loiale, crearea unui cadru favo-
rabil valorific rii tuturor factorilor de produc ie;
c) protejarea intereselor na ionale în activitatea econo-
mic , financiar i valutar ;
d) stimularea cercet rilor tiin ifice;
e) exploatarea ra ional  a p mântului i a celorlalte 
resurse naturale, în concordan  cu interesele na ionale;
f) refacerea i protec ia mediului înconjur tor, precum i
men inerea echilibrului ecologic;
g) sporirea num rului de locuri de munc , crearea 
condi iilor pentru cre terea calit ii vie ii;
h) inviolabilitatea investi iilor persoanelor fizice i juri-
dice, inclusiv str ine.
(Art. 126 din Constitu ia Republicii Moldova)

În vederea realiz rii drepturilor prev zute de art. 34 din 
Constitu ie, precum i în scopul racord rii cadrului legislativ 
na ional la sistemul interna ional de drept, la 11 mai 2000 a 
fost adoptat Legea privind accesul la informa ie1.

Aceast  lege a creat cadrul normativ general al accesului 
la informa iile oficiale, a eficientizat procesul de informare a 
popula iei i controlul efectuat de c tre cet eni asupra activi-
t ii autorit ilor publice i a institu iilor publice precum i a 
stimulat formarea opiniilor i participarea activ  a popula iei
la procesul de luare a deciziilor în spirit democratic.

Prezenta lege are drept scop:
a) crearea cadrului normativ general al accesului la 
informa iile oficiale;
b) eficientizarea procesului de informare a popula iei i
a controlului efectuat de c tre cet eni asupra activit ii
autorit ilor publice i a institu iilor publice;
c) stimularea form rii opiniilor i particip rii active 
a popula iei la procesul de luare a deciziilor în spirit 
democratic.
(Art. 2 din Legea privind accesul la informa ie)

1 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 88, din 28 iulie 2000.
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Conform acestei legi, furnizori de informa ii, adic  posesori 
ai informa iilor oficiale, obliga i s  le furnizeze solicitan ilor
în condi iile prezentei legi, sunt:

a) autorit ile publice centrale i locale – autorit ile admi-
nistra iei de stat, prev zute în Constitu ia Republicii Moldova 
i anume: Parlamentul, Pre edintele Republicii Moldova, 

Guvernul, administra ia public , autoritatea judec toreasc ;
b) institu iile publice centrale i locale – organiza iile

fondate de c tre stat în persoana autorit ilor publice i
finan ate de la bugetul de stat, care au ca scop efectuarea atri-
bu iilor de administrare, social-culturale i altor atribu ii cu 
caracter necomercial;

c) persoanele fizice i juridice care, în baza legii sau a 
contractului cu autoritatea public  ori institu ia public ,
sunt abilitate cu gestionarea unor servicii publice i culeg, 
selecteaz , posed , p streaz , dispun de informa ii oficiale, 
inclusiv de informa ii cu caracter personal.

Este important de men ionat c  au dreptul de a avea acces 
la informa iile oficiale nu doar cet enii Republicii Moldova, 
ci orice persoan  care î i are domiciliul sau re edin  în Repu-
blica Moldova. În cazul cet enilor Republicii Moldova, ace tia
au dreptul de a cere informa ie chiar dac  sunt stabili i în alte 
state decât Republica Moldova. Persoanele au dreptul de a 
solicita furnizorilor de informa ii, personal sau prin reprezen-
tan ii lor, orice informa ii aflate în posesia acestora, cu excep-
iile stabilite de legisla ie.

Legea reglementeaz  ce se în elege prin informa ii oficiale.
Informa iile oficiale:

(1) În sensul prezentei legi, informa ii oficiale sunt consi-
derate toate informa iile aflate în posesia i la dispozi ia
furnizorilor de informa ii, care au fost elaborate, selec-
tate, prelucrate, sistematizate i/sau adoptate de organe 
ori persoane oficiale sau puse la dispozi ia lor în condi-
iile legii de c tre al i subiec i de drept.

(2) În sensul prezentei legi, drept documente purt toare
de informa ii sunt considerate:
1) oricare din urm toarele (sau o parte din acestea):
a) orice hârtie sau alt material pe care exist  un înscris;
b) o hart , un plan, un desen, o fotografie;
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c) orice hârtie sau alt material pe care sunt marcaje, 
figuri, simboluri sau perfor ri care au un sens pentru 
persoanele calificate s  le interpreteze;
d) orice obiect sau material din care pot fi reproduse 
sunete, imagini sau înscrisuri cu sau f r  ajutorul unui 
alt articol sau mecanism;
e) orice alt înregistrator de informa ie ap rut ca rezultat 
al progresului tehnic;
2) orice copie sau reproducere a purt torilor de infor-
ma ii men iona i la punctul 1) al prezentului alineat;
3) orice parte a unei copii sau reproduceri men ionate la 
punctul 2) al prezentului alineat.
(3) Informa iile oficiale nedocumentate, care se afl  în 
posesia furnizorilor (persoanelor responsabile ale aces-
tora), vor fi puse la dispozi ia solicitan ilor în ordine 
general .
(Art. 6 din Legea privind accesul la informa ie)

Odat  ce a parvenit o solicitare din partea persoanelor cu 
privire la furnizarea de informa ii, în conformitate cu compe-
ten ele care îi revin, furnizorii sunt obliga i:

 s  asigure informarea activ , corect i la timp a cet -
enilor asupra chestiunilor de interes public i asupra 

problemelor de interes personal;
 s  garanteze liberul acces la informa ie;
 s  respecte limit rile accesului la informa ie, prev zute

de legisla ie, în scopul protej rii informa iei confiden-
iale, vie ii private a persoanei i securit ii na ionale;

 s  respecte termenele de furnizare a informa iei, prev -
zute de lege;

 s  dea publicit ii propriile acte adoptate în conformi-
tate cu legea;

 s  p streze, în termenele stabilite de lege, propriile acte, 
actele institu iilor, ale c ror succesoare sunt, actele ce 
stabilesc statutul lor juridic;

 s  asigure protejarea informa iilor ce se afl  la dispo-
zi ia lor de accesul, distrugerea sau modificarea nesanc-
ionate;

 s  men in  informa iile, documentele aflate la dispo-
zi ia lor, în form  actualizat .
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Aceste ac iuni se refer  la furnizori în cazul în care au fost 
solicita i în acest sens. Cu toate acestea, legea stabile te c  va 
fi difuzat  de urgen  pentru publicul larg informa ia care i-a 
devenit cunoscut  institu iei publice în cadrul propriei activi-
t i, dac  aceast  informa ie:

a) poate preîntâmpina sau diminua pericolul pentru via a
i s n tatea oamenilor;

b) poate preîntâmpina sau diminua pericolul producerii 
unor prejudicii de orice natur ;

c) poate opri r spândirea informa iei neveridice sau 
diminua consecin ele negative ale r spândirii acesteia;

d) comport  o deosebit  importan  social .
Pentru o mai bun  gestionare a procesului de furnizare a 

informa iei, de in torii de informa ii trebuie s  asigure un 
spa iu amenajat pentru documentare, accesibil solicitan ilor,
trebuie s  dispun  de personal responsabil pentru efectuarea 
procedurilor de furnizare a informa iilor oficiale. Existen a
reglement rilor cu privire la drepturile i obliga iile respon-
sabililor în procesul de furnizare a informa iilor oficiale i
sprijinul necesar solicitan ilor pentru c utarea i identifi-
carea informa iilor vor contribui la accesul efectiv i rapid al 
persoanelor la informa ii.

În mod tradi ional, ca o m sur  de facilitare a accesului 
la informa ie, în afara procedurii de examinare a cererilor 
privind accesul la informa ie, furnizorii vor aduce la cuno -
tin a persoanelor interesate descrierea structurii institu iei i
adresa acesteia, descrierea func iilor, direc iilor i formelor de 
activitate ale institu iei, descrierea subdiviziunilor cu compe-
ten ele lor, a programului de lucru al acestora, cu indicarea 
zilelor i orelor de audien  a func ionarilor responsabili de 
furnizarea informa iilor, a documentelor oficiale, deciziile 
finale asupra principalelor probleme examinate.

Având în vedere c  prevederile constitu ionale nu prev d
motivarea necesit ii primirii informa iei, persoanele nu sunt 
obligate s  comunice furnizorilor despre interesul pentru 
informa iile solicitate. Refuzul de a furniza informa ie sub 
acest pretext ar constitui o grav  înc lcare a dreptului de 
acces la informa ie.

A adar, în mod general, solicitan ii de informa ii ar avea 
dou  c i de a solicita informa ii: una verbal i alta scris .
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În majoritatea cazurilor îns  este indicat ca cererea de 
acces la informa ie s  fie efectuat  în form  scris . Cererea 
scris  va con ine: detalii suficiente i concludente pentru iden-
tificarea informa iei solicitate (a unei p r i sau a unor p r i
ale acesteia); modalitatea acceptabil  de primire a informa iei
solicitate, datele solicitantului.

Cererea poate fi înaintat  verbal în cazurile în care este 
posibil r spunsul pozitiv, cu satisfacerea imediat  a cererii de 
furnizare a informa iei. În cazul în care furnizorul inten io-
neaz  s  refuze accesul la informa ia solicitat , el va informa 
solicitantul despre aceasta i despre posibilitatea depunerii 
unei cereri scrise.

Potrivit legii, solicitantul de informa ie are mai multe 
op iuni de a avea acces la informa ie i anume:

 audierea informa iei pasibile de o expunere verbal ;
 examinarea documentului (a unor p r i ale acestuia) la 

sediul institu iei;
 eliberarea copiei de pe documentul sau informa ia soli-

citate (de pe unele p r i ale acestora);
 eliberarea copiei traducerii documentului, informa iei

(a unor p r i ale acestora) într-o alt  limb  decât cea a 
originalului, pentru o plat  suplimentar ;

 expedierea prin po t  (inclusiv po ta electronic ) a 
copiei de pe document, informa ie (de pe unele p r i ale 
acestora).

Extrasele din registre, documente, informa ii (unele p r i
ale acestora), în conformitate cu cererea solicitantului, pot fi 
puse la dispozi ia persoanei date într-o form  rezonabil i
acceptabil  pentru aceasta, spre a fi:

a) examinate la sediul institu iei;
b) dactilografiate, fotocopiate sau copiate într-o alt  moda-

litate ce ar asigura integritatea originalului;
c) înscrise pe un purt tor electronic, imprimate pe casete 

video, audio, alt purt tor rezultat din progresul tehnic.
Mecanismul cu privire la modul de solicitare a informa iei

este prev zut de Legea cu privire la peti ionare nr. 190 din 19 
iulie 19941 i anume: peti ia se depune în scris sau în form

1 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 4, din 8 septembrie 
1994. Legea a fost republicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
nr.6-8, din 24 ianuarie 2003.
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electronic  în limba de stat sau într-o alt  limb  în confor-
mitate cu Legea cu privire la func ionarea limbilor vorbite 
pe teritoriul Republicii Moldova din 31 august 19891. Peti ia
în form  electronic  trebuie s  corespund  cerin elor fa  de 
documentul electronic, inclusiv aplicarea semn turii digitale, 
în conformitate cu legisla ia în vigoare.

Prezenta lege determin  modalitatea de examinare a 
peti iilor cet enilor Republicii Moldova, adresate orga-
nelor de stat, întreprinderilor, institu iilor i organiza-
iilor (denumite în continuare organe), în scopul asigu-

r rii protec iei drepturilor i intereselor lor legitime.
(Art. 1 din Legea cu privire la peti ionare)

În mod general, informa iile, documentele solicitate vor 
fi puse la dispozi ia solicitantului din momentul în care vor 
fi disponibile pentru a fi furnizate, dar nu mai târziu de 15 
zile lucr toare de la data înregistr rii cererii de acces la infor-
ma ie. Termenul de furnizare a informa iei, documentului 
poate fi prelungit cu 5 zile lucr toare de c tre conduc torul
institu iei publice dac :

a) cererea se refer  la un volum foarte mare de informa ii
care necesit  selectarea lor;

b) sunt necesare consulta ii suplimentare pentru a satis-
face cererea.

Cu toate acestea, în cazul în care informa iile care au fost 
solicitate fac parte din fondul arhivistic, termenul de satisfa-
cere a cererilor poate fi diferit în func ie de volumul de lucru 
i de informa ia solicitat .

R spunsurile, informa iile oficiale, documentele, p r ile
acestora, extrasele din registre, copiile traducerilor vor fi 
eliberate în form  scris i semnate de persoana responsa-
bil . Obliga ia de a r spunde în scris persist  chiar i dac
se refuz  de a elibera o informa ie. Acest r spuns va fi f cut
în scris, indicându-se data întocmirii refuzului, numele 
persoanei responsabile, motivul refuzului, f cându-se în 
mod obligatoriu trimitere la actul normativ (titlul, num rul,
data adopt rii, sursa publica iei oficiale), pe care se bazeaz
refuzul, precum i procedura de recurs a refuzului, inclusiv 
termenul de prescrip ie.

1 Publicat  în Ve tile Sovietului Suprem al RSS Moldovene ti, nr.9/1989.



22 Mihai Ta c , Alexandru Postic

Pentru furnizarea informa iilor oficiale pot fi percepute, 
în afara excep iilor prev zute de lege, pl i în m rimile i
conform procedurii stabilite de organele reprezentative, 
acestea fiind v rsate în bugetul de stat. În mod normal, m ri-
mile pl ilor nu vor dep i m rimile cheltuielilor suportate 
de c tre furnizor pentru facerea cópiilor, expedierea lor soli-
citantului i/sau pentru traducerea, la cererea solicitantului, 
a informa iei, documentului. Referitor la pl ile pentru furni-
zarea informa iilor analitice, de sintez  sau inedite, executate 
la comanda solicitantului, se vor stabili potrivit contractului 
dintre solicitant i furnizorul de informa ii. Institu ia public
va aduce la cuno tin a solicitan ilor într-un mod cât mai 
adecvat i mai am nun it posibil modalitatea de calculare a 
pl ilor pentru furnizarea informa iei.

Totodat , legea prevede cazurile când informa iile solici-
tate vor fi puse, f r  plat , la dispozi ia solicitan ilor. Astfel, 
din categoria acestora fac parte informa iile oficiale care:

a) ating nemijlocit drepturile i libert ile solicitantului;
b) sunt expuse oral;
c) sunt solicitate pentru a fi studiate la sediul institu iei;
d) prin faptul c  au fost furnizate, contribuie la sporirea 

gradului de transparen  a activit ii institu iei publice i
corespunde intereselor societ ii.

În conformitate cu legea, accesul la informa iile oficiale nu 
poate fi îngr dit, cu excep ia:

a) informa iilor ce constituie secret de stat, reglementate 
prin lege organic i calificate ca informa ii protejate de stat, 
în domeniul activit ii militare, economice, tehnico- tiin ifice,
de politic  extern , de recunoa tere, de contrainforma ii i
activit ii operative de investiga ii, a c ror r spândire, divul-
gare, pierdere, sustragere poate periclita securitatea statului;

b) informa iilor confiden iale din domeniul afacerilor, 
prezentate institu iilor publice cu titlu de confiden ialitate,
reglementate de legisla ia privind secretul comercial, i care 
in de produc ie, tehnologie, administrare, finan e, de alt

activitate a vie ii economice, a c ror divulgare (transmitere, 
scurgere) poate atinge interesele întreprinz torilor;

c) informa iilor cu caracter personal, a c ror divulgare este 
considerat  drept o imixtiune în via a privat  a persoanei, 
protejat  de legisla ie, accesul la care poate fi admis numai 
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cu respectarea prevederilor articolului 8 din Legea privind 
accesul la informa ie;

d) informa iilor ce in de activitatea operativ i de urm -
rire penal  a organelor de resort, dar numai în cazurile în care 
divulgarea acestor informa ii ar putea prejudicia urm rirea
penal , interveni în desf urarea unui proces de judecat ,
lipsi persoana de dreptul la o judecare corect i impar ial  a 
cazului s u, ori ar pune în pericol via a sau securitatea fizic
a oric rei persoane – aspecte reglementate de legisla ie;

e) informa iilor ce reflect  rezultatele finale sau inter-
mediare ale unor investiga ii tiin ifice i tehnice i a c ror
divulgare priveaz  autorii investiga iilor de prioritatea de 
publicare sau influen eaz  negativ exercitarea altor drepturi 
protejate prin lege.

Cu toate acestea, este interzis  secretizarea informa iilor
privind:

a) faptele de înc lcare a drepturilor i libert ilor omului i
ale cet eanului;

b) evenimentele extraordinare i catastrofele ce preju-
diciaz  securitatea i s n tatea cet enilor i urm rile lor, 
precum i calamit ile, prognozele i urm rile lor;

c) starea real  de lucruri în domeniul înv mântului,
ocrotirii s n t ii, ecologiei, agriculturii, comer ului, precum 
i a ordinii de drept;

d) faptele de înc lcare a legalit ii, inactivitatea i ac iu-
nile ilicite ale organelor puterii de stat i ale persoanelor cu 
func ii de r spundere dac  divulgarea acestor fapte nu va 
periclita securitatea Republicii Moldova.

Este important de men ionat c  în etapa examin rii cererii 
furnizorii vor lua toate m surile necesare pentru nedivul-
garea informa iilor cu acces limitat, pentru protec ia integri-
t ii informa iilor i excluderea accesului nesanc ionat la ele.

Prevederi privind accesul la informa ie întâlnim i în Legea
privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova nr. 880, adop-
tat  la 22 ianuarie 19921.

Potrivit acestei legi:
Cet enii, institu iile, organiza iile i întreprinderile din 
Republica Moldova au dreptul s  utilizeze:

1 Publicat  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 i în depozitele speciale de stat, 
indicate în articolul 22 din prezenta Lege;
documentele ce fac parte din Fondul arhivistic ob tesc
din momentul când au fost transmise în arhivele orga-
niza iilor de in toare de fonduri sau, în conformitate cu 
articolul 24, 25 i 26 din prezenta Lege, în arhivele de 
stat.
Restric iile asupra utiliz rii unor categorii aparte de 
documente ce fac parte din Fondul Arhivistic al Repu-
blicii Moldova sunt stabilite de prezenta Lege.
(Art. 30 din Legea privind Fondul Arhivistic al Repu-
blicii Moldova)

Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor poli-
tice nr. 1225 din 8 decembrie 19921 de asemenea stabile te
dreptul la acces al persoanelor supuse represiunilor politice la 
dosarele intentate lor.

Astfel,
Persoanele reabilitate, iar în cazul mor ii lor, rudele 
acestora pot lua cuno tin  de materialele în a c ror
baz  au fost supuse represiunilor.
Persoanele reabilitate i mo tenitorii lor sunt în drept s
ob in  manuscrisele, fotografiile i documentele perso-
nale ce s-au p strat.
La cererea persoanelor sau a organiza iilor ob te ti inte-
resate, organele de stat corespunz toare sunt obligate s
comunice acestora timpul, cauza mor ii i locul înmor-
mânt rii persoanei reabilitate
(Art. 9 din Legea privind reabilitarea victimelor represi-
unilor politice)

Pentru a face cunoscut publicului listele celor supu i repre-
siunilor politice, legea stabile te urm toarele:

Listele persoanelor reabilitate în baza prezentei legi, cu 
indicarea principalelor date biografice, a acuza iilor
pentru care au fost supuse represiunilor i a temeiului 

1 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 12, din 30 decembrie 
1992.
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reabilit rii, se public  periodic în mijloacele de infor-
mare în mas  din republic  de c tre organele de stat 
care au adoptat decizia privind reabilitarea.
(Art. 22 din Legea privind reabilitarea victimelor repre-
siunilor politice)

v) Alte reglement ri na ionale care garanteaz  accesul liber la 
informa ie

Recunoscând accesul liber la informa ie, legiuitorul moldo-
vean a specificat acest drept i în alte legi, care au tangen
cu accesul la informa ie. Cu titlul de exemplu enumer m 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 limiteaz
accesul la informa ie

Din ra ionamente de protejare atât a interesului general, 
cât i a celui particular, legiuitorul a prev zut, în anumite 
cazuri, limitarea dreptului la informa ie. Aceste limit ri pot fi 
divizate în câteva grupe:

a) Informa ii cu caracter secret de stat;
b) Informa ii ce constituie secret comercial;
c) Informa ii cu caracter personal;
d) Informa ii ce in de activitatea operativ i de urm rire

penal  a organelor de resort;
e) Informa ii ce reflect  rezultatele finale sau intermediare 

ale unor investiga ii tiin ifice i tehnice a c ror divulgare ar 
aduce atingere drepturilor de autor.

1 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 70, din 14 decembrie 
1995.

2 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 83, din 5 august 
1999.

3 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 2, din 12 ianuarie 
1995.
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a) Informa ii cu caracter secret de stat

O prim  lege care reglementeaz  statutul informa iilor cu 
acces limitat este Legea cu privire la secretul de stat nr. 245 
din 27 noiembrie 20081.

(1) Prezenta lege stabile te cadrul juridic de protec ie a 
secretului de stat în scopul asigur rii intereselor i/sau
securit ii Republicii Moldova. Protejarea secretului de 
stat se realizeaz  prin organizarea sistemului na ional
de protec ie a secretului de stat.
(2) Prevederile prezentei legi sunt executorii i pentru 
cet enii str ini i apatrizii care i-au asumat obliga ia
sau sunt obliga i, conform statutului lor, s  execute 
prevederile legisla iei Republicii Moldova cu privire la 
secretul de stat.
(3) Informa iile transmise Republicii Moldova, ce constituie 
secret al unui stat str in sau al unei organiza ii interna-
ionale, sunt protejate în modul stabilit de prezenta lege. 

În cazul în care tratatul interna ional la care Republica 
Moldova este parte con ine alte prevederi referitoare la 
protec ia secretului unui stat str in sau al unei organiza ii 
interna ionale, se aplic  prevederile tratatului interna ional.
(Art. 2 din Legea cu privire la secretul de stat)

Potrivit acestei legi, sunt atribuite la secret de stat urm -
toarele informa ii:

(1) În modul stabilit de prezenta lege sunt atribuite la 
secret de stat informa iile:
1) din domeniul ap r rii na ionale privind:
a) con inutul planurilor strategice i operative, al docu-
mentelor ce in de conducerea opera iunilor de lupt
privind preg tirea i derularea opera iunilor, desf u-
rarea strategic , operativ i de mobilizare a trupelor, 
al i indicatori importan i ce caracterizeaz  organizarea, 
efectivul, dislocarea, preg tirea de lupt i de mobilizare, 
armamentul i asigurarea tehnico-material  a For elor
Armate ale Republicii Moldova;

1 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 45-46, din 
27 februarie 2009. Aceast  lege a înlocuit Legea cu privire la secretul de stat, 
nr. 106, din 17 mai 1994.
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b) direc iile de dezvoltare a unor tipuri de armament, de 
tehnic  militar i special , cantitatea i caracteristicile 
lor tehnico-tactice, organizarea i tehnologiile de produ-
cere, lucr rile tiin ifice teoretice i experimentale legate 
de crearea modelelor noi de armament, tehnic  mili-
tar i special  sau modernizarea acestora, alte lucr ri
planificate sau efectuate în interesele ap r rii na ionale;
c) for ele i mijloacele protec iei civile, capacit ile de 
care dispun localit ile i unele obiective separate pentru 
protec ia, evacuarea i dispersarea popula iei, asigu-
rarea activit ilor sociale vitale ale popula iei i a acti-
vit ii de producere a persoanelor juridice în perioada 
de r zboi, de asediu sau de urgen , precum i în cazul 
situa iilor excep ionale;
d) dislocarea, destina ia, gradul de preg tire i de securi-
tate a obiectivelor cu regim special, proiectarea, constru-
irea i exploatarea acestora, repartizarea terenului, 
subsolului i acvatoriului pentru asemenea obiective;
e) datele i caracteristicile geodezice, gravimetrice, carto-
grafice i hidrometeorologice care prezint  importan
pentru ap rarea statului;
2) din domeniul economiei, tiin ei i tehnicii privind:
a) planurile i poten ialul de mobilizare a economiei 
na ionale, rezervele i volumul livr rilor de materiale 
strategice, datele generalizate despre nomenclatura i
nivelul stocurilor, volumul livr rilor, aloc rii, depu-
nerii, împrosp t rii acestora, amplasarea i volumul 
real al rezervelor materiale de stat;
b) utilizarea transporturilor, comunica iilor, a poten ia-
lului altor ramuri i obiective ale infrastructurii na io-
nale în scopul asigur rii capacit ii de ap rare i a secu-
rit ii statului;
c) planurile, con inutul, volumul, finan area i îndepli-
nirea comenzilor de stat pentru asigurarea securit ii
statului i a necesit ilor sale de ap rare;
d) planurile, volumul i alte caracteristici importante 
privind extragerea, producerea i realizarea unor tipuri 
strategice de materie prim i produse;
e) opera iunile ce in de confec ionarea semnelor b ne ti
i a titlurilor de valoare emise de stat, p strarea i



28 Mihai Ta c , Alexandru Postic

protec ia lor contra falsific rii, emiterea, schimbul i
retragerea lor din circula ie;
f) lucr rile tiin ifice teoretice, experimentale de 
construc ii i proiectare, în baza c rora pot fi create 
tehnologii avansate, tipuri noi de produc ie, produse 
i procese tehnologice, care prezint  importan  pentru 

ap rarea i economia na ional  sau care influen eaz
esen ial activitatea economic  extern , interesele i/sau
securitatea statului;
3) din domeniul rela iilor externe privind:
a) activitatea de politic  extern , rela iile economice 
externe ale Republicii Moldova, a c ror divulgare prema-
tur  poate cauza prejudicii intereselor i/sau securit ii
statului;
b) colaborarea militar , tehnico- tiin ific i de alt
natur  a Republicii Moldova cu statele str ine i orga-
niza iile interna ionale, dac  divulgarea acestor infor-
ma ii va cauza, inevitabil, prejudicii intereselor i/sau
securit ii statului;
c) activitatea extern  a statului în domeniile financiar, 
creditar i valutar, dac  divulgarea acestor informa ii va 
cauza prejudicii intereselor i/sau securit ii statului;
4) din domeniul securit ii statului i asigur rii ordinii 
de drept privind:
a) efectivul, for ele, con inutul, planurile, organizarea, 
finan area i asigurarea tehnico-material , formele, 
tactica, metodele, mijloacele i rezultatele activit ilor
de informa ii, de contrainforma ii i operative de inves-
tiga ii;
b) persoanele care colaboreaz  sau au colaborat confi-
den ial cu organele care desf oar  activit i de infor-
ma ii, de contrainforma ii i operative de investiga ii;
c) for ele, mijloacele i metodele de asigurare a protec iei
de stat p r ii v t mate, martorilor i altor persoane care 
acord  ajutor în procesul penal;
d) paza frontierei de stat a Republicii Moldova;
e) planurile, organizarea, finan area, efectivul, for ele,
mijloacele i metodele de asigurare a securit ii persoa-
nelor beneficiare de protec ie de stat, precum i paza 
sediilor de lucru i a re edin elor acestora;
f) sistemele de telecomunica ii guvernamentale i alte 
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tipuri de re ele de telecomunica ii electronice care 
asigur  necesit ile autorit ilor publice, ap r rii na i-
onale, securit ii statului i men inerii ordinii publice;
g) organizarea, con inutul, starea i planurile de dezvol-
tare a protec iei criptografice i tehnice a secretului de stat, 
con inutul i rezultatele cercet rilor tiin ifice în domeniul 
criptografiei referitor la protec ia secretului de stat;
h) sistemele i mijloacele de protec ie criptografic  a 
secretului de stat, proiectarea, producerea, tehnologiile 
de producere i utilizarea acestora;
i) cifrurile de stat, elaborarea, crearea, tehnologiile de 
producere i utilizarea acestora;
j) organizarea regimului secret în cadrul autorit ilor
publice i în al altor persoane juridice, planurile i
m surile în domeniul protec iei secretului de stat;
k) alte metode, forme i mijloace de protec ie a secretului 
de stat;
5) din sfera activit ii autorit ilor publice privind:
a) con inutul extraselor, comentariilor, proiectelor, 
p r ilor acestora, al altor acte de uz intern ale autori-
t ilor publice, a c ror divulgare ar putea conduce la 
divulgarea informa iilor atribuite la secret de stat;
b) activitatea de elaborare, modificare, completare, defi-
nitivare a actelor oficiale, alte proceduri i activit i ale 
autorit ilor publice de colectare i prelucrare a infor-
ma iilor care, în modul prev zut de legisla ie, urmeaz
s  fie atribuite la secret de stat;
c) activitatea de examinare i deliberare în cadrul auto-
rit ilor publice i între acestea în probleme din dome-
niile în care informa iile sunt atribuite la secret de stat.
(2) Motivarea necesit ii de a atribui informa iile la 
secret de stat, în baza principiilor de atribuire a infor-
ma iilor la secret de stat i secretizarea a acestora, revine 
autorit ilor publice i altor persoane juridice care au 
elaborat/primit aceste informa ii
(Art. 7 din Legea cu privire la secretul de stat)

Totodat , aceast  lege stabile te cadrul juridic al infor-
ma iilor care nu se atribuie la secret de stat (art. 8), inclusiv 
nomenclatorul informa iilor atribuite la secret de stat (art. 
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10) etc. Important este c  legea nu doar determin  gradele de 
secretizare a informa iilor atribuite la secret de stat i para-
fele de secretizare pentru purt torii materiali de asemenea 
informa ii, dar i d  unele explica ii asupra acestora.

(1) Gradul de secretizare a informa iilor atribuite la 
secret de stat trebuie s  corespund  gravit ii prejudici-
ilor ce pot fi cauzate intereselor i/sau securit ii Repu-
blicii Moldova în cazul divulg rii sau pierderii acestor 
informa ii.
(2) Sunt stabilite 4 grade de secretizare a informa iilor
atribuite la secret de stat i 4 parafe de secretizare cores-
punz toare pentru purt torii materiali de asemenea 
informa ii:
a) „Strict secret” – grad de secretizare atribuit informa-
iilor a c ror divulgare neautorizat  poate aduce preju-

dicii deosebit de grave intereselor i/sau securit ii
Republicii Moldova;
b) „Secret” – grad de secretizare atribuit informa iilor a 
c ror divulgare neautorizat  poate d una grav intere-
selor i/sau securit ii Republicii Moldova;
c) „Confiden ial” – grad de secretizare atribuit informa-
iilor a c ror divulgare neautorizat  poate d una intere-

selor i/sau securit ii Republicii Moldova;
d) „Restric ionat” – grad de secretizare atribuit informa-
iilor a c ror divulgare neautorizat  poate fi în dezavan-

tajul intereselor i/sau securit ii Republicii Moldova 
sau poate s  conduc  la divulgarea unei informa ii
secretizate cu parafa „Strict secret”, „Secret” sau „Confi-
den ial”.
(3) Nu se admite aplicarea parafelor de secretizare 
men ionate la alin.(2) în vederea secretiz rii informa i-
ilor care nu sunt atribuite la secret de stat.
(4) Pagini, paragrafe, sec iuni dintr-un anumit docu-
ment sau din anexele la acesta pot necesita atribuirea 
unor grade diferite de secretizare i trebuie, în acest caz, 
s  poarte men iunea corespunz toare. Gradul de secre-
tizare atribuit documentului ca întreg coincide cu acela 
al p r ii sale c reia i s-a atribuit gradul de secretizare 
cel mai înalt.
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(5) Purt torii materiali de informa ii atribuite la secret 
de stat destinate unor anumite persoane sunt marca i
suplimentar cu men iunea „Personal”, iar cei ce se refer
la mobilizare – cu litera „M”.
(Art. 11 din Legea cu privire la secretul de stat)

A a cum este normal, legea, stabilind gradele de secreti-
zare a informa iilor atribuite la secret de legiuitor, fixeaz i
termenele de secretizare a informa iei:

(1) Pentru informa iile având gradul de secretizare 
„Strict secret” se stabile te un termen de secretizare de 
pân  la 25 de ani, pentru informa iile cu gradul „Secret” 
– un termen de pân  la 15 ani, pentru informa iile cu 
gradul „Confiden ial” – de pân  la 10 ani, i pentru 
informa iile cu gradul „Restric ionat” – de pân  la 5 ani.
(2) Pentru informa iile despre persoanele care colabo-
reaz  sau au colaborat confiden ial cu organe ce desf -
oar  activit i de informa ii, de contrainforma ii i

operative de investiga ii se stabile te un termen de secre-
tizare nelimitat.
(3) În cazuri excep ionale, pentru anumite informa ii
atribuite la secret de stat, Comisia interdepartamen-
tal  pentru protec ia secretului de stat poate prelungi 
termenul de secretizare.
(4) Termenul de secretizare a informa iilor începe din 
ziua în care pe purt torul material de informa ii atri-
buite la secret de stat a fost aplicat  parafa de secreti-
zare.
(Art. 13 din Legea cu privire la secretul de stat)

În fine, legea determin  modalitatea i temeiul de desecre-
tizare a informa iei:

(1) Drept temei pentru desecretizarea informa iilor
servesc:
a) expirarea termenului de secretizare a informa iilor;
b) schimbarea circumstan elor obiective, ca urmare a 
c reia protec ia ulterioar  a anumitor informa ii atri-
buite la secret de stat devine inoportun ;
c) modificarea art.7 i 8 din prezenta lege, modificarea 
Nomenclatorului informa iilor atribuite la secret de stat 
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sau a nomenclatoarelor departamentale de informa ii
care urmeaz  a fi secretizate;
d) existen a unei decizii care constat  drept neînteme-
iat  secretizarea informa iilor.
(2) Desecretizarea informa iilor se face de c tre persoa-
nele cu func ii de r spundere cu împuterniciri de secreti-
zare a informa iilor respective.
(3) Comisia interdepartamental  pentru protec ia
secretului de stat, precum i conduc torii autorit ilor
publice i ai altor persoane juridice sunt împuternici i s
desecretizeze informa iile care au fost secretizate în mod 
neîntemeiat de c tre persoanele cu func ii de r spundere
din subordine.
(4) Conduc torii arhivelor de stat sunt împuternici i s
desecretizeze purt torii materiali de informa ii atribuite 
la secret de stat care se p streaz  în fondurile închise 
ale arhivelor, cu condi ia c  organiza ia întemeietoare a 
fondului sau succesorul ei de drept le deleag  astfel de 
împuterniciri. În caz de lichidare a organiza iei întemeie-
toare a fondului i de lips  a succesorului ei de drept, ches-
tiunea desecretiz rii purt torilor materiali de informa ii 
atribuite la secret de stat este examinat  de c tre Comisia 
interdepartamental  pentru protec ia secretului de stat.
(Art. 18 din Legea cu privire la secretul de stat)

Din categoria altor legi care limiteaz  accesul la informa ie
enumer m:

Legea securit ii statului nr. 618, adoptat  la 31 octombrie 
19951,

Legea privind organele securit ii statului nr. 619, adop-
tat  la 31 octombrie 19952,

Legea privind Serviciul de Informa ii i Securitate al Repu-
blicii Moldova nr. 753, adoptat  la 23 decembrie 19993,

Decretul Pre edintelui Republicii Moldova Cu privire la
aprobarea Nomenclatorului persoanelor cu func ii de r spun-

1 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 10, din 13 februarie 
1997.

2 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 10, din 13 februarie 
1997.

3 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 156, din 31 decem-
brie 1999.
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dere, învestite cu împuterniciri de a atribui informa iile la 
secret de stat, nr. 27, adoptat la 14 decembrie 19961.

b) Informa ii ce constituie secret comercial

O alt  categorie de informa ii cu acces limitat o constituie 
informa ia cu caracter comercial. Prevederi privind accesibi-
litatea limitat  a acestui gen de informa ii întâlnim în mai 
multe legi, printre care: Legea cu privire la secretul comercial
nr. 171, adoptat  la 6 iulie 19942. Important este c  nu orice 
informa ie cu caracter comercial poate fi atribuit  la cele cu 
caracter de acces limitat, legiuitorul stabilind, mai întâi, no i-
unea de secret comercial:

(1) Prin secret comercial se în eleg informa iile ce nu 
constituie secret de stat, care in de produc ie, tehnologie, 
administrare, de activitatea financiar i de alt  activi-
tate a agentului economic, a c ror divulgare (transmi-
tere, scurgere) poate s  aduc  atingere intereselor lui.
(2) Informa iile ce constituie secret comercial sunt 
proprietate a agentului antreprenoriatului sau se afl  în 
posesia, folosin a sau la dispozi ia acestuia în limitele 
stabilite de el în conformitate cu legisla ia.
(Art. 1 din Legea cu privire la secretul comercial)

De asemenea, stabile te i anumite cerin e pe care trebuie 
s  le întruneasc  informa ia pentru a fi atribuit  la secret 
comercial:

Informa iile ce constituie secret comercial trebuie s
corespund  urm toarelor cerin e:
a) s  aib  valoare real  sau poten ial  pentru agentul 
antreprenoriatului;
b) s  nu fie, conform legisla iei, notorii sau accesibile;
c) s  aib  men iunea ce ar corespunde cu desf urarea
de c tre agen ii antreprenoriatului a m surilor respec-
tive necesare pentru p strarea confiden ialit ii lor 
prin aplicarea sistemului de clasificare a informa iilor

1 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 13, din 29 februarie 
1996.

2 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 13, din 10 noiembrie 
1994.
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date, elaborarea regulamentelor interne de secretizare, 
marcarea corespunz toare a documentelor i altor purt -
tori de informa ie, organizarea lucr rilor secrete de secre-
tariat;
d) s  nu constituie secret de stat i s  nu fie protejate de 
dreptul de autor i de brevet;
e) s  nu con in  informa ii despre activitatea negativ  a 
persoanelor fizice i juridice care ar putea atinge intere-
sele statului.
(Art. 2 din Legea cu privire la secretul comercial)

Din categoria legilor care con in prevederi cu accesibilitate 
limitat  la secretul comercial enumer m:

Legea cu privire la antreprenoriat i întreprinderi nr. 845, 
adoptat  la 3 ianuarie 19921,

Legea cu privire la protec ia concuren ei nr. 1103, adoptat
la 30 iunie 20002,

Legea cu privire la controlul exportului, reexportului, 
importului i tranzitului de m rfuri strategice nr. 1163, adop-
tat  la 26 iulie 20003,

Legea privind m surile antidumping, compensatorii i de 
salvgardare nr. 820, adoptat  la 17 februarie 20004,

Codul Vamal, nr. 1149, adoptat la 20 iulie 20005 etc.

c) Informa ii cu caracter personal

O alt  categorie de informa ii cu acces limitat o constituie 
unele informa ii cu caracter personal. Necesitatea instituirii 
unei asemenea prevederi a fost dictat  de aprobarea de c tre
Consiliul Europei a Conven iei pentru protec ia persoanelor 
referitor la prelucrarea automatizat  a datelor cu caracter 
personal (Strasbourg, 28 ianuarie 1981). Pentru a se conforma 
acestei prevederi, ulterior Republica Moldova a adoptat Legea

1 Publicat  în Monitorul Parlamentului, nr. 2, din 28 februarie 1994. 
2 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 166, din 31 decem-

brie 2000.
3 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 137, din 27 octom-

brie 2000.
4 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 5, din 18 ianuarie 

2001.
5 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 160, din 23 decem-

brie 2000. 
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cu privire la protec ia datelor cu caracter personal nr. 17 din 
15 februarie 20071.

Legiuitorul moldovean a stabilit no iunile de baz  ale 
acestei legi, adic  ce se în elege prin informa ii i date cu 
caracter personal:

– date cu caracter personal – date despre o persoan  fizic ,
ce permit identificarea ei direct  sau indirect ;
– subiect al datelor cu caracter personal – persoan
fizic , purt toare de date cu caracter personal;
– de in tor al datelor cu caracter personal – persoan
juridic  sau fizic  care organizeaz i efectueaz  prelu-
crarea datelor cu caracter personal, precum i care 
determin  scopurile, esen a i mijloacele de prelucrare 
a acestora;
– prelucrarea datelor cu caracter personal – orice opera-
iune sau set de opera iuni care se efectueaz  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 
dispozi ia ter ilor a datelor cu caracter personal de c tre
de in torul acestora;
– consim mântul subiectului datelor cu caracter 
personal – orice manifestare de voin  liber , necondi i-
onat , concret i con tient , prin care subiectul permite 
de a efectua prelucrarea datelor cu caracter personal.
(Art. 4. Legea cu privire la protec ia datelor cu caracter 
personal).

Tot prin aceast  lege legiuitorul a stabilit informa iile din 
acest domeniu accesibile publicului:

(1) În scopul asigur rii informa ionale a popula iei pot 
fi create surse de date cu caracter personal (inclusiv 
ghiduri, c r i de telefoane i agende de adrese, alte surse 
informa ionale similare) accesibile publicului larg, în 
care pot fi incluse numele, prenumele, patronimicul, 
anul i locul na terii, adresa, num rul de abonat, date 
privitoare la profesie i alte date cu caracter personal 
puse la dispozi ie de c tre subiect.

1 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 107-111, din 27 iulie 
2007.



36 Mihai Ta c , Alexandru Postic

(2) Informa iile 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 hot -
rârii instan ei de judecat , a altor autorit i abilitate.
(3) În cazul colect rii datelor cu caracter personal de 
c tre de in torul acestor date din surse publice sau din 
alte baze de date cu caracter personal accesibile publi-
cului larg, de in torul datelor respective este obligat 
s  aduc  la cuno tin a subiectului datelor cu caracter 
personal con inutul, natura i scopurile de utilizare a 
acestora.
(4) Utilizarea datelor cu caracter personal, accesibile 
publicului larg, poate fi interzis :
a) în cazul adres rii în form  scris  a subiectului datelor 
cu caracter personal;
b) la decizia organelor de drept.
(Art. 8. Legea cu privire la protec ia datelor cu caracter 
personal).

Prevederi privind informa iile cu caracter personal supuse 
restric ion rii sunt prev zute i în alte legi, precum:

Legea salariz rii nr. 847, adoptat  la 14 februarie 20021,
Codul Muncii nr. 154, adoptat la 28 martie 20032,
Legea ocrotirii s n t ii nr. 411, adoptat  la 28 martie 

19953,
Legea privind s n tatea mental nr. 1402, adoptat  la 16 

decembrie 19974,
Legea cu privire la ocrotirea s n t ii reproductive i plani-

ficarea familial  nr. 185, adoptat  la 24 mai 20015,
Legea privind actele de stare civil  nr. 100, adoptat  la 26 

aprilie 20016,
Legea cu privire la informatic  nr. 1069, adoptat  la 22 

iunie 20007,
Legea po tei nr. 463, adoptat  la 18 mai 19958.

1 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 50, din 11 aprilie 2002.
2 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 159, din 29 iulie 2003.
3 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 34, din 22 iunie 1995.
4 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 44, din 21 mai 1998. 
5 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 90, din 2 august 2001. 
6 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 97, din 17 august 2001.
7 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 73, din 5 iulie 2001.
8 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 65, din 24 noiembrie 

1995.
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d) Informa ii ce in de activitatea operativ i de urm rire penal
a organelor de resort

O alt  categorie de informa ie care limiteaz  accesul larg 
la ea este informa ia ce ine de activitatea operativ i de 
urm rire penal  a organelor de resort. Necesitatea institu-
irii limit rii accesului la ea ine atât de necesitatea efectu rii
unei investiga ii operative i echidistante, cât i de protejarea 
persoanelor în cauz .

(1) Activitatea operativ  de investiga ii, legalitatea 
desf ur rii c reia este garantat  de prezenta lege, 
constituie un mijloc juridic de stat de ap rare a intere-
selor statului, a integrit ii lui teritoriale, a drepturilor, 
libert ilor i a intereselor legitime ale persoanelor fizice 
i juridice, a tuturor formelor de proprietate contra aten-

tatelor criminale.
(2) Activitatea operativ  de investiga ii se exercit  în 
mod public i secret de c tre subdiviziunile operative 
ale organelor de stat, împuternicite pentru aceasta de 
prezenta lege, în limita competen ei lor.
(Art. 1. din Legea privind activitatea operativ  de inves-
tiga ii).

Printre legile care limiteaz  accesul la informa ie în acest 
domeniu amintim:

Legea privind activitatea operativ  de investiga ii nr. 45, 
adoptat  la 12 aprilie 19941,

Legea cu privire la combaterea terorismului nr. 539, adop-
tat  la 12 octombrie 20012,

Legea privind cu privire la protec ia martorilor i altor parti-
cipan i la procesul penal nr. 105, din 16 mai 20083,

Legea cu privire la statutul judec torului nr. 544, adoptat
la 20 iulie 19954,

Codul de Procedur  Penal  nr. 122, adoptat la 14 martie 
20035.
1 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 11, din 31 ianuarie 

2003.
2 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 147, din 6 decembrie 

2001.
3 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 112-116, din 27 

iunie 2008.
4 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 59, din 26 octombrie 

1995.
5 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 104, din 7 iunie 

2003.
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e) Informa ii ce reflect  rezultatele finale sau intermediare 
ale unor investiga ii tiin ifice i tehnice, divulgarea c rora
ar aduce atingere drepturilor de autor

Alte categorii de legi care limiteaz  accesul la informa ie
se încadreaz  în a a-numitele informa ii ce reflect  rezulta-
tele finale sau intermediare ale unor investiga ii tiin ifice
i tehnice, a c ror divulgare ar aduce atingere drepturilor de 

autor.
Legea privind protec ia inven iilor nr. 50, din 07 martie 20081.

(1) Brevetul îi acord  titularului dreptul exclusiv de 
exploatare a inven iei pe întreaga durat  de protec ie a lui. 
(2) Brevetul îi acord  titularului, conform alin. (1), 
dreptul de a interzice ter ilor care nu au acordul s u
efectuarea, pe teritoriul Republicii Moldova, a urm toa-
relor ac iuni:
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 breve-
tului sau, în cazul în care un ter tie sau este evident 
din circumstan e c  folosirea procedeului este interzis
f r  acordul titularului de brevet, oferirea procedeului 
spre folosire;
c) oferirea spre vânzare, vânzarea, folosirea, importul 
sau stocarea în aceste scopuri a produsului ob inut
direct prin procedeul care constituie obiectul brevetului. 
(3) În cazul în care exist  mai mul i titulari ai unui 
brevet, raporturile privind exploatarea inven iei prote-
jate prin brevet se stabilesc printr-un acord încheiat 
între ace tia. Dac  un asemenea acord nu exist , fiecare 
titular are dreptul s  exploateze inven ia dup  propria 
voin , s  ac ioneze în instan  orice persoan  care 
exploateaz  inven ia brevetat  f r  acordul cotitula-
rilor,  îns  nu are dreptul s  renun e la brevet f r  a-i 
anun a pe cotitulari, precum i s  încheie contracte de 
licen i s  cesioneze brevetul f r  acordul acestora. 
(Art. 20. din Legea privind protec ia inven iilor).

1 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 117-119, din 4 iulie 
2008.
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Amintim i alt  lege din acest domeniu:
Legea privind protec ia soiurilor de plante nr. 39, din 29 

februarie 20081.
În concluzie, men ion m c  limitarea accesului la infor-

ma ie prin legi într-un stat democratic este excep ie, i nu 
regul .

1.3. Atribuirea informa iei la categoria accesibilit ii
limitate i controversele acestei probleme

Cea mai delicat i mai pu in transparent  procedur
de atribuire a informa iilor la cele cu accesibilitate limitat
reprezint  atribuirea informa iilor la secret de stat. De i
exist  un set întreg de acte ce stabilesc modalitatea de trecere, 
tipul informa iei secret de stat, aceasta de cele mai multe ori 
nu corespunde imperativelor Legii cu privire la accesul la 
informa ie. 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 
dat no iunea de secret de stat i anume: „informa ii prote-
jate de stat în domeniul ap r rii na ionale, economiei, tiin ei
i tehnicii, rela iilor externe, securit ii statului, asigur rii

ordinii de drept i activit ii autorit ilor publice, a c ror
divulgare neautorizat  sau pierdere este de natur  s  aduc
atingere intereselor i/sau securit ii Republicii Moldova”.

O defini ie similar  o g sim i în articolul 121 al Codului
Penal al Republicii Moldova, nr. 985, din 18 aprilie 20042:

Prin secret de stat se în eleg informa iile protejate de 
stat în domeniul activit ii lui militare, economice, 
tehnico- tiin ifice, de politic  extern , de recunoa tere,
de contrainforma ii i operative de investiga ii, a c ror
r spândire, divulgare, pierdere, sustragere sau nimicire 
poate periclita securitatea statului.

A adar, din no iunile invocate, informa ii secret de stat ar 
putea fi practic orice informa ie, important este ca aceasta s
fie informa ie protejat  de stat i s  poat  aduce atingere inte-
1 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 99-101, din 6 iunie 

2008.
2 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 128-129, din 

13 septembrie 2002.
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reselor statului. În a a mod, apare necesitatea determin rii
informa iilor ce sunt protejate de stat i care sunt criteriile de 
evaluare a periclicit ii securit ii statului.

Legea cu privire la secretul de stat i alte legi enun ate
mai sus nu dau defini ia informa iilor protejate de stat. De
altfel, avem de a face cu o tautologie legislativ  când spunem 
c  secretul de stat, care reprezint  în sine o informa ie indi-
ferent de domeniu, îl constituie o informa ie protejat  de stat.
Am putea totu i deduce c  de protec ia statului s-ar bucura 
informa iile ce reglementeaz  securitatea statului. Cu p rere
de r u, aceast  no iune o reg sim doar în Legea securit ii
statului1. O alt  opinie expus  pe marginea acestei defini ii
denot  c  domeniile de aplicare, fiind foarte vaste, nu permit 
interpretarea uniform i în termeni rezonabili a defini iei în 
scopul aplic rii acesteia la situa ii concrete de secretizare a 
informa iei2. Aceste circumstan e urmeaz  s  le determine 
legiuitorul, s  concretizeze no iunea secret de stat într-o 
manier  accesibil i u or de identificat.

Potrivit articolului 3 din Legea privind secretul de stat, pe 
lâng  legea special  cu aceea i denumire, secretizarea are la 
baz  Constitu ia Republicii Moldova i prevederile altor acte 
normative ce reglementeaz  rela iile legate de ap rarea secu-
rit ii de stat. În acest sens, putem distinge înc  trei Legi:
Legea securit ii statului, Legea privind organele securit ii
statului3 i Legea privind Serviciul de Informa ii i Securitate 
al Republicii Moldova. Aceste acte legislative sunt în mare 
parte identice atât ca structur , cât i prin con inut.

Dat fiind faptul c  legile nominalizate au fost adoptate cu 
mult înainte de adoptarea Legii privind accesul la informa ie,
constat m c  primele nu corespund rigorilor legisla iei în 
vigoare cu privire la accesul la informa ie i sunt dep ite de 
timp.

În a a mod, orice limitare a accesului la informa ii urmeaz
s  corespund  condi iilor triplului test conturat ca urmare 
a aplic rii Legii privind accesul la informa ie i Conven iei
1 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 10, din 13 februarie 

1997.
2 Mass-media i legisla ia. Analiz . Opinii. Propuneri. Chi in u: Editura 

Universul. 2003. 
3 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 10, din 13 februarie 

1997.
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Europene a Drepturilor Omului, care prevede c  limitarea 
trebuie s  fie prev zut  de lege, s  fie necesar  într-o socie-
tate democratic i s  fie propor ional  cu scopul protejat.

Pe lâng  no iunea de secret de stat, actele normative enun-
ate mai sus care reglementeaz  secretul de stat protejeaz i

alte tipuri de informa ii asimilate secretului de stat. Astfel, 
conform art. 5 al Legii cu privire la Serviciul de Informare 
i Securitate, „cet enii sunt informa i despre activitatea 

Serviciului prin intermediul mass-media i prin alte forme, 
în modul stabilit de legisla ie. Totodat , se interzice de a face 
publice informa iile ce constituie secret de stat, militar, de 
serviciu i comercial, precum i informa iile cu caracter confi-
den ial, a c ror divulgare ar putea prejudicia securitatea de 
stat, onoarea i demnitatea persoanei sau ar putea leza drep-
turile i libert ile acesteia, cu excep ia cazurilor prev zute de 
legisla ie în interesul justi iei”.

Pe de alt  parte, i art. 6 alin. 3 din Legea cu privire la 
organele securit ii statului prevede acelea i limit ri. A adar,
pe lâng  no iunea de secret de stat, actele normative ce in de 
ap rarea securit ii de stat prev d astfel de limit ri ale libe-
rului acces la informa ii cum ar fi secretul militar, secretul de 
serviciu, informa ii cu caracter confiden ial a c ror divulgare 
ar putea prejudicia securitatea statului – defini ii care nu sunt 
date de aceste acte normative.

Este discutabil  oportunitatea acestor sintagme odat  ce 
prin no iunea de secret de stat au fost reglementate domeniile 
care permit secretizarea. Or, secretul militar i cel de serviciu 
se refer  la informa iile ce in de executarea Legii cu privire 
la organele securit ii statului i a Legii cu privire la Serviciul 
de Informare i Securitate i sunt indicate expres în Legea cu 
privire la secretul de stat.

Pe de alt  parte, trimiteri la secretul de serviciu se reg -
sesc i 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 recunoscut  drept o înc lcare grav
a disciplinei divulgarea informa iei, pierderea documentelor, 
copiilor autentificate ce con in secret de serviciu. Cu toate 
acestea, nu putem deduce c  secretul de serviciu în situa ia
dat  este i un secret de stat.
1 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 106-108, din 

24 august 2008.
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În Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor 
Economice i Corup iei nr. 1104-XV din 6 iunie 20021 reg sim
dou  no iuni ca secret de activitate i secret de serviciu. Unul
din principiul activit ii Centrului reprezint , conform art. 3 
din Lege, îmbinarea metodelor i mijloacelor publice i a 
secretelor de activitate. În acela i context, conform art. 18 alin. 
1 din Lege, colaboratorii Centrului se oblig  s  p streze cu 
stricte e secretul de stat i de serviciu. În lege nu reg sim no i-
unea acestor sintagme i care ar fi diferen a dintre secretul de 
activitate i secretul de serviciu. Mai mult ca atât, care ar fi 
tangen a acestor secrete cu secretul de stat.

Legea cu privire la poli ie nr. 416-XII din 18 decembrie 
19902 prevede alte secrete, cum ar fi secretul profesional i
secretul de serviciu. Astfel, conform art. 3 din Lege, sunt 
prev zute principiile de activitate a poli iei i anume: „Poli ia
î i organizeaz  activitatea pe principiile legalit ii, umanis-
mului i echit ii sociale, conlucr rii cu cet enii i cu colec-
tivele de munc , pe principiile transparen ei i respect rii
secretului profesional.

Nu pot fi divulgate informa iile ce constituie secret de stat
i de serviciu, secret comercial al organiza iilor i persoa-

nelor, informa iile despre persoanele care au participat la 
depistarea, prevenirea, curmarea, cercetarea i descoperirea 
crimelor, la examinarea judiciar  a dosarelor penale i orga-
nizarea m surilor de protec ie de stat a acestor persoane, 
precum i informa iile a c ror divulgare ar complica descope-
rirea infrac iunilor ori ar contribui la s vâr irea lor”.

Referitor la sintagma secret militar, oricât de straniu ar 
p rea, dar în Legea cu privire la ap rarea na ional nr. 345, 
adoptat  la 25 iulie 20033, nu este dat  defini ia pentru secret 
militar. G sim sintagma secret militar doar în Legea cu privire 
la aprobarea Regulamentului disciplinar al For elor Armate nr. 
776, adoptat  la 13 martie 19964, unde, conform art. 4, este pus
în obliga iunea militarului p strarea cu stricte e a secretului 
militar i a celui de stat, a altor secrete protejate de lege.
1 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 91-54, din 27 iunie 

2002.
2 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 17-19, din 31 ianu-

arie 2002.
3 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 200-203, din 19 

septembrie 2003.
4 Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 46, din 11 iulie 1996.
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Existen a acestor prevederi în Legea cu privire la organele 
securit ii statului i în Legea cu privire la Serviciul de Infor-
mare i Securitate face dificil  determinarea exact  a no iu-
nilor de secret de serviciu i secret militar prin prisma secre-
tului de stat i aplicabilitatea lor în afara limitelor legilor ce 
in de securitatea statului. De aceea, consider m c  atât în 

Legea cu privire la organele securit ii statului i Legea cu 
privire la Serviciul de Informare i Securitate, cât i în Legile 
speciale men ionate mai sus urmeaz  s  fie concretizate defi-
ni iile pentru secret de serviciu, secret profesional, secret de 
activitate i secret militar. Aceste sintagme sunt improprii 
prevederilor Legii privind accesul la informa ie i pot servi 
temei pentru respingerea neîntemeiat  a liberului acces la 
informa ie.

Este de men ionat c , în conformitate cu art. 7 alin. 2 din 
Legea privind accesul la informa ie, nu se prev d astfel de 
informa ii la care este limitat accesul, cum ar fi secretul militar 
i secretul de serviciu. Consider m c  acestea din urm  nu 

trebuie percepute ca alte tipuri de informa ii distincte, ci ca o 
parte a informa iilor ce se refer  la secretul de stat.

O alt  limitare a accesului la informa ie reprezint  accesul 
la informa iile ce constituie secret comercial. Legea cu privire 
la secretul comercial în art. 1 prevede care sunt considerate 
ca atare i anume prin informa ii ce constituie secret comer-
cial se în eleg „informa iile ce nu constituie secret de stat, 
care in de produc ie, tehnologie, administrare, de activitatea 
financiar i de alt  activitate a agentului economic, a c ror
divulgare (transmitere, scurgere) poate s  aduc  atingere inte-
reselor lui”. Cu toate acestea, defini ia nu poate fi considerat
ca fiind una concret , deoarece permite extinderea no iunii la, 
practic, orice informa ie ce o de ine agentul comercial, care ar 
invoca un interes sau altul fa  de orice informa ie ce o de ine.

Articolul 3 din lege d  defini ia de divulgare a secretului 
comercial, i anume prin „divulgare a secretului comercial se
în eleg ac iunile inten ionate sau din impruden  ale func i-
onarilor publici, demnitarilor de stat, lucr torilor agentului 
economic, precum i ale altor persoane care dispun de infor-
ma ii ce constituie secret comercial care le-au fost încredin-
ate sau le-au devenit cunoscute în leg tur  cu serviciul sau 

munca lor, ce au condus la dezv luirea prematur , folosirea 
i r spândirea necontrolat  a acestora”. Aceast  defini ie
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d  o nou  conota ie no iunii de secret comercial prin prisma 
faptului c  divulgarea ar putea s  nu aduc  atingere intere-
selor agentului economic a a cum a fost men ionat în defini ia
secretului comercial.

O alt  problem  apare cu subiec ii secretului comercial, i
anume ambiguitatea cu care se d  defini ia subiec ilor secre-
tului comercial. Astfel, conform art. 4, subiect al legii poate 
fi orice persoan  fizic i juridic  din Republica Moldova, 
precum i din alte state. Cu toate acestea, din prevederile alin. 
1 nu este clar dac  subiectul secretului comercial îi este atri-
buit  calitatea de de in tor al secretului comercial. Conform 
alin. 2 al articolului respectiv, prin deducere stabilim c  prin 
subiect al secretului comercial legiuitorul a avut în vedere 
de in torul informa iilor ce constituie secret comercial. Cu 
toate acestea, observ m o coliziune dintre aceast  norm i
no iunea de secret comercial. A adar, conform no iunii de 
secret comercial, s-a stabilit c  aceasta urmeaz  s  fac  parte 
din activitatea economic  a agentului economic, prin care se 
presupune c  de in tor al secretului de stat poate fi doar o 
persoan  juridic  sau un întreprinz tor.

În a a mod, consider m c  legiuitorul nu a concretizat sufi-
cient de clar i explicit no iunea de subiect al secretului comer-
cial i de de in tor al secretului comercial. Stabilirea subiec ilor 
legii secretului comercial este foarte important  pentru deter-
minarea posibilit ilor de acces la informa ia pe care o de in.

Accesul la informa iile cu caracter personal de asemenea 
sunt supuse restric iilor. Potrivit legii cu privire la protec ia
datelor cu caracter personal, raporturile legate de prelucrarea 
datelor despre o persoan  fizic , ce permit identificarea ei 
direct  sau indirect  cu caracter personal, sunt reglemen-
tate strict. Furnizorii de informa ii, posesori de informa ie
cu caracter personal, sunt obliga i s  protejeze confiden iali-
tatea vie ii private a persoanei. În cazul în care persoana la 
care se refer  informa iile cu caracter personal nu consimte 
divulgarea lor, accesul la aceste informa ii poate fi permis 
doar prin hot rârea instan ei de judecat , care a stabilit c
divulgarea va fi în interesul public, adic  se va referi la ocro-
tirea s n t ii popula iei, la securitatea public , la protec ia
mediului înconjur tor.

Litigiile privind accesul la informa ia cu caracter personal 
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se vor solu iona cu aplicarea prevederilor art. 8 din Legea 
privind accesul la informa ie. Pentru ca informa ia s  fie 
considerat  cu caracter personal, este necesar  existen a
urm toarelor condi ii:

 informa ia s  se refere la o persoan  privat . Dreptul 
la via  privat  apar ine numai persoanelor fizice, dar 
nu i persoanelor juridice. Concomitent, este exclus
din acest criteriu informa ia despre activitatea public
a persoanelor fizice, activitate care nu se încadreaz
în no iunea de „via  privat ” (ex.: activitatea func io-
narului public). Totodat , plecând de la ra ionamentul
CEDO, persoanele „publice” trebuie s  accepte ingerin e
în via a lor privat  în mai mare m sur  decât persoa-
nele obi nuite;

 persoana privat  s  fie identificat  sau identificabil .
Se consider  c  persoana este identificabil  atunci, 
când se cunosc datele de identificare ale acesteia 
(nume, prenume, patronimic). Se consider  identifica-
bil  persoana în privin a c reia exist  suficien i indici 
pentru a fi identificat ;

 dezv luirea informa iei s  constituie o violare a inti-
mit ii persoanei, prin care se în elege c  divulgarea 
informa iei de inut  de posesor ar fi în m sur  s  aduc
atingere vie ii particulare i de familie a persoanei fizice 
vizate.

Întrunirea criteriilor enun ate calific  informa ia ca fiind 
„informa ie confiden ial  despre persoane”, fapt ce îi oblig
pe posesorii acestor informa ii de a le proteja, adic  de a nu 
le divulga.

Conform art. 19 alin. 3 din Pactul interna ional cu privire 
la drepturile civile i politice, exercitarea libert ii de a primi 
i comunica informa ii poate fi supus  anumitor limit ri,

stabilite în mod expres prin lege i care constituie m surile
necesare:

a) respect rii drepturilor sau reputa iei altora; i
b) ap r rii securit ii na ionale, ordinii publice, s n t ii

sau moralit ii publice.
Nu se vor confunda înc lcarea drepturilor la via a privat i

lezarea onoarei i demnit ii, chiar dac  între aceste categorii 
exist  o interconexiune strâns . Lezarea onoarei i demnit ii
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se poate produce prin difuzarea de informa ii def im toare,
care nu corespund realit ii, pe când înc lcarea dreptului la 
via a privat  poate s  se manifeste printr-o multitudine de 
ac iuni i inac iuni, inclusiv r spândirea unor informa ii care, 
de i corespund realit ii, in de domeniul vie ii private i nu 
puteau fi publicate sau divulgate decât cu consim mântul
persoanei care-l privesc1.

Din mul imea de categorii sociale de drepturi ce con in date 
cu caracter personal am putea distinge cele mai relevante i
mai des întâlnite categorii:

 secretul personal (secretul individualit ii, secretul 
identit ii sociale, secretul datelor medicale);

 secretul familial (secretul adop iei, confiden ialitatea
raporturilor familiale);

 secretul coresponden ei etc.
De exemplu, Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154, 

adoptat la 28 martie 20032, în articolul 53 prevede clauza 
de confiden ialitate. Prin clauza de confiden ialitate p r ile
convin ca pe toat  durata contractului individual de munc
i timp de cel mult 3 luni (un an pentru cei care au de inut

func ii de r spundere) dup  încetarea acestuia s  nu divulge 
date sau informa ii de care au luat cuno tin  în perioada 
execut rii contractului individual de munc , în condi iile
stabilite de regulamentul intern al unit ii, de contractul 
colectiv sau de cel individual de munc . În afar  de aceasta, 
în Codul Muncii este dedicat un întreg capitol cu denumirea 
de Protec ia datelor personale ale salariatului.

Potrivit articolului 14 din Legea ocrotirii s n t ii nr. 411, 
adoptat  la 28 martie 19953, medicii, al i lucr tori medico-
sanitari, farmaci tii sunt obliga i s  p streze secretul infor-
ma iilor referitoare la boal , la via a intim i familial  a paci-
entului de care au luat cuno tin a în exerci iul profesiunii, cu 
excep ia cazurilor de pericol al r spândirii maladiilor trans-
misibile, la cererea motivat  a organelor de urm rire penal
sau a instan elor judec tore ti. Dup  cum se vede, accesul la 
aceste informa ii este exclus pentru oricare persoan , ele fiind 
1 Mass-media i legisla ia. Analiz . Opinii. Propuneri. Centrul Acces Info. 

Chi in u: Editura Universul, 2003. 
2 Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 159-162, din 29 iulie 

2003.
3 Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 34 din 22, iunie 1996.
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accesibile numai titularilor i organelor de cercetare penal i
instan elor de judecat .

Potrivit articolului 18 din Legea privind actele de stare civil
nr. 100, adoptat  la 26 aprilie 2001, „informa iile care devin 
cunoscute func ionarilor organelor de stare civil  în leg tur
cu înregistrarea actelor de stare civil  fac parte din categoria 
informa iei confiden iale i accesul la ele este limitat. Direc ia
principal  stare civil , oficiile stare civil  prezint  informa ii
referitoare la înregistrarea actelor de stare civil , cópii sau 
extrase de pe acestea la cererea instan elor judec tore ti, a 
procuraturii, a organelor de urm rire penal , a autorit ilor
tutelare, precum i la cererea altor organe de stare civil ”.

Ca i în cazul informa iilor ce ine de starea s n t ii,
informa iile ce in de înregistrarea actelor de stare civil  au 
un mecanism special de acces. A adar, informa ia cu privire la 
înregistrarea actelor de stare civil  poate fi divulgat  numai 
organelor de urm rire penal , procuraturii i instan elor de 
judecat .

Legea telecomunica iilor nr. 520, adoptat  la 7 iulie 19951,
la fel prevede restric ii la interceptarea convorbirilor telefo-
nice i la dezv luirea informa iei confiden iale.

Informa iile ce in de activitatea operativ i de urm rire
penal  a organelor de resort sunt informa ii accesul la care 
este limitat prin legi organice, care, în principiu, nu contravin 
Legii privind accesul la informa ii.

A adar, în scopul înf ptuirii justi iei i efectu rii urm ri-
rilor i cercet rilor penale, legiuitorul a acordat organelor de 
drept împuterniciri i atribu ii foarte largi, astfel c  în cadrul 
anchetei penale pot fi examinate date cu caracter personal, 
secrete comerciale i chiar secrete de stat. Anume din aceste 
considerente legiuitorul a specificat c  accesul la informa-
iile ce in de activitatea operativ i de urm rire penal  este 

limitat.
Cu toate acestea, nu toate ac iunile organelor pot fi limi-

tate în acces. În articolul 18 din Codul de Procedur  Penal
al R. Moldova este prev zut c  „în toate instan ele judec to-
re ti edin ele sunt publice, cu excep ia cazurilor prev zute de 
prezentul articol. Accesul în sala de edin  poate fi interzis 

1 Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 56, din 23 aprilie 
2002 (abrogat ).
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presei sau publicului, prin încheiere motivat , pe parcursul 
întregului proces sau al unei p r i din proces, în interesul 
respect rii moralit ii, ordinii publice sau securit ii na io-
nale, când interesele minorilor sau protec ia vie ii private a 
p r ilor în proces o cer, sau în m sura considerat  strict nece-
sar  de c tre instan  când, datorit  unor împrejur ri speciale, 
publicitatea ar putea s  prejudicieze interesele justi iei”.

A adar, accesul publicului larg este permis în edin ele
de judecat i dac edin ele nu sunt declarate închise. Dac
ar fi vorba despre eliberarea actelor de procedur , acestea de 
asemenea sunt supuse limit rilor. În a a mod, chiar i partici-
pan ii la proces, cum ar fi victima i b nuitul, nu au drepturi 
depline în ceea ce prive te primirea de extrase din dosar.

Este de men ionat, Codul de Procedur  Penal , fiind 
adoptat ulterior Legii privind accesul la informa ie, cores-
punde triplului test i este compatibil cu prevederile legii 
privind accesul la informa ie.

În general, când ne referim la furnizarea datelor a c ror
accesibilitate este limitat , nu trebuie s  uit m de norma 
legal  ce prevede c  nimeni nu poate fi pedepsit pentru c
a f cut publice anumite informa ii cu accesibilitate limitat ,
dac  dezv luirea informa iilor nu atinge i nu poate s  ating
un interes legitim legat de securitatea na ional  sau dac
interesul public de a cunoa te informa ia dep e te atingerea 
pe care ar putea s  o aduc  dezv luirea informa iei.

În cazul în care îns  accesul la informa ii este par ial
limitat, furnizorii de informa ii sunt obliga i s  prezinte soli-
citan ilor p r ile documentului, accesul la care nu con ine
restric ii conform legisla iei, indicându-se în locurile por iu-
nilor omise una din urm toarele sintagme: „secret de stat”, 
„secret comercial”, „informa ie confiden ial  despre persoan ”.
Refuzul accesului la informa ie, la p r ile respective ale docu-
mentului se întocme te cu respectarea prevederilor artico-
lului 19 din Legea privind accesul la informa ie.
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CAPITOLUL II
ACCESUL LA ARHIVE ÎN REPUBLICA MOLDOVA,

CU REFERIRE SPECIAL  LA DEPOZITELE
SPECIALE DE STAT DIN CADRUL SERVICIULUI

DE INFORMA II I SECURITATE I MINISTERUL
DE INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA

2.1. Crearea cadrului juridic privind Fondul Arhivistic
în Republica Moldova

Odat  cu începutul destr m rii URSS la sfâr itul anilor ‘80 
ai secolului trecut i mi c rile energice ale republicilor unio-
nale spre independen , RSS Moldoveneasc , deopotriv  cu 
multe alte probleme de ordin juridic, social, economic, finan-
ciar etc., care trebuiau solu ionate, trebuia s  rezolve una 
dintre priorit ile de o importan  deosebit  pentru istoria 
noastr  – soarta arhivelor ce se aflau la acel moment pe teri-
toriul s u. Întrucât acest proces nu putea fi rezolvat peste 
noapte, el a durat mai mult timp. Desprindem, în ordinea 
evolu iei evenimentelor politice i adopt rii actelor norma-
tive, urm toarele etape i acte1.

Etapa na ionaliz rii arhivelor i trecerii lor în patrimoniul na ional

O prim  reglementare a statutului juridic al arhivelor de 
pe actualul teritoriu al R. Moldova se con ine în Declara ia
de Suveranitate a RSS Moldova, adoptat  la 23 iunie 19902.
Astfel, prin art. 1 din Declara ie, Republica Sovietic  Socia-
list  Moldova se declar  „stat suveran”, iar suveranitatea 
RSS Moldova „este unica i necesara condi ie a existen ei
statalit ii Moldovei”. Totodat , potrivit art. 4 din Declara ie,
„P mântul, subsolul acestuia, apele, p durile i alte resurse 

1 A se vedea Mihai Ta c , Accesul la arhive în Republica Moldova cu referire la 
depozitele speciale de stat din cadrul MAI i SIS, în „Academos”, nr. 4/2010, 
p. 29-34.

2 Declara ia de suveranitate a Republicii Sovietice Socialiste Moldova a fost 
adoptat  prin Legea nr. 148-XII din 23 iunie 1990. Publicat  în „Ve tile Sovi-
etului Suprem al RSS Moldova”, nr. 8/1990.
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naturale, aflate pe teritoriul RSS Moldova, precum i întreg 
poten ialul economic, tehnico- tiin ific i financiar, alte
valori de patrimoniu na ional se afl  în proprietatea 
exclusiv  a RSS Moldova (s.n.) i se folosesc în scopul 
asigur rii necesit ilor materiale i spirituale poporului repu-
blicii”. A adar, prin alte valori de patrimoniu na ional
s-au avut în vedere i arhivele, iar din data adopt rii Decla-
ra iei de Suveranitate, 23 iunie 1990, arhivele ce se aflau pe 
teritoriul RSS Moldova au devenit de jure proprietate a Repu-
blicii Moldova i au intrat în patrimoniul na ional.

Cel de-al doilea act care a fundamentat statutul arhivelor 
a fost Declara ia de Independen  a Republica Moldova din 
27 august 19911, care dispune: „pe întregul s u teritoriu s
se aplice numai Constitu ia, legile i celelalte acte normative 
adoptate de organele legal constituite ale Republicii Moldova”. 
A adar, acest document a consfin it prevederile Declara iei de 
Suveranitate.

Etapa trecerii arhivelor în patrimoniul na ional al Repu-
blicii 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 i sunt luate sub 
protec ia statului. Ele nu pot fi obiect de cump rare-vânzare
sau obiect al altor tranzac ii i sunt puse la dispozi ie numai 
spre folosin ”.

Etapa asigur rii cadrului juridic necesar func ion rii

Legea privind Fondul Arhivistic reglementeaz  statutul 
juridic al Fondului Arhivistic din R. Moldova i a stabilit 
caracterul arhivelor – de stat i ob tesc (art. 4), a creat 
re eaua de arhive – na ionale, locale, depozite speciale de stat 
i arhive la organele puterii de stat i administra iei de stat, 

instan ele de judecat , procuratur , întreprinderi i organi-
za ii (art. 5), a stabilit modalitatea de eviden , completare i
utilizare a Fondului Arhivistic (art. 19-29), a garantat accesul 
la arhive (art. 30-33), dar a impus restric ii privind accesul la 
1 Declara ia de Independen  a Republicii Moldova a fost adoptat  prin Legea 

nr. 691-XII din 27 august 1991. Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, nr. 11, din 27 august 1991.

2 Publicat  în Monitorul Parlamentului, nr. 1, din 1 februarie 1992.
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unele informa ii din fond (art. 34-37) etc. Tot prin aceast  lege 
s-a înfiin at organul de stat pentru supravegherea i adminis-
trarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova – Serviciul 
de Stat de Arhiv .

În baza Legii Fondului Arhivistic, Guvernul Republicii 
Moldova, prin Hot rârea nr. 352 din 27 mai 19921, a aprobat 
Regulamentul Fondului Arhivistic de stat, prin care s-a 
concretizat procedura de organizare, completare, p strare i
utilizare a documentelor ce fac parte din fondul arhivistic de 
stat, iar întru asigurarea activit ii Fondului Arhivistic prin 
Hot rârea nr. 400 din 9 iunie 19942 a aprobat structura i
Regulamentul Serviciului de Stat de Arhiv .

Odat  creat cadrul general al arhivelor, Serviciul de Stat 
de Arhiv , prin Ordinul nr. 10 din 30 mai 1995 a aprobat 
Regulamentul Fondului Arhivistic ob tesc3. Ulterior, Arhiva 
Na ional , Arhiva Organiza iilor Social-Politice, arhivele 
raionale i-au aprobat propriile regulamente de activitate. 
Astfel, cu titlu de exemplu enumer m Regulamentul s lii de 
studiu al Arhivei Na ionale a Republicii Moldova”4 i Regula-
mentul s lii de studiu al Arhivei Organiza iilor Social-Politice 
a Republicii Moldova5.

Etapa asigur rii cooper rii interna ionale

În scopul asigur rii activit ii interna ionale, dar i solu-
ion rii problemelor arhivistice care pot ap rea în spa iul

ex-sovietic, la 4 iunie 1999, la Minsk, Bielorusia, a fost semnat 
Acordul cu privire la principiile i formele de interac iune
a statelor membre ale C.S.I. în domeniul utiliz rii informa-
iei de arhiv . Acordul a fost aprobat de Guvernul Republicii 

Moldova prin Hot rârea nr. 1249 din 14 decembrie 20006. În 
acela i scop, la 28 noiembrie 2005 Guvernul R. Moldova, prin 
Hot rârea nr. 12187, a aprobat Hot rârea Consiliului efilor
1 Publicat  în „Pergament”, nr. 1/1998.
2 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 2, din 2 septembrie 1994.
3 Publicat  în „Pergament”, nr. 1/1998.
4 Nepublicat.
5 Nepublicat.
6 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 157, din 21 decem-

brie 2000.
7 Publicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 164, din 9 decembrie 

2005.



52 Mihai Ta c , Alexandru Postic

de guverne ale statelor membre ale C.S.I. privind crearea 
Consiliului consultativ al conduc torilor serviciilor de stat de
arhiv  ale statelor membre ale Comunit ii Statelor Indepen-
dente, semnat  la 3 decembrie 2004 în or. Moscova.

Între timp, Republica Moldova a semnat mai multe Acor-
duri interna ionale privind cooperarea în domeniul arhivistic. 
Astfel, prin Hot rârea Guvernului nr. 2 din 3 ianuarie 2003 
s-a aprobat Acordul de colaborare între Serviciul de Stat de 
Arhiv  al Republica Moldova i Agen ia pentru arhivistic  a 
Ministerului Culturii, Tineretului i Sportului al Republicii 
Armenia1, s-au ini iat asemenea acorduri cu Polonia i Turcia 
etc.

Etapa complet rii i p str rii Fondului Arhivistic

Obliga ia complet rii Fondului Arhivistic prin depunerea 
dosarelor la p strare în arhivele departamentale, în depozi-
tele speciale i în Arhiva Na ional  este stabilit  prin art. 18 
din Legea Fondului Arhivistic, care dispune: „Toate persoa-
nele juridice din Republica Moldova sunt datoare s  acumu-
leze documentele elaborate în procesul activit ii lor. Siste-
matizarea, eviden a i p strarea documentelor respective se 
efectueaz  în modul stabilit de Organul de stat pentru supra-
vegherea i administrarea Fondului Arhivistic al Republicii 
Moldova”.

Totodat , Legea Fondului Arhivistic prin art. 23 stabi-
le te dou  termene de p strare a documentelor: provizorie i
permanent .

La rândul lui, art. 12 din Regulamentul Fondului Arhi-
vistic de stat a stabilit termenele potrivit c rora documentele 
ce fac parte din Fondul Arhivistic pot fi p strate provizoriu 
în arhivele departamentale (ministere, institu ii etc.), care 
variaz  de la 5 la 75 de ani. Dup  expirarea acestor termene, 
dosarele respective urmeaz  a fi transmise în arhivele de stat 
sau în depozitele speciale de stat.

1 Publicat  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 Na ional de 
Arhiv  este constituit din urm toarele fonduri:

I) Fondul arhivistic de stat,
II) Fondul arhivistic ob tesc,
III) Documentele i arhivele care în trecut au fost scoase 

din R. Moldova i actualmente se afl  în posesia institu iilor
de stat i a organiza iilor ob te ti ori a persoanelor fizice din 
alte ri.

I) Fondul Arhivistic de Stat, alc tuit din:
a) Fondurile Arhivei Na ionale a Republicii Moldova (insti-

tuit  prin alin. 1 art. 4 din Regulamentul Fondului Arhivistic 
de stat). Fondul Arhivei Na ionale are o structur  clar ,
are îndrum toare ale fondurilor, cu indicarea num rului de 
dosare. Arhiva dispune de Regulament de activitate care 
reglementeaz  modalitatea de accesare a dosarelor, de sal
de lectur , program de activitate etc. Cel interesat cunoa te
caracterul accesibil sau inaccesibil al dosarelor, prin marcarea 
dosarului cu parafa „Secret” în cazul inaccesibilit ii lui;

b) Fondurile Arhivei Organiza iilor Social-Politice (insti-
tuit  prin alin. 1 art. 4 din Regulamentul Fondului Arhivistic 
de stat). Fondul are o structur  ordonat , dispune de îndru-
m toare ale fondurilor, cu indicarea num rului de dosare. 
Arhiva i-a adoptat Regulament de activitate, care reglemen-
teaz  modalitatea de accesare a dosarelor, de sal  de lectur ,
program de activitate etc. Accesibilitatea sau inaccesibilitatea 
dosarelor este reglementat .

c) Fondurile aflate în custodia unor ministere, departa-
mente. Aceste arhive au fost instituite prin art. 22 din Legea 
Fondului Arhivistic i alin. 1 art. 4 din Regulamentul Fondului 
Arhivistic de stat. Potrivit legii, au fost instituite nou  depo-
zite speciale de stat, i anume:

1) la Ministerul Ap r rii;
2) la Ministerul Afacerilor Externe i Integr rii Europene;
3) la Ministerul Afacerilor Interne;
4) la Serviciul de Informa ii i Securitate al Republicii 

Moldova;
5) la Departamentul Standarde, Metrologie i Suprave-

ghere Tehnic ;
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6) la Academia de tiin e a Moldovei;
7) la muzeele i bibliotecile de stat ale Ministerului Culturii 

i Turismului;
8) la Fondul de stat de informa ii privind subsolul al Asocia-

iei de Stat de Produc ie pentru Explor ri Geologice „AGeom”;
9) la Serviciul „Hidrometeo” al Departamentului Protec ia

Mediului Înconjur tor.
Fiind arhive cu regim special, nu se cunoa te structura 

Fondului Arhivistic, dac  ele dispun de îndrum toare ale 
fondurilor, cu indicarea num rului de dosare. Nu se cunoa te
dac  au Regulamente de activitate care ar reglementa moda-
litatea de accesare a dosarelor, nu dispun de sal  de lectur ,
de program de lucru. Nu se cunoa te accesibilitatea sau inac-
cesibilitatea dosarelor etc.;

d) Fondurile Consiliilor raionale (parte component  a 
Fondului Arhivistic de stat), care au o structur  clar  a 
Fondului Arhivistic, îndrum tor al fondurilor, cu indicarea 
num rului de dosare. Fondurile sunt accesibile;

e) Fondurile unor persoane juridice i fizice (Parte compo-
nent  a Arhivei Na ionale, art. 4 din legea Fondului Arhivistic), 
care au o structur  clar  a Fondului Arhivistic, au îndrum tor 
al fondurilor, cu indicarea num rului de dosare. Este regle-
mentat  accesibilitatea sau inaccesibilitatea dosarelor.

II) Fondul Arhivistic Ob tesc (art. 4 din Legea 
Fondului Arhivistic). Nu se cunoa te locul amplas rii, struc-
tura Fondului, dac  dispune de îndrum tor al fondurilor, cu 
indicarea num rului de dosare, de Regulament de activitate 
privind modalitatea de accesare a dosarelor etc.

III) Documentele i arhivele care în trecut au fost 
scoase din Republica Moldova i actualmente se afl  în 
posesia institu iilor de stat i a organiza iilor ob te ti
ori a persoanelor fizice din alte ri (art. 4 din Legea 
Fondului Arhivistic). Nu se cunoa te locul amplas rii, struc-
tur  Fondului Arhivistic: dac  exist  un îndrum tor al acestor 
fonduri, cu indicarea num rului de dosare, dac  dispune de 
Regulament de activitate privind modalitatea de accesare a 
dosarelor etc.
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Prevederi privind crearea de arhive i garantarea accesului 
la informa ie con in majoritatea reglement rilor de interes 
public. Astfel, aceast  obliga ie revine Parlamentului (art. 130 
din Regulamentului Parlamentului, aprobat prin Legea nr. 
797 din 2 martie 19961, dispune „Legile, hot rârile, alte acte 
i materiale ale Parlamentului, Biroului permanent, comisi-

ilor permanente i altor comisii, precum i cele ale Aparatului 
Parlamentului se depun anual la arhiva Parlamentului în 
modul stabilit, conform Nomenclatorului de dosare, aprobat 
de Biroul permanent), Pre edin iei, Guvernului2, Organelor 
administra iei publice centrale i locale, Justi iei, Procura-
turii3, Cur ii Constitu ionale, Cur ii de Conturi4 etc.

2.3. Organizarea i accesibilitatea fondurilor arhivistice 
(depozitelor speciale) ale Serviciului de Informa ii

i Securitate i ale Ministerului de Interne al R. Moldova

Arhiva Serviciului de Informa ie i Securitate al R. Moldova 
(fostul Comisariat al Poporului pentru Afacerile Interne – 
NKVD; Comitetul de Stat pentru Securitate – KGB; Minis-
terul Securit ii de Stat – MGB), potrivit unei informa ii pus
la dispozi ie Comisiei preziden iale pentru studierea i apre-
cierea regimului comunist totalitar din R. Moldova5, a fost 
creat  prin Hot rârea Consiliului de Mini tri al RSS Moldo-
vene ti nr. 769-236 din 10 august 1979 i a ordinului pre e-
dintelui Comitetului Securit ii de Stat al URSS nr. 00185 
din 10 decembrie 19796.

1 Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 59, din 18 mai 2005.
2 Potrivit unei adeverin e eliberate de c tre Cancelaria de Stat a R. Moldova 

Comisiei pentru studierea i aprecierea regimului comunist totalitar din 
R. Moldova, în Arhiva Guvernului se p streaz  „dosare cu parafa respectiv
de secretizare din perioada anilor 1941-1991”.

3 Legea nr. 294 din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratur . Publicat  în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 55-56, din 17. 03. 2009.

4 Legea nr. 312 din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi. Publicat  în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 25, din 21 februarie 2003.

5 Comisia pentru studierea i aprecierea regimului comunist totalitar din 
R. Moldova a fost creat  prin Decretul pre edintelui 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.

6 Arhiva Comisiei pentru studierea i aprecierea regimului comunist totalitar 
din R. Moldova.
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Nu se cunoa te istoria constituirii arhivei din cadrul MAI. 
Îns  din cele publicate mai jos observ m c  Depozitul special 
al MAI are la p strare dosare din anul 1919, ceea ce ne îndrep-
t e te s  afirm m c  organele NKVD venite în Basarabia 
la 28 iunie 1940 au adus cu ele i dosarele instrumentate în 
partea stâng  a Nistrului.

Prin Legea Fondului Arhivistic, arhivele institu iilor
respective au fost trecute în categoria arhivelor de stat, ob i-
nând statutul de „depozit special de stat”, puse în custodia 
SIS i MAI. Sub aspectul organiz rii, complet rii, p str rii
i utiliz rii documentelor, „depozitul special de stat” al SIS 
i MAI se conduc de Legea Fondului Arhivistic i este subor-

donat Serviciului de Stat de Arhiv i tuturor reglement rilor
din domeniul arhivistic enumerate mai sus: procedura de 
organizare, completare, p strare i utilizare a documentelor 
ce fac parte din fondul arhivistic de stat.

În lipsa unor inventare, ghiduri sau informa ii ce ar ar ta
structura i organizarea Fondului Arhivistic al acestor „depo-
zite speciale de stat”, Comisia pentru studierea i aprecierea 
regimului comunist totalitar din R. Moldova a adresat demer-
suri atât Serviciului Informa i i Securitate, cât i Ministe-
rului de Interne, solicitând informa ii privind construc ia
acestor fonduri.

Depozitul special de stat din cadrul SIS, la 1 ianuarie 2010 
avea urm toarea organizare i num r de dosare1:

1. Fondul materialelor documentare de administrare 
intern  al SIS – 493 unit i de p strare.

2. Fondul materialelor documentare ce vizeaz  activitatea 
SIS – 3765 unit i de p strare.

3. Fondul dosarelor judiciare ini iate în privin a persoa-
nelor care au fost supuse represiunilor politice în peri-
oada regimului totalitar – 23247 unit i de p strare.

4. Fondul materialelor documentare de filtrare i trofeu în 
privin a persoanelor repatriate în ar  în primii ani de 
dup  cel de-al Doilea R zboi Mondial i fo tii prizonieri 
de r zboi – 48000 unit i de p strare.

5. Fondul dosarelor personalului organelor securit ii de 
stat – 5235 unit i de p strare.

1 Arhiva Comisiei pentru studierea i aprecierea regimului comunist totalitar 
din Republica Moldova.
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A adar, în total, Depozitul special de stat al Serviciului de 
Informa ii i Securitate, la 1 ianuarie 2010 avea în custodie 
80.660 dosare.

La rândul s u, Ministerul de Interne, prin scrisoarea nr. 
8/311 din 20 ianuarie 20101, a r spuns Comisiei preziden iale
c  la 1 ianuarie 2010 Depozitul special de stat al MAI are 
urm toarea structur i num r de dosare:

Nr. Denumirea fondului În fond se p streaz
documente pe anii

Nr. de unit i
la p strare

1 Organele afacerilor interne 
or ene ti i raionale

1949-1963 284

2 Direc ia drumurilor de osea a 
MAI al RSSM

1944-1945,
1947-1950

13

3 Sec ia de mobilizare a MAI al 
RSSM

1944-1947 8

4 Sec ia închisori a MAI al RSSM 1939, 1944-1949, 
1952-1959

11

5 Inspectoratul de control al MAI al 
RSSM

1954-1958 6

6 Sec ia de afaceri ale interna ilor
i prizonierilor de r zboi ale CNAI 

al RSSM

1945-1949,
1963-1965

15

7 Spitalul special Nr. 3376 pentru 
prizonierii de r zboi al CNAI al 
RSSM

1944-1949 10

8 Punctul special de lag r al SCCM 
al MAI al RSSM

1946-1951 14

9 Sec ia de lupt  cu vagabondajul i
lipsa de supraveghere a copiilor a 
MAI al RSSM

1944-1949 13

10 Sec ia economic  a MAI al RSSM 1944-1969 172
11 Sec ia construc ii capitale 1952-1963 38
12 Sec ia aprovizion ri militare a 

MAI al RSSM
1960-1968 1936

13 Serviciul de achitare prealabil 1956-1957,
1959-1962

10

14 Tribunalul militar al trupelor al 
MAI al RSSM

1944-1947 15

15 Sec ia de contraspionaj al MAI 1944-1950 18
16 Secretariatul MAI 1945-2002 1057
17 Troica special  a CNAI al RASSM 1935-1938 59

1 Arhiva Comisiei pentru studierea i aprecierea regimului comunist totalitar 
din R. Moldova.
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18 Inspectoratul de Stat auto al MAI 1940, 1944-1966 69
19 Materiale de expulzare din RSSM 1941, 1945-1951 235
20 Sec ia întâia special  a MAI 1949-1957 34
21 Serviciul de cadre al MAI 1939, 1941-1995 1087
22 Sec ia de plani  care  nanciar  a 

MAI
1941-2001 744

23 Punctul de veri  care i  ltrare al 
CNAI al URSS

1944-1945 2

24 Plutonul de paz  al Serviciului 
carantin  al MAI

1961-1968 1

25 Grupa de comand  a trupelor 
interne ale MAI

1960-1967 21

26 Sec ia urm rire penal  a MAI 1944-1951 21
27 Sec ia de combatere a furturilor 

i specula iei a Direc iei mili iei
a MAI

1953---- 40

28 Direc ia institu ii de corec ie prin 
munc

1949-1970 840

29 Sec ia de construc ii militar  a 
MAI al RSSM

1953-1954 7

30 Serviciul extern 1950-1970 23
31 Eviden a statistic 1944-2008 1070
32 Statul-Major al MAI 1968-1978 60
33 Dosarele personale ale fo tilor

colaboratori
1940-2009 81210

34 Dosarele persoanelor deportate 
în localit ile speciale 1930, 1941, 
1949, 1951

1930, 1941, 1949, 
1951

33590

35 Dosare penale clasate 1965-1999 20152
36 Dosarele pentru pensie 1940-2008 4848
37 Dosarele eviden ei operative-

urm rire
01.01.1999 fondul a 

fost lichidat
38 Dosarele de urm rire penal  ale 

persoanelor condamnate nu pe 
cale judiciar , tribunalele militare, 
judec toriile militare

1919-1952 4806

39 Dosarele personale ale fo tilor
condamna i i deceda i

1946-1995 1978

40 Ordinele, directivele, indica iile,
dispozi iile CNAI, MAI, MMOD, 
MAI al RSSM, MAI al RM

1941, 1944-2000 1342

41 Dosarele deta amentului special 
de paz  al MAI al RM

1995-1998 31

42 Sec ia de expertiz  criminalistic
a MAI

1951-1992 73

43 Poli ia de Gr niceri a MAI al RM 1992-2001 121
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44 Serviciul analiz , plani  care i
control al ÎGP

1999-2002 117

45 Direc ia deservire operativ 1996-2004 178
46 Direc ia repara ii i construc ii 1967-2000 290
47 Biroul de Migra ie i Azil 1991-2006 1836

Total fonduri – 47  Total dosare – 158.436

Depozitele speciale ale acestor institu ii nu dispun de sal
de lectur , program de activitate, inventare accesibile publi-
cului, r mânând în continuare arhive închise cercet rii.

2.4. Distrugerea dosarelor din arhivele SIS i MAI

Sesizând instabilitatea politic  din perioada final  a peres-
troik i gorbacioviste, la ordinul Moscovei, toate filialele raio-
nale ale KGB din RSSM au predat, în anii 1990-1991, la sediul 
central din Chi in u, arhiva i documentele.

Cit m dup  o recipis -model semnat  de p r i: „Act. 
(urmeaz  data i anul), or. Chi in u. Subsemna ii, eful
(denumirea raionului) sec iei raionale a KGB al RSSM i
(urmeaz  numele i prenumele), colaboratorul sec iei 10 a 
KGB al RSSM (urmeaz  numele), am redactat prezentul act 
prin care se certific  faptul c  primul a transmis, iar al doilea 
a recep ionat pentru p strare temporar  (urmeaz  num rul)
de saci, sigila i cu tampila nr. (urmeaz  nr. tampilei i
semn turile)”.

Documentele, adic  sacii, au început a fi adu i la Chi in u
în luna februarie 1990. Primii care au predat „marfa”, la 2 
februarie 1990, au fost cei de la sec iile raionale C l ra i i
F le ti – câte un sac, Edine , Râ cani i C u ani – câte doi 
saci, Cotovsc, Nisporeni i Râbni a – câte trei saci. Unele sec ii,
având în vedere „munca” depus  – dar, credem noi, i întin-
derea teritorial , inclusiv amplasarea raionului la grani , cu 
punct de trecere de frontier , au predat mai mul i saci. De 
exemplu, sec ia or eneasc  B l i a adus 11 saci, Bender – 
zece, Slobozia – cinci etc.

Au executat ordinul i departamentele din cadrul apara-
tului central: sec ia II a depus 14 saci, sec ia IV – nou , sec ia
VI – 21, sec ia or eneasc  Chi in u – apte saci etc. În 
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func ie de graficul stabilit, pân  la 2 iulie 1990 s-au depozitat 
în total 158 de saci.

O prim  neregul  este c  documentele/sacii au fost trans-
mise nu sec iei arhive, a a cum era normal, ci sec iei a 10-a 
a KGB, tocmai cea care se ocupa de disiden i mi c rile
antisovietice. Din acest moment încep lucruri necurate. Nici 
nu a apucat s  se usuce bine cerneala de pe recipise i de pe 
tampila de pe saci, c  îndat  vine un ordin de la Moscova. La 

6 septembrie 1990, eful KGB-ului URSS de atunci, Nikolai 
Kriucikov, semneaz  ordinul secret nr. 00111 „Cu privire la 
perfec ionarea cadrului normativ de eviden i p strare a 
documentelor despre informatorii i agen ii organelor de secu-
ritate”.

Sub paravanul acestei denumiri academice se ascundea un 
mare iretlic i f r delege. C ci, potrivit ordinului, trebuiau 
nimicite dosarele privind informatorii, dosarele proprieta-
rilor apartamentelor de conspira ie, dosarele persoanelor în 
care KGB a pierdut încrederea, inclusiv fi ierele celor viza i
în ordin. În acest mod, cu mai pu in de un an pân  la puci 
(19 august 1991), Securitatea î i proteja turn torii, informa-
torii i gazdele lor... Preciz m c , de i eram înc  în URSS, 
la 23 iunie 1990 fusese adoptat  Declara ia de Suveranitate 
a RSS Moldova, care prevedea c  „Legile i alte acte norma-
tive ale URSS sunt valabile doar dup  ratificarea acestora de 
c tre Sovietul Suprem al republicii”.

Primul foc este aprins la 9 octombrie 1990, într-o sob
special construit i amplasat  în curtea interioar  a KGB-
ului moldovenesc (procesul-verbal e redactat la 5 octombrie 
i face trimitere direct  la ordinul din 6 septembrie, arderea 

fiind aprobat  de Dumitru Muntean, general-maior, loc ii-
torul pre edintelui KGB-ului moldovenesc). În acea zi au fost 
arse dosarele a 4613 informatori i turn tori. Alte 11 procese-
verbale sunt redactate pân  la finele lunii decembrie.

„Lovitura” cea mare a fost dat  pe 30 decembrie 1990, când 
au fost „aprobate” i arse 4931 de dosare. De data aceasta 
au fost nimicite i dosarele proprietarilor apartamentelor de 
conspira ie. Pentru a încheia opera ia cu succes, la 31 decem-
brie 1990 sunt distruse înc  230 de dosare. În total, în mai 
pu in de trei luni, au fost arse 10.004 dosare.
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Graficul i cantitatea de volume distruse/arse 
de c tre KGB al RSSM în 1990

Data întocmirii 
procesului-verbal

Data aprob rii
de c tre conducere

Num r
volume

arse
Categoria

5 octombrie 1990 9 octombrie 1990 4613 Dosare agentur i infor-
matori

13 noiembrie 1990 30 decembrie 1990 319 Dosare agentur i infor-
matori

13 noiembrie 30 decembrie 1990 688 Dosare agentur i infor-
matori

noiembrie 1990 30 decembrie 1990 380 Dosare agentur i infor-
matori

decembrie 1990 30 decembrie 1990 230 Dosare agentur i infor-
matori

28 decembrie 1990 30 decembrie 1990 442 Dosare agentur i infor-
matori

28 decembrie 1990 30 decembrie 1990 595 Dosare agentur i infor-
matori

28 decembrie 1990 30 decembrie 1990 260 Dosare agentur i infor-
matori

28 decembrie 1990 30 decembrie 1990 447 Dosare agentur i
dosare ale proprieta-
rilor de apartamente de 
conspira ie

30 decembrie 1990 741 Dosare agentur i infor-
matori

decembrie 1990 31 decembrie 1990 230 Dosare agentur i infor-
matori

decembrie 1990 decembrie 1990 818 Dosare agentur i
dosare ale proprieta-
rilor de apartamente de 
conspira ie

decembrie 1990 decembrie 1990 241 Dosare agentur i
dosare ale proprieta-
rilor de apartamente de 
conspira ie

Total 1990 10.004 dosare

Tot în acea toamn , prin excluderea din Codul Penal a 
pedepsei penale pentru „agita ie i propagand  antisovietic ”,
acela i Kriucikov semneaz  un alt ordin, cu nr. 00150 din 24 
noiembrie 1990, care obliga comitetele republicane ale KGB 
s  distrug  dosarele de urm rire, supraveghere i intimidare 
ale persoanelor pentru agita ie i propagand  antisovietic .
Nici acest ordin nu a fost neglijat. Dup  o munc  riguroas
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de selectare a dosarelor, începând cu 6 ianuarie 1991 i pân
la 18 iunie acela i an, au fost arse 3111 dosare ale persoa-
nelor care au fost urm rite, supravegheate, antajate de KGB 
etc. pentru agita ie i propagand  antisovietic , dar i 13.538 
de fi iere ale acestora. Ultimele 241 de cartoteci sunt arse în 
decembrie 1991. În total, în 1991 au fost arse 3111 dosare i
14.377 de cartoteci.

De i a fost na ionalizat la 9 septembrie 1991, Ministerul 
moldovean al Securit ii continua s  execute ordinele de la 
Moscova, a a încât distrugerile nu s-au oprit aici. Astfel, în 
1992, prin nou  procese-verbale, au fost arse alte 1956 de 
dosare ce con ineau informa ii foarte pre ioase despre rezis-
ten a anticomunist  în RSSM. N-au fost cru ate de distru-
gere nici 16 filme documentare. Lichid rile continu i în anii 
urm tori, a a încât, f r  niciun temei, în 1993 au fost arse 
alte 436 de dosare. Aceasta s-a întâmplat în pofida faptului 
c  la 27 august 1991 a fost adoptat  Declara ia de Indepen-
den , care stabilea: „Pe întregul s u teritoriu s  se aplice 
numai Constitu ia, legile i celelalte acte normative adoptate 
de organele legal constituite ale Republicii Moldova”. Tot din 
data de 27 august 1991, bunurile (citi i dosarele din arhive) 
aflate pe teritoriul RM deveneau proprietate a statului.

Cu totul grav este c  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 i A/305 din 
17 iunie 1996, Ministerul Securit ii Na ionale a distrus 478, 
respectiv, 35 de dosare. De i aceste persoane fuseser  anterior 
reabilitate, ast zi, dac  cineva din cele 513 persoane ori rudele 
lor vor solicita informa ii, SIS va r spunde c  acestea nu mai 
exist . Astfel, nu a fost de ajuns c  au fost du i în Siberia, iat
c  nici dosarele nu li s-au p strat... Ultimele cazuri de distru-
gere a dosarelor a avut loc în anul 2007– cinci la num r.

În total, din 1990 i pân  în zilele noastre, KGB, MSN i
SIS au distrus cel pu in 15.589 de dosare i 14.377 de carto-
teci, inclusiv 16 filme cu 53 de episoade.

Câteva mostre de distrugeri se prezint  astfel:
Anul 1992
Dosar de arhiv  de agentur  „Românofilii”, Volume 2, 
file total 487;
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Dosar de arhiv  de agentur  „Tr d torii”, Volume 3, file 
total 1022;
Anul 1993
Activit i de contraspionaj în hotelul i restaurantul 
Chi in u i motelul Strugura . Dosar special nr. 227 
( ), pe anii 1968-1981, Volume 2, file total 
383;
Acte primare privind verificarea informa iilor i cere-
rilor privind manifest ri antisovietice în cadrul bisericii 
ortodoxe. Dosar nr. 228 ( ), pe anii 1970-
1987, Volume 2, file total 18;
Materiale privind identificarea posibililor agen i str ini,
c utarea infractorilor de stat i autorilor documentelor 
antisovietice anonime. Dosare nr. 5, 6, 13. (

), pe anii 1954-1989, Volume 3, file total 1021;
Materiale privind activitatea de contracarare a na iona-
li tilor burgheji moldoveni. Dosar nr. 152 (

), pe anul 1966, Volume 5, file total 1596;
Materiale privind Institutul de limb i literatur i
sec ia etnografie i cultur  a A M a RSSM. Dosar nr. 
162 ( ), pe anii 1960-1980, Volume 4, file 
total 838;
Listele deta amentelor de partizani, l sa i pe teritoriul 
RSSM în perioada R zboiului pentru Ap rarea Patriei, 
Volume 5.

La indica ia Pre edintelui interimar al Republicii Moldova 
Mihai Ghimpu, Procuratura General  a Republicii Moldova a 
efectuat un control privind distrugerea unor dosare din arhiva 
SIS. În informa ia prezentat  de Procuratura General  insti-
tu iei preziden iale se constat  c  distrugerile au fost legale1.

Distrugeri de dosare au avut loc i la Depozitul MAI. 
Observ m c  Fondul nr. 37 intitulat „Dosarele eviden ei
operative-urm rire” la 1 ianuarie 1999 a fost lichidat2.

1 Arhiva Comisiei pentru studierea i aprecierea regimului comunist totalitar 
din R. Moldova.

2 Timpul, 3 septembrie 2010.
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2.5. Desecretizarea arhivelor din cadrul SIS i MAI

Problema desecretiz rii acestor arhive s-a abordat la edin a
Comisiei interdepartamentale pentru protec ia secretului de 
stat din 8 februarie 2010 (procesul-verbal nr. 1210-45)1.

Astfel, prin art. 2 din acest proces-verbal „Ministerul 
Afacerilor Externe i Integr rii Europene, Ministerul Aface-
rilor Interne, Serviciul de Informa ii i Securitate, Serviciul 
de Stat de Arhiv  vor întreprinde m suri suplimentare în 
vederea desecretiz rii informa iilor potrivit prevederilor art. 
13 alin. (1) i art. 18 alin. (3) i (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, adre-
sat  Pre edintelui interimar al Republicii Moldova, Minis-
terul Afacerilor Interne informa institu ia preziden ial  c  a 
desecretizat din fondurile speciale ale Direc iei Informa ii i
eviden  operativ  a MAI urm toarele2:

– Fondul nr. 1 (Organele afacerilor interne or ene ti i
raionale) – 494 dosare;

– Fondul nr. 3 (Sec ia de mobilizare a MAI al RSSM) – 8 
dosare;

– Fondul nr. 4 (Sec ia închisori a MAI al RSSM) – 11 dosare;
– Fondul nr. 5 (Inspectoratul de control al MAI al RSSM) 

– 6 dosare;
– Fondul nr. 6 (Sec ia de afaceri ale interna ilor i prizoni-

erilor de r zboi ale CNAI al RSSM) – 15 dosare;
– Fondul nr. 7 (Spitalul special Nr. 3376 pentru prizonierii 

de r zboi al CNAI al RSSM) – 10 dosare;
– Fondul nr. 8 (Punctul special de lag r al SCCM al MAI al 

RSSM) – 14 dosare;
– Fondul nr. 9 (Sec ia de lupt  cu vagabondajul i lipsa de 

supraveghere a copiilor a MAI al RSSM) – 13 dosare;
– Fondul nr. 13 (Serviciul de achitare prealabil ) – 10 

dosare;
– Fondul nr. 14 (Tribunalul militar al trupelor al MAI al 

RSSM) – 86 dosare;

1 Procesul-verbal nr. 1210-45 al edin ei Comisiei interdepartamentale pentru 
protec ia secretului de stat. Nepublicat. Arhiva Comisiei pentru studierea i
aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova.

2 Arhiva Comisiei pentru studierea i aprecierea regimului comunist totalitar 
din R. Moldova.
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– Fondul nr. 15 (Sec ia de contraspionaj al MAI) – 18 
dosare;

– Fondul nr. 16 (Secretariatul MAI) – 1288 dosare;
– Fondul nr. 17 (Troica special  a CNAI al RASSM) – 125 

dosare;
– Fondul nr. 19 (Materiale de expulzare din RSSM) – 235 

dosare;
– Fondul nr. 20 (Sec ia întâia special  a MAI al RSSM) – 

34 dosare;
– Fondul nr. 21 (Serviciul de cadre al MAI al RSSM al 

RSSM) – 1088 dosare;
– Fondul nr. 22 (Sec ia de planificare financiar  a MAI al 

RSSM) – 548 dosare;
– Fondul nr. 23 (Punctul de verificare i filtrare al CNAI al 

URSS) – 2 dosare;
– Fondul nr. 26 (Sec ia urm rire penal  a MAI al URSS) – 

21 dosare;
– Fondul nr. 27 (Sec ia de combatere a furturilor i specu-

la iei a Direc iei mili iei a MAI) – 16 dosare;
– Fondul nr. 28 (Direc ia institu ii de corec ie prin munc )

– 560 dosare;
– Fondul nr. 29 (Sec ia de construc ii militare a MAI al 

RSSM) – 7 dosare;
– Fondul nr. 30 (Serviciul extern) – 44 dosare;
– Fondul nr. 31 (Eviden a statistic ) – 1112 dosare;
– Fondul nr. 32 (Statul-Major al MAI) – 60 dosare;
– Fondul nr. 40 (Ordinele, directivele, indica iile, dispozi-

iile CNAI, MAI, MMOD, MAI al RSSM, MAI al RM) – 134 
documente, 4667 dosare;

– Fondul nr. 42 (Sec ia de expertiz  criminalistic  a MAI) 
– 73 dosare.

La rândul s u, Serviciul de Informa ie i Securitate, prin 
scrisoarea nr. ¼-284 din 10 decembrie 2010, informa institu ia
preziden ial  c  „procedura în cauz  a fost tergiversat ” 1.

1 Arhiva Comisiei pentru studierea i aprecierea regimului comunist totalitar 
din Republica Moldova.
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2.6. Transmiterea dosarelor de la arhiva SIS i MAI 
c tre Arhiva Na ional

Transmiterea dosarelor persoanelor supuse represiunilor 
politice din custodia acestor institu ii la Arhiva Na ional  s-a 
pus în discu ie în cadrul unei edin e de lucru condus  de eful
statului la 24 august 20101, stabilindu-se i termene pentru 
demararea procedurii. Ca rezultat, la 9 noiembrie 2010 au 
fost transmise din arhiva SIS c tre Arhiva Na ional  primele 
5.000 de dosare din „Fondul dosarelor judiciare ini iate în 
privin a persoanelor care au fost supuse represiunilor politice 
în perioada regimului totalitar”2.

La 3 martie 2011 a urmat a doua etap  de transmitere a 
dosarelor din arhiva SIS c tre Arhiva Na ional  a Republicii 
Moldova. Au fost transmise alte 5.000 de dosare din „Fondul
dosarelor judiciare ini iate în privin a persoanelor care au fost 
supuse represiunilor politice în perioada regimului totalitar”.

Aceea i procedur  a urmat la 16 noiembrie 2010, când din 
Depozitul special al MAI au fost transmise c tre Arhiva Na i-
onal  primele 7 693 dosare. Integral au fost transmise dosa-
rele din urm toarele fonduri:

– Fondul nr. 6, intitulat „Sec ia de afaceri a interna ilor i
prizonierilor de r zboi ale Comisariatului Norodnic al Aface-
rilor Interne (CNAI) al RSSM” (anii 1945-1949, 1963-1965) 
– 15 dosare;

– Fondul nr. 7, intitulat „ Spitalul special Nr. 3376 pentru 
prizonierii de r zboi al CNAI al RSSM” (anii 1944-1949) – 10 
dosare;

– Fondul nr. 17, intitulat „Troica special  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 fo tilor
condamna i i deceda i” (anii 1946-1995) – 1978 dosare.

De asemenea, au fost transmise Arhivei Na ionale:
– 3.590 dosare din Fondul nr. 34, intitulat „Dosarele persoa-

nelor deportate în localit ile speciale” (anii 1930, 1941, 1949, 
1951) din totalul de 33590;
1 Arhiva Comisiei pentru studierea i aprecierea regimului comunist totalitar 

din R. Moldova.
2 A început transmiterea arhivei KGB // Timpul, 9 noiembrie 2010.
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– 1.806 din Fondul nr. 38, intitulat „Dosarele de urm -
rire penal  ale persoanelor condamnate nu pe cale judiciar ,
tribunalele militare, judec toriile militare” (anii 1919-1952), 
din totalul de 4806 dosare1.

Pe parcursul anului 2011, SIS urmeaz  s  transmit  c tre
Arhiva Na ional  toate cele 23.534 unit i de p strare din 
„Fondul dosarelor judiciare ini iate în privin a persoanelor 
care au fost supuse represiunilor politice în perioada regi-
mului totalitar”, iar MAI – circa 40.000 de dosare.

1 Arhiva Comisiei pentru studierea i aprecierea regimului comunist totalitar 
din Republica Moldova.
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CAPITOLUL III
AP RAREA DREPTULUI PRIVIND 

ACCESUL LA INFORMA IE

3.1. Ap rarea dreptului de acces la informa ie
pe cale extrajudiciar

Persoana care se consider  lezat  într-un drept sau interes 
legitim de c tre furnizorul de informa ii poate ataca ac iunile
acestuia atât pe cale extrajudiciar , cât i direct în instan a
de contencios administrativ competent .

Refuzul de a furniza o informa ie, un document oficial va fi 
f cut în scris, indicându-se data întocmirii refuzului, numele 
persoanei responsabile, motivul refuzului, f cându-se în 
mod obligatoriu trimitere la actul normativ (titlul, num rul,
data adopt rii, sursa publica iei oficiale), pe care se bazeaz
refuzul, precum i procedura de recurs a refuzului, inclusiv 
termenul de prescrip ie.

Trebuie de men ionat c  în cazul accesului la informa ii
oficiale nu este nevoie de o cale prealabil , deci refuzul furni-
zorului poate fi contestat direct în instan a de judecat .

A adar, poate fi contestate urm toarele ac iuni:
a) refuzul neîntemeiat de a primi i înregistra cererea;
b) refuzul de a asigura accesul liber i necondi ionat
la registrele publice aflate la dispozi ia furnizorului de 
informa ii;
c) înc lcarea termenelor i procedurii de solu ionare a 
cererii de acces la informa ie;
d) neprezentarea sau prezentarea necorespunz toare a 
informa iilor solicitate;
e) refuzul neîntemeiat de a prezenta informa iile solici-
tate;
f) atribuirea neîntemeiat  a informa iei la categoria 
informa iilor care con in secrete de stat, secrete comer-
ciale sau la categoria informa iilor confiden iale;
g) secretizarea neîntemeiat  a unor informa ii;
h) stabilirea pl ii i m rimii acesteia pentru informa-
iile furnizate;
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i) cauzarea unor prejudicii materiale i/sau morale prin 
ac iunile ilegale ale furnizorului de informa ii.
(Art. 21 alin. 3 din Legea privind accesul la informa ie)

În cazul în care persoana dore te s  se adreseze organului 
ierarhic superior, o poate face în interiorul termenului de 30 
de zile de la data când a aflat sau trebuia s  afle despre înc l-
care.

(1) În cazul în care persoana consider  c  drepturile sau 
interesele legitime în ceea ce prive te accesul la infor-
ma ii i-au fost lezate, ea poate contesta ac iunile sau 
inac iunea furnizorului de informa ii la conducerea 
acestuia i/sau la organul ierarhic superior al furnizo-
rului în termen de 30 de zile de la data când a aflat sau 
trebuia s  afle despre înc lcare.
(2) Conducerea furnizorului de informa ii i/sau organul 
ierarhic superior al acestuia va examina contest rile
solicitan ilor de informa ii în decurs de 5 zile lucr toare
i va informa în mod obligatoriu peti ionarul despre 

rezultatele examin rii în decurs de 3 zile lucr toare.
(3) Sesiz rile, prin care sânt atacate ac iunile sau inac-
iunea organiza iilor care nu au organele lor superioare, 

sânt adresate direct instan ei de contencios adminis-
trativ competente.
(Art. 22 din Legea privind accesul la informa ie)

La rândul s u, aceasta este obligat  s  examineze cererea 
peti ionarului în cel mult 5 zile i s  informeze în termen de 3 
zile lucr toare despre decizia luat .

3.2. Ap rarea dreptului privind accesul 
la informa ie pe cale judiciar

Orice persoan  interesat  este în drept s  se adreseze în 
instan  judec toreasc , în modul stabilit de lege, pentru a- i
ap ra drepturile înc lcate sau contestate, libert ile i intere-
sele legitime. Nici unei persoane nu i se poate refuza ap rarea
judiciar  din motiv de inexisten  a legisla iei, de imperfec-
iune, coliziune sau obscuritate a legisla iei în vigoare.

Renun area la dreptul adres rii în instan  judec toreasc
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nu are efect juridic dac  acest act contravine legii ori încalc
drepturile, libert ile sau interesele legitime ale persoanei.

Nu trebuie uitat faptul c  exist  un termen foarte strict 
de adresare în instan ele de judecat  când vine vorba despre 
înc lcarea dreptului de acces la informa ie i este vorba 
despre 30 zile calendaristice, deoarece aceast  categorie de 
dosare este considerat  drept un litigiu/o problem  de conten-
cios administrativ.

Instan ele de contencios administrativ sunt constituite din 
judec torii desemna i din judec torii, colegiile sau comple-
tele de contencios administrativ ale cur ilor de apel, colegiul 
de contencios administrativ al Cur ii Supreme de Justi ie,
abilitate prin lege cu înf ptuirea controlului judec toresc al 
legalit ii actelor administrative emise de autorit ile publice 
în activitatea de organizare a execut rii i de executare în 
concret a legii, precum i de gestionare a domeniului public.

Ca institu ie juridic , contenciosul administrativ are drept 
scop contracararea abuzurilor i exceselor de putere ale auto-
rit ilor publice, ap rarea drepturilor persoanei în spiritul 
legii, ordonarea activit ii autorit ilor publice, asigurarea 
ordinii de drept.

Orice persoan  care se consider  v t mat  într-un drept al 
s u, recunoscut de lege, de c tre o autoritate public , printr-un 
act administrativ sau prin nesolu ionarea în termenul legal 
a unei cereri, se poate adresa instan ei de contencios admi-
nistrativ competente pentru a ob ine anularea actului, recu-
noa terea dreptului pretins i repararea pagubei ce i-a fost 
cauzat .

(3) Peti ionarul, care nu este satisf cut de r spunsul
primit la cererea prealabil  sau nu a primit un r spuns
în termenul stabilit de lege, este în drept s  sesizeze 
instan a de contencios administrativ competent .
(Art. 4 alin. 3 cu privire la peti ionare)

Obiect al ac iunii în contenciosul administrativ îl consti-
tuie actele administrative, cu caracter normativ i individual, 
prin care este v t mat un drept recunoscut de lege al unei 
persoane, inclusiv al unui ter , emise de:

a) autorit ile publice i autorit ile asimilate acestora în 
sensul prezentei legi;



71Accesul la arhive în Republica Moldova

b) subdiviziunile autorit ilor publice;
c) func ionarii din structurile specificate la lit. a) i b).
Obiect al ac iunii în contenciosul administrativ poate fi i

nesolu ionarea în termenul legal a unei cereri referitoare la 
un drept recunoscut de lege.

Competen  de judecare a ac iunilor în contenciosul admi-
nistrativ au: judec toriile de sector i raionale; cur ile de apel; 
Curtea Suprem  de Justi ie.

Judec toriile de sector sau raionale examineaz  litigiile 
ce in de refuzul de acces la informa ie sau nesolu ionarea
în termenul legal a cererii în cazul în care informa ia a fost 
solicitat  de la autorit ile publice care sunt constituite i
activeaz  pe teritoriul satului, comunei sau ora ului, de servi-
ciile publice descentralizate organizate în mod autonom în 
unitatea administrativ-teritorial  respectiv , de func ionarii
publici din cadrul organelor i serviciilor men ionate i de 
persoanele de drept privat de nivelul respectiv care presteaz
servicii publice, precum i de c tre notarii de stat sau priva i.

Cur ile de apel examineaz  în prim  instan  litigiile ce 
in de nesolu ionarea în termenul legal a cererii de acces la 

informa ie sau refuzul neîntemeiat de a elibera informa ia
solicitat  de la autorit ile publice care sunt constituite i
activeaz  pe teritoriul raionului, municipiului, unit ii terito-
riale autonome cu statut juridic special, de serviciile publice 
descentralizate organizate în mod autonom în unitatea admi-
nistrativ-teritorial  respectiv , de serviciile publice descon-
centrate, de func ionarii publici din cadrul organelor i servi-
ciilor men ionate, precum i de persoanele de drept privat de 
nivelul respectiv asimilate autorit ilor publice care presteaz
servicii publice.

Exercit  controlul asupra legalit ii actelor administrative 
cu caracter individual adoptate i/sau emise de Parlament, 
Pre edintele Republicii Moldova i Guvern, prin care sunt 
lezate drepturile i interesele legitime ale persoanelor fizice 
i juridice, în afara actelor exceptate de la controlul judec -

toresc; verific  legalitatea hot rârilor Consiliului Superior al 
Magistraturii în cazurile prev zute de lege. Prin lege, Cur ii
Supreme de Justi ie i se pot atribui spre judecare în prim
instan i alte categorii de cauze.
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Curtea Constitu ional :
a) exercit  la sesizare controlul constitu ionalit ii legilor, 

regulamentelor i hot rârilor Parlamentului, a decretelor 
Pre edintelui Republicii Moldova, a hot rârilor i dispozi i-
ilor Guvernului, precum i a tratatelor interna ionale la care 
Republica Moldova este parte;

b) interpreteaz  Constitu ia;
c) se pronun  asupra ini iativelor de realizare a Consti-

tu iei;
d) confirm  rezultatele referendumurilor republicane;
e) confirm  rezultatele alegerii Parlamentului i a Pre e-

dintelui Republicii Moldova, valideaz  mandatele deputa ilor
i al Pre edintelui Republicii Moldova;

f) constat  circumstan ele care justific  dizolvarea Parla-
mentului, demiterea Pre edintelui Republicii Moldova, inte-
rimatul func iei de Pre edinte, imposibilitatea Pre edintelui
Republicii Moldova de a- i exercita atribu iile mai mult de 60 
de zile;

g) rezolv  excep iile de neconstitu ionalitate a actelor juri-
dice, sesizate de Curtea Suprem  de Justi ie;

h) hot r te asupra chestiunilor care au ca obiect constitu-
ionalitatea unui partid.

Ac iunile de contencios administrativ pot fi înaintate în 
judec toriile sau cur ile de apel în a c ror raz  teritorial  î i
are domiciliul reclamantul (persoana care ini iaz  procesul) 
sau î i are sediul pârâtul (persoana împotriva c reia este 
îndreptat  ac iunea), cu excep ia cazurilor când prin lege este 
stabilit  o alt  competen .

Oricine pretinde un drept împotriva unei alte persoane ori 
are un interes pentru constatarea existen ei sau inexisten ei
unui drept trebuie s  depun  în instan a competent  o cerere 
de chemare în judecat .

Cererea de chemare în judecat  trebuie s  cuprind  urm -
toarele date:

– instan a c reia îi este adresat ;
– numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori 

sediul lui; dac  reclamantul este o persoan  juridic , datele 
bancare, codul fiscal, numele reprezentantului i adresa lui, 
în cazul în care cererea se depune de reprezentant;
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– numele sau denumirea pârâtului, domiciliul ori sediul 
lui;

– esen a înc lc rii sau a pericolului de înc lcare a dreptu-
rilor, libert ilor sau intereselor legitime ale reclamantului, 
preten iile lui;

– circumstan ele de fapt i de drept pe care reclamantul î i
întemeiaz  preten iile, demonstrarea probelor care confirm
circumstan ele;

– preten iile reclamantului c tre pârât;
– valoarea ac iunii, dac  aceasta poate fi evaluat ;
– date despre respectarea procedurii de solu ionare preala-

bil  a litigiului pe cale extrajudiciar  dac  au fost întreprinse 
anumite m suri de acest gen;

– documentele anexate la cerere.
Cererea de chemare în judecat  poate cuprinde i alte date, 

importante pentru solu ionarea pricinii, precum i demersu-
rile reclamantului. Ea trebuie s  fie semnat  de reclamant 
sau de o alt  persoan  împuternicit  prin procur  autentifi-
cat  notarial, unde va fi indicat expres dreptul de a depune o 
cerere de chemare în judecat . În cazul persoanelor juridice, 
procura nu trebuie s  fie autentific  notarial, fiind necesar 
num rul de înregistrare al procurii, data întocmirii i tam-
pila persoanei juridice care elibereaz  procura.

La cererea de chemare în judecat  se va anexa în mod obli-
gatoriu:

– copiile de pe cererea de chemare în judecat i de pe 
înscrisuri, certificate în modul stabilit, într-un num r egal 
cu num rul de pârâ i i de intervenien i, dac  ei nu dispun 
de aceste acte, plus un rând de cópii pentru instan . Dac
înscrisurile sunt f cute într-o limb  str in , instan a poate 
dispune prezentarea traducerii lor în modul stabilit de lege;

– documentele care certific  circumstan ele pe care recla-
mantul î i întemeiaz  preten iile i copiile de pe aceste docu-
mente pentru pârâ i i intervenien i, dac  ace tia nu dispun 
de ele;

– procura sau un alt document ce legalizeaz  împuternici-
rile reprezentantului.

Judecarea pricinilor civile are loc în edin  de judecat
cu în tiin area obligatorie a participan ilor la proces despre 
locul, data i ora edin ei. Pre edintele edin ei dispune ca 
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rolul s  fie afi at în incinta instan ei, în loc public, cu cel pu in
3 zile înaintea termenului de judecat . În cadrul examin rii
pricinii în fond, pre edintele edin ei este obligat s  creeze 
condi ii pentru ca participan ii la proces s - i expun  consi-
derentele referitor la circumstan ele de fapt i de drept ale 
pricinii, s  fac  complet ri i s  prezinte probe în condi iile
prezentului cod. În acest scop, judec torul trebuie, dup  caz, 
s  elucideze împreun  cu participan ii la proces circumstan-
ele importante pentru solu ionarea pricinii i s  cerceteze 

probele din dosar.
În cadrul etapei de preg tire a cauzei pentru judecare, 

judec torul, printre celelalte acte, va îndeplini actele de 
preg tire specifice acestor cauze: va solu iona problema atra-
gerii în proces a func ionarului responsabil de furnizarea 
informa iei, care va fi atras în calitate de intervenient acce-
soriu (în interesele furnizorului) sau în calitate de copârât (la 
cererea reclamantului), dup  caz; va reclama de la furnizor, la 
cererea reclamantului (solicitantul de informa ie), registrele 
de eviden  a cererilor de furnizare a informa iei; va atrage 
în calitate de intervenien i persoanele ale c ror interese ar 
putea fi lezate prin eventuala divulgare a informa iei.

În litigiile respective, solicitantul de informa ii de ine
calitatea de reclamant, iar furnizorii – calitatea procesual
de pârât. Func ionarul responsabil de furnizarea informa-
iei poate fi atras în proces, de regul , în calitate de interve-

nient accesoriu, la cererea sa, a uneia din p r i sau din oficiu 
de c tre instan . Din oficiu, instan a va dispune atragerea 
în proces a func ionarului, dac  nu exist  o cerere în acest 
sens, îns  circumstan ele importante ale cauzei vor putea fi 
elucidate numai prin atragerea func ionarului care a intrat 
în contact cu reclamantul în cadrul procedurii de furnizare a 
informa iei.

În calitate de copârât, conform art. 20 din Legea conten-
ciosului administrativ, func ionarul va fi atras numai dac
cererea de chemare în judecat  este formulat i împotriva 
acestuia i numai dac  au fost solicitate desp gubiri.

În cadrul procesului intentat, reclamantul dispune de mai 
multe drepturi, inclusiv:

– s  ia cuno tin  de materialele dosarului;
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– s  fac  extrase i cópii de pe ele, s  solicite recuz ri;
– s  prezinte probe i s  participe la cercetarea lor;
– s  pun  întreb ri altor participan i la proces, martorilor, 

exper ilor i speciali tilor;
– s  formuleze cereri, s  reclame probe, s  dea instan ei

explica ii orale i scrise;
– s  expun  argumente i considerente asupra problemelor 

care apar în dezbaterile judiciare, s  înainteze obiec ii împo-
triva demersurilor, argumentelor i considerentelor celorlal i
participan i;

– s  modifice temeiul sau obiectul ac iunii, s  m reasc  ori 
s  reduc  cuantumul preten iilor în ac iune, ori s  renun e la 
ac iune;

– s  atace actele judiciare i s - i exercite toate drepturile 
procedurale acordate de legisla ia procedural  civil .

Trebuie men ionat faptul c  participan ii la proces se 
bucur  de drepturi procesuale egale i au obliga ii procesuale 
egale, cu unele excep ii stabilite de lege în func ie de pozi ia
pe care o ocup  în proces.

Este foarte important de subliniat c  la examinarea în 
instan a de contencios administrativ a cererii în anulare a 
refuzului de acces la informa ie, sarcina proba iunii este pus
pe seama pârâtului, iar în materie de desp gubire, sarcina 
proba iunii revine ambelor p r i.

Pricinile cu privire la accesul la informa ie se judec  în 
prim  instan  în termen rezonabil. Criteriile de determinare 
a termenului rezonabil sunt: complexitatea pricinii; compor-
tamentul p r ilor în proces; conduita instan ei judec tore ti.
Respectarea termenului rezonabil de judecare a pricinii se 
asigur  de c tre instan .

P r ile au dreptul s  solicite instan ei judec tore ti exami-
narea pricinii în lipsa lor i remiterea copiei de pe hot râre.
Dac  partea solicit  s - i dovedeasc  preten iile sau obiec iile
prin ascultarea celeilalte p r i, instan a cere s  se prezinte 
personal în fa a judec ii. Dac  reclamantul, în tiin at legal 
despre locul, data i ora edin ei, nu s-a prezentat în jude-
cat i nu a comunicat instan ei motivul neprezent rii sau 
dac  motivele sunt considerate de instan  ca fiind neînte-
meiate, sau dac  reclamantul nu a solicitat examinarea 
pricinii în lipsa sa, iar pârâtul nu cere solu ionarea pricinii 
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în fond, instan a scoate cererea de pe rol dac  prin acest act 
procedural nu se încalc  dreptul altor participan i la proces. 
În cazul neprezent rii pârâtului care a fost în tiin at legal 
despre locul, data i ora edin ei de judecat  sau dac  pârâtul 
nu a solicitat examinarea pricinii în lipsa sa, instan a o exami-
neaz  în lipsa acestuia. În cadrul examin rii pricinii în fond, 
pre edintele edin ei este obligat s  creeze condi ii pentru ca 
participan ii la proces s - i expun  considerentele referitor la 
circumstan ele de fapt i de drept ale pricinii, s  fac  comple-
t ri i s  prezinte probe în condi iile prezentului cod. În acest 
scop, judec torul trebuie, dup  caz, s  elucideze împreun  cu 
participan ii la proces circumstan ele importante pentru solu-
ionarea pricinii i s  cerceteze probele din dosar.

Judecarea pricinii în fond începe cu un raport asupra 
pricinii, prezentat de pre edintele edin ei sau de un jude-
c tor. Dup  aceasta, pre edintele clarific  dac  reclamantul 
î i sus ine preten iile, dac  pârâtul recunoa te preten iile
reclamantului i dac  p r ile doresc s  încheie procesul cu o 
tranzac ie.

Probele materiale se cerceteaz  de instan a judec to-
reasc i se prezint  spre examinare participan ilor la proces 
i reprezentan ilor lor, precum i exper ilor, speciali tilor
i martorilor, dup  caz. Persoanele c rora li s-au prezentat 

probe materiale pot atrage aten ia instan ei judec tore ti
asupra circumstan elor aferente actului cercet rii.

Dup  examinarea tuturor probelor, pre edintele edin ei
de judecat  precizeaz  dac  participan ii la proces i repre-
zentan ii acestora solicit  completarea materialelor din dosar. 
Dac  nu se fac astfel de cereri, pre edintele declar  finalizarea 
examin rii pricinii, instan a trecând la sus ineri orale.

În sus inerile orale, primii care iau cuvânt sunt recla-
mantul i reprezentantul lui, urmeaz  pârâtul i reprezen-
tantul lui. Intervenientul principal i reprezentantul lui iau 
cuvânt dup  ce au vorbit p r ile i reprezentan ii lor. Interve-
nientul accesoriu i reprezentantul lui iau cuvânt dup  recla-
mant sau pârât din a c rui parte intervenientul particip  în 
proces. Procurorul, reprezentan ii sau împuternici ii autori-
t ilor publice, organiza iilor, precum i persoanele care au 
intentat procesul în ap rarea drepturilor, libert ilor i inte-
reselor legitime ale unei alte persoane iau cuvântul primii.
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Dup  încheierea sus inerilor orale, completul de judecat
se retrage în camera de deliberare pentru adoptarea hot rârii,
fapt despre care pre edintele edin ei de judecat  îi anun  pe 
cei prezen i în sala de edin e. Din motive întemeiate, delibe-
r rile i pronun area hot rârii pot fi amânate cu cel mult 10 
zile. În unele cazuri, se poate adopta numai dispozitivul hot -
rârii, redactarea hot rârii motivate amânându-se pe acela i
termen. Dup  semnarea hot rârii, completul de judecat
revine în sala de edin e, unde pre edintele sau unul dintre 
judec tori d  citire hot rârii judec tore ti. Dup  aceasta, 
pre edintele edin ei l mure te procedura i termenul de atac 
împotriva hot rârii.

Rezultatul deliber rii se consemneaz  în hot rârea inte-
gral  sau în dispozitivul ei, semnat de to i judec torii care 
au participat la deliberare, inclusiv de judec torul care are 
opinie separat . Modific rile operate în cuprinsul hot rârii se 
consemneaz  mai sus de semn turile judec torilor. Hot rârea
judec toreasc  trebuie s  fie legal i întemeiat . Instan a î i
întemeiaz  hot rârea numai pe circumstan ele constatate 
nemijlocit de instan i pe probele cercetate în edin  de 
judecat .

La deliberarea hot rârii, instan a judec toreasc  apre-
ciaz  probele, determin  circumstan ele care au importan
pentru solu ionarea pricinilor, care au fost sau nu stabilite, 
caracterul raportului juridic dintre p r i, legea aplicabil
solu ion rii pricinii i admisibilitatea ac iunii.

Hot rârea judec toreasc  const  din parte introductiv ,
parte descriptiv , motivare i dispozitiv. În partea introduc-
tiv  se indic  locul i data adopt rii, denumirea instan ei care 
o pronun , numele membrilor completului de judecat , al 
grefierului, al p r ilor i al celorlal i participan i la proces, 
al reprezentan ilor, obiectul litigiului i preten ia înaintat
judec ii, men iunea despre caracterul public sau închis al 
edin ei.

Judecând ac iunea, instan a de contencios administrativ 
adopt  una din urm toarele hot râri:

– respinge ac iunea ca fiind nefondat  sau depus  cu înc l-
carea termenului de prescrip ie;

– admite ac iunea i anuleaz , în tot sau în parte, actul 
administrativ sau oblig  pârâtul s  emit  actul administrativ 
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cerut de reclamant ori s  elibereze un certificat, o adeverin
sau oricare alt înscris, ori s  înl ture înc lc rile pe care le-a 
comis, precum i dispune adjudecarea în contul reclamantului 
a desp gubirilor pentru întârzierea execut rii hot rârii;

– admite ac iunea i constat  circumstan ele care justi-
fic  suspendarea activit ii consiliului local sau a consiliului 
raional, dup  caz.

3.3. Contestarea hot rârii instan ei judec tore ti

Hot rârea emis  de Judec torie sau de Curtea de Apel 
competent , dup  caz, poate fi contestat  în ordinea de recurs 
conform procedurii stabilite.

Sunt în drept s  declare recurs:
– p r ile i al i participan i la proces;
– martorul, expertul, specialistul, interpretul i reprezen-

tantul cu privire la compensarea cheltuielilor de judecat  ce 
li se cuvine.

P r ile i al i participan i la proces sunt în drept s  declare 
recurs în cazul în care:

– nu au fost constatate i elucidate pe deplin circumstan-
ele care au importan  pentru solu ionarea pricinii în fond;

– nu au fost dovedite circumstan ele considerate de prima 
instan  ca fiind stabilite;

– concluziile primei instan e, expuse în hot râre, sunt în 
contradic ie cu circumstan ele pricinii;

– au fost înc lcate sau aplicate gre it normele de drept 
material sau normele de drept procedural.

Se consider  c  normele de drept material sunt înc lcate
sau aplicate eronat în cazul în care instan a judec toreasc :

– nu a aplicat legea care trebuia s  fie aplicat ;
– a aplicat o lege care nu trebuia s  fie aplicat ;
– a interpretat eronat legea;
– a aplicat eronat analogia legii sau analogia dreptului.
Se consider  c  normele de drept procedural sunt înc lcate

sau aplicate eronat în cazul în care:
– pricina a fost judecat  de un judec tor care nu era în 

drept s  participe la examinarea ei;
– pricina a fost judecat  în absen a unui participant la 
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proces c ruia nu i s-a comunicat locul, data i ora edin ei de 
judecat ;

– în judecarea pricinii au fost înc lcate regulile cu privire 
la limba procesului;

– instan a a solu ionat problema drepturilor unor persoane 
neantrenate în proces;

– hot rârea nu este semnat  de judec tor sau este semnat
de judec torul nemen ionat în hot râre, cu excep ia cazurilor 
prev zute de lege;

– în dosar lipse te procesul-verbal al edin ei de judecat ;
– hot rârea a fost pronun at  cu înc lcarea competen ei

generale sau jurisdic ionale.
Recursul se declar  în termen de 20 zile de la data comu-

nic rii hot rârii sau deciziei motivate. Pentru participan ii la 
proces, termenul de declarare a recursului începe s  curg  de 
la data comunic rii hot rârii sau deciziei motivate, chiar dac
recursul a fost f cut anterior. Repunerea în termenul de 20 de 
zile poate fi efectuat  de instan a de recurs numai în condi-
iile strict prev zute de legisla ie.

Cererea de recurs trebuie s  fie dactilografiat i trebuie 
s  cuprind :

– denumirea instan ei la care se depune recursul;
– numele, denumirea, calitatea procesual  a recurentului 

sau a persoanei ale c rei interese le reprezint , adresa lor;
– numele sau denumirea intimatului i adresa lui;
– data pronun rii hot rârii atacate cu recurs;
– denumirea instan ei care a emis hot rârea în fond, data 

pronun rii i dispozitivul hot rârii, argumentele admiterii 
sau respingerii ac iunii;

– esen a i temeiurile recursului, argumentul ilegalit ii
sau netemeiniciei hot rârii atacate, solicit rile recurentului, 
propunerile respective;

– data declar rii recursului i semn tura recurentului.
La judecarea pricinii în recurs, instan a verific , în limitele 

recursului declarat, în baza materialelor din dosar i a noilor 
înscrisuri, corectitudinea aplic rii i interpret rii de c tre
prima instan  a normelor de drept material i procedural. 
Instan a de recurs verific  legalitatea i temeinicia hot rârii
primei instan e în întregul ei i în ceea ce prive te persoanele 
care nu au declarat recurs.
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Instan a de recurs, dup  ce judec  recursul, este în drept:
– s  resping  recursul i s  men in  hot rârea primei 

instan e;
– s  admit  recursul i s  modifice hot rârea primei 

instan e;
– s  admit  recursul i s  dea o nou  hot râre f r  a 

restitui pricina spre rejudecare, anulând hot rârea primei 
instan e dac  nu este necesar s  verifice suplimentar dove-
zile prezentate în instan  de recurs i dac  circumstan ele
pricinii au fost stabilite de prima instan , îns  normele de 
drept material au fost aplicate eronat;

– s  admit  recursul i s  caseze integral sau par ial hot -
rârea primei instan e, restituind pricina spre rejudecare în 
prim  instan  în cazul în care eroarea judiciar  a primei 
instan e nu poate fi corectat  de instan a de recurs;

– s  admit  recursul i s  caseze hot rârea primei instan e,
luând spre examinare pricina dac  constat  c  este compe-
tent  s  solu ioneze pricina în prim  instan  sau în recurs;

– s  admit  recursul i s  caseze integral sau par ial hot -
rârea primei instan e, dispunând încetarea procesului ori 
scoaterea cererii de pe rol dac  exist  temeiuri.

Decizia instan ei de recurs trebuie s  cuprind : denumirea 
instan ei care a emis decizia, completul de judecat ; indi-
ca ia locului i data emiterii deciziei; numele sau denumirea 
recurentului, calitatea lui procedural ; expunerea succint
a circumstan elor pricinii i rezumatul hot rârii atacate cu 
recurs; rezumatul recursului, al noilor înscrisuri i referin e
prezentate în instan  de recurs, al explica iilor participan-
ilor la proces prezen i la judecarea recursului; temeiurile 

concluziilor instan ei de recurs i referin a la legea guver-
nant ; concluziile f cute de instan a de recurs în urma jude-
c rii recursului.
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3.4. Executarea hot rârii judec tore ti cu privire 
la obligarea de a furniza informa ie

Instan a de contencios administrativ care a adoptat hot -
rârea de acces la informa ie, în termen de 3 zile de la data la 
care hot rârea devine irevocabil , trimite pârâtului o copie a 
hot rârii pentru executare i alta – instan ei de drept comun 
de la sediul pârâtului pentru controlul execut rii hot rârii i,
în caz de necesitate, pentru executare silit .

Hot rârea se execut  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 hot rârea devine irevocabil .

În cazul neexecut rii în termen a hot rârii, conduc torul
autorit ii publice în a c rei sarcin  a fost pus  executarea 
acesteia poate fi tras la r spundere în conformitate cu preve-
derile legisla iei în vigoare. În cazul în care autoritatea nu 
dore te s  execute benevol hot rârea de judecat , poate fi 
prezentat  spre executare silit , dac  în decursul a 30 de zile 
nu a fost efectuat  executarea.

Dac  hot rârea prin care debitorul a fost obligat s  elibe-
reze informa ii nu se execut , se întocme te un proces-verbal 
de c tre executorul judec toresc, care se remite efului
oficiului de executare pentru aplicarea sanc iunii pecuniare, 
iar debitorului i se stabile te un nou termen pentru execu-
tarea hot rârii. Amenda se aplic  în m rime de la 10 la 25 de 
unit i conven ionale persoanelor fizice i de la 100 la 200 de 
unit i conven ionale persoanelor juridice. Achitarea amenzii 
nu îl scute te pe debitor de executarea hot rârii.

Dac  debitorul încalc  repetat termenele stabilite pentru 
executarea hot rârii, eful oficiului de executare aplic  din 
nou m surile prev zute în alineatul precedent.
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3.5. Studiu de caz privind accesul la arhive

I) Cazul Mihai Ta c versus Serviciul de Informa ii i Securitate 
al Republicii Moldova

a) Solu ionarea cazului privind accesul la fondul 
arhivistic. La 9 iunie 2006 dr. în drept Mihai Ta c , în 
vederea scrierii unor studii cu caracter juridic i istoric, a 
solicitat Serviciului de Informa ii i Securitate al Republica 
Moldova (SIS) s  i se permit  accesul la fondul arhivistic aflat 
în Depozitul special administrat de SIS i s  i se creeze acces 
la dosarele aflate în acest depozit.

La expirarea termenului de 30 zile SIS nu a r spuns soli-
cit rii lui M. Ta c . Pentru a- i ap ra dreptul privind accesul 
la informa ie M. Ta c  a redactat o cerere de chemare în jude-
cat  pe care a adresat-o Cur ii de Apel Chi in u. Cererea a 
fost înregistrat  la grefa Cur ii de Apel Chi in u la 2 august 
2006, cu nr. 50891.

În cerere cercet torul solicita concursul instan ei de jude-
cat  în valorificarea dreptului privind accesul la informa ie,
anume: 1) A obliga Serviciului de Informa ie i Securitate 
al R. Moldova s -i pun  la dispozi ie inventarele fondurilor 
ce sunt p strate în depozitul special al SIS-ului; 2) A obliga 
Serviciului de Informa ie i Securitate al R. Moldova s -i
creeze acces la dosarele aflate în depozitul special al SIS-ului.

La cererea de chemare în judecat  au fost anexate: a) Copia 
cererii de chemare în judecat  – 2 ex., b) Dovada expedierii 
cererii prealabile Serviciului de Informa ii i Securitate înre-
gistrat  cu nr. T/137 din 9 iunie 2006.

Referin a, prezentat  de SIS în instan a de judecat  dar 
i în sus inerile verbale reprezentantul SIS men iona c  SIS 

nu are nimic în fondurile sale ce ine de justi ie, motivând 
printre altele: „Materialele solicitate de reclamant (M. Ta c
– n.n.) nu se p streaz  în arhiva Serviciului […] i materialele 
din arhiva Serviciului care prezint  valoare istoric i tiin-
ific  sunt scoase de la secret i sunt remise spre p strare la 

Arhiva Na ional  a Republicii Moldova în modul stabilit de 
legisla ie”. Referin a mai preciza c  „În arhiva Serviciului se 
p streaz  doar dosarele personalului organelor securit ii de 
stat, dosarele judiciare ini iate în privin a persoanelor care 
1 Dosarul nr. 3-2608/06 (nepublicat ).
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au fost supuse represiunilor politice în perioada regimului 
totalitar, dosare cu materiale de filtrare i trofeu în privin a
persoanelor repatriate în ar  în primii ani de dup  r zboiul al 
doilea mondial i fo tii prizonieri de r zboi, dosare ce vizeaz
activitatea Serviciului”. În concluzie, SIS solicita instan ei
„respingerea ac iunii ca fiind nefondat ”1.

La rândul lui, reclamantul Mihai Ta c  atât în referin a
prezentat , cât i în sus inerile verbale a men ionat c  de i
în referin  se neag  existen a unei sistematiz ri a Fondului 
Arhivistic din custodia SIS-ului, totu i în ea se întrev d
elemente care arat  c  Fondul Arhivistic al SIS este compus 
cel pu in din 5 fonduri, anume:

a) Fondul materialelor documentare de administrare 
intern ;

b) Fondul materialelor documentare ce vizeaz  activitatea 
SIS-ului;

c) Fondul dosarelor juridice înfiin ate în privin a persoa-
nelor care au fost supuse represiunilor politice în perioada 
regimului totalitar;

d) Fondul materialelor documentare de filtrare i trofeu 
în privin a persoanelor repatriate în ar  în primii ani dup
r zboiul al doilea mondial i fo tii prizonieri de r zboi;

e) Fondul dosarelor personalului organelor securit ii de 
stat.

Totodat , sistematizarea fondurilor i a dosarelor aflate în 
depozitul special al SIS-ului se deduce i din urm toarele:

I) În anul 1994 la editura „TEPPA” – „TERRA” din Moscova 
apare lucrarea „Trudnâe strani î istorii Moldovî, 1940-1950 
g.”, autor V.I. Pasat. Autorul acestei lucr ri, a folosit masiv 
fondurile SIS-ului, pentru a publica mai multe documente ce 
se refer  la perioada cercetat .

Astfel, în „Introducere” (p. 4) autorul lucr rii în tiin eaz
cititorul c  public  în lucrare pentru prima data peste 300 
de documente. O analiz  atent  a documentelor inserate în 
lucrare arat  c  peste 1/3 dintre ele sunt documente ce se 
p streaz  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 Dosarul nr. 3-2608/06 (nepublicat ).
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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/referin e.

Dovada faptului c  autorul lucr rii folose te documente 
din arhiva SIS-ului se g se te i la p. 751 (nenumerotat )
pagin  în care se insereaz  lista arhivelor ce au fost folosite 
în publicarea documentelor. Sub nr. 10 din aceast  list  este 
inserat  „Arhiva Ministerului Securit ii Na ionale a Repu-
blicii Moldova” (denumirea institu iei la 1994).

La o analiz  a documentelor publicate în aceast  lucrare 
M. Ta c  ar ta c  Fondul Arhivistic de care dispune SIS-ul 
este bine sistematizat. Astfel:

– La p. 228, sub documentul Nr. 4, care începe la p. 226, 
intitulat „Informa ie special  MGB RSSM privind protestele 
în mas  legate de furtul pâinii din depozitul Zagotzerno”, 
autorul indic  sursa „Arhiva Ministerului Securit ii Na io-
nale 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 informa ia privind organizarea agenturii-opera-
tive de profilactic  în lupta cu elementele du m noase eclezi-
astice i sectante în Moldova”, autorul indic  sursa „Arhiva 
Ministerului Securit ii Na ionale a R. Moldova”, Fondul 2, 
inv. 89, d. 2, f. 40-62.

– La p. 750 (nenumerotat ), sub documentul Nr. 42, 
publicat la p. 748-750, sursa este indicat  „Arhiva Ministe-
rului Securit ii Na ionale a R. Moldova”, Fondul 2, inv. 108, 
d. 1, cor. 47, f. 146-148.

A adar, Fondul Arhivistic al SIS-ului este structurat pe 
fonduri i inventare, iar Fondul 2 con ine cel pu in 108 inven-
tare.

Totodat , din actele publicate de V. Pasat, se întrevede c
unele documente au fost grupate în mape cu caracter special, 
f r  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 indicat  sursa „Arhiva Ministerului Securit ii Na io-
nale a R. Moldova”, Dosarul privind evacuarea nem ilor din 
Basarabia, f. 1-4, originalul;

– La p. 398 sub documentul Nr. 6, publicat la p. 396-398, 
se indic  „Arhiva Ministerului Securit ii Na ionale a 
R. Moldova”, Dosarul privind opera ia „Sud”;

– La p. 620, sub documentul Nr. 17, publicat la p. 619-620 
este indicat sursa „Arhiva Ministerului Securit ii Na ionale
a R. Moldova”, Dosarul privind opera ia „Nord”;

– La p. 559, sub documentul Nr. 87, document publicat în 
p. 558-559 este indicat „Arhiva Ministerului Securit ii Na i-
onale a R. Moldova”, Dosarul privind informa iile speciale pe 
anul 1952, f. 22-24;

– La p. 587, sub documentul Nr. 2, publicat în p. 585-587, 
sursa este urm toarea: „Arhiva Ministerului Securit ii Na io-
nale 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 urm toarea: „Arhiva Ministerului Securit ii Na i-
onale a R. Moldova”, Dosarul privind informa iile returnate 
din CC al CC (b) M pe anul 1946-1948, Vol. 5, cor. 4, f r
indicarea filelor;

– La p. 593, sub documentul Nr. 4, publicat la p. 591-593, 
este indicat  urm toarea surs : „Arhiva Ministerului Securit ii 
Na ionale a R. Moldova”, Dosarul cu informa ii speciale retur-
nate din CC al CC (b) M pe anul 1947, Vol. I, cor. 4, f. 11-115.

Documentele inserate de V. Pasat se refer  în genere la 
m surile represive organizate de organele securit ii asupra 
locuitorilor din Basarabia i RSS Moldoveneasc  în anii 1940-
1952, chiar pân  la 1972, ceea ce nu exclude c  dosarele 
respective con in i alte informa ii cu caracter general, acce-
sibile cercet rii.

II) O alt  referin  la „Arhiva Ministerului Securit ii
Na ionale a R. Moldova” o g sim în lucrarea „Basarabia Necu-
noscut ”, Ed. Museum, 2006, autor Iurie Colesnic. Astfel, la p. 
321 citim: „În Arhiva SIS din Republica Moldova se p streaz
dosarul nr. 824, p. 14, el f când parte din acel lot de dosare ce 
au fost deschise fo tilor membri ai Sfatului rii”. Este vorba 
de dosarul lui Teodor Neaga.

III) F r  a indica sursele, informa ii extrase din arhiva 
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SIS-ului con ine i lucrarea lui Tudor Botnaru i Alexandru 
Ganenco „Istoria serviciilor secrete, breviar”, Ed. Museum, 
2004. Astfel, de la p. 88 i pân  la p. 104 sunt informa ii despre 
conduc torii serviciilor secrete ale Moldovei, care nu au fost 
publicate în prezent în studii, memorii, culegeri de documente 
i sunt doar din surse arhivistice.

A adar, Mihai Ta c  men iona c  unii cercet tori 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 c  Legea Fondului Arhivistic, art. 22, 30, 31 i art. 
4, 5, 6, din Legea cu privire la Accesul la Informa ie garan-
teaz  tuturor cet enilor accesul liber la documentele ce se 
p streaz  în Fondul Arhivistic al R. Moldova.

Peti ionarul mai men iona c  Legea Fondului Arhivistic, 
în art. 34 stabile te urm toarele: „Documentele din Fondul 
Arhivistic de stat i din Fondul arhivistic ob tesc ce con in
secret de stat i au men iunea „De importan  deosebit ” i
„Strict secret” sunt supuse restric iilor de utilizare pentru o 
perioad  de pân  la 25 ani, iar cele cu men iunea „Secret” – de 
pân  la 10 ani de la apari ia lor”1. Or, majoritatea documen-
telor din Fondul Arhivistic al depozitului special ce se afl  în 
custodia SIS-uli nu se mai încadreaz  în categoria celor care 
nu sunt accesibile cercet rii, fiind întocmite cu cel pu in 65 
ani în urm , iar dup  unele informa ii – cu peste 80 de ani. 
A adar, cel mai lung termen de secretizare a documentelor 
din depozitul SIS-ului se m rginesc: la anul 1981, în cazul în 
care comisia interdepartamental  ar fi stabilit pentru unele 
dosare termenul maxim de secretizare – 25 de ani, în caz 
contrar cercet torii trebuie s  aib  acces liber la cele de pân
la acel an, dar i pentru anii mai apropia i.

În acest context, toate fondurile indicate în referin  nu 
prezint  secret de stat i ar trebui s  se acorde accesul liber 
la ele.

Totodat , Mihai Ta c  atr gea aten ia instan ei c  refe-
rin a SIS-ului induce în eroare judecat , men ionând c  „în 
arhiva Serviciului nu exist  materiale arhivate privind orga-
nizarea i func ionarea i func ionarea justi iei”. Or, arhiva 
SIS con ine documente tocmai din anul 1920, fapt pe care-l 
ascunde, iar în cererea de chemare în judecat  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 dispozi ie a tuturor inventarelor Fondurilor ce se 
p streaz  în depozitul special al SIS-ului, i nu doar a celor 
ce se refer  la sistemul juridic, a a încât s  decid  solicitantul 
utilitatea unui sau altui dosar pentru cercetare.

Reclamantul mai men iona c  este de acord cu prevederile 
referin ei SIS-ului în care se arat  c  în temeiul art. 19 alin. 2 
din legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la infor-
ma ie „furnizorii de informa ii nu pot fi obliga i s  prezinte 
probe ale inexisten ei informa iilor nedocumentate”. În acest 
context, a prezentat instan ei un certificat Nr. 11-20/172 
din 15. 11. 2006 eliberat de Serviciul de stat de Arhiv  al 
R. Moldova care arat  ca „la 01.01.2006 în depozitul special 
al SIS-ului se p streaz  77798 ( aptezeci i apte de mii apte
sute nou zeci i opt) dosare”1.

Informa ia despre dosarele aflate în depozitul special al 
SIS-ului este prezentat  de conducerea SIS-ului la începutul 
fiec rui an Serviciului de Stat de Arhiv  al R. Moldova, în 
temeiul art. 20 al Legii Fondului Arhivistic. Or, cele 77 798 
dosare nu se încadreaz  în no iunea de „informa ii nedocu-
mentate”, ele fiind dosare intrate deja în Arhiva SIS-ului

Având în vedere cele expuse, s-a solicitat instan ei:
1) Admiterea cererii i stabilirea unui termen pentru 

prezentarea de c tre SIS, fie a Inventarelor fondurilor, fie 
punerea la dispozi ie a cartotecii SIS-ului, a a cum se arat
în Referin a c  este organizat  Arhiva SIS-ului, a celor 77.798 
dosare ce se afl  în custodia depozitului special al SIS-ului;

2) A obliga Serviciului de Informa ie i Securitate al 
R. Moldova s  ne creeze acces la Fondul Arhivistic ce se afl
în depozitul special, prin punerea la dispozi ie a unei s li de 
lectur i stabilirea unui program flexibil de lucru a s lii.

Examinând în edin  public , la 24 noiembrie 2006, liti-
giul de contencios administrativ, la cererea de chemare în 
judecat  depus  de Ta c  Mihai c tre Serviciul de Informa ii
i Securitate al R. Moldova privind recunoa terea dreptului 

la informa ie înc lcat, obligarea pârâtului de a furniza infor-
ma ia solicitat , Curtea de Apel Chi in u a ajuns la concluzia 
„respingerii ac iunii depus  de Ta c  Mihail ca neîntemeiat ”
(Anexa I) 2.
1 Dosarul nr. 3-2608/06 (nepublicat ).
2 Dosarul nr. 3-2608/06 (nepublicat ).



88 Mihai Ta c , Alexandru Postic

În urma recursului f cut la Curtea Suprem  de Justi ie
(CSJ), instan a suprem  de judecat  a R. Moldova a admis 
cererea lui Mihai Ta c , printr-o decizie irevocabila, din 20 
iulie 2007, obligând SIS-ul s -i pun  la dispozi ie inventarele 
fondurilor i s -i creeze acces la dosarele aflate în Depozitul 
special al SIS-ului (Anexa II) 1.

Instan a Suprem  de judecat  a conchis c  „Mihai Ta c
este în drept de a solicita informa ia despre inventarele fondu-
rilor p strate în depozitul special al Serviciului de Informa ii
i Securitate […]. Mai mult ca atât, conform art. 33 al Legii 

privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova nr. 880 din 22 
ianuarie 1992, în scopul garant rii drepturilor i intereselor 
legitime ale cet enilor arhivele de stat, depozitele speciale de 
stat i persoanele juridice de in toare de arhive sunt obligate 
s  elibereze în modul stabilit cet enilor, în baza documen-
telor existente, informa ii i extrase din documente”,

b) Explicarea deciziei judec tore ti. În urma proce-
sului câ tigat, SIS i-a pus la dispozi ie lui M. Ta ca doar un 
dosar, pentru restul invocând diferite motive pentru a nu i le 
putea prezenta. Departamentul pentru executarea deciziilor 
judec tore ti, sector Buiucani, c ruia i s-a adresat M. Ta c  în 
urma refuzului SIS de a-i permite accesul i la celelalte mate-
riale de arhiv , a adresat o cerere Cur ii Supreme de Justi ie,
solicitând explicarea Deciziei din 20 iulie 2007. La 19 martie 
2008, acela i complet de judecat  al CSJ, condus de D. Vister-
niceanu, a dispus executarea întocmai a deciziei din vara lui 
2007, f r  excep ii (Anexa III)2. În argumentarea Încheierii 
Curtea Suprem  de Justi ie men iona: „Oficiul de executare 
Buiucani mun. Chi in u (executorul judec toresc), în proce-
dura c ruia se afl  documentul de executare, urmeaz  a între-
prinde toate m surile legale pentru ca actul supus execut rii
silite s  fie executat în volum deplin, cu respectarea întocmai 
a con inutului lui”.

Cu o cerere similar  privind explicarea hot rârii judec to-
re ti s-a adresat instan ei i Serviciul de Informa ii i Secu-
ritate.

Curtea Suprem  de Justi ie, prin dou  încheieri, din 
1 Dosarul nr. 3-2608/06 (nepublicat ).
2 Nepublicat .
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11 iulie 2008 (Anexa IV) 1 i 31 octombrie 2008 (Anexa V)2, a 
statuat c  „Serviciul de Informa ii i Securitate al Republicii 
Moldova este obligat s -i pun  la dispozi ie lui Mihai Ta c
inventarele fondurilor i dosarele aflate la depozitul special al 
SIS ce in de justi ia din perioada anilor 1918-1944”.

c) Executarea deciziei judec tore ti. De i ob inuse
câ tig de cauz  de dou  ori, SIS-ul refuza s  execute hot -
rârea judec toreasc . Mihai Ta c  a f cut mai multe demer-
suri la Departamentul pentru executarea deciziilor judec -
tore ti, Oficiul Buiucani, pentru a obliga SIS-ul s  execute 
decizia instan ei supreme i s -i pun  la dispozi ie dosarele 
solicitate. Demersul a fost satisf cut de Departament printr-
o încheiere din 24 aprilie 2004. eful oficiului Buiucani prin 
încheiere a dispus: „Serviciul de Informa ii i Securitate al 
Republicii Moldova, în termen de pân  la data de 30.04.2008, 
s  comunice Oficiului de executare Buiucani despre data 
numit  pentru crearea lui Mihai Ta c  a accesului la dosarele 
aflate în depozitul special al Serviciul de Informa ii i Secu-
ritate al Republicii Moldova din perioada anilor 1918-1944” 
(Anexa VI).

SSI-ul, la rândul s u, a atacat decizia Departamentului la 
Judec toria Buiucani, care, printr-o Hot râre din 23 mai 2008 
a anulat încheierea efului Oficiului de executare Buiucani ca 
fiind neîntemeiat , a dat câ tig de cauz  Serviciului de Infor-
ma ii i Securitate al Republicii Moldova (Anexa VII) 3.

Folosindu-se de dreptul la recurs, Mihai Ta c  a atacat 
încheierea Judec toriei Buiucani la Curtea de Apel Chi in u.
Colegiul Civil al Cur ii de Apel, printr-o decizie din 11 
septembrie 2008, constatând c  SIS-ul a ignorat o hot râre a 
instan ei supreme, a dispus c  hot rârea CSJ trebuie execu-
tat  necondi ionat (Anexa VIII) 4.

Astfel, justi ia i-a spus cuvântul pân  la cap t: mai întâi 
CSJ a solu ionat cererea în fond (a creat accesul la informa ie),
iar Curtea de Apel Chi in u a dispus executarea ei întocmai.

1 Nepublicat .
2 Nepublicat .
3 Nepublicat .
4 Nepublicat .
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II) Cazul Vasile Voinovan versus Arhiva raionului Str eni

La 2 noiembrie 2006 Vasile Voinovan a depus cerere c tre
arhiva raionului Str eni privind eliberarea de acte cu privire 
la deposedarea de avere. efa arhivei a refuzat neîntemeiat 
eliberarea informa iei solicitate.

La rândul s u, Vasile Voinovan a adresat o cerere de 
chemare în judecat  la Judec toria Str eni împotriva arhivei 
raionului Str eni cu privire la asigurarea accesului la infor-
ma ie i repararea prejudiciului moral. Instan a de judecat  a 
conchis c  Vasile Voinovan „nu a respectat procedura preala-
bil  de solu ionare a litigiului în cauz ” i a decis restituirea 
cererii lui Voinovan (Anexa IX) 1.

Atacat  cu recurs la Curtea de Apel Chi in u cererea lui 
Vasile Voinovan a fost admis , iar hot rârea Judec toriei
Str eni a fost casat  (Anexa X)2.

1 Nepublicat .
2 Nepublicat .
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CAPITOLUL IV
CONCLUZII, SUGESTII I RECOMAND RI

I. Concluzii

A) Privind accesul la informa ie

Republica Moldova a creat un cadru juridic adecvat atât 
privind garantarea accesului la informa ie, cât i la fondul 
arhivistic, inând cont de reglement rile interna ionale.

Astfel, accesul la informa ie este garantat de Constitu ia
Republicii Moldova, care în alin. 2 art. 4 stabile te: „dac  exist
neconcordan e între pactele i tratatele privitoare la dreptu-
rile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este 
parte i legile ei interne, prioritate au reglement rile interna-
ionale”. A adar, orice drept garantat de legisla ia interna io-

nal  î i are baz  juridic i în Republica Moldova.
Totodat , acest drept î i are suport juridic în numeroa-

sele documente interna ionale la care R. Moldova este parte, 
printre care, cu titlul de exemplu, enumer m câteva dintre 
cele mai importante: 1) Declara ia Universal  a Drepturilor 
Omului din 10 decembrie 1948; 2) Pactul interna ional cu 
privire la drepturile civile i politice din la 16 decembrie 1966; 
3) Pactul interna ional cu privire la drepturile economice, 
sociale i culturale, adoptat la 16 decembrie 1996 etc.

La aceste acte se adaug  prevederi europene precum: 1) 
Conven ia European  a Drepturilor Omului, adoptat  la 
Roma la 4 noiembrie 1950; 2) Conven ia pentru protec ia
persoanelor referitor la prelucrarea automatizat  a datelor cu 
caracter personal, Strasbourg, 28 ianuarie 1981.

Înscriem la categoria documentelor europene mai multe 
recomand ri adoptate de Comitetul de Mini tri al Consiliului 
Europei: 1) Recomandarea Rec (2002) 2 a Comitetului de 
Mini tri c tre Statele membre privind accesul la documentele 
publice (adoptat  de Comitetul de Mini tri, Strasbourg, 21 
februarie 2002); 2) Recomandarea Nr. R (2000) 13 a Comite-
tului de Mini tri c tre Statele membre referitoare la politica 
european  privind accesul la arhive (adoptat  de Comitetul 



92 Mihai Ta c , Alexandru Postic

de Mini tri la 13 iulie 2000, la întrunirea a 717 a Mini trilor
Adjunc i).

În fine, autorit ile R. Moldova trebuie s in  cont i
de Declara ia Universal  privind Arhivele, adoptat  de 
Adunarea General  a Consiliului Interna ional al Arhivelor 
la 17 septembrie 2010, Oslo.

Între timp, Republica Moldova a semnat o serie de acte 
regionale care dezvolt  prevederile privind accesul la arhive, 
printre care: a) Acordul cu privire la principiile i formele de 
interac iune a statelor-membre ale C.S.I. în domeniul utili-
z rii informa iei de arhiv , adoptat la 4 iunie 1999, la Minsk; 
b) Hot rârea Consiliului efilor de guverne ale statelor membre 
ale C.S.I. privind crearea Consiliului consultativ al conduc -
torilor serviciilor de stat de arhiv  ale statelor membre ale 
Comunit ii Statelor Independente, semnat  la 3 decembrie 
2004 în or. Moscova; c) Acordul de colaborare între Serviciul 
de Stat de Arhiv  al R. Moldova i Agen ia pentru arhivistic
a Ministerului Culturii, Tineretului i Sportului al Republicii 
Armenia.

La nivel na ional, dreptul persoanei privind accesul la 
informa ie este stabilit de art. 34 al Constitu iei, care garan-
teaz  dreptul persoanei de a avea acces nu doar la actele cu 
caracter regulator, dar i la oricare informa ie oficial  a a
încât orice persoan  s  aib  dreptul i acces la orice infor-
ma ie de interes public, drept care nu poate fi îngr dit.

Prevederile Constitu iei au fost dezvoltate de mai multe 
legi, printre care: 1) Legea privind accesul la informa ie din 11 
mai 2000; 2) Legea cu privire la peti ionare din 19 iulie 1994;
3) Legea cu privire la func ionarea limbilor vorbite pe terito-
riul 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 reglement ri cu caracter general se adaug  un 
ir de reglement ri cu caracter special, enumerate în lucrare.
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B) Privind Fondul Arhivistic

Existen a i construc ia Fondului Arhivistic î i g se te
reglementari în Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii 
Moldova nr. 880 din 22 ianuarie 1992.

De asemenea, a fost aprobat  o serie de hot râri de Guvern 
care dezvolt  prevederile legii: 1) Hot rârea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 352 din 27 mai 1992, Regulamentul
Fondului Arhivistic de stat; 2) Hot rârea Guvernului Repu-
blicii Moldova nr. 400 din 9 iunie 1994, Structura i Regu-
lamentul Serviciului de Stat de Arhiv ; 3) Regulamentul
Fondului Arhivistic ob tesc, aprobat prin Ordinul Serviciului 
de Stat de Arhiv  nr. 10 din 30 mai 1995; 4) Regulamentul
s lii de studiu a Arhivei Na ionale a Republicii Moldova; 5) 
Regulamentul s lii de studiu a Arhivei organiza iilor social-
politice a Republicii Moldova.

C) Privind limitarea accesului la informa ie

Limitarea dreptului privind accesul la informa ie, justi-
ficat din ra ionamente de protejare atât a interesului general, 
cât i a celui particular î i are suport juridic în mai multe legi, 
pe anumite domenii, printre care:

a) Informa ii cu caracter secret de stat
1) Dintre principalele legi în acest domeniu men ion m:

Legea cu privire la secretul de stat nr. 245 din 27 noiembrie 
2008; 2) Legea securit ii statului nr. 618, adoptat  la 31 
octombrie 1995; 3) Legea privind organele securit ii statului
nr. 619, adoptat  la 31 octombrie 1995; 4) Legea privind Servi-
ciul de Informa ii i Securitate al Republicii Moldova nr. 753, 
adoptat  la 23 decembrie 1999; 5) Decretul Pre edintelui
Republicii Moldova Cu privire la aprobarea Nomenclatorului 
persoanelor cu func ii de r spundere, investite cu împuterni-
ciri de a atribui informa iile la secret de stat nr. 27, adoptat la 
14 decembrie 1996.

b) Informa ii ce constituie secret comercial
Accesibilitatea limitat  la secretul comercial este prev -

zut  în Legea cu privire la secretul comercial nr. 171, adoptat
la 6 iulie 1994, completat  prin Legea cu privire la antrepre-
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noriat i întreprinderi nr. 845, adoptat  la 3 ianuarie 1992; 
Legea cu privire la protec ia concuren ei nr. 1103, adoptat
la 30 iunie 2000; Legea cu privire la controlul exportului, 
reexportului, importului i tranzitului de m rfuri strategice
nr. 1163, adoptat  la 26 iulie 2000; Legea privind m surile
antidumping, compensatorii i de salvgardare nr. 820, adop-
tat  la 17 februarie 2000; Codul Vamal nr. 1149, adoptat la 
20 iulie 2000 etc.

c) Informa ii cu caracter personal
Aceast  limitare î i are baz  juridic  în Conven ia pentru 

protec ia persoanelor referitor la prelucrarea automatizat  a 
datelor cu caracter personal (Strasbourg, 28 ianuarie 1981), 
confirmat  de Republica Moldova prin Legea cu privire la 
protec ia datelor cu caracter personal nr. 17 din 15 februarie 
2007.

La aceste prevederi se adaug Legea salariz rii nr. 847, 
adoptat  la 14 februarie 2002; Codul Muncii nr. 154, adoptat 
la 28 martie 2003; Legea ocrotirii s n t ii nr. 411, adop-
tat  la 28 martie 1995; Legea privind s n tatea mental
nr. 1402, adoptat  la 16 decembrie 1997; Legea cu privire la 
ocrotirea s n t ii reproductive i planificarea familial  nr. 
185, adoptat  la 24 mai 2001; Legea privind actele de stare 
civil  nr. 100, adoptat  la 26 aprilie 2001; Legea cu privire la 
informatic  nr. 1069, adoptat  la 22 iunie 2000; Legea po tei
nr. 463, adoptat  la 18 mai 1995 etc.

d) Informa ii ce in de activitatea operativ i de urm rire
penal  a organelor de resort

Legiuitorul a considerat necesar i limitarea accesului la 
efectuarea unei investiga ii operative i echidistante cât i
de protejarea persoanelor în cauz . Din acest considerente a 
adoptat Legea privind activitatea operativ  de investiga ii nr. 
45, din 12 aprilie 1994, complementat  de Legea cu privire 
la combaterea terorismului nr. 539, adoptat  la 12 octom-
brie 2001; Legea privind cu privire la protec ia martorilor i
altor participan i la procesul penal nr. Nr. 105, din 16 mai 
2008; Legea cu privire la statutul judec torului nr. 544, adop-
tat  la 20 iulie 1995; Codul de Procedur  Penal  nr. 122, 
adoptat la 14 martie 2003 etc.
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e) Informa ii ce reflect  rezultatele finale sau intermediare 
ale unor investiga ii tiin ifice i tehnice divulgarea c rora ar 
aduce atingere drepturilor de autor.

Informa ii ce reflect  rezultatele finale sau intermediare 
ale unor investiga ii tiin ifice i tehnice a c ror divulgare ar 
aduce atingere drepturilor de autor au fost supuse accesibili-
t ii limitate prin Legea privind protec ia inven iilor nr. 50, 
din 7 martie 2008, dar i de Legea privind protec ia soiurilor 
de plante nr. 39 din 29 februarie 2008 etc.

În concluzie, sus inem c  limitarea accesului la informa ie
prin legi, într-un stat democratic este excep ie, i nu regul .

II. Sugestii, recomand ri

A) Privind accesul la informa ie

Cadrul normativ general al Republicii Moldova în acest 
domeniu este compatibil cu prevederile interna ionale i
europene, îns  necesit  precizare i dezvoltare, întrucât 
exist  divergen e, de exemplu între Legea privind accesul la 
informa ii i Legea cu privire la protec ia datelor cu caracter 
personal.

B) Privind Fondul Arhivistic

Se impune fie dezvoltarea prevederilor Legii Fondului 
Arhivistic, fie adoptarea unei noi legi în acest domeniu. Toto-
dat , sunt necesare o serie de acte ale Guvernului, Serviciului 
de Stat de Arhiv  care ar reglementa cadrul privind accesul la 
depozitele speciale de stat.

B) Privind limitarea accesului la informa ie

1) Procedura de atribuire a informa iilor la cele cu accesi-
bilitate limitat  este pu in transparent . De i exist  un set 
întreg de acte ce stabilesc modalitatea de trecere, tipul infor-
ma iei secret de stat, aceasta, de cele mai multe ori, nu cores-
punde imperativelor Legii cu privire la accesul la informa ie.

2) Legea securit ii statului, Legea privind organele securi-
t ii statului i Legea privind Serviciul de Informa ii i Secu-
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ritate al Republicii Moldova au fost adoptate cu mult înainte 
de Legea privind accesul la informa ie, a a încât acestea nu 
corespund rigorilor legisla iei în vigoare cu privire la accesul 
la informa ie i sunt dep ite de timp.

3) Se impune precizarea no iunilor „secret militar”, „secret 
de serviciu”, „informa ii cu caracter confiden ial a c ror divul-
gare ar putea prejudicia securitatea statului”.

4) În Legea cu privire la organele securit ii statului i
Legea cu privire la Serviciul de Informare i Securitate, 
i în legile speciale men ionate urmeaz  s  fie concretizate 

defini iile „secret de serviciu”, „secret profesional”, „secret de 
activitate” i „secret militar”. Aceste sintagme sunt improprii 
prevederilor Legii privind accesul la informa ie i pot servi 
temei pentru respingerea neîntemeiat  a liberului acces la 
informa ie.

5) Legiuitorul nu a concretizat suficient de clar i explicit 
no iunea de „subiect al secretului comercial” i „de in tor al 
secretului comercial”. Stabilirea subiec ilor legii secretului 
comercial este foarte important  pentru determinarea posibi-
lit ilor de acces la informa ia care o de in.
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ANEXE

1. JURISPRUDEN A

I. Cazul Mihai Ta c versus Serviciul de Informa ii
i Securitate al Republicii Moldova

A) Consfin irea dreptului privind accesul la informa ie

Anexa I
Hot rârea instan ei de Contencios administrativ a Cur ii

de Apel Chi in u din 24 noiembrie 2006

Dosarul nr. 3-2608/06

HOT RÂRE
În numele Legii

24 noiembrie 2006    mun. Chi in u
Instan a de contencios administrativ a Cur ii de Apel Chi in u

în componen :

Pre edintele edin ei, judec torul  Marina Anton
grefier     Viorica Onoi

examinând în edin  public , litigiul de contencios adminis-
trativ, la cererea de chemare în judecat  depus  de c tre Ta c
Mihail c tre Serviciul de Informare i Securitate al Republicii 
Moldova privind recunoa terea dreptului la informa ie înc lcat,
obligarea pârâtului de a furniza informa ia solicitat ,

constat :

Ta c  Mihail a depus cerere de chemare în judecat  c tre Servi-
ciul de Informare i Securitate al Republicii Moldova privind recu-
noa terea dreptului la informa ie înc lcat, obligarea pârâtului de a 
furniza informa ia solicitat .

În motivarea ac iunii, reclamantul Ta c  Mihail a indicat c , la 
data de 9 iunie 2006 s-a adresat cu o cerere Serviciului de Informare 
i Securitate al Republicii Moldova, prin care a solicitat prezentarea 

unei informa ii privind fondurile arhivistice i dosarele, care se afl
în depozitul special al Serviciul de Informare i Securitate al Repu-
blicii 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 i Securitate al Republicii Moldova, în scopul redact rii
unui studiu privind justi ia în Basarabia în perioada 1918-1944. 

Men ioneaz  reclamantul c , Serviciul de Informare i Securitate 
al Republicii Moldova, în termenii prev zu i de lege nu i-a furnizat 
informa ia solicitat , fapt prin care i-a fost înc lcat dreptul s u la 
accesul la informa ie.

Reclamantul Ta c  Mihail, solicit  instan ei de judecat  de a fi 
obligat Serviciul de Informare i Securitate al Republicii Moldova, 
s -i fie prezentat  informa ia solicitat i anume, inventarele fondu-
rilor p strate în depozitul special al SIS-ului, precum i obligarea 
Serviciului de Informa ie i Securitate s -i creeze acces la dosarele 
aflate în depozitul special al SIS-ului. 

Reclamantul Ta c  Mihail, în edin a de judecat , inând cont de 
faptul c  la cererea depus  de c tre acesta i-a fost expediat r spuns,
îns  din considerentele admiterii unei erori de c tre peti ionar în 
indicarea adresei sale, r spunsul la peti ie nu i-a fost înmânat, i-a
modificat preten iile. În partea ce ine de recunoa terea dreptului 
la peti ionare înc lcat, solicitând doar obligarea pârâtului de a-i 
elibera informa ia men ionat .

Reprezentantul reclamatului Serviciul de Informare i Securi-
tate al Republicii Moldova, aran Ala, în edin  de judecat  a cerut 
respingerea ac iunii ca fiind neîntemeiat .

Drept motiv a indicat faptul, c  în arhiva Serviciului nu exist
materiale arhivate privind organizarea i func ionarea justi iei în 
Basarabia în perioada anilor 1918-1944. 

La fel a men ionat c , depozitul special al Serviciului de Infor-
ma ii i Securitate nu dispune de inventarele fondurilor, fiind mai 
mult un depozit de p strare a materialelor documentare arhivate, ce 
in de competen a Serviciului, stocate în arhiv  la începutul anilor 

90.
În aceea i ordine de idei a relatat c , fondurile arhivei sînt consti-

tuite din dosare în privin a persoanelor concrete, eviden a dosarelor 
se duce prin intermediul cartotecilor alfabetice nominale a persoa-
nelor respective. La rândul s u fiecare dosar se înregistreaz  în 
registru-inventar.

Totodat  a fost invocat faptul de c tre pârât c , conform Legii 
nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informa ii
i Securitate al RM, art. 6 al. 3, materialele din arhiva Serviciului, 

care prezint  valoare istoric i tiin ific  sînt scoase de la secret i
sînt remise spre p strare la Arhiva Na ional  a RM în modul stabilit 
de legisla ie.

Reprezentantul reclamatului a explicat instan ei de judecat , c
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Serviciului de Informa ii i Securitate nu poate s  pun  la dispozi ia
reclamantului inventarele fondurilor solicitate, deoarece nu dispune 
de ele. 

Drept urmare, consider  cerin a lui Ta c  Mihail neîntemeiat ,
dat fiind faptul inexisten ei informa iei solicitate. 

Audiind p r ile, studiind materialele dosarului, instan a de jude-
cat  consider  ac iunea neîntemeiat i care urmeaz  a fi respins
din urm toarele considerente. 

În edin a de judecat  s-a constatat c , Ta c  Mihail, la data 
de 9 iunie 2006 s-a adresat cu o cerere Serviciului de Informare i
Securitate al Republicii Moldova, prin care a solicitat prezentarea 
unei informa ii privind fondurile i dosarele, care se afl  în depozitul 
special al Serviciul de Informare i 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 i Securitate al Republicii Moldova, în scopul redact rii
unui studiu privind justi ia în Basarabia în perioada 1918-1944. 

La rîndul s u, Serviciul de Informare i Securitate al Republicii 
Moldova, în termenii prev zu i de lege, a informat reclamantul 
despre imposibilitatea punerii la dispozi ie a materialelor docu-
mentate privind organizarea i func ionarea justi iei în Basarabia 
în perioada anilor 1918-1944, din motivul lipsei lor în arhiva Servi-
ciului

Conform art. 10 p. (1) i (2) al Legii privind accesul la informa ie
din 11.05.2000, persoana are dreptul de a solicita furnizorilor de 
informa ii, personal sau prin reprezentan ii s i, orice informa ie
aflat  în posesia altora, cu excep iile stabilite de legisla ie. Dreptul 
persoanei de a avea acces la informa ii, inclusiv la informa iile cu 
caracter personal, nu poate fi îngr dit decât în condi iile legii. 

Conform art. 11 p. (1) al aceleia i legi, furnizorul de informa ii
este obligat s  asigure informarea activ , corect i la timp a cet e-
nilor asupra chestiunilor de interes public i asupra problemelor de 
interes personal. 

Conform art. 21 p. (1) al legii date, persoana care se consider
lezat  într-un drept sau interes legitim de c tre furnizorul de infor-
ma ii poate ataca ac iunile acestuia atât pe cale extrajudiciar , cît i
direct în instan a de judecat .

Conform art. 19 al. 2 al actului normativ în cauz , furnizorii de 
informa ii nu pot fi obliga i s  prezinte probe ale inexisten ei infor-
ma iilor nedocumentate. 

Astfel, raportând prevederile legii la circumstan ele cauzei, 
instan a de judecat , conchide c  informa ia solicitat  de reclamant 
lipse te din cadrul arhivei Serviciului de Securitate de Informa ie
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i Securitate, or în cazul în care ar fi existat informa ia solicitat
privind organizarea i func ionarea justi iei în Basarabia în peri-
oada anilor 1918-1944, inând cont de valoarea istoric i tiin ific
a ei, a fost transmis  spre p strare Arhivei Na ionale.

În conformitate cu art. 5 al Legii cu privire la secretul de stat 
din 17 mai 1994 i al art. 6 al Legii privind serviciul de Informa ii
i Securitate din 23.12.1993, documentele i materialele ce con in

informa ii referitor la efectivul militar al Serviciului, persoanele ce 
îi acord  sau i-au acordat în secret sprijin, precum i informa iile
despre organizarea, tactica, metodele i mijloacele de desf urare
a activit ii operative de investiga ii de c tre Serviciu constituie 
secret de stat. 

Prin urmare, informa ia de inut  de reclamat în arhiva sa este 
calificat  ca informa ie ce constituie secret de stat a c rei accesibili-
tate este limitat  în cazul dat. 

În baza celor expuse, instan a de contencios administrativ ajunge 
la concluzia respingerii ac iunii depuse de c tre Ta c  Mihail, ca 
neîntemeiat .

În conformitate cu art. art. 238-241 CPC, conform art. art. 27 i
30 ale Legii contenciosului administrativ, instan a de judecat

hot r te:

Se respinge ac iunea depus  de c tre Ta c  Mihail c tre Servi-
ciul de Informare i Securitate al Republicii Moldova cu privire la 
obligarea furniz rii informa iei ca fiind neîntemeiate. 

Hot rârea este definitiv , îns  poate fi atacat  cu recurs la 
Curtea Suprem  de Justi ie în termen de 20 zile.

Pre edintele edin ei,
judec torul   /ss/   Marina Anton
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Anexa II
Decizia Colegiului civil i de contencios administrativ al 

Cur ii Supreme de Justi ie din 20 iulie 2007

prima instan : M. Anton   dosarul nr. 3r-1262/07

DECIZIE

20 iulie 2007 mun. Chi in u
Colegiul Civil i de contencios administrativ al Cur ii Supreme 

de Justi ie

în componen :
Pre edintele edin ei, judec torul Dumitru Visternicean
Judec torii   Ala Cob neanu, Valeriu Arhip

examinând în edin  public  cererea de recurs declarat  de c tre
Mihail Ta c , în pricina civil  la cererea de chemare în judecat  a 
lui Mihail Ta c  împotriva Ser viciului de Informare i Securitate al 
Republicii Moldova cu privire la contestarea actului administrativ, 
împotriva hot rîrii Cur ii de Apel Chi in u din 24 noiembrie 2006, 
prin care ac iunea a fost respins

constat :

Mihail Ta c  a depus cerere de chemare în judeca t  împotriva 
Serviciului de Informare i Securitate al Republicii Moldova cu 
privire la contestarea actului administrativ. 

În motivarea ac iunii reclamantul Mihail Ta c  a indicat, c  el 
la 9 iunie 2006 s-a adresat cu cerere c tre Serviciul de Informare i
Securitate R. Moldova, prin care a solicitat prezentarea unei infor-
ma ii privind fondurile arhivistice care se afl  în depozitul special 
al Serviciului de Informare i Securitate R. Moldova, creat conform 
Legii Fondului Arhivistic al R. Moldova. Totodat , a solicitat de a 
avea acces i la dosarele din perioada a. 1918-1944, aflate în depo-
zitul special al Serviciului de Informare i Securitate R. Moldova, 
în vederea redact rii unui studiu privind justi ia în Basarabia în 
perioada a. 1918-1944. 

La cererea lui Mihail Ta c  din 08 iunie 2006, adresat  c tre
Serviciul de Informare i Securitate R. Moldova despre informarea 
asupra fondurilor de arhiv , a dosarelor aflate în depozitele Servi-
ciului de Informare i Securitate R. Moldova, precum i s -i fie 
permis acces la aceste fonduri, Serviciul de Informare i Securitate 
R. Moldova i-a permis reclamantului r spunsul nr. T-137/06 din 07 
iulie 2006, r spuns, ce de fapt nu con ine informa ia obiectiv  soli-
citat .



110 Mihai Ta c , Alexandru Postic

Cere Mihail Ta c  de a obliga Serviciul de Informare i Securi-
tate R. Moldova de a-i elibera informa ia cu privire la inventarele 
fondurilor p strate în depozitul special al Serviciului de Informare 
i Securitate R. Moldova, în special s  pun  la dispozi ie inventa-

rierile Fondurilor p strate în depozitul Serviciului de Informare i
Securitate R. Moldova i s -i creeze acces la dosarele aflate la acest 
depozit.

Prin hot rîrea Cur ii de Apel Chi in u din 24 noiembrie 2006 
ac iunea a fost respins .

La 04 iunie 2007 Mihail Ta c  a depus cerere de recurs împotriva 
hot rîrii primei instan e, cerînd admiterea cererii de recurs, casarea 
hot rîrii primei instan e i emiterea unei noi hot rîri de admitere a 
ac iunii.

Recurentul Mihail Ta c  în motivarea cererii de recurs a indicat 
c , concluziile primei instan e sunt în contradic ie cu circumstan ele
pricinii i eronat au fost aplicate prevederile legii materiale. 

Recurentul Mihail Ta c i reprezentantul s u Elena Belei, în 
edin a instan ei de recurs, recursul declarat au sus inut, cerînd 

admiterea acestuia, casarea hot rîrii primei instan e i emiterea 
unei noi hot rîri cu privire la admitere a ac iunii.

Reprezentantul intimatului, Serviciului de Informare i Securi-
tate R. Moldova, Radu Frija, în edin a instan ei de recurs, a cerut 
respingerea recursului i men inerea hot rîrii primei instan e, pe 
care o consider  întemeiat i legal .

Audiind p r ile, studiind materialele dosarului, Colegiul civil i
de contencios administrativ al Cur ii Supreme de Justi ie consider
recursul întemeiat i care urmeaz  a fi admis cu casarea hot rîrii
primei instan e i emiterea unei noi hot rîri cu privire la admitere a 
ac iunii din urm toarele considerente. 

În conformitate cu art. 417 al. (l) lit. c) CPC, instan a de recurs, 
dup  ce judec  recursul, este în drept s  admit  recursul i s  dea o 
nou  hot rîre f r  a restitui pricina spre rejudecare, anulînd hot -
rîrea primei instan e dac  nu este necesar s  verifice suplimentar 
dovezile prezentate în instan  de recurs i dac  circumstan ele
pricinii au fost stabilite de prima instan , îns  normele de drept 
material au fost aplicate eronat. 

Din actele cauzei rezult  c  Mihail Ta c , în baza Legii privind 
accesul la informa ie, Legii privind Fondul Arhivistic al R. Moldova 
a solicitat Serviciului de Informare i Securitate R. Moldova prezen-
tarea unei informa ii privind inventarierile Fondurilor ce sunt 
p strate în depozitul special al Serviciului de Informare i Securi-
tate R. Moldova, crearea accesului la dosarele din perioada 1918-
1944, aflate la depozit în vederea redact rii unui studiu privind 
justi ia în Basarabia în perioada 1918-1944. 
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Serviciul de Informare i Securitate R. Moldova a informat recla-
mantul despre imposibilitatea punerii la dispozi ie a materialelor 
documentare solicitate, din motivul lipselor în arhiva Serviciului de 
Informare i Securitate R. Moldova. 

Prima instan  a respins ac iunea reclamantului, f cînd trimi-
tere la art. 19 alin. (2) al Legii privind accesul la informa ie, art. 5 al 
Legii cu privire la secretul de stat i art. 6 al Legii privind Serviciul 
de Informare i Securitate. În special, instan a a concluzionat, c
„informa ia solicitat  de reclamant lipse te în cadrul arhivei Servi-
ciului de Informare i Securitate R. Moldova”, or, „în cazul care ar fi 
existai, inînd cont de valoarea istoric i tiin ific  a ei a fost trans-
mis  spre p strare Arhivei Na ionale”.

Colegiul Civil i de contencios administrativ al Cur ii Supreme 
de Justi ie conchide, c  concluziile primei instan e sunt incorecte, 
ca rezultat a aplic rii eronate a legii materiale, raportate la circum-
stan ele cauzei. 

Conform art. 4 din Lege privind accesul la informa ie, nr. 982-XIV 
din 11 mai 2005, oricine, în condi iile prezentei legi are dreptul de a 
c uta, de a primi i de a face cunoscute informa iile oficiale. 

Conform art. 10 alin. (l) i (2) al Legii privind accesul la infor-
ma ie nr. 982 din 11 mai 2000, persoana are dreptul de a solicita 
furnizorilor de informa ii, personal sau prin reprezentan ii s i, orice 
informa ii aflate în posesia acestora, cu excep iile stabilite de legis-
la ie.

Limitarea accesului la informa iile oficiale constituie o derogare 
cu totul excep ional  de la principiului liberului acces la categoria 
respectiv  de informa ii.

Reie ind din prevederile art. 7 din Lege coroborate cu prevederile 
art. 54 din Constitu ia R. Moldova i art. 10 paragraful 2 CEDGL 
restrîngerea dreptului la informa ie poate avea loc numai dac  sunt 
întrunite urm toarele exigen e: limitarea este prev zut  de lege; prote-
jeaz  un interes legitim i s  fie necesar  într-o societate democratic .

Raportînd circumstan ele de fapt la legea material , se poate 
face concluzia, c  cerin ele reclamantului sunt întemeiate, invocate 
în limita prevederilor legale, iar informa ia solicitat  are un scop 
bine determinat, avînd un caracter pur tiin ific:

Reclamantul, Mihail Ta c  solicit  s  i se acorde informa ia refe-
ritor la fondurile ce se afl  la depozitul Serviciului de Informare i
Securitate R. Moldova, i în special la registrele acestor fonduri, 
pentru ca ulterior s  poate selecta dosarele concrete pentru reali-
zarea studiului. 

În acest sens nu poate fi acceptat  pozi ia intimatului, sus i-
nut  de prima instan , c  o asemenea informa ie lipse te, sau este 
acoperit  de Legea cu privire la secretul de stat. Or, singur  instan
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admite în hot rîrea sa o pozi ie contradictorie – informa ia lipse te,
iar dac  ar fi existat, inînd cont de valoarea istoric i tiin ific  a 
ei, a fost transmis  spre p strare Arhivei Na ionale.

Mai mult ca atît, reclamantul a probat cu probe incontestabile, c
unele persoane, V. Pasat, Iu. Colesnic, au avut acces la informa ia
aflat  în fondurile din depozitele Serviciului de Informare i Securi-
tate R. Moldova, utilizînd-o în acelea i scopuri. 

În caz c  reclamantul urma a respecta o careva procedur , stabi-
lit  prin lege, pentru a avea acces la informa ia solicitat , intimatul 
urma a-i explica acest lucru propunîndu-i respectarea ei. Or, singur 
reclamantul în edin a instan ei de recurs a confirmat faptul, c  este 
de acord de a respecta procedura stabilit  de lege. 

Astfel, reie ind din cele men ionate, Colegiul Civil i de conten-
cios administrativ al Cur ii Supreme de Justi ie conchide c , Mihail 
Ta c  este în drept de a solicita informa ia despre inventarele fondu-
rilor p strate în depozitul special a Serviciului de Informare i Secu-
ritate R. Moldova, în baza art. 10 alin. (l) i (2) al Legii privind accesul 
la informa ie 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 garant rii drepturilor i intereselor 
legitime ale cet enilor arhivele de stat, depozitele speciale de stat 
i persoanele juridice de in toare de arhive sînt obligate s  elibereze 

în modul stabilit cet enilor, pe baza documentelor existente, infor-
ma ii i extrase din documente. 

Colegiul Civil i de contencios administrativ al Cur ii Supreme 
de Justi ie mai re ine, c  informa ia solicitat  privind inventarierea 
dosarelor în fonduri, de c tre Mihail Ta c  nu constituie secret de 
stat, prev zut de art. 5 al Legii cu privire la secretul de stat, nr. 106 
din 17 mai 1994. 

Astfel, din considerentele men ionate i avînd în vedere faptul 
c , circumstan ele pricinii au fost stabilite de c tre prima instan a,
îns  normele de drept material au fost aplicate eronat i nu este 
necesar  verificarea suplimentar  a c rorva dovezi, Colegiul Civil i
de contencios administrativ al Cur ii Supreme de Justi ie ajunge la 
concluzie de admite recursul, de a casa hot rîrea primei instan e i
de emite o nou  hot rîre, prin care ac iunea lui Mihail Ta c  împo-
triva Serviciului de Informare i 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 i de contencios administrativ al Cur ii Supreme de Justi ie
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decide:

Se admite recursul declarat de c tre Mihail Ta c .
Se caseaz  hot rîrea Cur ii de Apel Chi in u din 24 noiembrie 

2006 în pricina civil  la cererea de chemare în judecat  a lui Mihail 
Ta c  împotriva Serviciului de Informare i Securitate al Republicii 
Moldova cu privire la contestarea actului administrativ i se emite o 
nou  hot rîre prin care:

Se admite ac iunea a lui Mihail Ta c  împotriva Serviciului de 
Informare i Securitate al Republicii Moldova cu privire la contes-
tarea actului administrativ. 

Se oblig  Serviciului de Informare i Securitate al Republicii 
Moldova s -i pun  la dispozi ie lui Mihail Ta c  inventarierile1

fondurilor ce sunt p strate la depozitul special al Serviciului de 
Informare i Securitate al Republicii Moldova, i de a-i crea lui 
Mihail Ta c  acces la dosarele aflate la depozitul special al Servi-
ciului de Informare, i Securitate al Republicii Moldova, din peri-
oada anilor 1918-1944. 

Decizia este irevocabil  de la pronun are.

Pre edintele edin ei, /ss/  Dumitru Visternicean
Judec torul
Judec torii  /ss/  Ala Cob neanu
   /ss/   Valeriu Arhip

Copia corespunde originalului  Dumitru Visternicean

1 Inventarele.
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Anexa III
Încheierea Colegiului Civil i de contencios administrativ 

al Cur ii Supreme de Justi ie din 19 martie 2008

prima instan : L. Popova   dosarul nr. 3ds-9/08
instan a de recurs: D. Visternicean, E. Fistican, G. Stratulat

ÎNCHEIERE

19 martie 2008    mun. Chi in u

Colegiul Civil i de contencios administrativ 
al Cur ii Supreme de Justi ie

în componen
Pre edintele edin ei, judec torul Dumitru Visternicean
Judec torii  Iulia Cimpoi, Sveatoslav Moldovan

examinînd cererea Oficiului de executare Buiucani mun. 
Chi in u al departamentului de executare pe lîng  Ministerul Justi-
iei al R. Moldova cu privire la explicarea hot rîrii judec tore ti

constat :

Mihail Ta c  a depus cerere de chemare în judecat  împotriva 
Serviciului de Informare i Securitate al R. Moldova cu privire la 
contestarea actului administrativ.

Prin hot rîrea Cur ii de Apel Chi in u din 24 noiembrie 2006 
ac iunea a fost respins .

Prin decizia Cur ii Supreme de Justi ie din 20 iulie 2007 a fost 
admis recursul declarat de c tre Mihail Ta c , fiind admis  ac iunea
cu obligarea Serviciului de Informare i Securitate al R. Moldova s -i
pun  la dispozi ie lui Mihail Ta c  inventarile1 fondurilor ce sunt 
p strate la depozitul special al Serviciului de Informare i Securi-
tate al R. Moldova, i de a-i crea lui Mihail Ta c  acces la dosarele 
aflate la depozitul special al Serviciului de Informare i Securitate al 
R. Moldova, din perioada anilor 1918-1944. 

La 28 ianuarie 2008 Oficiului de executare Buiucani mun. 
Chi in u al departamentului de executare pe lîng  Ministerul Justi-
iei al R. Moldova a depus cerere cu privire la explicarea execut rii

deciziei Colegiului Civil i de contencios administrativ al Cur ii
Supreme de Justi ie din 20 iulie 2007 i anume, de a concretiza dac
decizia nominalizat  poate s  fie considerat  executat  sau Serviciul 

1 Inventarele.
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de Informa ii i Securitate R. Moldova urmeaz  s  creeze lui Mihail 
Ta c  acces absolut la toate dosarele aflate la depozitul special al 
Serviciului de Informa ii i Securitate R. Moldova din perioada 
anilor 1918-1944. 

Reprezentantul Oficiului de executare Buiucani mun. Chi in u
al departamentului de executare pe lîng  Ministerul Justi iei al 
R. Moldova, Alexandru Tihonovici, reprezentantul Serviciului de 
Informa ii i Securitate R. Moldova i Mihail Ta c , în edin  de 
judecat , cererea cu privire la explicarea hot rîrii judec tore ti au 
sus inut i au cerut admiterea acesteia. 

Audiind p r ile, studiind materialele dosarului, Colegiul Civil i
de contencios administrativ al Cur ii Supreme de Justi ie consider
necesar de a respinge cererea cu privire la explicarea hot rîrii jude-
c tore ti urmeaz  a fi respins  din urm toarele considerente. 

În conformitate cu art. 251 alin. (1) CPC, dac  sînt necesare expli-
ca ii referitor la sensul, extinderea sau aplicarea dispozitivului hot -
rîrii sau dac  hot rîrea cuprinde dispozi ii contradictorii, instan a
emitent  poate, la cererea participan ilor la proces sau a organului 
de executare a hot rîrii, s  dea explica ii asupra dispozitivului ori s
omit  dispozi iile contradictorii far  a modifica cuprinsul hot rîrii.

În edin a de judecat  s-a constatat c , prin hot rîrea Cur ii de 
Apel Chi in u din 24 noiembrie 2006 a fost respins  ac iunea lui 
Mihail Ta c  privind obligarea Serviciului de informare i Securi-
tate RM de a-i elibera informa ia cu privire la invent rile fondurilor 
p strate în depozitul special al Serviciului de informare i Securitate 
RM, în special s -i pun  la dispozi ie fondurilor p strate în depozitul 
Serviciului de Informare i Securitate al R. Moldova i de a-i crea 
acces la dosarele aflate la acest depozit. 

Prin decizia Cur ii Supreme de Justi ie din 20 iulie 2007 recursul 
declarat de c tre Mihail Ta c  a fost admis i a fost obligat Servi-
ciul de Informare i Securitate al R. Moldova s -i pun  la dispozi ie
lui Mihail Ta c  invent rile fondurilor ce sunt p strate la depozitul 
special al Serviciului de Informare i Securitate al R. Moldova, i de 
a-i crea lui Mihail Ta c  acces la dosarele aflate la depozitul special 
al Serviciului de Informare i Securitate al R. Moldova, din perioada 
anilor 1918-1944. 

Colegiul Civil i de contencios administrativ al Cur ii Supreme de 
Justi ie consider  c , în baza art. 79 i art. 80 al Codului de execu-
tare, încetarea procedurii de executare ine de competen a efului
oficiului de executare, prin emiterea unei încheieri i astfel, nu poate 
fi solu ionat  prin explicarea hot rîrii judec tore ti.

Colegiul Civil i de contencios administrativ al Cur ii Supreme 
de Justi ie mai re ine, c  Oficiului de executare Buiucani mun. 
Chi in u (executorul judec toresc) în procedura c ruia se afl  docu-
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mentul de executare, urmeaz  a întreprinde toate m surile legale 
pentru ca actul supus execut rii silite, s  fie executat în volum 
deplin, cu respectarea întocmai a con inutului lui. Or, mici execu-
torul judec toresc, nici debitorul nu pot modifica, în procedura de 
executare, sensul i con inutul actului spus execut rii silite. 

Din considerentele men ionate, cererea Oficiului de executare 
Buiucani mun. Chi in u al departamentului de executare pe lîng
Ministerul Justi iei al R. Moldova cu privire la explicarea hot rîrii
judec tore ti urmeaz  a fi respins  ca fiind neîntemeiat .

În conformitate cu art. art. 269-270 CPC, Colegiul Civil i de 
contencios administrativ al Cur ii Supreme de Justi ie

dispune:

Se respinge cererea Oficiului de executare Buiucani mun. 
Chi in u al departamentului de executare pe lîng  Ministerul Justi-
iei al R. Moldova cu privire la explicarea hot rîrii judec tore ti.

Încheierea nu se supune nici unei c i de atac. 

Pre edintele edin ei, /ss/  Dumitru Visternicean
judec torul
Judec torii  /ss/  Iulia Cimpoi
   /ss/   Sveatoslav Moldovan 
Copia corespunde originalului  Dumitru Visternicean
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Anexa IV
Încheierea Colegiului Civil i de contencios administrativ 

al Cur ii Supreme de Justi ie din 11 iulie 2008

dosarul nr. 3ds-22/08
Prima instan : M. Anton
Instan a de recurs:
D. Visternicean, A. Cob neanu, V. Arhip

ÎNCHEIERE

11 iulie 2008    mun. Chi in u

Colegiul Civil i de contencios administrativ 
al Cur ii Supreme de Justi ie

În componen
Pre edintele edin ei, judec torul Dumitru Visternicean
Judec torii   Iulia Cimpoi, Sveatoslav Moldovan

examinînd cererea Serviciului de Informa ii i Securitate al 
Republicii Moldova cu privire la explicarea hot rîrii judec tore ti

constat :

Mihail Ta c  a depus cerere de chemare în judecat  împotriva 
Serviciului de Informare i Securitate al Republicii Moldova cu 
privire la contestarea actului administrativ. 

Prin hot rîrea Cur ii de Apel Chi in u din 24 noiembrie 2006 
ac iunea a fost respins .

Prin decizia Cur ii Supreme de Justi ie din 20 iulie 2007 a fost 
admis recursul declarat de c tre Mihail Ta c , fiind admis  ac iunea
cu obligarea Serviciului de Informare i Securitate al Republicii 
Moldova s -i pun  la dispozi ie lui Mihail Ta c  invent rile fondu-
rilor ce sunt p strate la depozitul special al Serviciului de Informare 
i Securitate al Republicii Moldova, i de a-i crea lui Mihail Ta c

acces la dosarele aflate la depozitul special al Serviciului de Infor-
mare i Securitate al Republicii Moldova, din perioada anilor 1918-
1944.

La 6 mai 2008 Serviciului de Informa ii i Securitate al Republicii 
Moldova a depus cerere cu privire la explicarea a deciziei Colegiului 
Civil i de contencios administrativ al Cur ii Supreme de Justi ie
din 20 iulie 2007 i anume, de a explica dac  pentru a crea acces lui 
Mihail Ta c  la dosarele din perioada anilor 1918-1944, aflate în 
depozit special al Serviciul de Informa ii i Securitate al Republicii 
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Moldova, este necesar , sau nu, respectarea condi iilor stabilite de 
legisla ie pentru accesul la anumite catigorii de informa ii.

Reprezentantul Serviciului de Informa ii i Securitate al Repu-
blicii Moldova, Vadim Mo arschi, în edin a de judecat , cererea 
cu privire la explicarea hot rîrii judec tore ti a sus inut i a cerut 
admiterea acesteia. 

Mihail Ta c , în edin a instan ei de judecat , a solicitat respin-
gerea cererii de explicare hot rîrii judec tore ti.

Audiind p r ile, studiind materialele dosarului, Colegiul Civil i
de contencios administrativ al Cur ii Supreme de Justi ie consider
necesar de a respinge cererea cu privire la explicarea hot rîrii jude-
c tore ti urmeaz  a fi respins  din urm toarele considerente. 

În conformitate cu art. 251 alin. (l) CPC, dac  sînt necesare expli-
ca ii referitor la sensul, extinderea sau aplicarea dispozitivului hot -
rîrii sau dac  hot rîrea cuprinde dispozi ii contradictorii, instan a
emitent  poate, la cererea participan ilor la proces sau a organului 
de executare a hot rîrii, s  dea explica ii asupra dispozitivului ori s
omit  dispozi iile contradictorii f r  a modifica cuprinsul hot rîrii.

În edin a de judecat  s-a constatat c , prin hot rîrea Cur ii de 
Apel Chi in u din 24 noiembrie 2006 a fost respins  ac iunea lui 
Mihail Ta c  privind obligarea Serviciului de informare i Secu-
ritate al Republicii Moldova de a-i elibera informa ia cu privire la 
invent rile1 fondurilor p strate în depozitul special al Serviciului de 
informare i Securitate al Republicii Moldova, în special s -i pun  la 
dispozi ie fondurilor p strate în depozitul Serviciului de Informare 
i Securitate al Republicii Moldova i de a-i crea acces la dosarele 

aflate la acest depozit. 
Prin decizia Cur ii Supreme de Justi ie din 20 iulie 2007 recursul 

declarat de c tre Mihail Ta c  a fost admis i a fost obligat Servi-
ciul de Informare i Securitate al Republicii Moldova s -i pun  la 
dispozi ie lui Mihail Ta c  invent rile2 fondurilor ce sunt p strate
la depozitul special al Serviciului de Informare i Securitate al 
Republicii Moldova, i de a-i crea lui Mihail Ta c  acces la dosarele 
aflate la depozitul special al Serviciului de Informare i Securitate al 
Republicii Moldova, din perioada anilor 1918-1944. 

În cererea Serviciului de Informa ii i Securitate al Republicii 
Moldova, sus inut i în edin a de judecat , se solicit  de a explica 
„dac  pentru a crea acces dlui Mihail Ta c  la dosarele men ionate
este necesar  sau nu respectarea condi iilor stabilite de legisla ie
pentru accesul la anumite categorii de informa ii”.

Colegiul Civil i de contencios administrativ al Cur ii Supreme de 
Justi ie conchide, c  instan a care a adoptat hot rîrea, poate explica 

1 Inventarele.
2 Inventarele.
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hot rîrea pronun at , la cererea persoanelor interesate, în condi iile
art. 251 CPC, f r  a se implica i modifica cuprinsul hot rîrii.

În acest sens, solicitarea invocat  de Serviciul de Informa ii i
Securitate al Republicii Moldova ine de legalitatea fondului cauzei, 
fapt ce nu poate servi pentru o încheiere de explicare a hot rîrii.
Mai mult ca atît, în decizia instan ei, chestiunea pus  în discu ie,
tangen ial a fost expus . În acest sens realizarea, executarea deci-
ziei instan ei de recurs ine nu de institutul explic rii hot rîrii, ci de 
mecanismul execut rii deciziei, fapt ce în principiu nu se neag  nici 
de p r i.

Din considerentele men ionate, cererea Serviciului de Informare 
i Securitate al Republicii Moldova cu privire la explicarea hot rîrii

judec tore ti urmeaz  a fi respins  ca fiind neîntemeiat .
În conformitate cu art. art. 269-270 CPC, Colegiul Civil i de 

contencios administrativ al Cur ii Supreme de Justi ie
dispune:

Se respinge cererea Serviciului de Informa ii i Securitate al 
Republicii Moldova cu privire la explicarea hot rîrii judec tore ti.

Încheierea nu se supune nici unei c i de atac. 
Pre edintele edin ei, /ss/  Dumitru Visternicean
Judec torul
Judec torii  /ss/  Iulia Cimpoi
   /ss/   Sveatoslav Moldovan 
Copia corespunde originalului  Dumitru Visternicean
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Anexa V
Încheierea Colegiului Civil i de contencios administrativ 

al Cur ii Supreme de Justi ie din 31 octombrie 2008

dosarul nr. 3ds-37/08
prima instan : M. Anton
instan a de recurs:
D. Visternicean, A. Cob neanu, V. Arhip

ÎNCHEIERE

31 octombrie 2008    mun. Chi in u

Colegiul Civil i de contencios administrativ 
al Cur ii Supreme de Justi ie

în componen
Pre edintele edin ei, judec torul Dumitru Visternicean
Judec torii   Ala Cob neanu, Valeriu Arhip

examinînd cererea Serviciului de Informa ii i Securitate al 
Republicii Moldova cu privire la explicarea hot rîrii judec tore ti

constat
Mihail Ta c  a depus cerere de chemare în judecat  împotriva 

Serviciului de Informare i Securitate al Republicii Moldova cu 
privire la contestarea actului administrativ. 

Prin hot rîrea Cur ii de Apel Chi in u din 24 noiembrie 2006 
ac iunea a fost respins .

Prin decizia Cur ii Supreme de Justi ie din 20 iulie 2007 a fost 
admis recursul declarat de c tre Mihail Ta c , fiind admis  ac i-
unea cu obligarea Serviciului de Informare i Securitate al Republicii 
Moldova s -i pun  la dispozi ie lui Mihail Ta c  invent rile1 fondu-
rilor ce sunt p strate la depozitul special al Serviciului de Informare 
i Securitate al Republicii Moldova, i de a-i crea lui Mihail Ta c

acces la dosarele aflate la depozitul special al Serviciului de Informare 
i Securitate al Republicii Moldova, din perioada anilor 1918-1944. 

La 24 octombrie 2008 Serviciului de Informa ii i Securitate al 
Republicii Moldova a depus cerere cu privire la explicarea a deciziei 
Colegiului Civil i de contencios administrativ al Cur ii Supreme de 
Justi ie din 20 iulie 2007 i anume, de a explica lui Mihail Ta c i
oficiului de executare Buiucani c  pentru a avea acces la anumite 
1 Inventarele.
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informa ii cu accesibilitate limitat  este necesar a respecta condi-
iile stabilite de legisla ia în vigoare pentru anumite catigorii de 

informa ii.
Reprezentantul Serviciului de Informa ii i Securitate al Repu-

blicii Moldova – Vadim Motarschi, în edin  de judecat , cererea 
cu privire la explicarea hot rîrii judec tore ti a sus inut i a cerut 
admiterea acesteia. 

Mihail Ta c , în edin a instan ei de judecat , a solicitat respin-
gerea cererii de explicare hot rîrii judec tore ti.

Audiind p r ile, studiind materialele dosarului, Colegiul Civil i
de contencios administrativ al Cur ii Supreme de Justi ie consider
necesar de a admite cererea cu privire la explicarea hot rîrii judec -
tore ti urmeaz  a fi respins  din urm toarele considerente. 

În conformitate cu art. 251 alin. (1) CPC, dac  sînt necesare expli-
ca ii referitor la sensul, extinderea sau aplicarea dispozitivului hot -
rîrii sau dac  hot rîrea cuprinde dispozi ii contradictorii, instan a
emitent  poate, la cererea participan ilor la proces sau a organului 
de executare a hot rîrii, s  dea explica ii asupra dispozitivului ori s
omit  dispozi iile contradictorii f r  a modifica cuprinsul hot rîrii.

În conformitate cu art. 251 alin. (2) CPC, explicarea hot rîrii este 
admisibil  dac  nu a fost executat i dac  nu a expirat termenul de 
executare silit .

În edin a de judecat  s-a constatat c , prin hot rîrea Cur ii de 
Apel Chi in u din 24 noiembrie 2006 a fost respins  ac iunea lui 
Mihail Ta c  privind obligarea Serviciului de informare i Secu-
ritate al Republicii Moldova de a-i elibera informa ia cu privire la 
invent rile1 fondurilor p strate în depozitul special al Serviciului de 
informare i Securitate al Republicii Moldova, în special s -i pun  la 
dispozi ie fondurilor p strate în depozitul Serviciului de Informare 
i Securitate al Republicii Moldova i de a-i crea acces la dosarele 

aflate la acest depozit, în vederea redact rii unui studiu privind 
justi ia în Basarabia în perioada 1918-1944. 

Prin decizia Cur ii Supreme de Justi ie din 20 iulie 2007 recursul 
declarat de c tre Mihail Ta c  a fost admis i a fost obligat Servi-
ciul de Informare i Securitate al Republicii Moldova s -i pun  la 
dispozi ie lui Mihail Ta c  invent rile2 fondurilor ce sunt p strate
la depozitul special al Serviciului de Informare i Securitate al 
Republicii Moldova, i de a-i crea lui Mihail Ta c  acces la dosarele 
aflate la depozitul special al Serviciului de Informare i Securitate al 
Republicii Moldova, din perioada anilor 1918-1944 f r  a concretiza 

1 Inventarele.
2 Inventarele.
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temeiul accesului la informa ie, fapt ce a dus la confuzii în cadrul 
examin rii.

În cererea Serviciului de Informa ii i Securitate al Republicii 
Moldova, sus inut i în edin a de judecat , se solicit  de a explica 
con inutul concret al dispozitivului deciziei, dat fiind faptul, c  de 
c tre reclamant se solicit  informa ii ce nu are tangen  cu studiul 
respectiv.

Decizia Cur ii Supreme de Justi ie în cauz  pîn  la momentul 
actual a fost executat  par ial.

Din considerentele men ionate, i avînd în vedere faptul c , sunt 
necesare explica ii referitor la aplicarea dispozitivului deciziei Cur ii
Supreme de Justi ie din 20 iulie 2007, Colegiul Civil i de contencios 
administrativ al Cur ii Supreme de Justi ie conchide de a explica 
decizia nominalizat  dup  cum urmeaz . Serviciul de Informa ii i
Securitate al Republicii Moldova este obligat de a-i pune la dispo-
zi ie lui Mihail Ta c  inventarele1 fondurilor i dosarelor aflate la 
depozitul special al Serviciului de Informa ii i Securitate al Repu-
blicii Moldova ce in de justi ia în Basarabia din perioada anilor 
1918-1944, iar în caz c  informa ia solicitat  este grevat  de careva 
interdic ii (secret ), Mihail Ta c  va respecta procedura prev zut
de legisla ia în vigoare. 

Aceast  explica ie rezult  din cererea de chemare în judecat
depus  de Mihail Ta c i examinat  de prima instan i instan a
de recurs prin prisma art. 241 CPC, i este conform  p r ii motivate 
a deciziei Cur ii Supreme de Justi ie din 20 iulie 2007 i corespunde 
prevederilor art. 251 CPC. 

În conformitate cu art. art. 269-270 CPC, Colegiul Civil i de 
contencios administrativ al Cur ii Supreme de Justi ie

dispune:

Se admite cererea Serviciului de Informa ii i Securitate al Repu-
blicii Moldova privind explicarea deciziei Cur ii Supreme de Justi ie
din 20 iulie 2007, în pricina civil  la cererea de chemare în judecat  a 
lui Mihail Ta c  împotriva Serviciului de Informa ii i Securitate al 
Republicii Moldova cu privire la contestarea actului administrativ. 

Se explic  decizia Cur ii Supreme de Justi ie din 20 iulie 2007, 
dup  cum urmeaz , Serviciul de Informa ii i Securitate al Repu-
blicii Moldova este obligat de a-i pune la dispozi ie lui Mihail Ta c
inventarele fondurilor i dosarelor aflate la depozitul special al 
Serviciului de Informa ii i Securitate al Republicii Moldova ce in
de justi ia în Basarabia din perioada anilor 1918-1944. 

1 Inventarele.
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În caz c  informa ia solicitat  este grevat  de careva interdic ii
(secret ), Mihail Ta c  va respecta procedura prev zut  de legis-
la ia în vigoare.

Încheierea nu se supune nici unei c i de atac.

Pre edintele edin ei, /ss/  Dumitru Visternicean
judec torul   /ss/   Ala Cob neanu
judec torii   /ss/   Valeriu Arhip
Copia corespunde originalului 
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B) Executarea deciziei judec tore ti privind accesul la informa ie
Anexa VI

Încheierea efului Oficiului de executare Buiucani, mun. 
Chi in u din 24 aprilie 2008

Ministerul Justi iei
al Republicii Moldova
Departamentul de Executate

ÎNCHEIERE

24.04.2008     m. Chi in u

eful Oficiului de executare Buiucani m. Chi in u, Bezede 
Vladimir, examinînd materialele procedurii de executare nr. 13-R 
121/08 i audiind p r ile acestei procedurii de executare,

a constatat:

La 29.08.2007 executorul judec toresc al Oficiului de execu-
tare Buiucani m. Chi in u A. Tihonovici, a intentat procedura 
de executare a deciziei nr. 3r-1262/07 din 20.07.2007 elibe-
rat  de c tre Colegiul Civil i de contencios administrativ al 
Cur ii Supreme de Justi ie, în conformitate cu care s-a dispus: 
„...Se oblig  Serviciul de Informare i Securitate al Republicii 
Moldova s -i pun  la dispozi ie lui Mihail Ta c  inventarierile1

fondurilor ce sunt p strate la depozitul special al Serviciului de 
Informare i Securitate al Republicii Moldova, i de a-i crea lui 
Mihail Ta c  acces la dosarele aflate la depozitul special al Servi-
ciului de Informare i Securitate al Republicii Moldova, din perioada 
anilor 1918-1944”.

Din materialele procedurii de executare rezult  c  debitorul, în 
mod benevol execut  cerin ele deciziei sus indicate în ce prive te
punerea la dispozi ie lui Mihail Ta c  inventarierile fondurilor ce 
sunt p strate la depozitul special al SIS al RM. 

În ce prive te crearea lui Mihail Ta c  accesului la dosarele 
aflate la depozitul special al Serviciului de Informare i Securitate 
al Republicii Moldova, din perioada anilor 1918-1944, decizia sus 
indicat  nu se execut .

Reprezentantul SIS al RM Dl Frija Radu, fiind audiat în edin ,
1 Inventarele.
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a comunicat c  serviciul nu accept  accesul D-lui M. Ta c  la unele 
dosare penale de arhiv  solicitate, motivînd c  refuzul este impus de 
stipul rile legisla iei în vigoare, ce reglementeaz  accesul la infor-
ma ia cu caracter personal. 

Creditorul Ta c  Mihail fiind prezent în edin a a solicitat execu-
tarea întocmai deciziei indicate mai sus i a declarat c  nu este de 
acord categoric cu argumentele invocate de c tre reprezentantul SIS 
al RM. 

Avînd în vedere faptul, c  decizia indicat  mai sus este în vigoare, 
iar demersul executorului judec toresc privind explicarea deciziei 
înaintat la 28.01.2008 a fost respins de c tre Colegiul Civil i de 
contencios administrativ al Cur ii Supreme de Justi ie prin înche-
ierea din 19.03.2008, debitorul Serviciul de Informa ii i Securitate 
al Republicii Moldova urmeaz  s  execute întocmai cerin ele deciziei 
în cauz .

Reprezentantul SIS al RM a solicitat acordarea serviciului unui 
termen suplimentar pentru îndeplinirea întocmai cerin elor deciziei 
nominalizate mai sus, deoarece este necesar de a coordona execu-
tarea cu func ionarii responsabili de gestionarea i p strarea dosa-
relor respective. 

În temeiul art. art. 25, 58; 149 alin. (4) ale Codului de Executare 
al RM,

dispun:

1. Serviciul de Informa ii i Securitate al Republicii Moldova, 
în termen de pîn  la data de 30.04.2008, s  comunice Oficiului de 
executare Buiucani despre data numit  pentru crearea lui Mihail 
Ta c  accesului la dosarele aflate la depozitul special al Serviciului 
de Informare i Securitate al Republicii Moldova, din perioada anilor 
1918-1944.

2. Serviciul de Informa ii i Securitate al Republicii Moldova, 
se acord  un termen suplimentar – pîn  la data de 20.05.2008 
pentru executarea întocmai a cerin elor deciziei nr. 3r-1262/07 din 
20.07.2007 eliberat  de c tre Colegiul Civil i de contencios adminis-
trativ al Cur ii Supreme de Justi ie.

3. A expedia, în termen de trei zile, copia încheierii pentru execu-
tare debitorului, iar creditorului pentru informa ie.

Încheierea poate fi atacat  în Judec toria Buiucani în termen de 
10 zile. 

eful Oficiului /ss/   Bezede Vladimir

Copia corespunde originalului:
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Anexa VII
Hot rârea judec toriei Buiucani, mun. Chi in u, din 23 

mai 2008

HOT RÎRE
În numele Legii

23 mai 2008     mun. Chi in u
Judec toria Buiucani mun. Chi in u
Instan a compus  din:
Pre edintele edin ei    Aliona Danilov
Grefier     Liudmila Cebotari

A judecat în edin a de judecat  recursul Serviciului de Informa ii
i Securitate al Republicii Moldova la încheierea efului Oficiului de 

Executare Buiucani din 24 aprilie 2008. 
a constatat:

Serviciului de Informa ii i Securitate al Republicii Moldova a 
înaintat recurs la încheierea efului Oficiului de Executare Buiu-
cani din 24 aprilie 2008, men ionînd c  Colegiul Civil i de Conten-
cios Administrativ al Cur ii Supreme de Justi ie a admis ac iunea
lui M. Ta c  c tre SIS RM,acesta din urm  fiind obligat s  pun  la 
dispozi ia reclamantului inventarele fondurilor i de a-i crea acces 
la dosarele din depozitul special al SIS RM din perioada anilor 1918-
1944.

Aceast  decizie se execut  în mod benevol începînd cu 16.08.2007. 
La 24.04.2008 eful OE Buiucani a emis o încheiere în cadrul 

procedurii de executare prin care a dispus ca SIS RM pîn  la data de 
30. 04.2008 s  comunice organului de executare data numit  pentru 
crearea accesului la dosarele aflate în depozitul special al SIS RM 
lui M. Ta c , precum i a acordat termen pîn  la 20.05.2008 pentru 
executarea întocmai a cerin elor deciziei. 

SIS RM este disponibil de a pune la dispozi ia lui Ta c  M. dosa-
rele solicitate în momentul în care acesta va îndeplini condi iile
de acces la informa ia care constituie categorie special  de date cu 
caracter personal, care sunt prev zute de art. 7 din Legea nr. 17-XVI 
din 15.02.2007 cu privire la protec ia datelor cu caracter personal. 
Consider  c  executorul judec toresc neîntemeiat a men ionat în 
încheiere c  nu se execut  prevederile deciziei din 20.07.2007. SIS 
RM consider  c  nu în zadar în decizia sus-men ionat  sunt stipu-
late dou  prevederi diferite i anume „s -i pun  la dispozi ia,, lui 
Ta c  inventarele fondurilor i de a-i crea acces „la dosarele din 
depozitul special al SIS RM din perioada anilor 1918-1944. În baza 
celor expuse SIS RM consider  c  execut  întocmai decizia din 
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20.07.2007, emis  de c tre Colegiul Civil i de Contencios Adminis-
trativ al Cur ii Supreme de Justi ie, iar încheierea efului OE Buiu-
cani, m. Chi in u este neîntemeiat .

Reprezentantul SIS RM a sus inut recursul înaintat. 
Reprezentantul OE Buiucani, Chi in u, a l sat la discre ia

instan ei luarea hotîr rii, men ionînd c  OE Buiucani, Chi in u
întreprinde toate m surile privind executarea hot rîrilor judec to-
re ti.

M. Ta c  consider  c  SIS RM urmeaz  s  execute întocmai 
Decizia Cur ii Supreme de Justi ie. Pîn  în prezent nu i s-a pus la 
dispozi ie num rul de dosare penale solicitate. Consider  c  SIS 
RM neîntemeiat nu execut  Decizia, cerînd neîntemeiat de la el a 
consim mîntului scris al subiec ilor datelor cu caracter personal 
sau al succesorilor acestora. 

Audiind participan ii la proces,studiind materialele procedurii 
executorii, instan a g se te recursul SIS RM la încheierea OE Buiu-
cani, Chi in u, din 24.04.2008 întemeiat.

Astfel instan a consider  c  SIS RM execut  benevol decizia 
Colegiul Civil i de Contencios Administrativ al Cur ii Supreme de 
Justi ie.

Instan a g se te întemeiat  cerin a SIS RM fa  de M. Ta c  de 
a respecta condi iile de acces la informa ia care constituie categorie 
special  de date cu caracter personal, care sunt prev zute de art. 7 
din Legea nr. 17-XVI din 15.02.2007 cu privire la protec ia datelor 
cu caracter personal. 

Numai în astfel de condi ii M. Ta c  poate avea acces la dosarele 
men ionate, care fac parte din categoria special  de date cu caracter 
personal.

În situa ia creat  nu se poate de concluzionat c  SIS RM nu 
execut  neîntemeiat, întocmai Decizia Colegiului Civil i de Conten-
cios Administrativ al Cur ii Supreme de Justi ie din 20.07.2007. 

În baza celor expuse mai sus, i în conformitate cu art. 160 CE R. 
Moldova. Instan a de judecat

dispune:

Se anuleaz  încheierea efului Oficiului de Executare Buiu-
cani din 24.04.2008 emis  în cadrul procedurii de executare 13-R 
121/2008 ca fiind neîntemeiat .

Hot rîrea cu drept de recurs în Curtea de Apel Chi in u în curs 
de 20 zile. 

Judec tor  /ss/   Aliona Danilov
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Anexa VIII
Decizia Colegiului Civil al Cur ii de Apel Chi in u din 11 

septembrie 2008

Dosarul nr. 2r-836/08  Judec torul A. Daniiov

DECIZIE

11 septembrie 2008   mun. Chi in u

Colegiul Civil al Cur ii de Apel Chi in u
în componen :
Pre edintele edin ei, judec torul M. Ciugureanu
Judec torii    A. Gavrili a i M. Guzun
Grefierul    A. Doibani

examinând în edin  public  recursul declarat de c tre Ta c
Mihail, în pricina civil  la cererea de  recurs a Serviciului de Infor-
ma ii i Securitate al RM privind contestarea actelor executorului 
judec toresc, împotriva hot rârii Judec toriei Buiucani, mun. 
Chi in u din 23 mai 2008, prin care cererea a fost admis ,

constat :

Serviciul de Informa ii i Securitate al RM a depus cerere de 
recurs împotriva Oficiului de Executare Buiucani, mun. Chi in u,
solicitând anularea încheierii din 24.04.2008 pe dosarul de execu-
tare nr. 13R-121/08. 

În motivarea cererii a indicat c , prin decizia Colegiului Civil i
de Contencios Administrativ al Cur ii Supreme de Justi ie din 20 
iulie 2007 a fost admis  ac iunea în contencios administrativ a lui 
Ta c  Mihail c tre Serviciul de Informa ii i Securitate, acesta din 
urm  fiind obligat s  pun  la dispozi ia reclamantului inventarele 
fondurilor i de a-i crea acces la dosarele din depozitul special al 
Serviciului de Informa ii i Securitate al Republicii Moldova din 
perioada anilor 1918-1944. 

Serviciul de Informa ii i Securitate execut  în mod benevol 
decizia men ionat .

Începând cu 16 august 2007, lui Ta c  M. i-au fost puse la dispo-
zi ie toate registrele de inventariere a fondului dosarelor penale 
ini iate în privin a persoanelor condamnate din motive politice, 
precum i unele dosare penale care au fost puse la dispozi ia publi-
cului anterior, au fost create condi ii pentru studierea dosarelor i
efectuarea unor însemn ri, i-au fost eliberate copii de pe unele mate-
riale i i s-a permis copierea datelor de identificare ale persoanelor 
supuse represiunilor politice. 
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La 24.04.2008, eful 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 s  comunice pîn  pe 30 aprilie 2008 Oficiului de execu-
tare Buiucani data numit  pentru crearea accesului la dosarele 
aflate în depozitul special al SIS al RM lui Ta c  M., precum i a 
acordat termen pîn  la 20 mai 2008 pentru executarea întocmai a 
cerin elor deciziei. 

Mai indic  c , SIS al RM este disponibil de a pune la dispozi ia lui 
Ta c  M. dosarele solicitate în momentul în care acesta va îndeplini 
condi iile de acces la informa ia care constituie categorie special  de 
date cu caracter personal, care sunt prev zute de art. 7 din Legea 
nr. 17-XVI din 15.02.2007 cu privire la protec ia datelor cu caracter 
personal. Consider  c  executorul judec toresc neîntemeiat a men i-
onat în încheiere c  nu se execut  prevederile deciziei din 20.07.2007 
i nu în zadar în decizia sus-men ionat  sunt stipulate dou  preve-

deri diferite si anume s -i pun  la dispozi ia lui Ta c  inventarele 
fondurilor i de a-i crea acces la dosarele din depozitul special al SIS 
al RM din perioada anilor 1918-1944. 

Consider  c  execut  întocmai decizia din 20.07.2007, emis  de 
c tre Colegiul Civil i de Contencios Administrativ al Cur ii Supreme 
de Justi ie, iar încheierea efului OE Buiucani, mun. Chi in u este 
neîntemeiat , solicitând anularea acesteia. 

Prin hot rârea Judec toriei Buiucani, mun. Chi in u din 23 
mai 2008 cererea de recurs a Serviciului de Informa ii i Securi-
tate al RM a fost admis , dispunându-se anularea încheierii efului
Oficiului de Executare Buiucani din 24.04.2008. 

Ta c  Mihail a depus recurs împotriva hot rârii primei instan e, 
cerând admiterea recursului, casarea hot rârii primei instan e i
emiterea unei noi hot râri cu privire la respingerea cererii SIS al RM. 

Recurentul Ta c  Mihail în motivarea recursului a indicat c ,
prima instan  a interpretat eronat legea, iar concluziile expuse în 
hot rîre sunt în contradic ie cu circumstan ele pricinii, care nu au 
fost constatate i elucidate pe deplin. 

Recurentul Ta c  Mihail în edin a instan ei de recurs a sus inut
recursul i a cerut admiterea acestuia cu casarea hot rârii primei 
instan e i emiterea unei noi hot râri cu privire la respingerea 
cererii de recurs SIS al RM ca nefiind întemeiat .

Executorul judec toresc Tihonovici A. în edin a instan ei de 
recurs a solicitat admiterea recursului, cu casarea hot rârii primei 
instan e i emiterea unei noi hot râri cu privire la respingerea 
cererii de recurs SIS al RM ca nefiind întemeiat .

Reprezentantul intimatului SIS al RM – Mo arschi V., în edin a
instan ei de recurs a cerut respingerea recursului i men inerea
hot rârii primei instan e.
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Audiind p r ile i studiind materialele dosarului, Colegiul Civil 
consider  recursul întemeiat i care urmeaz  a fi admis cu casarea 
hot rârii primei instan e i emiterea unei noi hot râri cu privire la 
respingerea cererii din urm toarele considerente. 

Conform prevederilor art. 417(1) lit. c) CPC, instan a de recurs 
dup  ce judec  recursul este în drept s  admit  recursul i s  dea o 
nou  hot râre f r  a restitui pricina spre rejudecare, anulând hot -
rârea primei instan e dac  nu este necesar s  verifice suplimentar 
dovezi prezentate în instan a de recurs i dac  circumstan ele
pricinii au fost stabilite de prima instan , îns  normele de drept 
material au fost aplicate eronat. 

În edin a de judecat  s-a constatat c , prin decizia Colegiului 
Civil i de Contencios Administrativ al Cur ii Supreme de Justi ie
din 20.07.2007 a fost admis recursul declarat de c tre Ta c  Mihail, 
casat  hot rîrea Cur ii de Apel Chi in u din 24.11.2006 i emis
o nou  hot rîre, potrivit c reia a fost admis  ac iunea lui Ta c
Mihail c tre Serviciul de Informa ii i Securitate, cu obligarea SIS 
al RM s  pun  la dispozi ie lui Ta c  Mihail inventarele fondurilor 
ce sunt p strate la depozitul special al SIS al RM i de a-i crea acces 
la dosarele din depozitul special al SIS al RM din perioada anilor 
1918-1944.

Totodat , s-a stabilit c  SIS al RM nu execut  întocmai decizia 
nominalizat , nu a pus la dispozi ia lui Ta c  Mihail num rul de 
dosare penale solicitate, adic  nu-i creeaz  acces la ele. 

În leg tur  cu aceasta, la sesizarea lui Ta c  M., prin înche-
ierea efului Oficiului de Executare Buiucani, mun. Chi in u din 
24.04.2008, SIS al RM a fost obligat s  comunice pîn  pe 30 aprilie 
2008 Oficiului de Executare Buiucani data numit  pentru crearea 
lui Ta c  Mihail a accesului la dosarele aflate în depozitul special 
al SIS al RM, din perioada anilor 1918-1944, precum i i s-a acordat 
termen SIS al RM pîn  la 20 mai 2008 pentru executarea întocmai a 
cerin elor deciziei Colegiului Civil i de Contencios Administrativ al 
Cur ii Supreme de Justi ie din 20.07.2007. 

Faptul neexecut rii de c tre SIS al RM a deciziei Colegiului Civil 
i de Contencios Administrativ al Cur ii Supreme de Justi ie din 

20.07.2007 în partea cre rii lui Mihai Ta c  a accesului la dosa-
rele aflate la depozitul special al SIS al RM din perioada anilor 
1918-1944, îl denot  r spunsurile date ultimului: nr. F-301/07 din 
26.09.2007 i nr. AD/622 din 10.04.2008, prin care i-a fost refuzat 
punerea la dispozi ie a dosarelor solicitate la 28.08.2007, 25.09.2007 
i 13.11.2007; nr. T-214/08 din 15.05.2008, prin care a fost în tiin at

c  i se va pune la dispozi ie doar un dosar din cele 3 solicitate la 
04.04.2008.

Respectiv, Colegiul civil consider  c  nu se poate concluziona 
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despre o executare benevol  a deciziei Colegiului Civil i de Conten-
cios Administrativ al Cur ii Supreme de Justi ie din 20.07.2007, 
întrucît într-o perioad  de 10 luni, din cele 33 dosare solicitate de 
Ta c  Mihail pentru cercetare, SIS al RM i-a pus la dispozi ie doar 
2 dosare. 

Mai mult ca atît, nu poate fi re inut  referin a SIS al RM la preve-
derile art. 7 al Legii nr. 17-XIV din 15.02.2007 cu privire la protec ia
datelor cu caracter personal, ca fiind lipsit  de relevan , deoarece 
dosarele pe care le-a solicitat Ta c  M. nu se încadreaz  în categoria 
celor cu caracter special, întrucît dosarele respective nu sunt dosare 
penale, i deci informa ia ce se con ine în ele nu se refer  la condam-
n ri penale, deoarece persoanele respective au fost supuse represiu-
nilor politice, fiind apoi reabilitate, astfel încît aceste dosare au fost 
excluse din categoria dosarelor penale. 

Astfel, fiind stabilit cu certitudine prin probele prezentate faptul 
c  decizia Colegiului Civil i de Contencios Administrativ al Cur ii
Supreme de Justi ie din 20.07.2007 în partea cre rii lui Mihai Ta c
a accesului la dosarele aflate la depozitul special al SIS al RM din 
perioada anilor 1918-1944 nu se execut , Colegiul civil consider  c

eful Oficiului de Executare Buiucani, mun. Chi in u prin înche-
ierea din 24.04.2008 întemeiat i-a acordat SIS al RM termen supli-
mentar pentru executarea întocmai a cerin elor deciziei Colegiului 
Civil i de Contencios Administrativ al Cur ii Supreme de Justi ie
din 20.07.2007 în aceast  parte. 

Respectiv, concluzia primei instan e privind temeinicia cerin elor
SIS al RM despre anularea încheierii eful Oficiului de Executare 
Buiucani, mun. Chi in u din 24.04.2008, Colegiul civil o consider
gre it .

Din considerentele men ionate i având în vedere faptul c ,
circumstan ele pricinii au fost stabilite de c tre prima instan ,
îns  normele de drept material au fost aplicate eronat i nu este 
necesar  verificarea suplimentar  a c rorva dovezi, Colegiul Civil 
ajunge la concluzia de a admite recursul, de a casa hot rârea primei 
instan e i de a emite o nou  hot râre, prin care cererea Serviciului 
de Informa ii i Securitate al RM privind anularea încheierii efului
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 c tre Ta c  Mihail. 
Se caseaz  hot rârea Judec toriei Buiucani, mim. Chi in u din 

23 mai 2008 în pricina civil  la cererea de recurs a Serviciului de 
Informa ii i Securitate al RM privind contestarea actelor executo-
rului judec toresc i se emite o nou  hot râre prin care:
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Se respinge cererea de recurs a Serviciului de Informa ii i Secu-
ritate al RM privind anularea încheierii efului Oficiului de Execu-
tare Buiucani din 24.04.2008. 

Decizia este irevocabil  de la pronun are.

Pre edintele edin ei  /ss/  M. Ciugureanu

Judec torii    /ss/  A. Gavrili a
    /ss/  M. Guzun
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II. Cazul Vasile Voinovan versus Arhiva 
raionului Str eni

Anexa IX
Încheierea judec toriei Str eni din 30 noiembrie 2006

ÎNCHEIERE

30 noiembrie 2006    or. Str eni

Judec torul Judec toriei Str eni, Dumitru Mârzenco, studiind 
cererea de chemare în judecat  înaintat  de Voinovan Vasile c tre
eful arhivei r-lui Str eni Smericinscaia Liudmila cu privire la 

asigurarea accesului la informa ie i repararea prejudiciului moral
constat :

Reclamantul a înaintata prezenta cerere în judecat , prin care 
solicit  obligarea efului arhivei r-lui Str eni de a elibera infor-
ma ie conform cererii depuse la 02.11.2006 la arhiva r-lui Str -
eni privind eliberarea de acte cu privire la deposedarea de avere a 

persoanei represate Voinovan Mihail. Totodat , reclamantul solicit
încasarea prejudiciului moral în sum  de 500000 lei. 

În motivarea cererii reclamantul indic , c  a înaintat cererea 
susmen ionat  la arhiva r-lui Str eni, îns efa arhivei refuz  neîn-
temeiat eliberarea informa iei solicitate. 

Studiind cererea de chemare în judecat i înscrisurile anexate, 
judec torul consider  c , este necesar  restituirea acesteia din 
urm toarele considerente. 

În conformitate cu art. 170 al.(1) lit. a) CPC, judec torul resti-
tuie cererea de chemare în judecat  dac  reclamantul nu a respectat 
procedura de solu ionare prealabil  a pricinii pe calea extrajudi-
ciar , prev zut  de lege pentru categoria respectiv  de pricini sau 
de contractul p r ilor.

Prezentul litigiu este un litigiu de contencios administrativ, 
deoarece pîrîta ca efa arhivei r-lui Str eni este func ionar public 
al autorit ii publice locale iar obiectul prezentei ac iuni se reduce la 
nesolu ionarea 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 ac iunii în contencios administrativ. 

Conform art. 14 al. (1) i (2) al Legii contenciosului administrativ,
persoana care se consider  v t mat  într-un drept al s u, recunoscut 
de lege, printr-un act administrativ va solicita, printr-o cerere prea-
labil , autorit ii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data 
comunic rii 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 supe-
rior, cererea prealabil  poate fi adresat , la alegerea peti ionarului,
fie organului emitent, fie organului ierarhic superior dac  legisla ia
nu prevede altfel. 

Conform art. 16 al. (1) al Legii contenciosului administrativ,
persoana care se consider  v t mat  într-un drept al s u, recu-
noscut de lege, printr-un act administrativ i nu este mul umit
de r spunsul primii la cererea prealabil  sau nu a primit nici un 
r spuns în termenul prev zut de lege este în drept s  sesizeze instan a
de contencios administrativ competent  pentru anularea, în tot sau 
în parte, a actului respectiv i repararea pagubei cauzate. 

Din cererea de chemare în judecat i înscrisurile anexate 
urmeaz  c , Voinovan Vasile nu a respectat procedura prealabil  de 
‚solu ionare a litigiului potrivit ci prevederile art. 14 al Legii Conten-
ciosului administrativ. 

Astfel, din considerentele men ionate i având în vedere faptul 
c , n-a fost respectat  procedura de solu ionare prealabil  a liti-
giului în cauz , judec torul ajunge la concluzia de a restitui cererea 
de chemare în judecat  reclamantului Voinovan Vasile. 

În conformitate cu art. 170 al. (1) lit. a), art. art. 269-270 CPC. 
dispune:

Se restituie cererea de chemare în judecat  înaintat  de Voinovan 
Vasile c tre eful arhivei r-lui Str eni Smericinscaia Liudmila cu 
privire la asigurarea accesului la informa ie i repararea prejudi-
ciului moral.

Se remite reclamantului Voinovan Vasile încheierea în cauz i
cererea de chemare în judecat  împreun  cu materialele anexate. 

Se recomand  depun torului cererii de a se adresa pentru solu i-
onarea preten iilor expuse în cerere potrivit cu prevederile art. 14 al 
Legii Contenciosului administrativ. 

Se explic  c , restituirea cererii de chemare în judecat  nu 
exclude posibilitatea adres rii repetate în judecat  a aceluia i recla-
mant, cu aceea i ac iune, împotriva aceluia i pârât, cu acela i obiect 
i acelea i temeiuri dac  reclamantul a lichidat înc lc rile.

Încheierea poate fi atacat  cu recurs la Curtea de Apel Chi in u
în termen de 15 zile, prin intermediul Judec toriei Str eni.

Judec torul   /ss/  Dumitru Mârzenco 
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Anexa X
Decizia Colegiului Civil al Cur ii de Apel Chi in u din 29 

martie 2007

Dosarul nr. 2r-…/07 Judec torul D. Mârzenco

DECIZIE

29 martie 2007    mun. Chi in u

Colegiul Civil al Cur ii de Apel Chi in u
În componen :
Pre edintele edin ei, judec torul Mihail Ciugureanu
Judec torii   Ana Gavrili a, Marina Anton

examinând în edin  public  recursul declarat de c tre Vasile 
Voinovan, în pricina civil  la cererea de chemare în judecat  a lui 
Vasile Voinovan împotriva arhivei raionului Str eni cu privire la 
asigurarea accesului la informa ie i repararea prejudiciului moral 
împotriva încheierii Judec toriei Str eni din 30 noiembrie 2006, 
prin care cererea a fost restituit ,

constat :

Vasile Voinovan a depus cerere de chemare în judecat  împotriva 
arhivei raionului Str eni cu privire la asigurarea accesului la infor-
ma ie i repararea prejudiciului moral. 

În motivarea ac iunii reclamantul Vasile Voinovan a indicat, 
c  la 02 noiembrie 2006 s-a adresat cu cerere la arhiva raionului 
Str eni privitor la eliberarea actelor privind confirmarea faptului 
deposed rii de avere a persoanelor supuse represiunilor politice a 
lui Mihail Voinovan. Men ioneaz  reclamantul c efa arhivei raio-
nului Str eni a refuzat neîntemeiat eliberarea informa iei solici-
tate. Consider  refuzul de a i se elibera actele solicitate neîntemeiat 
i ilegal, fapt care a i servit temei pentru a se adresa cu cerere de 

chemare în judecat .
Prin încheierea Judec toriei Str eni din 30 noiembrie 2006 

cererea depus  de c tre Vasile Voinovan a fost restituit  reclaman-
tului, pe motiv c  acesta nu a respectat ordinea prealabil  de solu i-
onare a litigiului. 

Vasile Voinovan a declarat recurs împotriva încheierii primei 
instan e, cerând admiterea recursului, casarea integral  a înche-
ierii primei instan e i emiterea unei noi încheieri prin care cererea 
nominalizat  s  fie admis  pentru judecare în fond. 
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Recurentul în motivarea recursului a indicat, c  instan a de jude-
cat  nemotivat i ilegal a restituit cererea de chemare în judecat
depus  de Vasile Voinovan împotriva arhivei raionului Str eni cu 
privire la asigurarea accesului la informa ie i repararea prejudi-
ciului moral. 

Recurentul Vasile Voinovan, în edin a instan ei de recurs, a 
sus inut recursul i a cerut admiterea acestuia cu casarea integral
a încheierii primei instan e i restituirea pricinii spre rejudecare în 
prim  instan .

Reprezentantul intimatului, Ion Frunz , în edin a instan ei de 
recurs a cerut respingerea recursului i men inerea încheierii primei 
instan e, pe care o consider  întemeiata i legal .

Reprezentantul intimatului, arhivei raionului Str eni, fiind 
legal citat despre locul, data i ora judec rii cauzei i cu referire la 
prevederile art. 414 al. (1) CPC s-a dispus judecarea cauzei în lipsa 
lui.

Audiind p r ile, studiind materialele dosarului, Colegiul Civil 
consider  recursul întemeiat i care urmeaz  a fi admis cu casarea 
integral  a încheierii primei instan e i restituirea pricinii spre reju-
decare în prim  instan  din urm toarele considerente. 

În conformitate cu art. 427 lit. b) CPC, instan a de recurs, dup
ce examineaz  recursul împotriva încheierii, este în drept s  admit
recursul i s  caseze integral sau par ial încheierea, restituind 
pricina spre judecare în prim  instan .

Instan a de fond gre it a motivat încheierea în temeiul art. 14 al 
Legii contenciosului administrativ privitor la solu ionarea preala-
bil  a litigiului, deoarece Legea cu privire la accesul la informa ie nu 
prevede o astfel de cale de solu ionare preventiv  a litigiului. 

În astfel de circumstan e, consider  Colegiul Civil, nu pot fi re i-
nute argumentele invocate de c tre intima i i expuse în încheierea 
primei instan e cu privire la nerespectarea de c tre recurentul-recla-
mant a procedurii de solu ionare prealabil  a pricinii pe cale extra-
judiciar , deoarece legisla ia intern  pertinent  stipuleaz  expres 
dreptul peti ionarului de a se adresa cu cerere de chemare în jude-
cat , în cazul în care acestuia îi este îngr dit accesul la informa ie.

Astfel, din considerentele men ionate i având în vedere faptul 
c  recurentul-reclamant a respectat procedura de solu ionare prea-
labil  a pricinii în cauz  pe cale extrajudiciar , iar concluziile primei 
instan e, expuse în încheiere, sunt în contradic ie cu circumstan ele
pricinii, Colegiul Civil ajunge la concluzia de a admite recursul, de a 
casa integral încheierea primei instan e i de a restitui pricina spre 
rejudecare în prim  instan .

Astfel, din considerentele men ionate i având în vedere faptul c
Legea cu privire la accesul la informa ie nu prevede cale prealabil
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de solu ionare a litigiului, Colegiul Civil ajunge la concluzia de a 
admite recursul, de a casa încheierea primei instan e cu restituirea 
pricinii spre judecare în fond a cauzei. 

În conformitate cu art. 417, 427 CPC, Colegiul Civil
decide:

Se admite cererea de recurs declarat  de Vasile Voinovan. 
Se caseaz  încheierea Judec toriei Str eni din 30 noiembrie 

2006 la cererea de chemare în judecat  a lui Vasile Voinovan împo-
triva arhivei raionului Str eni cu privire la asigurarea accesului la 
informa ie i repararea prejudiciului moral. 

Se re ine cauza pentru examinare în fond la Curtea de Apel 
Chi in u.

Decizia este irevocabil  de la pronun are. Pre edintele edin ei

Judec torul  /ss/  Mihail Ciugureanu
Judec torii  /ss/  Ana Gavrili a
   /ss/  Marina Anton
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2. LEGISLA IE

CONSILIUL EUROPEI, COMITETUL DE MINI TRI
RECOMANDAREA NR. R (2000) 13 

REFERITOAREA LA POLITICA EUROPEAN
PRIVIND ACCESUL LA ARHIVE

Comitetul de Mini tri, în conformitate cu prevederile articolului 
15.b al Statutului Consiliului Europei, 

Considerând c  scopul Consiliului Europei este de a stabili 
o uniune mai strâns  între membrii s i i c  acest scop poate fi 
urm rit prin ac iuni comune în domeniul cultural; 

Având în vedere Conven ia privind Protec ia Drepturilor Umane 
i Libert ilor Fundamentale, în particular Articolele 8 i 10, i

Conven ia pentru Protec ia Indivizilor în privin a Prelucr rii de 
Date Personale (ETS Nr. 108); 

Având în vedere Recomandarea (81) 19 al Comitetului de Mini tri
c tre statele membre privind accesul la informa ie de inut de autori-
t ile publice i Recomandarea (91)10 Comitetului de Mini tri c tre
statele membre privind comunicarea datelor personale de inute de 
institu ii publice p r ilor ter e;

Considerând c  arhivele constituie un element esen ial i de 
neînlocuit al culturii; 

Considerând c  ele asigur  supravie uirea memoriei umane; 
Luând în considera ie interesul crescând al publicului pentru 

istorie, reformele institu ionale în curs de desf urare în noile demo-
cra ii i scara excep ional  a schimb rilor care au loc în procesul de 
creare a documentelor; 

Considerând c  un stat nu devine completamente democratic 
pân  când fiecare locuitor al acesteia nu are posibilitatea de a 
cunoa te într-o manier  obiectiv  elementele istoriei sale; 

Luând în considera ie complexitatea problemelor privind accesul 
la arhive la nivel na ional i interna ional deopotriv , datorit  vari-
et ii de cadre constitu ionale i legale, de cerin e de transparen
i securitate contradictorii, de protec ie a datelor personale i acces 

la informa ie istoric , toat  fiind percepute diferit c  c tre opinia 
public  din fiecare stat; 

Recunoscând dorin a istoricilor de a studia i a societ ii civile de 
a în elege mai bine complexitatea procesului istoric în general, i cea 
a secolului dou zeci în particular; 
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Con tien i c  o mai bun  în elegere 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 solicitat  în baza principiilor comune compatibile cu valorile 
democratice,

Recomand  ca guvernele statelor membre s  ia toate m surile i
pa ii necesari pentru ca s :

i. adopte legi privind accesul la arhive inspirate din principiile 
conturate în aceast  recomandare sau s  racordeze legisla ia
în vigoare la acelea i principii; 

ii. difuzeze recomandarea pe cât de larg posibil c tre toate insti-
tu iile i persoanele implicate. 

Anex  la Recomandarea Nr. R (2000) 13 

I. Defini ii

1. Pentru scopurile prezentei recomand ri:
a. cuvântul „arhive” are urm toarea semnifica ie:
i. atunci când este scris cu litera mic  „a”: totalitatea documen-

telor, indiferent de dat , form i mediu, produse sau primite 
de orice individ sau institu ie corporativ  în timpul activit ii
sale i transmis  Arhivelor pentru p strare permanent ; cu 
excep ia cazului în care se prevede altfel, prezenta recoman-
dare este preocupat  doar de „arhivele publice”, adic  acele 
produse de autorit i oficiale; 

ii. atunci când este scris cu litera mare „A”: institu iile publice 
îns rcinate cu p strarea arhivelor; 

b. cuvântul „acces” are urm toarea semnifica ie:
i. func ia atribuit  Arhivelor de a face disponibil  utilizatorilor 

bunurile pe care le au în custodia sa; 
ii. îndeplinirea acestei func ii;
c. „acces la arhive” înseamn  posibilitatea de a consulta docu-

mente de arhiv  în conformitate cu legea na ional . Aceast  no iune
de acces nu acoper  exploatarea documentelor care conduce la 
produse derivate, care va constitui subiectul unui acord specific; 

d. „utilizator” înseamn  oricare persoan  care consult  arhivele, 
cu excep ia personalului care lucreaz  în Arhive; 

e. „date personale protejate” înseamn  orice informa ie privind 
un individ identificat sau identificabil pe care legea, texte de regle-
mentare i cur i le consider  c  nu pot constitui subiectul comuni-
c rii c tre public f r  riscul de a periclita interese acelei persoane. 
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II. Texte legislative i de reglementare 

2. În rile europene responsabilitatea de stabilire a principi-
ilor generale care guverneaz  accesul la arhive revine legislaturii 
i, de aceea, va fi guvernat  de un act parlamentar. Aranjamentele 

practice vor fi divizate între reglementatori în conformitate cu legile 
fiec rei ri.

3. Acte i regulamente privind accesul la arhive publice va fi coor-
donat i armonizat cu legile referitoare la domeniile conexe, în parti-
cular cu acele privind accesul la informa ia de inut  de autorit ile
publice i privind protec ia datelor. 

4. Criteriile de acces la arhivele publice definite în lege vor fi 
aplicate tuturor arhivelor pe întinsul întregului teritoriul na ional,
indiferent de Arhivele responsabile de p strarea acestora. 

III. Aranjamente privind accesul la arhivele publice 

5. Accesul la arhivele publice constituie un drept. Într-un sistem 
politic care respect  valorile democratice acest drept trebuie aplicat 
tuturor utilizatorilor indiferent de na ionalitatea, statutul sau 
func ia lor. 

6. Accesul la arhive face parte din func ia serviciilor de arhive 
publice pentru care, ca atare, nu trebuie s  se perceap  taxe. 

7. Legisla ia trebuie s  asigure: 
a. ori un acces la arhivele publice f r  restric ii particulare; ori 
b. o perioad  general  de restric ie.
7.1. Excep ii de la aceast  regul  general , necesare într-o socie-

tate democratic , dac  este cazul, pot fi stabilite pentru asigurarea 
protec iei:

a. intereselor publice semnificative demne de protec ie (precum 
ap rarea na ional , politica extern i ordinea public );

b. indivizilor care se împotrivesc eliber rii informa iei privind 
vie ile lor private. 

7.2. Toate excep iile de la perioada general  de restric ie, fie refe-
ritoare la reducerea sau extinderea acestei perioade, trebuie s  aib
o baz  legal .  Responsabilitatea pentru orice restric ie sau ridicarea 
restric iei revine agen iei care a creat documentele sau cu admi-
nistra ia de control, dac  legisla ia na ional  nu atribuie aceast
responsabilitate unei Arhive speciale. Orice restric ie care dep e te
perioada obi nuit  trebuie s  fie pentru o perioad  predeterminat ,
la sfâr itul c reia înregistrarea în discu ie va fi deschis .

8. G sirea de ajutori va acoperi totalitatea arhivelor i va face 
referin , dac  va fi cazul, la acele care au putut fi extrase din 
descriere. Chiar i atunci când g sirea de ajutori reveleaz  existen a
de documente închise, atâta timp când ele însele nu con in  infor-
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ma ii protejate prin virtutea legii, ele vor fi u or accesibile pentru ca 
utilizatorii s  cear  permisiune special  pentru acces. 

9. Regulile aplicate trebuie s  permit  posibilitatea de a cere 
permisiune special  de la autorit ile competente pentru acces 
la documente care nu sunt accesibile în mod deschis. Permisiune 
special  de acces va fi acordat  în acelea i condi ii tuturor utilizato-
rilor care o solicit .

10. Dac  arhiva solicitat  nu este accesibil  în mod deschis 
pentru motive stipulate în articolul 7.1, permisiunea special  poate 
fi acordat  pentru acces la extrase sau cu goliri par iale. Utilizatorul 
va fi informat c  s-a acordat doar acces par ial.

11. Orice refuz sau permis special de acces va fi comunicat în 
scris, iar persoana care face solicitarea va avea posibilitatea s  fac
apel împotriva unei decizii negative i în ultim  instan  la o curte 
de justi ie.

IV. Accesul la arhive private 

12. Oricând posibil, mutatis mutandis, trebuiesc f cute încer-
c ri pentru a racorda aranjamentele privind arhivele private celor 
privind arhivele publice. 

Adoptat  de c tre Comitetul de Mini tri la 13 iulie 2000, la întru-
nirea a 717-ea a Mini trilor Adjunc i
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LEGEA PRIVIND FONDUL ARHIVISTIC 
AL REPUBLICII MOLDOVA
nr. 880 – XII, 22.01.1992

Capitolul I
Dispozi ii generale

Articolul 1. Prezenta Lege stabile te principiile de baz  ale 
organiz rii activit ii de completare, eviden , p strare i utilizare 
a Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.

Articolul 2. Fondul Arhivistic al Republicii Moldova este parte 
component  a patrimoniului na ional i reflect  procesele dezvol-
t rii social-politice, statale, economice i social-culturale a poporului 
nostru, a grupurilor etnice care au locuit i care locuiesc în Repu-
blic .

Articolul 3. P strarea documentelor din Fondul Arhivistic al 
Republicii Moldova este o datorie a organiza iilor de stat, a organi-
za iilor i mi c rilor social-politice, a fiec rui cet ean al Moldovei.

Capitolul II
Fondul arhivistic al Republicii Moldova 

Articolul 4. Fondul Arhivistic al Republicii Moldova este consti-
tuit din Fondul arhivistic de stat, Fondul Arhivistic Ob tesc, fondu-
rile arhivistice ale persoanelor fizice, precum i din documentele i
arhivele care în trecut au fost scoase din Moldova i actualmente se 
afl  în posesia institu iilor de stat i a organiza iilor ob te ti ori a 
persoanelor fizice din alte ri.

Articolul 5 . Fondul arhivistic de stat este constituit din docu-
mentele depuse la p strare permanent  în arhivele de stat, în alte 
depozite speciale de stat ale Republicii, precum i din documen-
tele aflate la p strare provizorie în organele puterii de stat i ale 
administra iei de stat, în instan ele de judecat , procuratur , în 
alte institu ii de stat, în întreprinderi i în organiza ii, denumite în 
continuare persoane juridice.

Structura, administra ia, modul de completare, eviden ,
p strare i utilizare a Fondului Arhivistic de stat sunt stabilite de 
Regulamentul Fondului Arhivistic de stat, aprobat de Guvern.

Articolul 6. Fondul Arhivistic ob tesc este constituit din fondu-
rile arhivistice ale partidelor, altor organiza ii i mi c ri social-
politice, asocia iilor culturale, ale organiza iilor sindicale, ob te ti,
cooperatiste, confesionale, ale întreprinderilor pe ac iuni i ale altor 
întreprinderi ce nu se afl  în proprietatea statului, ale uniunilor de 
crea ie i ale societ ilor tiin ifice, care au fost înregistrate i recu-
noscute în modul stabilit ca persoane juridice, dac  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 arhiv  particulare, provenite din 
activitatea unei persoane, unei familii, unei genera ii, precum i
cele adunate sau dobândite de ele prin mo tenire, cump rate sau 
dona ie, dac  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 arhiv  ale Republicii 
Moldova aflate în str in tate fac parte documentele arhivelor care 
în trecut au fost scoase din Moldova i actualmente se afl  în posesia 
institu iilor de stat a organiza iilor ob te ti ori a unor persoane 
fizice din alte ri.

Capitolul III
Proprietatea asupra documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova

Articolul 9. Documentele din Fondul Arhivistic de Stat sunt 
proprietatea Republicii Moldova i sunt luate sub protec ia statului. 
Ele nu pot fi obiect de cump rare-vânzare sau obiect al altor tran-
zac ii i sunt puse la dispozi ie numai spre folosin .

Articolul 10. Documentele din Fondul Arhivistic al persoanelor 
fizice sunt proprietate privat  a acestor persoane.

Articolul 11. Documentele din fondul arhivistic al persoanelor 
fizice sunt proprietate privat  a acestor persoane.

Articolul 12. Proprietarii documentelor beneficiaz  de dreptu-
rile de a le poseda, de a dispune i de a le utiliza în conformitate 
cu legisla ia în vigoare. Drepturile de proprietar al documentelor, 
printr-o autoriza ie special  a proprietarului, pot fi exercitate de 
Organul de stat pentru supravegherea i administrarea Fondului 
Arhivistic al Republicii Moldova i de arhivele de stat, iar în ceea ce 
prive te documentele din fondul arhivistic al persoanelor fizice – i
de alte depozite de stat sau ob te ti pentru p strarea monumentelor.

Articolul 13. Statul poate lua în proprietate arhivele persoa-
nelor fizice numai cu consim mântul acestora. În cazul vânz rii
unui document de arhiv  sau a întregii arhive a persoanei fizice, 
arhiva de stat beneficiaz  în mod prioritar de dreptul de cump rare.

Articolul 14. În cazul în care proprietarul arhivei nu poate 
fi identificat sau în caz de pierdere de c tre acesta a dreptului de 
proprietate, arhiva trece în proprietatea statului.

Articolul 15. Cesionarea dreptului de proprietate asupra docu-
mentelor de c tre o persoan  juridic  alteia se face cu permisiunea
Organului de stat pentru supravegherea i administrarea Fondului 
Arhivistic al Republicii Moldova.
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Articolul 16. Cesionarea dreptului de proprietate asupra docu-
mentelor care fac parte din Fondului Arhivistic de stat se permite 
numai în baza hot rârii instan ei de judecat .

Articolul 17. Guvernul are grij  ca documentele Republicii 
Moldova aflate în str in tate s  fie reîntoarse în Republic . El încu-
rajeaz , sprijin i finan eaz  reîntoarcerea acestor valori ca patri-
moniu na ional.

Articolul 18. Toate persoanele juridice din Republica Moldova 
sunt datoare s  acumuleze documentele elaborate în procesul acti-
vit ii lor. Sistematizarea, eviden a i p strarea documentelor 
respective se efectueaz  în modul stabilit de Organul de stat pentru 
supravegherea i administrarea Fondului Arhivistic al Republicii 
Moldova.

Capitolul IV
Eviden a i p strarea documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova

Articolul 19. Documentele ce fac parte din Fondul Arhivistic 
al Republicii Moldova sunt supuse eviden ei de stat. Organul de 
stat pentru supravegherea i administrarea Fondului Arhivistic al 
Republicii Moldova ine de Catalogul fondului ce cuprinde informa ii
privind structura i con inutul documentelor ce fac parte din Fondul 
arhivistic de stat i Fondul arhivistic ob tesc.

Articolul 20. Arhivele de stat, alte depozite speciale de stat 
pentru p strarea documentelor, precum i persoanelor juridice, ale 
c ror documente i arhive fac parte din Fondul Arhivistic Ob tesc,
sunt datoare s  prezinte anual, în modul stabilit, documentele de 
eviden  pentru Catalogul Fondului Arhivistic al Republicii. 

În Catalogul Fondului Arhivistic al Republicii Moldova pot fi 
incluse, cu consim mântul de in torilor de fonduri, informa ii
privind fondurile arhivistice i colec iile de documente ale persoa-
nelor fizice.

Articolul 21. Documentele ce fac parte din Fondul Arhivistic 
de Stat se p streaz  permanent în arhivele de stat i depozitele 
speciale de stat.

Re eaua arhivelor de stat se aprob  de Guvern
Articolul 22. Depozite speciale de stat se creaz  la Ministerul 

Ap r rii, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor 
Interne, Ministerul Securit ii Na ionale, Departamentul Stan-
darde, Metrologie i Supraveghere Tehnic , la Academia de tiin e a 
Moldovei, la muzeele i bibliotecile de stat ale Ministerului Culturii, 
la fondul de stat de informa ii privind subsolul al Asocia iei de 
Stat de Protec ie pentru Explor ri Geologice “AGeoM”, la serviciul 
“Hidrometeo” al Departamentului Protec ia Mediului Înconjur tor.
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Utilizarea documentelor ce se p streaz  în depozitele speciale de 
stat se efectueaz  în conformitate cu prezenta lege.

Achizi ionarea de c tre depozitele speciale de stat a documen-
telor autentice ce apar in persoanelor juridice din alte ramuri se 
interzice.

Articolul 23. Documentele ce fac parte din Fondul Arhivistic de 
Stat, se afl  la p strare provizorie în institu ii, organiza ii i între-
prinderi.

Sistematizarea, eviden a, p strarea i utilizarea documentelor ce 
fac parte din Fondul Arhivistic de Stat, aflate la p strare provizorie 
se fac în conformitate cu prevederile stabilite pentru Fondul Arhi-
vistic de Stat. Termenele-limit  de p strare provizorie a documen-
telor ce fac parte din Fondul Arhivistic de Stat în institu ii, orga-
niza ii i întreprinderi sunt stabilite prin Regulamentul Fondului 
Arhivistic de Stat. 

La reorganizarea sau lichidarea institu iilor, organiza iilor i
întreprinderilor de stat chestiunile privind p strarea ulterioar  a 
documentelor Fondului Arhivistic de Stat sunt solu ionate cu parti-
ciparea reprezentan ilor Organului de stat pentru supravegherea i
administrarea Fondului Arhivistic de Stat al Republicii Moldova.

Articolul 24. Acumularea, eviden a, p strarea i utilizarea 
documentelor ce fac parte din Fondul Arhivistic Ob tesc i a docu-
mentelor din fondul arhivistic al persoanelor fizice se asigur  de 
c tre de in torii fondurilor. Modul de creare i de func ionare a 
arhivelor Fondului Arhivistic Ob tesc se stabile te de regulamentele 
i normele adoptate de persoanele juridice de in toare ale acestor 

arhive.
Articolul 25. În cazul în care persoana juridic  de in toare de 

documente ce fac parte din Fondul Arhivistic Ob tesc se lichideaz
sau ea nu asigur  integritatea documentelor, Fondul Arhivistic al 
persoanelor juridice respective se transmite spre p strare perma-
nent  arhivelor de stat. În cazul în care persoana fizic  de in -
toare de monumente documentare ale istoriei i culturii Republicii 
Moldova nu asigur  integritatea lor, documentele respective sunt 
transmise spre p strare, în baza deciziei instan ei de judecat , arhi-
velor de stat ale Republicii.

Articolul 26. Documentele ce fac parte din Fondul Arhivistic 
Ob tesc, precum i cele aflate în posesia persoanelor fizice, pot fi 
luate sub protec ia statului la rug mintea sau cu consim mântul
persoanelor juridice f r  schimbarea dreptului de proprietate.

Persoanele juridice i cele fizice pot transmite fondurile lor spre 
p strare permanent  sau spre depozitare arhivelor de stat. Arhivele 
de stat pot lua spre p strare permanent  sau spre depozitare fondu-
rile persoanelor juridice i cele ale persoanelor fizice.
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Articolul 27. Distrugerea documentelor ce fac parte din Fondul 
Arhivistic de Stat, precum i a celor ce fac parte din Fondul Arhi-
vistic Ob tesc f r  autoriza ia Organului de stat pentru suprave-
gherea i administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova 
este interzis .

Persoanele vinovate de distrugerea inten ionat  sau din negli-
jen  a documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova sunt 
trase la r spundere 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 i administrarea Fondului Arhivistic al Repu-
blicii Moldova.

Articolul 28. Scoaterea în afara hotarelor republicii a origina-
lelor sau a copiilor de documente ce fac parte din Fondul Arhivistic 
de stat, precum i documentelor autentice ce fac parte din Fondul 
Arhivistic Ob tesc, f r  autoriza ia organului de stat pentru supra-
vegherea i administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova 
este interzis .

Modul de scoatere în afara hotarelor Republicii a documentelor 
i a copiilor de documente ce fac parte din Fondul Arhivistic de Stat 

este stabilit de Organul de stat pentru supravegherea i adminis-
trarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.

Articolul 29. Crearea pe teritoriul Republicii Moldova de arhive 
clandestine este interzis . Persoanele juridice sunt obligate s
anun e public despre crearea de c tre ele a unor noi arhive.

Ac iunea prezentului articol nu se extinde asupra documentelor 
din fondul arhivistic al persoanelor fizice.

Capitolul V
Utilizarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova

Articolul 30. Cet enii, institu iile, organiza iile i întreprinde-
rile din Republica Moldova au dreptul s  utilizeze:

Documentele ce fac parte din Fondul Arhivistic de Stat din 
momentul transmiterii lor în arhivele de stat sau în arhivele depar-
tamentale i în depozitele speciale de stat, indicate în articolul 22 
din prezenta Lege;

Documentele ce fac parte din Fondul Arhivistic Ob tesc din 
momentul când au fost transmise în arhivele organiza iilor de in -
toare de fonduri sau, în conformitate cu articolele 24, 25 i 26 din 
prezenta Lege, în arhivele de stat.

Restric iile asupra utiliz rii unor categorii aparte de documente 
ce fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova sunt stabi-
lite de prezenta Lege.
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Articolul 31. Cet enilor Republicii Moldova li se acord  în mod 
prioritar dreptul de a utiliza documentele ce fac parte din Fondul 
Arhivistic de Stat.

Cet enii, institu iile, organiza iile i întreprinderile statelor 
str ine pot utiliza documente din Fondul Arhivistic al Republicii 
Moldova cu autoriza ia Organului de stat pentru supravegherea 
i administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, iar 

din fondurile arhivistice ale organiza iilor ce înf ptuiesc de sine 
st t tor p strarea permanent , i documentele din Fondul Arhi-
vistic al persoanelor fizice – cu consim mântul acestor organiza ii
i persoane.

Articolul 32. R spunderea pentru interpretarea informa iei
cuprinse în documentele Fondului Arhivistic al Republicii Moldova 
o poart  cet enii, institu iile, organiza iile i întreprinderile care 
utilizeaz  documentele respective.

Articolul 33. În scopul garant rii drepturilor i intereselor legi-
time ale cet enilor arhivele de stat, alte depozite speciale de stat 
pentru p strarea documentelor i persoanele juridice de in toare
de arhive sunt obligate s  elibereze în modul stabilit cet enilor, pe 
baza documentelor existente, informa ii i extrase din documente.

Articolul 34. Documentele din Fondul Arhivistic de Stat i din 
Fondul Arhivistic Ob tesc ce in secret de stat i au men iunea “De 
importan  deosebit ” i “Strict secret” sunt supuse restric iilor de 
utilizare pentru o perioad  de pân  la 25 de ani, iar cele cu men i-
unea “Secret” – de pân  la 10 ani de la data apari iei lor. 

Guvernul, în temeiul avizului comisiei interdepartamentale 
pentru ap rarea secretului de stat, poate stabili termene mai înde-
lungate de restric ie asupra utiliz rii documentelor cu men iunea
“De importan  deosebit ”. În acest caz Guvernul, ministerele i
departamentele interesate sunt obligate s  reexamineze, din cinci în 
cinci ani, temeiurile men inerii restric iilor asupra utiliz rii acestor 
documente pentru o perioad  ce dep e te 25 de ani de la data apari-
iei lor.

Articolul 35. Restric iile asupra utiliz rii documentelor din 
Fondul Arhivistic Ob tesc, cu excep ia documentelor ce con in secret 
comercial, nu pot dep i termenul de 25 ani de la data apari iei lor.

Restric iile asupra utiliz rii documentelor ce con in secret comer-
cial sunt prev zute în Legea cu privire la secretul comercial.

Articolul 36. Restric iile asupra utiliz rii documentelor 
Fondului Arhivistic de Stat ce con in date privind drepturile i inte-
resele ocrotite de lege ale cet enilor sunt stabilite pe o perioad  de 
pân  la 75 ani de la data apari iei documentelor respective.

Articolul 37. La expirarea termenelor de restric ie asupra utili-
z rii unor documente (din categoria celor secrete) ce fac parte din 
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Fondul Arhivistic al Republicii Moldova acestea sunt trecute în cate-
goria documentelor accesibile pentru opinia public i pot fi date 
publicit ii în modul stabilit.

Articolul 38. Documentele aflate în proprietatea persoanelor 
fizice pot fi utilizate nimai cu consim mântul acestor persoane.

Capitolul VI
Supravegherea i administrarea de c tre Stat a Fondului Arhivistic al Repu-
blicii Moldova

Articolul 39. Supravegherea i administrarea de c tre stat 
a Fondului Arhivistic al Republicii Moldova sunt exercitate de un 
organ special interdepartamental a c rui competen  este stabilit
de guvern.

Articolul 40. Organul de stat pentru supravegherea i adminis-
trarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova exercit  func iile
de organizare, supraveghere i de control asupra Fondului Arhivistic 
al Republicii Moldova, administreaz  arhivele de stat, reprezint
Republica Moldova în organiza iile arhivistice interna ionale. Actele 
emise de Organul de stat pentru supravegherea i administrarea 
Fondului Arhivistic al Republicii Moldova în problemele complet rii,
eviden ei, p str rii i utiliz rii Fondului Arhivistic al Republicii 
Moldova au caracter obligatoriu pentru persoanele juridice.

Articolul 41. Pe lâng  organul de stat pentru supravegherea 
i administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova func i-

oneaz  un consiliu ob tesc, menit s  contribuie la dezvoltarea arhi-
visticii, la sporirea eficien ei activit ii depozitelor de stat pentru 
p strarea documentelor i s  asigure controlul o tesc asupra acti-
vit ii lor.

Capitolul VII
Finan area Fondului Arhivistic al Republicii Moldova

Articolul 42. Statul asigur i finan eaz  din contul mijloacelor 
bugetare crearea bazei tehnico-materiale a arhivelor de stat ale 
Republicii Moldova i desf urarea activit ii lor.

Arhivele centrale i filialele lor sunt finan ate din mijloacele 
bugetului republican, iar arhivele de stat, or ene ti i raionale sunt 
finan ate de organele autoadministr rii locale, care creeaz  baza 
tehnico-material  a arhivelor din contul mijloacelor bugetului local.

Celelalte depozite speciale de stat pentru p strarea documen-
telor precum i institu iile, organiza iile i institu iile, organiza iile
i întreprinderile de stat ce înf ptuiesc p strarea provizorie a docu-

mentelor Fondului Arhivistic de Stat între in fondurile din contul 
mijloacelor proprii.
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Articolul 43. Arhivele ce fac parte din Fondul Arhivistic Ob tesc
sunt între inute din contul mijloacelor personale juridice, de in -
toare de fonduri.

Statul poate acorda, din contul bugetului, ajutoare persoanelor 
juridice i fizice care înf ptuiesc p strarea documentelor.

Articolul 44. Arhivele de stat au dreptul s  presteze servicii 
cu plat  institu iilor, organiza iilor, întreprinderilor de stat, orga-
niza iilor politice, ob te ti, confesionale i altor persoane juridice, 
precum i cet enilor Republicii Moldova i ai statelor str ine. Arhi-
vele de stat sunt scutite de toate tipurile de plat  în buget.

Modul de stabilire a nomenclaturii de servicii pl tite se stabile te
de Organul de stat pentru supravegherea i administrarea Fondului 
Arhivistic al Republicii Moldova.

Capitolul VIII
R spunderea pentru înc lcarea Legii privind Fondul arhivistic al Republicii 
Moldova

Articolul 45. Persoanele oficiale i cele juridice, cet enii care 
s-au f cut vinova i de înc lcarea prezentei Legi, sunt tra i la r spun-
dere în modul stabilit de legisla ie.

Capitolul IX
Acordurile interna ionale

Articolul 46. Dac  acordul interna ional, parte la care este 
Republica Moldova, stabile te alte norme decât cele prev zute de 
prezenta Lege, se aplic  prevederile Acordului interna ional.

Pre edintele
Republicii Moldova,
Mircea Snegur
la 22 ianuarie 1992. 
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REGULAMENTUL
FONDULUI ARHIVISTIC DE STAT

(Aprobat prin Hot rârea Guvernului Republicii Moldova 
nr. 352, 27 mai 1992)

I. Dispozi ii generale

1. Fondul Arhivistic de Stat (în continuare – Fondul) este o parte 
component  a Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, constituie 
proprietatea republicii i reprezint  un ansamblu de documente cu 
valoare istoric , tiin ific , cultural  etc.

2. Prin documente cu valoare istoric , tiin ific , cultural  etc. Se 
concep actele legislative, materialele procuraturii, instan ei judec -
tore ti, documenta ia organelor de administrare, cea static , tiin-
ific , tehnologic , tehnic , normativ , de proiect i construc ii, de 

patent , cartografic , geologic , telemetric , comercial i documen-
tele lizibile cu ajutorul mijloacelor tehnice, cine, fono i fotodocumen-
tele, imprim rile video, manuscrisele tiin ifice, literar-artistice, 
muzicale etc., desenele, memoriile, coresponden a i alte documente.

Valoarea istoric , tiin ific , cultural  etc., a documentelor se 
determin  în procesul expertizei lor, efectuat  în baza principiilor i
criteriilor,  stabilite de Serviciul de Stat de Arhiv .

3. Fondul se afl  in componen a Serviciului de Stat de Arhiv
ale c rui func ii sunt stabilite de regulamentul aprobat de Guvernul 
Republicii Moldova.

II. Componen a Fondului 

4.Fondul se constituie din:
 Documente, care se p streaz  in arhivele de stat ale republicii 

i copiile lor de asigurare; 
 Documentele care se p streaz  permanent în depozitele 

speciale de stat ale Ministerului Ap r ri, Ministerul Aface-
rilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Secu-
rit ii Na ionale, Departamentul Standarde, Metrologie i
Supraveghere Tehnic  (standarde i condi ii tehnice), Acade-
miei de tiin e a Moldovei, muzeelor i bibliotecilor de stat ale 
Ministerului Culturii, fondului de stat de informa ii privind 
subsolul al Asocia iei de Stat de Produc ie pentru Explor ri
Geologice “AGeoM”, Serviciului “Hidrometeo”, al Departa-
mentului Protec ia Mediului Înconjur tor, fondului Carto-
grafo-Geodezic de Stat al Agen iei Na ionale pentru Geodezie, 
Cartografie i Cadastru;

 Documentele aflate la p strare temporar  în arhivele  depar-
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tamentale ale ministerelor, departamentelor, serviciilor i
inspectoratelor, institu iilor, organiza iilor i întreprinselor 
de stat din Republica Moldova;

 Documente ale Fondului Arhivistic Ob tesc, primite in arhi-
vele i depozitele speciale de stat in mod stabilit de lege;

 Documente ale persoanelor fizice, primite în arhivele i depo-
zitele speciale de stat in mod stabilit de lege.

5. Fondul se completeaz  cu documente provenite de la organele 
legislative i executive, administra iei publice locale, de la Curtea 
Constitu ional , Curtea Suprem  de Justi ie, Procuratura General ,
Curtea de Conturi, de la ministere, departamente i servicii, precum 
i de la alte institu ii, organiza ii i întreprinderi de stat de pe teri-

toriul Republicii Moldova. Lista organiza iilor-surse de complemen-
tare a Fondului este aprobat  de Serviciul de Stat de Arhiv .

6. Prin conven ia Serviciului de Stat de Arhiv , pe de o parte, i
a persoanelor juridice, emitente de documente de resortul Fondului 
Arhivistic Ob tesc (partidele politice, mi c rile i forma iunile
social-politice ale cet enilor, organiza iile sindicale, publice, coope-
rative, reuniunile confesionale, întreprinderi pe ac iuni i alte între-
prinderi, altele decât cele de stat, uniunile de crea ie i societ ile
tiin ifice din Republica Moldova) i persoanele fizice, pe de alt

parte, documentele lor pot deveni, prin transmiterea spre p strare
permanent  in arhivele de stat, prin donare, vânzare sau testament, 
proprietatea republicii i incluse în componen a Fondului.

Documentele persoanelor juridice i fizice sus men ionate se 
include în componen a Fondului i în baza deciziilor organelor jude-
c tore ti.

Documentele, transmise de persoanele juridice i cele fizice la 
arhivele i depozitele speciale de stat spre p strare depozitar , nu 
constituie patrimoniului Fondului.

7. În cazul în care persoana fizic  vinde fondul documentar, ce-i 
apar ine legitim, dreptul preferen ial la cump rare îl de ine repu-
blica în persoana Serviciului de Stat de Arhiv .

8. În componen a fondului se includ:
 În ordinea primirii, documentele i arhivele (sau copiile lor), 

scoase în ordinea primirii, documentele i arhivele (sau copiile 
lor), scoase în trecut din Moldova;

 Documentele de o valoare istoric  deosebit , categorisite 
drept monumente documentare. Raportarea documentelor 
Fondului la aceast  categorie i organizarea p str rii lor se 
realizeaz  în modul stabilit de Serviciul de Stat de Arhiv .

9. Arhivele de stat, depozitele speciale de stat, în care documen-
tele Fondului se p streaz  permanent, creeaz  fondul de copii de 
asigurare ale monumentelor documentare.
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III. Organizarea complet rii p str rii i eviden ei documentelor care fac parte 
din Fond

10. Documentele ce constituie patrimoniul al Fondului se 
p streaz  în cl diri construite i înzestrate special pentru arhi-
vele de stat cu structur  permanent i variabil  a documentelor, 
a c ror re ea se aprob  de Guvernul Republicii Moldova, precum 
i în depozitele speciale de stat ale Ministerului Ap r rii, Ministe-

rului Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 
Securit ii Na ionale, Departamentul Standarde, Metrologie i
Supraveghere Tehnic  (standarde i condi ii tehnice), Academiei de 

tiin e a Moldovei muzeelor i bibliotecilor de stat ale Ministerului 
Culturii, fondului de stat de informa ii privind subsolul al Asocia iei
de Stat de Produc ie pentru Explor ri Geologice ”AGeoM”, Serviciul 
”Hidrometeo” al Departamentului Protec ia Mediului Înconjur tor,
fondului Cartografo – Geodezic de Stat al Agen iei Na ionale pentru 
Geodezie, Cartografie i Cadastru.

11. Pentru p strarea provizorie a documentelor Fondului minis-
terele, departamentele, serviciile i inspectoratele, institu iile, orga-
niza iile i întreprinderile de stat fondeaz  arhive departamentale 
ori atribuie aceste func ii altor subdiviziuni inferioare.

Conduc torii institu iilor vizate poart  r spundere personal
pentru integritatea documentelor Fondului, aflate în arhivele 
departamentale, prin intermediul comisiilor de expertiz  deter-
min  valoarea documentelor p strate, organizeaz  sistematizarea i
transmiterea lor spre p strare arhivelor de stat.

Organizarea documentelor i transmiterea lor spre p strare
arhivelor de stat se realizeaz  din contul mijloacelor depun torului.

12. Pentru p strarea provizorie a documentelor, care fac parte 
din Fond, în arhivele departamentale se stabilesc urm toarele
termene-limit :

pentru documentele emise de organele puterii legislative i
executive, de Curtea Constitu ional , Curtea Suprem  de Justi ie,
procuratura General , Curtea de Conturi, ministere, departamente 
i servicii, precum i de institu iile, organiza iile i întreprinderile 

de stat subordonare republican  – 15 ani;
 pentru documentele care provin de la autorit ile administra-

iei publice ale municipiilor i raioanelor – 10 ani;
 pentru documentele care provin de la autorit ile administra-

iei publice ale satelor, comunelor i ora elor i pentru docu-
mentele de la institu iile, organiza iile i întreprinderile de 
stat de subordonare municipal , or eneasc i raional  – 5 
ani;

 pentru documentarea tehnico- tiin ific  – pân  la expirarea 
necesit ii practice, îns  nu mai mult de 25 ani;
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 pentru filme, jurnale cinematografice, fotografii, imprim ri
foto i video, documentele lizibile cu ajutorul mijloacelor 
tehnice – 3 ani;

 pentru înregistr rile actelor de stare civil , documentele efec-
tivului personal, actele de notariat i dosarele judiciare – 75 
ani.

 Termenele fixate se calculeaz  din anul elabor rii documen-
tului. Dup  expirarea termenelor-limit  de p strare provizorie 
în arhivele departamentale documentele Fondului, sistema-
tizate corespunz tor, se transmit spre p strare permanent
în arhivele de Stat în modul stabilit de Serviciul de Stat de 
Arhiv .

Termenele de p strare provizorie a documentelor Fondului în 
arhivele departamentale pot fi prelungite de Serviciul de Stat de 
Arhiv  în temeiul demersului organiza iilor interesate.

13. Conform în elegerii dintre Serviciul de Stat de Arhiv i
persoanele juridice, de in toare de documente ale Fondului Arhi-
vistic Ob tesc, privind includerea acestor documente în componen a
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 p streaz
documentele ale Fondului, prezint  anual pentru Catalogul 
Fondului Arhivistic al Republicii Moldova date privind fondurile 
i colec iile de3 documente noi, precum i informa ii cu privire la 

schimb rile intervenite în componen a i con inutul documentelor 
aflate la p strare.

Arhivele departamentale, în care documentele Fondului se 
p streaz  provizoriu, prezint  anual date privind volumul i limitele 
cronologice ale documentelor aflate la p strare.

Termenele i ordinea documentelor de eviden  se stabilesc de 
Serviciul de Stat de Arhiv .

IV. Utilizarea documentelor Fondului

15. Documentele Fondului sunt utilizate între asigurarea exer-
cit rii drepturilor i intereselor legitime ale cet enilor Republicii 
Moldova, precum i în scopuri tiin ifice, culturale, sociale, econo-
mice etc.

16. Arhivele de stat i depozitele speciale de stat, arhivele depar-
tamentale, care p streaz  documente ce fac parte din Fond, în scopul 
organiz rii utiliz rii documentelor de arhiv :

 informeaz  organele puterii i administra iei de stat, organi-
za iile de stat i cele publice interesate asupra documentelor 
Fondului, în care se abordeaz  probleme politice, economice i
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social actuale, chestiuni de tiin i cultur , execut  inclusiv 
pe baza de contract, solicit rile lor:

 pun la dispozi ia cet enilor Republicii Moldova, persoanele 
juridice i fizice documentele Fondului sau copiile lor pentru 
investiga i tiin ifice;

 public  documentele Fondului, autonom sau în comun cu alte 
organiza ii, conform modului stabilit;

 organizeaz  expozi ii de documente, prezint  informa ii în 
pres , la radio i televiziune despre documentele Fondului;

 elibereaz  persoanele juridice i fizice certificate de arhiv
i de copii ale documentelor în modul stabilit de Serviciul de 

Stat de Arhiv ;
 editeaz  c l uze de arhiv  privitor la componen a i con i-

nutul documentelor Fondului.
17. Dreptul de utilizare a documentelor Fondului îl de in persoa-

nele juridice, cet enii Republicii Moldova, precum i ai altor state.
Modul de utilizare a documentelor Fondului, precum i restric-

iile de utilizare a lor sânt determinate în articolele 30-34, 36 i 37 
ale Legii Republicii Moldova ”Privind Fondul Arhivistic al Repu-
blicii Moldova”. Regimul de lucru pentru cercet torii documentelor 
Fondului, precum i modul de utilizare a documentelor Fondului, 
care se afl  la p strare temporar  în arhivele departamentale, se 
stabilesc de c tre Serviciul de Stat de Arhiv .

18. Persoanele juridice, de in toare de documente care fac parte 
din Fondul arhivistic ob tesc, precum i persoanele fizice în procesul 
transmiterii documentelor spre p strare permanent  în arhivele de 
stat pot stabili restric ii de utilizare a documentelor în limitele stabi-
lite în articolul 34 din Legea Republicii Moldova ”Privind Fondul 
Arhivistic al Republicii Moldova”.

În cazul în care persoanele juridice i fizice i sus-men ionate nu 
impun restric ii documentele se utilizeaz  pe baze generale.

19. Informa ia ce se con ine în documentele Fondului constituie 
proprietatea intelectual  a republicii, întru ap rarea c reia arhivele 
i depozitele speciale de stat, arhivele departamentale au dreptul, la 

eliberarea precum i a copiilor de documente, de a stabili condi iile
utiliz rii lor.

20. În cazul în care arhivele i depozitele speciale de stat, precum 
i arhivele departamentale încalc  modul stabilit de utilizare a 

documentelor, persoanelor juridice i fizice au dreptul de a contesta 
aceste ac iuni în Serviciul de Stat de Arhiv , organele respective ale 
puterii i administra iei de stat sau în instan ele judec tore ti.
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REGULAMENTUL
FONDULUI ARHIVISTIC OB TESC

(Aprobat Ordinul Serviciului de Stat de Arhiv
al Republicii Moldova din 30 mai 1995 nr. 10)

I. Dispozi ii generale

1. Fondul Arhivistic Ob tesc (în continuare – Fondul ) este o 
parte component  a Fondului Arhivistic al Republicii Moldova i
reprezint  un ansamblu de documente cu valoare istoric , tiin-
ific , cultural  etc. ce se formeaz  în activitatea partidelor, altor 

organiza ii i mi c ri social-politice, asocia iilor culturale, organiza-
iilor sindicale, ob te ti, cooperatiste, confesionale, întreprinderilor 

pe ac iuni i altor întreprinderi ce nu se afl  în proprietatea statului, 
uniunilor de crea ie i societ ilor tiin ifice, care au fost înregis-
trate i recunoscute in modul stabilit  ca persoane juridice.

2. Prin documente cu valoare istoric , tiin ific , cultural  etc. 
se concepe documenta ia administrativ , cea static , tiin ific ,
tehnologic , tehnic , normativ , de proiect i construc ii, comercial
i documentele lizibile cu ajutorul mijloacelor tehnice, cine, fono i

fotodocumentele, imprim rile video, manuscrisele tiin ifice, literar-
artistice, muzicale etc., desenele, jurnalele, memoriile, corespon-
den a i alte documente.

Valoarea istoric , tiin ific , cultural  etc., a documentelor se 
determin  în procesul expertizei lor, efectuat  de comisiile de exper-
tiz  a persoanelor juridice în baza principiilor i criteriilor, stabilite 
de Serviciul de Stat de Arhiv .

3. Raportarea persoanelor juridice concrete la sursele de comple-
mentare ale Fondului Arhivistic Ob tesc este în competen a Servi-
ciului de Stat de Arhiv , despre care fapt în termen de o lun  se 
anun  conduc torul persoanei juridice.

4. Documentele Fondului sunt proprietatea persoanelor juridice, 
în activitatea c rora ele s-au creat. Controlul asupra îndeplinirii 
Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova la capitolul 
p strarea, eviden a de stat i organizarea utiliz rii documentelor 
Fondului de c tre persoane juridice este exercitat de Serviciul de 
Stat de Arhiv .

II. Organizarea p str rii, complet rii i eviden ei documentelor Fondului 

5. Toate persoanele juridice, documentele c rora fac parte din 
componen a Fondului, în baza articolului 18 al Legii privind Fondul 
Arhivistic al Republicii Moldova, sunt datoare s  p streze documen-
tele elaborate în procesul activit ii lor.
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6. Documentele Fondului în arhivele persoanelor juridice, în 
activitatea c rora ele se formeaz . Persoanele juridice în termen de 
o luna anun  Serviciul de Stat de Arhiv  despre crearea arhivei 
i informeaz  prin intermediul mijloacelor de informare în mas

despre regimul ei de func ionare. În conformitate cu articolul 29 al 
Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, crearea de 
arhive clandestine este interzis .

7. Documentele Fondului, inclusiv i documentele privind perso-
nalul scriptic, la expirarea termenului de 2 ani dup  des vâr irea
lor în lucr rile de secretariat se transmit în arhiva persoanei juri-
dice conform inventarelor, întocmite în corespundere cu regulile 
stabilite de Serviciul de Stat de Arhiv i aprobate de conduc torul
persoanei juridice.

8. Înc perile arhivelor se înzestreaz  cu utilaj special care 
asigur  integritatea fizic  a documentelor i organizarea utiliz rii
lor. Conduc torii persoanelor juridice poart  r spundere pentru 
asigurarea integrit ii documentelor în modul stabilit de legisla ie.

9. Documentele Fondului, cu aprobarea Serviciului de Stat de 
Arhiv , pot fi  transmise arhivelor de stat pentru p strare i depo-
zitar  f r  schimbarea dreptului de proprietate. Retribu ia pentru 
p strarea documentelor transmise se înf ptuie te în baza tarifelor 
aprobate de Serviciul de Stat de Arhiv .

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 Arhiv . În acest caz documentele se includ în componen a
Fondului Arhivistic de stat i se p streaz  în arhivele de stat f r
plat .

11. Termenele privind transmiterea documentelor Fondului în 
arhivele de stat pentru p strare depozitar  sau permanent  sunt 
stabilite de comun acord cu Serviciul de Stat de Arhiv .

Cheltuielile pentru preg tirea i transmiterea documentelor în 
arhivele de stat sunt sus inute de organiza ia care pred  documen-
tele.

12. În cazul lichid rii persoanei juridice, în arhiva c reia se 
p strau documentele Fondului sau care transmitea documentele 
pentru p strare depozitar  în arhiva de stat i de asemenea dac  ea 
nu asigur  integritatea documentelor, fondul arhivistic al persoanei 
juridice respective se transmite spre p strarea permanent  arhi-
velor de stat. Decizia privind transmiterea documentelor Fondului 
este adoptat  de Serviciul de Stat de Arhiv .

13. Arhivele persoanelor juridice, în baza articolului 20 al Leii 
privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, sunt datoare s
prezinte anual pentru Catalogul Fondului Arhivistic al Serviciului 
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de Stat de Arhiv  date despre fondurile noi i colec iile de docu-
mente, precum i informa ii privind schimb rile în componen a i
con inutul documentelor p strate.

14. Persoanele juridice, care transmit documentele spre p strare
depozitar  sau permanent  în arhivele de stat, prezint  anual 
în arhiva de stat respectiv  informa ii despre volumul i limitele 
cronologice ale documentelor p strate.

15. Termenele i ordinea prezent rii documentelor de eviden
sunt stabilite de Serviciul de Stat de Arhiv .

16. Pentru neprezentarea informa iei privind componen a i
con inutul documentelor, precum li pentru prezentarea informa iei
cu înc lcarea termenelor i modul stabilit, conduc torii persoanelor 
juridice sunt atra i la r spundere în modul stabilit de lege.

III. Organizarea utiliz rii documentelor Fondului

17. Documentele Fondului se utilizeaz  pentru asigurarea drep-
turilor legitime i intereselor cet enilor Republicii Moldova, precum 
i în scopuri tiin ifice, culturale, sociale, economice, etc.

18. Arhivele persoanelor juridice, precum i persoanele juridice, 
care transmit documentele arhivelor de stat spre p strare depozi-
tar  sau permanent , în scopul organiz rii utiliz rii documentelor 
Fondului:

 Prezint  cet enilor Republicii Moldova, precum i persoa-
nelor juridice documentele Fondului sau copiile lor pentru 
cercet ri tiin ifice;

 Public  documentele Fondului independent sau în comun cu 
alte organiza ii în ordinea stabilit ;

 Organizeaz  expozi ii de documente, transmit informa ie
despre documentele Fondului prin intermediul presei, televi-
ziunii, radioului;

 Elibereaz  persoanelor juridice i fizice certificate de arhiv
i copii de documente în modul stabilit de Serviciul de Stat de 

Arhiv ;
 Editeaz  îndreptare arhivistice privind componen a i con i-

nutul documentelor.
19. Cet enilor i persoanelor juridice ai Republicii Moldova, 

precum i cet enilor statelor str ine, în baza articolelor 30 , 31 ale 
Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, li se acord
dreptul de a utiliza documentele Fondului din momentul când au 
fost transmise în arhiva persoanei juridice sau în arhivele de stat 
spre p strare depozitar  sau permanent .

20. Persoanele juridice, care p streaz  documentele Fondului, 
precum i cele care le transmit spre p strare depozitar  sau perma-
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nent  în arhivele de stat, pot stabili restric ii asupra utiliz rii docu-
mentelor în limitele determinate de articolul 35 al Legii privind 
Fondul Arhivistic al Republicii Moldova i de legile cu privire la 
secretul de stat i cel comercial.

Dac  persoanele juridice respective nu stabilesc restric ii, utili-
zarea documentelor se efectueaz  în baza punctului 19 al prezen-
tului Regulament.

21. În cazul în care se încalc  modul stabilit de utilizare a docu-
mentelor Fondului persoanelor fizice au dreptul s  fac  apel în 
instan ele judec tore ti.

Persoanele oficiale care împiedic  accesul cet enilor la docu-
mentele Fondului sunt trase la r spundere în modul stabilit de lege.



CZU 930.25(478)(094)
T 87

Descrierea CIP a Camerei Na ionale a C r ii

Ta c , Mihai
Accesul la arhive în Republica Moldova: studiu i jurispruden  / 

Mihai Ta c , Alexandru Postic . – Ch.: Pontos, 2011 („Tipogr. Reclama” 
SA). – 160 p.

1000 ex.
ISBN 978-9975-51-263-3

930.25(478)(094)
T 87

Redactori: Tamara Osmochescu, Vlad Pohil
Tehnoredactor: Gabriel Andronic

Editura „Pontos”
Str. 31 august 1989, nr. 98
MD-2004, Chi in u
tel.: (+37322)23 22 18
editura.pontos@gmail.com

Tiparul executat la Tipografia Reclama SA
Str.Alexandru cel Bun. nr. 111
MD-2068, Chi in u
Comanda nr. 920

© Alexandru Ta c , Mihai Postic , 2011

ISBN 978-9975-51-263-3




