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Proiect
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Articolul 720 din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV
din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.
661), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la alineatul (1) cuvintele „ , precum şi prevederile art. 718 şi 719” se
exclud;
alineatul (3) se exclude;
alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
„(4) Prevederile art. 715 – 719 nu se aplică în cazul contractelor încheiate
între comercianţi şi consumatori.
(5) Dispoziţiile prezentului capitol se aplică contractelor încheiate cu
consumatorii în măsura în care nu contravin prevederilor Legii speciale şi în
contextul prevederilor alin.(4) al prezentului articol, şi nu se aplică în cazul
contractelor ce ţin de domeniul dreptului muncii, moştenirii, familiei şi
societăţilor comerciale”.
Art. II. – Articolul 4 din Legea nr.105-XV din 13 martie 2003 privind
protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.
126-131, art. 507), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul
cuprins:
„Articolul 4. Clauze abuzive
În conformitate cu prevederile Legii privind clauzele abuzive în
contractele încheiate cu consumatorii, se interzice comercianţilor de a include
clauze abuzive în aceste contracte”.
Art. III. – Articolul 245 din Codul de procedură civilă al Republicii
Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2003, nr. 111-115, art. 451), cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. Se completează cu alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) Dispozitivul hotărîrii în litigiul intentat în vederea declarării
caracterului abuziv al unor clauze contractuale, elaborate pentru uz general, va
stabili nulitatea acestor clauze, obligaţia comerciantului de a le exclude din
contractul în cauză, obligaţia de a exclude aceste clauze din contractele cu
acelaşi obiect, încheiate cu alţi consumatori, şi care sînt în vigoare la momentul
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pronunţării hotărîrii, precum şi interdicţia comerciantului de a include astfel de
clauze în alte contracte cu acelaşi obiect, care urmează a fi încheiate cu
consumatorii”;
2. Alineatul unic devine alineatul (1).
Art. IV. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din
24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6, art.
15), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum
urmează:
1. La articolul 32, alineatul (2) se completează cu o nouă literă, i), cu
următorul cuprins:
„i) încetarea şi/sau interzicerea utilizării practicilor comerciale incorecte”.
2. La articolul 344, alineatul (3) se completează cu o nouă literă, d), cu
următorul cuprins:
„d) neprezentarea de către comerciant, la solicitarea consumatorului, a
unui exemplar de pe contractul cu clauze contractuale standard pe care-l propune
se sancţionează cu amendă de la 50 la 75 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi
convenţionale aplicată persoanei juridice”.
Preşedintele Parlamentului
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NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de
Lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative”
1. Temei pentru elaborare
Aducerea în concordanţă a legislaţiei în vigoare cu cerinţele prevăzute în proiectul de
Lege privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.
2. Scopul elaborării
Dezvoltarea cadrului legal în domeniul protecţiei consumatorilor .
3. Generalităţi
Proiectul legii prevede modificarea unor acte legislative (Codului Civil al Republicii
Moldova, nr. 1107-XV din 06 iunie 2002 (Monitorul Oficial, 2002, nr.82-86, art. 661),
Legii privind protecţia consumatorilor nr.105-XV din 13 martie 2003 (Monitorul
Oficial, 2003, nr. 126-131, art. 507), Codului de Procedură Civilă nr. 225-XV din 30
mai 2003 (Monitorul Oficial, 2003, nr. 111-115, art. 451) şi a Codului Contravenţional
nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial, 2009, nr. 3-6, art. 15).
4. Esenţa proiectului
Proiectul a fost elaborat urmare necesităţii de a aduce în concordanţă prevederile
legilor existente cu cerinţele prevăzute de proiectul legii privind clauzele abusive în
contractele încheiate cu consumatorii.
La art. I. Pentru a exclude dublările şi divergenţele de prevederi din proiectul legii
privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii şi respectiv Codul
Civil, se propune excluderea alin. (3) şi modificarea alin. (4) ale art. 720 din Codul
Civil.
La art. II. Articolul 4 al Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia
consumatorilor se modifică şi va conţine doar cerinţe generale privind interzicerea
clauzelor abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.
La art. III. Articolul 245 al Codului de Procedură Civilă se completează cu dispoziţiile
care se referă la procedura declarării nulităţii clauzelor abuzive.
La art. IV. În scopul asigurării cadrului legal în partea ce ţine de executarea legii
privind clauzele abusive în contracte, se propune completarea Codului Contravenţional
al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 la art. 344, aliniatul (3) cu o
nouă literă e) ce stabileşte sancţiunea pentru nerespectarea legii privind clauzele
abuzive în contracte.
5. Măsuri instituţionale şi organizaţionale pe care le implică actul elaborat
Proiectul a fost discutat în cadrul consultărilor organizate pe marginea proiectului
legii privind clauzele abuzive în contracte. Proiectul de lege a fost examinat şi
acceptat în cadrul şedinţei Grupului de Lucru pentru reglementarea activităţii de
întreprinzător (procesului verbal nr. 20 din 13.07.11).
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