23.03.2016/S.690
┌

┐

CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
MD 2012, mun.Chişinău,
bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 75

└

┘

SOLICITARE DE INFORMAŢII
Asociaţia Reporteri de Investigaţie şi Securitate Editorială din Moldova (RISE Moldova), în baza
Legii Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal (art. 10), Legii 982/2000
privind Accesul la informație, Legii Presei Nr. 243 din 26.10.1994, Legii cu privire la libertatea de
exprimare Nr. 64 din 23.04.2010 și Articolul 34 din Constituţie – Dreptul la informaţie, solicită pentru
o documentare în scop jurnalistic şi în interes public, următoarea informație oficială:
[descrierea activităților realizate de către RISE Moldova: RISE este o comunitate de jurnaliști de
investigație, programatori și activiști din Republica Moldova și din România (RISE Project), care
investighează crima organizată și face conexiuni din zone off-shore, dezvăluie scheme de spălare a
banilor din Europa de Est, scheme de corupție, contrabandă, fraude fiscale, trafic de arme și scoate la
lumină afacerile ascunse ale politicienilor]
Pentru realizarea investigaţiilor jurnalistice, în scopul colectării informaţiei privind cetăţenii
Republicii Moldova, anunţaţi în urmărire naţională în Republica Moldova sau urmărire
internaţională, vă solicităm furnizarea informaţiei cu specificarea datei, lunii şi anului de anunţare în
urmărire naţională în Republica Moldova sau urmărire internaţională, în cazul în care anunţarea
respectivă a avut loc, a următoarelor persoane, de asemenea cu specificarea articolului din Codul
penal a Republicii Moldova, dosarele penale iniţiate în privinţa persoanelor respective:
1. Smirnov Igori Nicolaevici (Смирнов Игорь Николаевич), cetățean al Federatiei Ruse, data de
nastere: 23.10.1941
ATENŢIE! Documentul conţine date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în
condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
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2. Șevciuc Evghenii Vasilievici (Шевчук Евгений Васильевич), cetățean al Federatiei Ruse, data de
nastere: 19.06.1968
3. Antiufeev Vladimir Iurievici (Антюфеев Владимир Юрьевич), cetățean al Federatiei Ruse, data de
naștere: 19.02.1951
4. Smirnov Oleg Igorevici (Смирнов Олег Игоревич), cetățean al Federatiei Ruse, data de naștere:
08.08.1967
5. Smirnova Marina (Смирнова Марина), cetățeanca al Federatiei Ruse, data de naștere: 26. 06. 1966
6. Crasnoselischii Vadim Nicolaevici (Красносельский Вадим Николаевич), cetățean al Federatiei
Ruse, data de naștere: 14.04.1970;
7. Procudin Pavel Nicolaevici (Прокудин Павел Николаевич), cetățean al Federatiei Ruse, data de
naștere: 17.08.1966,
8. Ghervaziuc Iurii Vitalievici (Гервазюк Юрий Витальевич), cetățean al Republica Moldova, Ukrainei si
al Federatiei Ruse, data de naștere: 21.08.1959,
9. Aculov Boris Nicolaevici (Акулов Борис Николаевич), cetățean al Republica Moldova, Ukrainei, data
de naștere: 18.06.1954;
10. Caminshii Anatolii Vladimirovici (Каминский Анатолий Владимирович), cetățean al Republica
Moldova si al Federatiei Ruse, data de naștere: 15.03.1950;
Menționăm că, Asociaţia Reporteri de Investigaţie şi Securitate Editorială din Moldova (RISE Moldova)
este înregistrată la Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal în calitate de
operator autorizat de prelucrare a datelor cu caracter personal cu numărul de înregistrare 0000467001. Informatia completă este în această privinţă este disponibilă pe adresa
Internet: https://registru.datepersonale.md/rodcap/public/publicShow/150601CI476
În acelaşi timp, vă aducem respectuos la cunoştinţă că, potrivit prevederilor articolului 10 din Legea cu
privire la protecţia datelor cu character personal, prelucrarea datelor cu caracter personal şi libertatea
de exprimare, prevederile art.5, 6 şi 8 nu se aplică în situaţia în care prelucrarea datelor cu caracter
personal se face exclusiv în scopuri jurnalistice, artistice sau literare, dacă aceasta se referă la date care
au fost făcute publice în mod voluntar şi manifest de către subiectul datelor cu caracter personal sau la
date care sînt strîns legate de calitatea de persoană publică a subiectului datelor cu caracter personal
sau de caracterul public al faptelor în care acesta este implicat.
Vă rugăm să ne expediați răspunsul la adresa de e-mail: risemoldova.project@gmail.com sau în format
print la adresa: Chișinău, sect. Centru, str. Armenească 44/1, et.2, of.3, Sediul RISE Moldova.
Vă mulţumim anticipat !
Iurie SANDUȚA,
Director RISE Moldova
GSM: (+373) 688.897.40
E-mail: iuriesanduta.rise@gmail.com
Web: www.rise.md
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