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AMENDAMENT
la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative
(nr.393 din 14.12.2021)
În temeiul prevederilor art.59 din Regulamentul Parlamentului aprobat prin
Legea nr.797/1996, propun următorul amendament asupra proiectului de lege
pentru modificarea unor acte normative:
1. Art.I
art.4 textul ,,la aliniatul (2) litera c) după textul „(cu caractere aldine” se
completează cu textul „mărimea literelor și cifrelor fiind cu cel puțin de trei ori mai
mare decât mărimea literelor și cifrelor informației specificate în aliniatul (2) litera
a)” se va substitui cu textul:
,,1.La articolul 4 alin.(2):
în partea introductivă după cuvintele ,,aceeași dimensiune’’ se introduce
textul ,,cu excepția informației prevăzute la lit.c)’’
lit.c) va avea următorul cuprins:
„c) dobânda anuală efectivă, care se indică în mod evidențiat (cu caractere
aldine) dimensiunea literelor și a cifrelor fiind de minimum trei ori mai mare decât
dimensiunea literelor și a cifrelor utilizate pentru celelalte informații standard;’’
art.13 se completează cu textul:
,,la litera a) textul ,,dobânda va fi compusă dintr-un indice de referință, stabilit
conform metodologiei Băncii Naționale a Moldovei” se substituie cu textul
,,dobânda va fi compusă din rata medie a dobânzilor aferente soldurilor depozitelor
cu termen de la un 1 până la 2 ani pe sectorul bancar, calculat conform
metodologiei aprobate de Banca Națională a Moldovei”
art.13 lit.d) după textul ,,3 salarii medii lunare pe economie’’ se completează
cu textul ,,la data încheierii contractului de credit’’.

Republica Moldova, MD-2004, Chişinău
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 105

info@parlament.md
www.parlament.md

textul ,, Articolul 15 la aliniatul (7) textul „50 de mii de lei” se substituie cu
„10 salarii medii lunare pe economie” se va exclude.
2. Art. II se va expune într-o redacție nouă, cu următorul cuprins:
,,Art.II.- La articolul 735 din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002
(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.66–75, art.132),
alineatul (2) va avea următorul cuprins ”(2) Nu se admite interzicerea contractuală
a constituirii gajului următor, dacă aceasta nu este interzisă de lege. Rangul de
prioritate al garanțiilor este determinat în conformitate cu dispozițiile art.736.”
3. Art.III din proiectul de lege se exclude.
4. Dispozițiile finale se vor expune într-un articol separat cu următorul
cuprins:
Art. III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.
(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va
aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta.
Argumentare:
Prezentul amendament vine să ajusteze prevederile proiectului de lege pentru
modificarea unor acte normative (nr.393 din 14.12.2021) și să înlăture deficiențele
enunțate în cadrul consultărilor publice și avizelor expediate. În așa fel, pentru
fiecare modificare expunerile vor fi separate.
1) La Art. I, modificările propuse în legea 202/2013 privind contractele de
credit pentru consumatori iau în considerare [1] aspectele tehnicii
legislative necesare ce vizează acordarea statului de derogare de la
standardele de informare a dobânzii anuale efective, [2] modifică indicele
de referință în așa fel încât aceasta să ia în calcul costul mediu de creditare
pe sectorul bancar (rata media a dobâzilor aferente soldurilor depozitelor)
și [3] clarifică modul de calcul a salariilor medii lunare pe economie.
2) În cadrul consultărilor publice pe subiectul riscurilor asociate gajării
ulteriorare, s-a constatat că redacția veche nu expune expres condițiile de
interzicere contractuală a gajării ulterioare decât în cazurile în care lege
interzice aceasta. În așa fel, redacția nouă propune, în virtutea analizelor
de risc considerate, ca gajarea ulterioară să nu fie interzisă contractual, cu
excepția cazurilor în care legea indică expres aceasta.
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