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Cu privire la constatarea consultării independente  

a potențialului fidejusor consumator 

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

 

În temeiul art. 1663 alin. (2) din Codul civil al Republicii Moldova 

(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 66-75, 

art. 132), Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Constatarea faptului că potențialul fidejusor consumator a primit 

consultații independente referitor la contractul de fidejusiune, care cade sub 

incidența art. 1663 alin. (2) din Codul civil al Republicii Moldova, se realizează 

de către creditor în baza certificatului, eliberat ca urmare a consultației oferite în 

modul stabilit de prezenta hotărîre. 

 

2. Potențialul fidejusor consumator poate primi consultații independente 

anterior sau nemijlocit înaintea încheierii contractului de fidejusiune, în măsura 

în care aceasta nu contravine art. 1663 alin. (3) din Codul civil al Republicii 

Moldova. Dacă fidejusiunea se semnează de către un reprezentant împuternicit al 

potențialului fidejusor consumator, reprezentantul trebuie să facă dovada că 

potențialul fidejusor consumator a fost consultat anterior acordării 

împuternicirilor de reprezentare, în modul stabilit de prezenta hotărîre.  

 

3. Pot oferi consultații independente potențialilor fidejusori consumatori, 

fiind interzisă propunerea (sugerarea) consultantului din partea creditorului sau 

debitorului,  următoarele persoane: 

1) notarii; 

2) avocații; 

3) personalul știinţifico-didactic și ştiinţific din învăţămîntul superior, care 

profesează discipline ale dreptului privat în instituțiile de învățămînt superior 

acreditate sau autorizate provizoriu în conformitate cu art. 114 din Codul 

educației al Republicii Moldova nr. 152/2014; 

4) executorii judecătorești. 
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4. Consultantul nu trebuie să acționeze într-o manieră care să afecteze 

caracterul independent al consultației acordate potențialului fidejusor consumator  

și nu poate fi:  

1) debitorul obligației principale; 

2) niciunul dintre creditorii debitorului obligației principale; 

3) persoana afiliată creditorului sau debitorului în sensul art. 203 din 

Codul civil al Republicii Moldova; 

4) persoana care gestionează în prezent dosare, cazuri sau proceduri în 

care creditorul ori debitorul obligației principale sînt părți sau solicitanți. 

 

5. Consultația se oferă în temeiul unui contract încheiat în formă scrisă 

între potențialul fidejusor consumator și consultant. Contractul trebuie să prevadă 

răspunderea consultantului pentru nerespectarea prevederilor prezentei hotărîri. 

În cazul contractului cu titlu oneros, costul consultației se determină conform 

legislației și contractului dintre părți.  

 

6. Consultația se oferă potențialului fidejusor consumator de către un 

consultant independent, în absența creditorului și debitorului, în limba cunoscută 

și pe înțelesul acestuia, conform nivelului său de cunoștințe. Alături de 

potențialul fidejusor consumator pot fi prezente și alte persoane, după caz.  

 

7. Potențialul fidejusor consumator care nu vorbește limba consultantului  

poate fi asistat de un interpret autorizat, ales de el. În cazul în care potențialul 

fidejusor consumator este surd sau nevăzător, se utilizează mijloace 

corespunzătoare de comunicare. 

 

8. Consultantul oferă potențialului fidejusor consumator informații verbale 

(după caz, prin intermediul mijloacelor video) și, în cazul în care convin, în 

formă  scrisă, despre: 

1) efectele generale ale fidejusiunii, inclusiv limitele fidejusiunii, 

întinderea obligaţiilor, posibilitatea subrogării în drepturile creditorului, încetarea 

fidejusiunii; 

2) riscurile la care se expune potenţialul fidejusor consumator, cu 

explicarea dispozițiilor art. 1639-1641 din Codul civil al Republicii Moldova; 

3) posibilitatea asumării fidejusiunii în schimbul unei remunerații; 

4) viciile care pot afecta consimțămîntul potențialului fidejusor 

consumator și remediile legale corespunzătoare; 

5) cel puțin două cazuri din practica judiciară și/sau de executare prin care 

s-a dispus executarea obligațiilor garantate de fidejusor ca urmare a neexecutării 

sau executării defectuoase a obligației de către debitor; 

6) alte informații utile.   

 

9. Consultația poate fi individuală sau în grup. În cazul consultației în 

grup, consultantul este obligat să verifice dacă nu se află într-o situație de 
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incompatibilitate, prevăzută la pct. 4, în raport cu fiecare potențial fidejusor 

consumator care participă la consultația respectivă. 

 

10. Consultantul răspunde la întrebările potențialului fidejusor consumator 

și verifică dacă acestuia îi sunt clare efectele și riscurile contractului de 

fidejusiune și dacă nu îi este afectat consimțămîntul exprimat în acest sens.  

 

11. După finalizarea consultației, consultantul eliberează potențialului 

fidejusor consumator un certificat privind consultația independentă a acestuia, 

conform modelului din anexă. În cazul oferirii în formă scrisă a informațiilor de 

la pct. 8, acestea se anexează la certificat. Certificatul se prezintă de către 

potențialul fidejusor consumator creditorului în vederea certificării primirii 

consultației independente și poate fi utilizat de către potențialul fidejusor 

consumator la încheierea unui număr nelimitat de contracte de fidejusiune. 

 

12. Certificatul este valabil trei ani de la data eliberării sale. 

 

13. Potențialul fidejusor consumator licențiat în drept poate să refuze 

consultația independentă oferită de persoanele prevăzute la pct. 3. Refuzul se 

declară în formă scrisă și exonerează creditorul de obligația prevăzută la 

art. 1663 alin. (2) din Codul civil al Republicii Moldova. 

 

14. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.   

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiţiei      Victoria Iftodi 
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Anexă 
la Hotărîrea Guvernului nr.  

 

 

Certificat privind consultația  

independentă a potențialului fidejusor consumator 

 
 

Prezentul certificat, eliberat de _______________________________________  
                                                (calitatea, conform pct. 3 din  Hotărîrea Guvernului nr. ______ din __________) 

____________________________, confirmă că au fost oferite consultații independente 
(numele și prenumele consultantului) 

_________________________, cu IDNP-ul _________________, în modul stabilit de 
(numele și prenumele potențialului fidejusor consumator) 

Hotărîrea Guvernului nr. _______din ______________cu privire la constatarea 

consultării independente a potențialului fidejusor consumator, despre efectele și 

riscurile contractului de fidejusiune care cade sub incidența art. 1663 alin. (2) din 

Codul civil al Republicii Moldova. 

Certificatul este valabil trei ani de la data eliberării și poate fi utilizat la 

încheierea unui număr nelimitat de contracte de fidejusiune de către potențialul 

fidejusor consumator _____________________________.    
                                      (numele și prenumele potențialului fidejusor consumator)                                                                                                                                     

 

Anexă: 

 
 

Data întocmirii ______________        Semnătura consultantului _________________ 

 

Semnătura potențialului fidejusor consumator*  _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Lipsa semnăturii potențialului fidejusor consumator nu atrage nulitatea prezentului certificat. 



[ .NOTOWFOI^ATI¥Ă:
l a p r o f e m l l b n ă r î r i î G t r v e m ^ e o n s u l t â r i i  

!___ _.. ...........Independenta a potenţialului fidejusor consumator ___  _ _ _  !

I 1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor ia elaborarea proiectului |
I Proiectul Hotărîrii Guvernului cu prî virela constatarea consultării independente 
I a potenţialului fidejusor consumator este elaborat de Ministerul Justiţiei,
I 2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 1
j urmărite ____ _____ ;, . :: ___ : _ - ___________

Scopul proiectului este crearea unui mecanism prin care creditorul să aibă) 
posibilitate de a constata că potenţialul fidejusor a primit consultaţii independente cu \ 
privire la contractul de fidejusiune, doar în cazul în care creditorul cunoaşte sau are j 

| suspiciuni privind existenţa unui risc semnificativ că potenţialul fidejusor nu îşi asumă [
I fidejusiunea în mod liber sau că este informat adecvat. j
j în conformitate cu art. 1663 alin. (2) din Codul civil „în cazul în care creditorul ■
! cunoaşte sau are motive să cunoască faptul că, din cauza unei relaţii de încredere 
: dintre debitor şi fidejusor, există un risc semnificativ că fidejusorul nu îşi asumă 
i fidejusiunea în mod liber sau fiind informat adecvat, creditorul are obligaţia de a 
! constata că fidejusorul a primit consultaţii independente. Modalităţile de a constata că 
fidejusorul a primit consultaţii independente se stabilesc de Guvern."* !

Prin urmare, se impune în sarcina Guvernului de a stabili aceste modalităţi, 
potrivit dispoziţiei citate supra.

Prezentul proiect urmăreşte asigurarea unei garanţii suplimentare pentru protecţia j 
j drepturilor şi intereselor potenţialului fidejusor şi totodată stabileşte cerinţele minime 
: privind informaţiile ce urmează a fi oferite potenţialului fidejusor de către consultant.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Proiectul în cauză vine să elucideze instituţia consultării potenţialului fidejusor j 
consumator ce cade sub incidenţa art. 1663 alin. (2) din Codul civil, adică 
circumstanţele în care impune oferirea unei consultanţe independente potenţialului I 
fidejusor ce derivă dintr-un raport special de încredere dintre debitor şi potenţialul 
fidejusor care trezeşte dubii rezonabile cu privire ia libertatea voinţei ultimului, 

j Astfel, proiectul dat se referă la potenţialii fidejusori în calitatea lor de 
consumatori, or regimul juridic al constatării consultărilor independente pentru ! 
fidejusor este reglementat în Canea a treia, Titlul III, Capitolul XX, secţiunea a 5-a 
Dispoziţii speciale privind garanţiile personale acordate de consumator.

) Pentru a stabili un cadru unic normativ şi a exclude interpretarea contradictorie 
în materie ce ţine de limitele temporale ale consultării independente a potenţialului i 
fidejusor, proiectul stabileşte cert limitele temporale ale acestuia Ia pct. 2, şi anume:

| .] anterior sau nemijlocit înaintea încheierii contractului de fidejusiune, în măsura
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| în care nu contravine art 1663 alin. (3) din Codul civil C Aşadar, termenul prevăzut Ia 
i art. 1663 alin. (3) din Codul civil este un termen pentru deliberare a potenţialului 
fidejusor cu privire la încheierea fidejusiunii ce este condiţionat de consultarea 
independentă a acestuia. Plus la toate, nerespectarea termenului în cauză se va 
răsfrînge asupra potenţialului fidejusor şi asupra creditorului, care vor suporta 
consecinţele respective, per a contraria aceasta reprezintă o garanţie suplimentară 

; oferită creditorului cu privire la faptul că potenţialul fidejusor şi-ar asuma deliberat 
j fidejusiunea şi nu va putea invoca o potenţială viciere a consimţâmîntului.
I Proiectul respectiv reglementează cercul subiecţilor care pot oferi consultaţii 
j potenţialilor fidejusori. Subliniem că atît avocaţii, notarii, cît şi executorii 
j judecătoreşti sunt persoane care practică activitate liber-profesionistă în domeniul 
dreptului care asigură garanţii de profesionalism ţinînd cont de faptul că activitatea lor 

: are tangenţă cu domeniul respectiv, Cu referire la categoria personalului ştiinţifico- 
! didactic şi ştiinţific din învăţămîntul superior care profesează discipline ale dreptului 
| privat în instituţiile de învăţămînt superior acreditate sau autorizate provizoriu în 
| conformitate cu art. 114 din Codul educaţiei, acestea prezintă suficiente garanţii de 
{profesionalism, graţie faptului că profesează discipline conexe domeniului şi au o 
| experienţă teoretică vastă. Ba mai mult, acestea sunt categoriile de persoane care 
asigură procesul de instruire profesională iniţială şi continuă a specialiştilor în 
domeniul dreptului, inclusiv a avocaţilor şi notarilor.

Suplimentar menţionăm că personalului din învăţămîntul superior nu le este 
j  interzisă prestarea serviciilor cu plată, decît în cazul prevăzut la art. 135 alin. (2) din 
Codul educaţiei care prevede că „Personalul didactic, ştiinţifico-didactic ştiinţific 
nu poate presta servicii cu plată copiilor, elevilor, studenţilor cu care interacţUmează 
direct la clasă sau în grupa academică în activitatea didactică

La fel, pornind de la principiul bunei-credinţe, dar şi de diligenţa pe care o are 
fiecare persoană în raport cu obligaţiile impuse de lege, personalul din învăţămîntul 
superior, ca şi avocaţii, executorii judecătoreşti şi notarii vor declara şi efectua plata 
impozitelor pentru serviciile prestate. In  susţinerea poziţiei, menţionăm că art. 13 alin. 
(2) din Codul fiscal, coroborat cu art. 13 alin, (1) lit. b1) şi art. 14 alin. (1) lit. b1) din 
acelaşi cod, instituie regula potrivit căreia subiecţii impunerii sînt obligaţi să declare 
venind brut obţinut din toate sursele,

Totodată, proiectul acordă opţiunea potenţialului fidejusor consumator licenţiat 
în drept să refuze consultaţia independentă şi să semneze în acest sens un refuz,

| exonerînd în acelaşi timp creditorul de la obligaţia prevăzută la art. 1663 alin. (2) din 
Codul civil.

Atragem atenţia că proiectul propune ca excepţie a calităţii de consultant 
debitorul obligaţiei principale, toţi creditorii debitorului obligaţiei principale, precum J 
şi persoana care gestionează în prezent dosare/cazuri/proceduri în care creditorul sau j



[debitorul obligaţiei principale sunt părţi/solicitanţi. Prin această excepţie se urmăreşte i
j excluderea unor potenţiale conflicte de interese care ar apărea între aceste persoane,
indirect interesate de încheierea fldejusiunii şi potenţial fidejusor consumator.

I Ultimul, care cu un înalt grad de probabilitate, nu va cunoaşte de această legătură
I dintre debitor/creditor şi persoana consultantului, motiv pentru care proiectul
: stabileşte această limitare a cercului de persoane care pot oferi consultanţă.
| Semnalăm că este prohibit doar raport juridic dintre consultant -  creditorii
debitorului obligaţiei principale şi consultant -  debitor al obligaţiei principale.*

In acelaşi timp, proiectul prevede şi aspectul eu privire la faptul dacă contractul 
de fidejusiune urmează a 11 semnat de un reprezentant împuternicit din partea 

! potenţialului fidejusor, primul urmează să facă dovada că potenţialul fidejusor a primit 
; consultaţii anterior acordării împuternicirilor de reprezentare din partea unui 
i consultant, ce nu poate fl persoană afiliată creditorului şi/sau debitorului în sensul art.
| 203 din Codul civil. Aici trebuie să punctăm că raţiunea legiuitorului cu privire la | 
j acordarea consultaţiei independente se rezumă la independenţa consultantului faţă de | 
j părţile obligaţiei principale. Prin urmare, cel interesat la consultarea independentă va 
I fi potenţialul fidejusor.
| Cu referire la faptul acordării împuternicirilor de reprezentare ulterior obţinerii 
consultaţiei, proiectul a instituit aceasta condiţie datorită faptul că potenţialul fidejusor 
după obţinerea informaţiilor cu privire la fidejusiune să-şi poată exprima 
consimţămmtui neviciat cu privire la încheierea contractului nemijlocit, per a 
contraria, ar exista riscul ca potenţialul fidejusor urmare a consultaţiei să nu poată 
revoca împuternicirile acordate reprezentantului din motive obiective, în măsura în 
care nu doreşte încheierea fldejusiunii. Subliniem că, prin prisma punctului 4 din 
proiect, consultantului îi revine sarcina de a se abţine de la oferirea consultaţiei dacă 
cl este o persoană afiliată creditorului şi/sau debitorului în sensul art. 203 din Codul 

j civil. Or, finalitatea consultării potenţialului fidejusor se materializează prin eliberarea 
| certificatului de către consultam, care confirmă că potenţialul fidejusor consumator a 
I primit consultaţii independente privitor la fidejusiune in abstracta. \

Ţinînd cont de faptul că norma art. 1663 alin. (2) din Codul civil operează cu ; 
textul „[•■■] creditorul are obligaţia de a constata că fidejusorul a primit consultaţii 
independente” legiuitorul a instituit regula ca fidejusorul in propria persana să fie 
consultat independent, dar nu reprezentantul acestuia. Aceasta se datorează faptului j 

1 că, fidejusiunea este o garanţie personală şi constă în angajamentul pe care şi-l ia 
fidejusorul faţă de creditor de a executa obligaţia dehitorului principal în cazul în care 
ultimul nu o va executa. Astfel, anume potenţialul fidejusor nemijlocit urmează să fie 1 
informat de către un consultant independent cu privire la cele inserate la pct. B din 
proiect ţinînd cont de angajamentele pe care urmează să şt le asume.

Deci, reprezentantului li revine sarcina, 1a încheierea fidejusiunii, să facă dovada ;



că potenţialul fidejusor in propria persona a primit consultaţii independente conform 
modului stabilit de proiect anterior acordării împuternicirilor de reprezentare.

In acest sens, proiectul vine să facă lumină în privinţa constatării consultării 
independente a potenţialului fidejusor consumator, clarificînd şi situaţia cînd 
fidejusiunea urmează a fi încheiată de un reprezentant împuternicit al potenţialului 
fidejusor.

Totodată, proiectul stabileşte categoriile de informaţii ce vor fi furnizate 
potenţialului fidejusor, după cum urmează:

a) efectele generale ale fîdejusiunii, inclusiv limitele fidejusiunii, întinderea 
obligaţiilor, posibilitatea subrogării în drepturile creditorului, încetarea fidejusiunii;

b) riscurile la care se expune potenţialul fidejusor consumator, explicmd 
dispoziţiile art. 1639-1641 din Codul civil;

c) posibilitatea asumării fidejusiunii în schimbul unei remuneraţii;
d) viciile care pot afecta consimţămîntul potenţialului fidejusor consumator şi 

remediile legale corespunzătoare;
e) cel puţin două cazuri din practica judiciară şi/sau dc executare prin care s-a 

dispus executarea obligaţiilor garantate de fidejusor ca urmare a 
neexecutării/executării defectuoase a obligaţiei de către debitor;

f) alte informaţii utile.
Despre conţinutul consultaţiei oferite potenţialului fidejusor atragem atenţia că 

aceasta urmează să îmbrace cel puţin, forma unor explicaţii verbale despre fidejusiune 
în abstract şi trebuie să cuprindă informaţiile menţionate în pct. 8 din proiect. în 
acelaşi timp, nu este exclusă şi situaţia în care consultantul şi potenţialul fidejusor 
convin ca informaţiile ce urmează a fi furnizate să fie prezentate şi în formă scrisă. în 
acest sens, la certificat urmează să fie anexate respectivele informaţii scrise. Ba mai 
mult, pot exista şi cauze în care potenţialul fidejusor va solicita consultaţii în baza 
proiectului viitorului contract de fidejusiune ce urmează a fi încheiat, solicitînd în 
acest sens consultantului o analiză amănunţită a efectelor fidejusiunii şi riscurilor ce 
pot fi identificate în baza reglementărilor acestui contract. Situaţia respectivă se poate 
atribui la pct. 8 lit. f) al proiectului.

Mai mult, din textul pct. 8 al proiectului „informaţii verbale şi, în cazul în care 
convin, informă scrisă” este lăsată o marjă largă de discreţie cu privire la forma în 
care va fi oferită consultaţia, or într-un eventual litigiu privind forma obţinerii 
informaţiilor, sarcina probaţiunii cu privire la insuficienţa consultaţiei, caracterul 
eronat al informaţiei furnizate sau alte aspecte va fi pusă pe seama potenţialului 
fidejusor. însă proiectul urmează ideea ca informaţia ce trebuie furnizată de consultant 
potenţialului fidejusor să se ofere verbal, explicit, clar şi în limba cunoscută şi pe 
înţelesul acestuia conform nivelului său de cunoştinţe şi numai dacă vor conveni între 
ei cu privire la forma scrisă a informaţiilor oferite, atunci aceasta va fi oferită şi în 
formă scrisă.
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Cu referire Ia pîrghiile de executare ale pct. 8 lit. b) din proiect de către 
consultant, subliniem că acestuia îi revine sarcina de a explica posibilele riscuri la care 
se poate expune potenţialul fidejusor, racordîndu-le la dispoziţiile art. 1639-1641 din 
Codul civil* Nu este exclusă şi situaţia cînd consultantului îi sunt cunoscute şi/sau 
prezentate informaţii cu privire la situaţia financiară a debitorului, şi în acest caz, 
consultantul urmează să expună posibilele riscuri ale potenţialului fidejusor prin 
ajustarea lor la situaţia financiară a debitorului şi în acelaşi timp să le raporteze la 
dispoziţiile art. 1639-1641 din Codul civil,

în partea ce ţine de oferirea informaţiilor a cel puţin două cazuri din practica 
judiciară şi/sau de executare prin care s-a dispus executarea obligaţiilor garantate de 
fidejusor ca urmare a neexecutării/executării defectuoase a obligaţiei de către debitor 
{pct,8 Iii. j) al proiectului), remarcăm faptul că în practica judiciară (instanţele de 
judecată de toate nivelele), dar şi în cadrul dosarelor gestionate de executori 
judecătoreşti, se regăsesc o mulţime de cauze în acest sens, totodată constituind şi 
surse oficiale. Respectiv, consultantul urmează doar să selecteze unele hotărîri 
judecătoreşti sau dosare de executare silită care au ca obiect examinarea executării 
obligaţiilor garantate de fidejusor prin contractul de fidejusiune şi să expună succint 
care au fost consecinţele fidejusiunii şi măsurile care urmau să fie întreprinse de 
fidejusor în cazul în care debitorul nu a executat obligaţia principală.

Prevederile de la pct. 8 din proiect cu privire Ia conţinutul consultaţiei sunt 
oportune, utile şi indispensabile pentru oferirea unui cadru cert de desfăşurare a 
consultaţiei.

Atragem atenţia că în corespundere cu pct. 9 al proiectului, oferirea consultaţiei 
poate avea loc atît individual cît şi în grup. Astfel, nu este exclus şi faptul cînd 
consultantul îşi va stabili un orar al cursurilor cu privire la oferirea informaţiilor 
referitor Ia fidejusiune, întrucît potenţialii fidejuşori să aibă posibilitatea să asiste la 
aceste consultaţii a priori încheierii viitorului contract de fidejusiune. în acest ultim 
caz, consultantul are obligaţia de a verifica dacă el nu se află într-o situaţie de 
incompatibilitate raportat Ia fiecare potenţial fidejusor consumator care participă la 
consultaţia în grup. Deci, în cazul în care potenţialul fidejusor va suporta anumite 
prejudicii ca urmare a nerespectării acestei obligaţii din partea consultantului, acesta 
va putea pretinde repararea prejudiciului pe calea unei acţiuni civile.

în altă ordine de idei subliniem că proiectul stabileşte forma scrisă a contractului 
de prestări servicii dintre consultant şi potenţialul fidejusor pentru a asigura garanţia 
asumării răspunderii consultantului pentru nerespectarea dispoziţiilor inserate în 
proiect. în acelaşi timp, proiectul nu stipulează imperativ caracterul oneros al 
contractului, or textul de la pct. 5 al proiectului ,Jn cazul contractului cu titlul 
oneros, costul consultaţiei se determină conform legislaţiei şi contractului dintre 
părţi." lasă loc pentru negociere părţilor în vederea stabilirii caracterului gratuit sau
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oneros al contractului, precum şi costul consultaţiei, după caz.
La fel, nu este exclus şi faptul că potenţialului fidejusor consumator îi va fi 

oferită consultaţie gratuită din partea unor persoane cu care se află în grad de rudenie, 
altele decît cele ce cad sub incidenţa art. 203 din Codul civil şi se încadrează în 
categoria subiecţilor ce pot oferi consultaţii.

Nerespectarea formei contractului dintre consultant şi potenţialul fidejusor nu 
duce la nulitatea certificatului eliberat ca urmare a consultaţiei, aplicîndu-se în acest 
sens sancţiunile pentru nerespectarea formei scrise a actului juridic prevăzut la art. 
322 din Codul civil.

A

In acelaşi timp, proiectul stabileşte că certificatul eliberat în urma consultaţiei va 
putea fi utilizat la încheierea unui număr nelimitat de contracte de fidejusiune de către 
potenţialul fidejusor consumator. Subliniem că acest fapt se reduce la aceea că odată 
ce potenţialul fidejusor a fost consultat în abstract cu privire la contractul de 
fidejusiune, se prezumă că acestuia îi sunt clare efectele fidejusiunii şi riscurile la care 
se poate expune semnînd un astfel de contract, chiar şi în situaţia în care consultaţia 
potenţialului fidejusor va avea loc şi prin prisma unui proiect al viitorului contract de 
fidejusiune, or consultantul, după oferirea informaţiilor în baza pct. 8 din proiect, are 
sarcina să ajusteze informaţiile despre fidejusiune in concreta la proiectul viitorului 
contract de fidejusiune.

în partea ce ţine de faptul că lipsa semnăturii potenţialului fidejusor consumator 
nu atrage nulitatea certificatului, menţionăm că semnătura respectivă poate certifica 
doar faptul că el a fost prezent la data întocmirii certificatului şi nu atestă cu 
certitudine că el efectiv a primit consultanţă şi a înţeles conţinutul ei pentru a asocia 
imperativ valabilitatea certificatului cu semnătura potenţialului fidejusor.

Certificatul însuşi reprezintă un act emis în vederea adeveririi unui fapt juridic şi 
nu necesită o confirmare/aprobare suplimentară din partea beneficiarului şi cu atît mai 
mult că proiectul în integralitatea sa asigură suficiente garanţii pentru evitarea 
caracterului fictiv al consultaţiei.

Raţiunea stabilirii unui termen de valabilitate a certificatului se datorează 
faptului că memoria umană este un proces psihic de procesare a informaţiilor care 
constă inter alia în reproducerea cunoştinţelor din trecut. Astfel, depozitarea în 
memorie are, în general, o capacitate strict limitată şi de durată, ceea ce înseamnă că 
informaţiile nu sunt păstrate pe termen nelimitat şi pot fi reproduse doar dacă sunt 
repetate la anumite intervale de timp. Din aceste considerente, extinderea nelimitată a 
termenului de valabilitate a certificatului nu este recomandabilă şi termenul de 3 ani 
pentru certificatul eliberat ca urmare a consultaţiei oferite potenţialului fidejusor poate 
fi considerat un termen rezonabil pentru încheierea contractelor de fidejusiune, fiind 
echivalat cu termenul general de prescripţie extinctivă.

Totodată, stabilirea valabilităţii certificatului pe un termen egal cu cel al
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| primului contract de fidejusiune pentru care se solicită consultanţa, nu se justifici dat 
fiind faptul că acesta vine să certifice o consultaţie abstractă cu privire la fidejusiune 
şi se eliberează pentru încheierea unui număr nelimitat de fidejusiune, astfel încît 
legarea valabilităţii certificatului de termenul primului dintre aceste contracte este j 
irelevant.

Mai mult ca ntlt, verificarea realizării consultării respective este condiţionată de 
aprecierea creditorului cu privire la raportul dintre debitor-potenţial fidejusor şi 
caracterul informat al consimţămîntului potenţialului fidejusor* Din aceste motive, 
consultanţa nu poate fi considerată ea o condiţie obligatorie ad vaiiditatem a 
contractului de fidejusiune, de unde rezultă că existenţa certificatului reprezintă o 
condiţie accesorie*

Prin urmare, termenul certificatului nu este condiţionat de termenele contractului 
de fidejusiune sau a altor acte subsecvente încheierii acestuia, inclusiv şi a actelor de 
modificare a clauzelor contractuale.
4. Fundamentarea economico-flnahciară
Implementarea prezentului proiect nu necesită cheltuieli financiare din bugetul de stat. 
5« Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare ________ _ _
Urmare aprobării hotăririi Guvernului nu va 
normative.

ii necesară modificarea altor acte

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
[n scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 

privind transparenţa în procesul decizional, proiectul Hotăririi Guvernului a fost plasat 
pe pagina web a Ministerului Justiţiei (direetoriul „Transparenţa decizională”, 
compartimentul „Proiecte de acte normative remise spre coordonare’").

Totodată, proiectul a fost remis spre avizare Ministerului Economiei şi 
Infrastructurii, Curţii Supreme de Justiţie, Băncii Naţionale a Moldovei, Camerei 
Notariale, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Camerei de Comerţ şi Industriei, 
Universităţii de Stat din Moldova. Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, 
Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, Asociaţiei 
Băncilor din Moldova, Uniunii Avocaţilor din Moldova, Camerei de Comerţ 
Americane din Moldova.

Şi-au expus opinia prin aviz, cu unele obiecţii şi propuneri: Comisia Naţională a 
Pieţei Financiare, Asociaţia Băncilor din Moldova, Uniunea Avocaţilor din Moldova, 
Camera de Comerţ Americană din Moldova şi Banca Naţională a Moldovei {obiecţiile 
şi propunerile au fost analizate detaliat în sinteza care se anexează la proiect, Curtea ( 
Supremă de Justiţie şi Ministerul Economiei şi Infrastructurii {au susţinut proiectul j 
fără obiecţii şi propuneri). [

Celelalte autorităţi nu şi-au exprimat opinia m privinţa proiectului propus spre
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avizare*
7. Constatările expertizei anticorupţie
întru respectarea dispoziţiilor art. 34 alin. ( î ) din Legea nr. 100/2017, Cancelaria 

de Stat prin scrisoarea nr, 18-23-1283 din 28 februarie 2019, a remis spre expertizare 
concomitent cu consultările publice proiectul actului normativ.

Prin scrisoarea nr. 06/2-1445 din 11 martie 2019, Centrul Naţional Anticorupţie 
a refuzat efectuarea expertizei anticorupţie. invocînd prevederile art, 28 alin. (4) din 
Legea nr. 82/2017.

Nu pot fi reţinute argumentele invocate de Centrul Naţional Anticorupţie, 
îmrucît Legea nr. 100/2017 este una specială în raport cu Legea nr. 82/2017, iar în 
conformitate cu art. 1 din Legea nr. 100/2017, prezenta lege stabileşte categoriile şi 
ierarhia actelor normative, principiile şi etapele legiferării, etapele şi regulile 
elaborării proiectelor actelor normative, cerinţele ele bază faţă de structura şi 
conţinutul actului normativ, reguli privind intrarea în vigoare şi abrogarea actului 
normativ, privind evidenţa şi sistematizarea actelor normative, procedeele tehnice 
aplicabile actelor normative, precum şi reguli privind interpretarea, monitorizarea 
implementării prevederilor şi reexaminarea actului normativ.

Ba mai mult, în conformitate cu art. 5 alin. (3) din Legea nr. 100/2017, normele 
juridice speciale sînt aplicabile hi exclusivitate anumitor categorii de raporturi 
sociale sau subiecţi strict determinaţi. In caz de divergenţa intre o normă generală şi \ 
o norma specială, care se conţin in acte normative de acelaşi nivel, se aplică norma 
specială. Prin urmare. Centrul Naţional Anticorupţie urma să prezinte raportul de 
expertiză anticorupţie în termenul stabilit de Cancelaria de Stat, fapt omis de aceştia.

fie.Ministru Victoria IFTODl
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