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Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la  

modificarea articolului 4 al Legii nr. 393/1999 cu privire la  

Camera de Comerţ şi Industrie 

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

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege cu 

privire la modificarea articolului 4 al Legii nr. 393/1999 cu privire la Camera de 

Comerţ şi Industrie. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei 

și infrastructurii      Serghei Railean 

 

Ministrul justiției      Fadei Nagacevschi 
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                  Aprobat  

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

la proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 4 

al Legii nr. 393/1999 cu privire la Camera de Comerț și Industrie 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 

4 al Legii nr.393/1999 cu privire la Camera de Comerț și Industrie, înaintat cu 

titlu de inițiativă legislativă (nr. 204 din 22 mai 2020) de către dl Alexandru 

Slusari, deputat în Parlament, și comunică următoarele. 

Potrivit notei informative, scopul proiectului de lege rezidă în ajustarea 

cadrului legal la noile prevederi ale legislației civile, inserate în Codul civil prin 

intermediul Legii nr. 133/2018 privind modernizarea acestuia, în temeiul căreia 

conceptul de „forță majoră” a fost substituit cu cel al „impedimentului care 

justifică neexecutarea obligației”.  

În pofida acestor prevederi, termenul „forță majoră” în accepțiunea 

acestuia de până la amendarea Codului civil este reglementat în diverse acte 

normative, inclusiv în art. 4 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 393/1999 cu privire la 

Camera de Comerț și Industrie (în continuare – Legea nr. 393/1999). Or, potrivit 

legii evocate, Camera de Comerț și Industrie stabilește şi confirmă evenimentele 

de forţă majoră în relaţiile dintre subiecţii activităţii de întreprinzător.  

Evocăm că procedura de eliberare a certificatelor de forță majoră este 

reglementată în Regulamentul privind eliberarea certificatului ce atestă 

evenimentul de forță majoră, aprobat prin Decizia Camerei de Comerț și 

Industrie nr. 16/4 din 21 decembrie 2004 (în continuare – Regulamentul privind 

eliberarea certificatului ce atestă evenimentul de forță majoră).  

Adițional, se menționează că odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii 

Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență a apărut 

necesitatea evaluării efectelor juridice produse prin instituirea stării de urgență, 

asupra obligațiilor contractuale comerciale.  

În acest context, autorul proiectului propune ajustarea prevederilor 

enunțate din Legea nr. 393/1999 la terminologia utilizată în Codul civil, cu 

menținerea în continuare a procedurii de eliberare a certificatului respectiv, astfel 

precum aceasta este reglementată în Regulamentul privind eliberarea 

certificatului ce atestă evenimentul de forță majoră.  

Remarcăm că, potrivit art. 903 din Codului civil, neexecutarea unei 

obligații este justificată în măsura în care debitorul demonstrează că aceasta se 

datorează unui impediment justificator, așa cum acesta este reglementat în art. 

904.  

Art. 904 alin. (1) din Codul civil stabilește că „neexecutarea obligației 

debitorului este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara 

controlului debitorului și dacă debitorului nu i se putea cere în mod rezonabil să 
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evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia”. Totodată, 

potrivit alin. (5) al aceluiași articol „debitorul are obligația de a asigura ca 

creditorul să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra 

capacității de a executa, într-un termen rezonabil după ce debitorul a cunoscut 

sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Creditorul are dreptul la despăgubiri 

pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări”. 

Prin urmare, în temeiul prevederilor enunțate, deducem că o circumstanță 

poate fi considerată impediment justificator dacă: 

- era imprevizibilă la încheierea contractului; 

- este în afara controlului debitorului; 

- nu poate fi evitată sau depășită în mod rezonabil; 

- împiedică debitorul să execute obligația în modul corespunzător. 

În același timp, impedimentul trebuie justificat și probat de debitorul care 

se află în imposibilitatea executării unei obligații. 

Remarcăm că, anterior amendamentelor operate în Codul civil, o astfel de 

probă care venea în justificarea evenimentului de forță majoră a fost considerat 

certificatul de forță majoră eliberat de Camera de Comerț și Industrie.  

Astfel, chiar dacă, potrivit unei părți contractuale, a apărut cauza de forță 

majoră care împiedică executarea obligațiilor acesteia conform condițiilor 

convenite, respectivul temei nu putea fi declarat unilateral, ci trebuia confirmat 

de către Camera de Comerț și Industrie. Certificatul respectiv putea fi utilizat în 

calitate de probă în caz de litigiu pentru a exclude răspunderea survenită în 

vederea neexecutării corespunzătoare a obligațiilor (plata dobânzii de întârziere, 

penalității contractuale sau legale, repararea prejudiciului).  

Cu toate acestea, întrebarea care survine și asupra căreia proiectul nu 

propune nicio soluție juridică, este dacă solicitarea unui astfel de certificat este 

necesară în condițiile declarării stării de urgență de către Parlament, în condițiile 

normelor constituționale.  

Starea de urgență declarată și măsurile adoptate de autoritățile publice 

abilitate în acest context reprezintă o situație excepțională, toate acestea nu atrag 

implicit incidența forței majore în raporturile contractuale aflate în derulare, 

contractul având forță obligatorie între părți și în continuare.  

Prin urmare, este inerentă analiza suplimentară a regimului probator în 

situația:  

1) când apare un eveniment enumerat expres de părțile contractante în 

cuprinsul contractului; și  

2) în cazul în care părțile au convenit ca dovada forței majore să fie 

efectuată prin intermediul unui document emis de o terță persoană. 

În prima situație, părțile, prin intermediul contractului, pot defini forța 

majoră prin enumerarea unor evenimente, care pot fi inclusiv altele decât 

elementele caracteristice forței majore. Or, o asemenea enumerare are rolul de a 

stabili o prezumție relativă care operează în favoarea părții care invocă 

intervenția cazului de forță majoră. Respectiva parte are sarcina dovedirii 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311662
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celorlalte aspecte: existența evenimentului și a raportului de cauzalitate între 

eveniment și neexecutarea obligației.  

În situația în care părțile au convenit ca dovada forței majore să fie 

efectuată prin intermediul unui document emis de o terță persoană, se impune 

analiza naturii juridice a înscrisului constatator, precum și a efectelor juridice ale 

acestuia. 

Analiza vizată se întemeiază inclusiv pe atribuțiile actuale ale Camerei de 

Comerț și Industrie de a certifica existența cauzelor de forță majoră și de a 

determina influența acestora asupra executării obligațiilor contractuale, conform 

dispozițiilor art. 4 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 393/1999, în scopul stabilirii 

competenței instanței de judecată de a analiza valabilitatea acestuia, precum și 

posibilitatea de revocare a certificatului de către instituția emitentă, în special în 

situația în care certificatul de forța majoră a intrat în circuitul civil și a produs 

efecte juridice. 

Reliefăm că, potrivit art. 1 din Legea nr. 393/1999, Camera de Comerț și 

Industrie deține statut de organizație nonguvernamentală, autonomă şi 

independentă, care reprezintă interesele în ansamblu ale întreprinzătorilor din 

Republica Moldova. Totodată, stabilind funcția Camerei de Comerț și Industrie 

de confirmare a evenimentelor de forță majoră în relațiile dintre subiecții de 

întreprinzător, se observă că Legea nr. 393/1999 nu prescrie expres nici 

competența Camerei de Comerț și Industrie în vederea eliberării certificatului de 

forță majoră sau a altui act, nici procedura pentru eliberarea certificatelor, 

precum și revocarea acestora, legiuitorul conferindu-i funcții generice privind 

stabilirea şi confirmarea evenimentelor de forţă majoră în relaţiile dintre subiecţii 

activităţii de întreprinzător.  

Absența unor reglementări legale conexe procedurii de emitere a 

certificatului de forță majoră, utilizând metoda interpretării restrictive, poate fi 

interpretată în sensul că legiuitorul nu condiționează validitatea acestor acte de 

modalitatea în care au fost eliberate și referitor la faptul dacă acestea produc 

efecte numai în cadrul raporturilor de drept comercial stabilite între părțile 

contractante.  

Astfel, putem conchide că certificatul de forță majoră, eliberat de Camera 

de Comerț și Industrie în baza împuternicirii acordate expres de părțile 

contractante prin clauza de forță majoră, reprezintă mai mult o opinie a acestei 

instituții cu privire la situația de fapt expusă de către debitor, fiind eliberat în 

baza documentelor doveditoare depuse exclusiv de solicitant.  

În virtutea acestei concluzii, certificatul de forță majoră nu poate avea ca 

efect lipsirea creditorului de dreptul de a cere instanței de judecată constatarea 

unei situații contrare concluziilor expuse în certificat, cu care acesta nu 

rezonează.  

Pe cale de consecință, părțile nu pot conveni ca dovada forței majore și, 

implicit, conformarea la prescripțiile cuprinse în certificatul de forță majoră să se 

realizeze exclusiv în temeiul documentului emis de Camera de Comerț și 
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Industrie, or aceste intenții ar atrage, în mod evident, nulitatea absolută a unei 

asemenea prevederi contractuale. 

În contextul celor expuse, considerăm că în lipsa unui consens al părților 

în sensul abordat ține exclusiv de competența instanței de judecată de a decide 

dacă evenimentul notificat și invocat de către debitor pentru neexecutarea 

corespunzătoare a obligațiilor contractuale, prezintă un impediment justificator și 

probarea acestuia este suficientă. 

Drept urmare, se impune revizuirea conceptuală a proiectului referitor la 

competențele Camerei de Comerț și Industrie de stabilire şi confirmare a 

evenimentelor de forță majoră și statutul/forța juridică a unei astfel de 

confirmări. 

Adițional comunicăm că proiectul necesită a fi definitivat conform 

cerințelor tehnicii legislative, statuate în Legea nr.100/2017 privind actele 

normative. Astfel, din denumirea proiectului se vor exclude referințele la sursa 

publicării legii modificate, precum dispune art.42 din legea citată. 

Din textul art. I se vor exclude cuvintele „și completările” din 

considerentul că, potrivit prevederilor art. 62 din Legea nr. 100/2017, 

modificarea actului normativ constă în schimbarea oficială a textului actului, 

inclusiv a dispozițiilor finale sau tranzitorii, realizată prin modificări, excluderi 

sau completări ale unor părți din text. Astfel, accepțiunea cuvântului 

„modificarea” cuprinde şi completarea actelor normative.  

Cuprinsul art. III poartă un caracter incert în măsura în care nu stabilește 

acțiunile și termenii în interiorul cărora Guvernul va asigura suportul 

metodologic pentru aplicarea modificărilor legislației, precum și esența acestui 

suport.  

În contextul celor expuse supra, inițiativa legislativă nu se susține. 
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