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Cu privire la modificarea punctului 42 din Regulamentul privind 

compensarea și asistența pasagerilor în eventualitatea refuzului la 

îmbarcare și anulării sau întîrzierii prelungite a zborurilor  

-------------------------------------------------------------- 

 

 

          În temeiul art.4 alin. (2) din Legea aviaţiei civile nr. 1237/1997 (republicată 

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.98-99, art. 292), Legii 

nr.105/2003 privind protecţia consumatorilor (republicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2011, nr.176-181, art. 513), art. CX alin. (3) din Legea 

nr. 185/2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.371-382, art. 632) și al Hotărîrii 

Parlamentului nr. 189/2017 pentru aprobarea listei ministerelor (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2017, nr.265-273, art. 444), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

          La punctul 42 din Regulamentul privind compensarea și asistența 

pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întîrzierii 

prelungite a zborurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 836/2012 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 237-241, art. 902), sintagma 

„Agenția pentru Protecția Consumatorilor” se substituie cu sintagma „Autoritatea 

Aeronautică Civilă”. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Chiril Gaburici  

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărârii Guvernului „cu privire la modificarea Regulamentului privind 

compensarea şi asistenţa pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau 
întârzierii prelungite a zborurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 836/2012”

I. Condiţiile şi scopul ce au impus elaborarea proiectului
Prezentul proiect este elaborat în scopul executării prevederilor alin. (3) art. CX din 

Legea nr. 185/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, prin care au 
fost transferate atribuţiile privind controlul respectării prevederilor legislaţiei cu privire la 
protecţia consumatorilor în partea ce ţine de calitatea serviciilor prestate de aviaţia civilă, 
inclusiv protecţia consumatorilor în domeniul transportului aeronautic, în condiţiile 
prevederilor art.28 al in.(2) lit. c) din Legea privind protecţia consumatorilor nr. 105- 
XV/2003.

In acest sens, având în vedere faptul că în conformitate cu prevederile Legii privind 
protecţia consumatorilor nr. 105-XV/2003 atribuţiile privind protecţia dreptului 
consumatorilor în domeniul transportului aerian au fost transferate de la Agenţia pentru 
protecţia Consumatorilor la organul de stat abilitat cu funcţii de control al transportului 
aeronautic, implicit la Autoritatea Aeronautică Civilă, considerăm oportună uniformizarea 
prevederilor Regulamentului privind compensarea şi asistenţa pasagerilor în eventualitatea 
refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor cu prevederile Legii 
privind protecţia consumatorilor. Uniformizarea prevederilor actelor normative menţionate 
supra va evita existenţa unor prevederi contradictorii în cadrul normativ aferent protecţiei 
consumatorilor din transportul aerian, ceea ce în rezultat va evita posibilitatea 
interpretărilor duplicitare din partea subiecţilor interesaţi în aceste sens şi respectiv nu ar 
pune în pericol consumatorul, care în raport cu operatorii aerieni este dezavantajat prin 
prisma principiului "egalităţii armelor”, raportul dintre aceştia fiind imposibil de 
catalogat drept raport juridic "pe picior de egalitate ",

De asemenea, evitarea contradicţiei legislative menţionate este necesară şi în 
contextul uniformizării cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra 
activităţii de întreprinzător, care de asemenea stabileşte expres Autoritatea Aeronautică 
Civilă drept instituţia statului competentă de asigurarea protecţiei consumatorilor în 
transportul aerian.

Totodată, în conformitate cu prevederile Hotărârii Parlamentului nr. 189/2017 
pentru aprobarea listei ministerelor, considerăm necesară adaptarea prevederilor Hotărârii 
de Guvern propuse spre modificare şi respectiv înlocuirea Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilor cu Ministerul Economiei şi Infrastructurii.__ ___________ ____

II. Principalele prevederi ale proiectului
Prezentul proiect nu aduce careva modificări conceptuale şi de conţinut la actul normativ 
pc care îl modific a. ____________________ _______ _________________________

III. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea acestui proiect nu necesită alocarea resurselor financiare suplimentare 

de la bugetul de stat.
IV. Acţiuni ce urmează a fi întreprinse în baza actului normativ
Nu sunt prevăzute careva acţiuni de implementare.
V. Avizarea şi consultarea proiectului



i

Proiectul este consultat şi avizat cu instituţiile publice de resort în conformitate cu 
prevederile Legii nr,3l7-XW privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi 
ale administraţiei publice centrale şi locale*

In cadrul procesului de consultare şi avizare se propune implicarea autorităţilor 
publice şi instituţiilor interesate (Cancelaria de Stat, Centrul Naţional Anticorupţie şi 
Ministerul Justiţiei, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului).

In scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul 
decizional, proiectul poate fi accesat pe pagina web oficială a Ministerului Economiei şi 
Infrastructurii (compartimentul „ Transparenţa”, directoriul Transparenţă 
decizională/Anunfitri privind consultările publice”), şi pe portalul guvernamental 
particip, gov.md.

Ministru Chirii GABÜRICI


	Hotarire.pdf
	Nota.pdf



