
 

 
EXTRAS DIN SCRISOAREA AMCHAM MOLDOVA NR. 127/2020,  

ADRESATĂ MINISTERULUI ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII 
 

25. Susținem conceptual propunerile de modificare a Legii nr. 122/2008 privind birourile istoriilor de 
credit, în ce privește scopul declarat în Nota Informativă –  excluderea necesității obținerii 
consimțământului subiectului de date în procedura de formare a istoriei creditare, din următoarele 
considerente: 
 
În cele ce urmează, ne propunem să enunțăm o serie de argumente în favoarea acestei modificări: 
Expresia consimțământului este viciată 
Legea nr. 202/2012 privind contractele de credit cu consumatorii, stipulează obligația creditorilor de a 
evalua bonitatea consumatorului (debitorului), fapt reglementat în art. 8 alin. (1) „Înainte de încheierea 
unui contract de credit, creditorul evaluează bonitatea consumatorului pe baza unui volum suficient de 
informaţii obţinute inclusiv de la consumator şi, după caz, pe baza consultării bazei de date relevante.”, 
și ulterior prevăzut în art. 9 alin. (1) „În scopul evaluării bonităţii consumatorilor, creditorii utilizează 
sistemele de evidenţă şi, după caz, birourile istoriilor de credit.”. 
 

HCA BNM nr. 231/2011 (Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor 
condiţionale) prevede: „La evaluarea activelor şi angajamentelor condiţionale banca va ţine cont cel 
puţin de următoarele: […] f) istoria de credit privind respectarea de către contraparte a obligaţiilor 
asumate prin contractele de credit;” Ulterior se menționează: „Creditul nou-acordat se clasifică nu mai 
sus de categoria “substandard”, dacă anterior deciziei de acordare banca nu a dispus de informaţii ce 
ţin de istoria de credit de la birourile istoriilor de credit licenţiate în Republica Moldova în cazul 
persoanelor rezidente, […]”. 
 

Prevederile similare se regăsesc în HCA CNPF 60/4 din 16. 12.2019 referitor la aprobarea 
Regulamentului cu privire la clasificarea activelor de către organizaţiile de creditare nebancară: „8. La 
clasificarea activelor, OCN va ţine cont cel puţin de următoarele aspecte: „3) capacitatea de plată a 
debitorului bazată pe evoluţia istorică financiară în cadrul OCN şi istoria de credit privind respectarea 
de către debitor a obligaţiilor asumate, solicitată de la biroul istoriilor de credit doar la momentul 
constatării activelor noi.”. „14. OCN clasifică activul nu mai sus de categoria „substandard” în cazul în 
care: 1) anterior deciziei de acordare a activelor noi, OCN nu a evaluat capacitatea de plată a 
debitorului prin prisma prevederilor pct.8 sbp.1) şi sbp.3);”. 
 

Astfel conchidem că autoritățile de supraveghere, Banca Națională a Moldovei și respectiv Comisia 
Națională a Pieței Financiare prin politicile sale, mai mult decât încurajează obținerea raportului 
istoriilor de credit în vederea asigurării stabilității pieței de creditare și dezvoltării sustenabile ale 
acesteia. 
 

Pe de altă parte Legea nr. 122/2008 art. 3 „consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal – 
orice manifestare de voinţă liberă, expresă şi necondiţionată, în formă scrisă sau electronică, conform 
cerinţelor documentului electronic, prin care subiectul datelor cu caracter personal acceptă să fie 
prelucrate datele care îl privesc;”. 
 

Așadar în condițiile rigorilor legale impuse față de creditori, aceștia au dreptul prin deciziile corporative 
să refuze oferirea unui credit în condițiile în care potențialul debitor a refuzat oferirea 
consimțământului privind accesarea raportului de credit. În practică, consumatorii nu au de ales decât 



 

să respecte regulile creditorilor dacă doresc să primească un credit. Astfel, deși de jure se respectă 
forma „consimțământului” de facto acesta este unul viciat în partea ce ține de „voința liberă, expresă și 
necondiționată”, ideie conținută și în studiul „The regulation of consumer credit information systems: 
Is the EU missing a chance?”1 
 
Practica europeană: 
Articolul 5 alin. (5) Legea nr. 133/2011 prevede cazurile când consimțământul subiectului datelor cu 
caracter personal nu este cerut. Este important a accentua că respectivele excepții s-au regăsit atât în 
Directiva UE 95/46/CE, cât și actualmente în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date (art. 6 alin. (1)). 
 
Conform art. 5 alin. (4) lit. e) Legea nr. 133/2011: „Consimţămîntul subiectului datelor cu caracter 
personal nu este cerut în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru: […] realizarea unui interes 
legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sînt dezvăluite datele cu caracter personal, cu condiţia ca 
acest interes să nu prejudicieze interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale subiectului datelor 
cu caracter personal;”. 
 
Așadar ținând cont de referințele supra, prezentăm un extras din Studiul „The Never-Ending European 
Credit Data Mess” dezvoltat de Organizația Europeană a Consumatorilor2: „Cu toate acestea, Recitalul 
47 (GDPR) claridică că interesele legitime ale unui operator, inclusiv cele ale unui operator căruia îi pot fi 
divulgate datele cu caracter personal sau ale unei terțe părți, pot constitui un temei juridic pentru 
prelucrare, cu condiția să nu prevaleze interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei 
vizate, luând în considerare așteptările rezonabile ale persoanelor vizate bazate pe relația acestora cu 
operatorul. Acest interes legitim ar putea exista, de exemplu, atunci când există o relație relevantă și 
adecvată între persoana vizată și operator, cum ar fi cazul în care persoana vizată este un client al 
operatorului sau se află în serviciul acestuia, cum ar fi un contract de credit.” Ulterior se mai menționează: 
„În mod crucial, ultima parte a Recitalului 47 din GDPR afirmă că prelucrarea de date cu caracter personal 
strict necesară în scopul prevenirii fraudelor constituie, de asemenea, un interes legitim al operatorului 
de date în cauză. Cu toate acestea, îndoiala care rămâne este ceea ce consideră „strict necesar” și cine ia 
o astfel de determinare. De exemplu, în cazul datelor de credit, creditorii și birourile de credit au decis 
unilateral că unul dintre scopurile procesării lor este acela de a preveni frauda în cererile de credit.”. 
 
Abordarea europeană o regăsim aplicată în România. În Documentul „Fundamentarea Legalității 
Prelucrării Datelor Personale în Sistemul Biroului De Credit”3, „Biroul de Credit” S.A. România, se 
conchide: „În concluzie, prevalenta interesului legitim al Participanților si al Biroului de Credit pentru 
prelucrarea datelor personale ale persoanelor vizate asupra intereselor sau drepturilor si libertăților 
fundamentale in cauza ale persoanelor vizate este justificata de:  
- faptul că prelucrarea datelor personale în Sistemul Biroului de Credit se efectuează ca urmare a 
exprimării de către persoana vizata a interesului de a obține un credit. Dreptul de a acorda sau a refuza 
creditul aparține Participantului si informațiile pe care trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea 
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https://www.researchgate.net/profile/Federico_Ferretti/publication/49399992_The_regulation_of_consumer_credit_information_systems_Is_
the_EU_missing_a_chance/links/54d232db0cf25ba0f0427f0a/The-regulation-of-consumer-credit-information-systems-Is-the-EU-missing-a-
chance.pdf, pg.16 
2 https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-111_the-never-ending-european-credit-data-mess.pdf  
3 https://www.birouldecredit.ro/wps/wcm/connect/bcro/aa8a1818-04ef-4c07-9c35-
fae0c2727ad7/Legalitatea_prelucrarii_datelor_BC.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=URL&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_O9E2H8G0OGTM
40QOMCSC7L3000-aa8a1818-04ef-4c07-9c35-fae0c2727ad7-n5zYr-2 
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solicitării sunt conforme cu prevederile legale aplicabile in domeniu, fiind necesare evaluării bonității, 
reducerii riscului la creditare si a determinării gradului de îndatorare a debitorilor persoanelor fizice;  
- respectarea, în cadrul Sistemului Biroului de Credit, a dreptului la protecția datelor personale ale 
persoanelor vizate și a drepturilor subiective derivate din acesta; 
- efectele benefice, pentru persoanele vizate, ale prelucrării datelor personale în Sistemul Biroului de 
Credit, cum ar fi reducerea riscului de creștere a gradului de îndatorare și posibilitatea realizării unei 
analize și decizii individuale în cunoștință de cauză;”. 
 
În lumina celor expuse mai sus, reiterăm susținerea față de modificările propuse de autor în ce privește 
excluderea conceptului juridic de „consimțământ” astfel definit în Legea nr. 122/2008 și migrarea la 
abordarea privind accesul și raportarea datelor la birourile istoriilor de credit în baza art. 5 alin. (5) lit. 
e) Legea nr. 133/2011. 
 

 


