
COMUNICAT DE PRESA 
 
 
La 8 aprilie 2008 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică Hotărârea în cauza companiei 
Megadat.com SRL (Cererea nr. 21151/04 Megadat.com SRL v. MOLDOVA). 
 
Compania Megadat.com a depus o plângere oficială la CEDO în data de 8 iunie 2004 prin care reclama lipsirea 
sa ilegală de licenţă în octombrie 2003 pentru o pretinsă neinformare despre schimbarea adresei juridice, 
tratament discriminatoriu precum şi lipsa unui proces echitabil în faţa instanţelor naţionale.  
 
Compania reclamantă a fost reprezentată în faţa CEDO de către Janeta Hanganu, iar Guvernul Republicii 
Moldova de către agentul guvernamental Vladimir Grosu.  
 
Curtea Europeană a constatat violarea de către Guvernul Republicii Moldova a dreptului prevăzut de Articolul 1 
Protocol 1 la Convenţie – Protecţia proprietăţii din următoarele motive: 
 
Curtea a considerat că invalidarea licenţei Megadat.com de către ANRTI a fost arbitrară ca procedură, 
discriminatorie ca tratament şi disproporţionată ca sancţiune. 
 
În particular, Curtea a observat neacordarea de către ANRTI dar şi de către instanţele de judecată naţională a 
vreunor garanţii procesuale, atunci când au refuzat companiei Megadat.com să apară în faţa ANRTI pentru a se 
apăra, atunci când instanţele de judecată au grăbit la cererea ANRTI judecarea cauzei şi au respins unica cerere 
de amânare a Megadat.com din tot procesul. Curtea observă că instanţele de judecată au examinat cauza 
formal, neoferind argumente împotriva argumentelor companiei. 
 
Reamintim că un judecător al Curţii Supreme de Justiţie a formulat o opinie separată în cauza Megadat.com 
atenţionând asupra încălcărilor constate acum de Curtea Europeană  în hotărârea sa. 
 
Curtea a relevat gravitatea sancţiunii aplicate companiei reclamante pentru o pretinsă neinformare despre 
schimbarea adresei juridice a companiei de pe strada Armenească pe bd. Ştefan cel Mare. Guvernul a prezentat 
motive abstracte şi teoretice privind efectele negative ale unei asemenea neinformări pentru clienţii 
Megadat.com. Curtea a ţinut cont de faptul că Megadat.com a informat Camera Înregistrării de Stat şi 
Inspectoratul Fiscal despre schimbarea de adresă juridică, astfel acţiunile companiei nicidecum nu pot fi 
interpretate drept o intenţie de evaziune fiscală. 
 
Mai mult decât atât, din lista iniţială de 91 de companii cărora li s-a acordat termen pentru remedierea 
încălcărilor, numai companiei Megadat.com i s-a retras licenţa, fiind evident tratamentul discriminatoriu la care a 
fost supusă compania. Curtea a relevat indirect intenţia autorităţilor moldoveneşti de a lichida compania 
Megadat.com şi piedicile puse ulterior de monopolistul de stat Moldtelecom. Curtea a ţinut cont  inclusiv de 
arestarea în iulie 2004 a Dlui Eduard Muşuc pentru că manifesta paşnic împotriva acţiunilor ilegale ale 
autorităţilor şi de reacţiile internaţionale la aceste evenimente. 
 
Din aceste motive, Curtea a considerat că autorităţile moldoveneşti nu au acţionat într-un mod potrivit şi 
consistent, iar lipsirea Megadat.com de licenţă nu a urmărit protejarea vreunui interes public. 
 
Imediat după retragerea licenţei din octombrie 2003 şi la cererea ANRTI, compania Megadat.com a fost supusă 
unei persecuţii efective din partea CCCEC, Inspectoratul Fiscal, toate documentele contabile au fost ridicate de 
colaboratorii mascaţi ai CCCEC de la sediile companiei şi de la domiciliul angajaţilor. Prin urmare, Megadat.com 
a fost nevoită să ceară amânarea pronunţării unei hotărâri de către Curte privind prejudiciul moral şi material 
cauzat prin încălcarea Articolului 1 Protocol 1 la Convenţie. 
 
Curtea a acordat un termen de 3 luni pentru prezentarea pretenţiilor privind prejudiciul şi cheltuielile de 
judecată.   
 
Reamintim că în 6 octombrie 2003 Companiei Megadat.com SRL, celui mai mare operator internet la acel 
moment, ANRTI i-a declarat licenţa nevalabilă pe motiv că nu ar fi înştiinţat despre schimbarea adresei juridice, 
în pofida faptului că Megadat.com a respectat termenii acordaţi suplimentar de ANRTI pentru a remedia 
omisiunea. La 18 martie 2004 ambasadele SUA, a Regatului Unit, a Franţei, a Germaniei, a Poloniei, a României 
şi a Ungariei, precum şi Consiliul Europei, misiunile FMI şi a Băncii Mondiale în Moldova au făcut publică o 
declaraţie comună prin care îşi exprimau îngrijorarea privind evenimentele desfăşurate în legătură cu închiderea 
companiei Megadat.com. 
 


