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Sinteza obiecțiilor și propunerilor  

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la  

constatarea consultării independente a potențialului fidejusor consumator 

 

Nr. Autoritatea emitentă Obiecțiile și propunerile prezentate Opinia Ministerului Justiției 

1. Uniunea Avocaților din 

Republica Moldova 

1. Reieşind din prevederile art. 1178
1
 [art. 1663 după 

republicare – n.a.] alin. (2) din Codul civil, 

necesitatea obţinerii unei consultări independente 

apare doar în cazul existenţei „unei relaţii de 

încredere dintre debitor şi fidejusor”, astfel nici legea 

şi nici proiectul propus nu explică care ar fi aceste 

situaţii, prin urmare lipsa unor precizări în domeniu 

va duce la aplicarea excesivă a consultărilor 

independente sau din contra, va neglija dispoziţiile 

respective. 

Nu se acceptă 

1. Consultarea potențialului fidejusor consumator 

prevăzută la art. 1663 alin. (2) din Codul civil are 

loc doar dacă creditorul anticipează existența unui 

risc semnificativ că potențialul fidejusor nu își 

asumă fidejusiunea în mod liber sau că este 

informat adecvat din cauza relațiilor de încredere 

dintre debitor și potențialul fidejusor. 

Circumstanțele care impun oferirea unei 

consultanțe independente în persoana potențialului 

fidejusor este una subiectivă și derivă dintr-un 

raport special de încredere dintre debitor și 

potențialul fidejusor consumator care trezește dubii 

rezonabile cu privire la libertatea voinței ultimului. 

2. Excluderea lit. c) pct. 3 din proiect deoarece 

primele două categorii includ reprezentanţi ai unor 

profesii liberale care au o formă organizatorico-

juridică de exercitare a profesiei şi corespunzător 

prestează servicii juridice pentru calitatea cărora îşi 

asumă responsabilităţi, inclusiv poate fi obligat la 

plata prejudiciilor cauzate, precum şi asigură o 

raportare fiscală a veniturilor pentru serviciile 

prestate, pe când admiţând „cadrele didactice care 

profesează discipline ale dreptului privat” să 

desfăşoare activităţi comerciale (remunerate) de 

acordare a asistenţei juridice, se creează posibilitatea 

eschivării de la declararea şi plata impozitelor pentru 

serviciile prestate. în aceste condiţii, cadrele 

didactice care profesează discipline ale dreptului 

privat, precum şi alte persoane licenţiate în drept 

Nu se acceptă 

2. Propunerea respectivă promovează un interes 

corporatist care ar limita nejustificat cercul 

subiecților care pot oferi consultații independente. 

Categoria dată de persoane prezintă suficiente 

garanții de profesionalism în domeniul dat, grație 

faptului că profesează discipline conexe 

domeniului dat și au o experiență teoretică vastă. 

Ba mai mult, acestea sunt categoriile de persoane 

care asigură procesul de instruire profesională 

inițială și continuă, inclusiv a avocaților și 

notarilor. 

În partea ce ține de eschivarea cadrelor 

didactice de la declararea şi plata impozitelor 

pentru serviciile prestate menționăm că, art. 13 

alin. (2) din Codul fiscal, coroborat cu art. 13 alin. 
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(cum ar fi de exemplu judecătorii, consilierii juridici, 

etc.) care au o experienţă suficientă în domeniu pot fi 

admise pentru efectuarea consultărilor independente, 

fără a primi remuneraţie, pentru consultarea unor 

persoane cu care se află în grad de rudenie, până la 

gradul IV inclusiv. 

(1) lit. b
1
) și art. 14 alin. (1) lit. b

1
) din același cod, 

instituie regula potrivit căreia subiecţii impunerii 

sînt obligaţi să declare venitul brut obţinut din 

toate sursele. Mai mult ca atît, nu identificăm o 

diferență obiectivă dintre situația avocaților și 

notarilor pe de o parte și situația profesorilor pe de 

altă parte. 

Din pct. 5 al proiectului nu reiese cert că 

acordarea consultației va fi obligatorie oneroasă, 

acest aspect stă la latitudinea părților. Însă 

contractul urmează să cuprindă exigența 

răspunderii consultantului. Astfel, nu este exclus și 

faptul că potențialului fidejusor consumator îi va fi 

oferită consultație gratuită din partea unor persoane 

cu care se află în grad de rudenie. 

2. Comisia Națională a Pieții 

Financiare 

3. În contextul republicării Codului civil, urmează a 

fi revizuit temeiul proiectului, or, norma din art. 

1178
1
 (potrivit Legii nr. 133/2018) se regăseşte la art. 

1663 din Codul civil republicat. 

Se acceptă 

3. Referințele la articolele Codului civil din proiect 

vor fi ajustate conform numerotației după 

republicare. 

4. Drept notă cu caracter general, considerăm oportun 

a puncta faptul că norma Codului civil nu se referă la 

o categorie restrânsă de fidejusori, iar proiectul 

stabileşte regimul juridic al constatării consultărilor 

independente pentru fidejusorul atribuindu-i calitatea 

de consumator. Astfel, se impune operarea în proiect 

cu terminologia regăsită în Codul civil şi nemijlocit 

în limitele stabilite de acesta. 

Nu se acceptă 

4. Regimul juridic al constatării consultărilor 

independente pentru fidejusor este reglementat în 

Cartea a treia, Titlul III, Capitolul XX, secțiunea a 

5-a Dispoziții speciale privind garanțiile personale 

acordate de consumator. Astfel, proiectul în cauză 

se referă la potențialii fidejusori în calitatea lor de 

consumatori, or conform art. 1662 alin. (1) din 

Codul civil, orice garanție personală acordată de 

către un garant consumator în folosul unui 

creditor profesionist este supusă dispozițiilor 

prezentei secțiuni și, în completare, dispozițiilor 

secțiunilor 1, a 2-a și a 4-a. 
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5. Pct. 2 din proiect, stabileşte limitele temporale ale 

consultării independente, acestea fiind: „anterior sau 

nemijlocit înaintea încheierii contractului de 

fidejusiune”, ceea ce nu se corelează cu art. 1663 

alin. (3) din Codul civil, care stabileşte expres, pentru 

obţinerea consultaţiilor independente, un termen de 

„cel puţin 5 zile înainte de data semnării ofertei de 

fidejusiune sau a fidejusiunii”. Reieşind din cele 

expuse, considerăm oportun stabilirea unui cadru 

normativ unic pentru a exclude interpretarea 

contradictorie în materie ce ţine de limitele temporale 

ale consultării independente a fidejusorului. 

Se acceptă 

5. Pct. 2 prima propoziție al proiectului va avea 

următorul cuprins: „Potențialul fidejusor 

consumator poate primi consultații independente 

anterior sau nemijlocit înaintea încheierii 

contractului de fidejusiune, în măsura în care nu 

contravine art. 1663 alin. (3) din Codul civil.” 

Ca argumente suplimentare menționăm că 

termenul prevăzut la art. 1663 alin. (3) din Codul 

civil este un termen pentru deliberare a 

potențialului fidejusor cu privire la încheierea 

fidejusiunii ce este condiționat de consultarea 

independentă a acestuia. Plus la toate, 

nerespectarea termenului în cauză se va  răsfrînge 

asupra potențialului fidejusor și asupra creditorului, 

care vor suporta consecințele respective, per a 

contrario aceasta reprezintă o garanție 

suplimentară oferită creditorului cu privire la faptul 

că potențialul fidejusor și-ar asuma deliberat 

fidejusiunea și nu va putea invoca o potențială 

viciere a consimțămîntului. 

6. Cu referire la pct. 3 din Proiect, opinăm că 

calitatea persoanelor investite cu dreptul de a oferi 

consultaţii independente potenţialilor fidejusori 

necesită a fi revizuită prin prisma faptului că 

respectivele trebuie să deţină cunoştinţe teoretice şi 

practice aprofundate în domeniul fidejusiunii şi 

nemijlocit încheierii contractelor de credit. 

Propunerea derivă din prevederile pct. 8 din Proiect, 

care statuează obligaţia de a prezenta consultantului, 

proiectele contractelor dintre creditor şi debitor, 

precum şi dintre creditor cu potenţialul fidejusor. 

Astfel, se prezumă, că prezentarea proiectelor 

nominalizate au drept scop analiza în vederea 

informării fidejusorului, inclusiv, privind potenţialele 

  Se acceptă parțial 

6. Ca urmare a examinării avizelor asupra 

proiectului, pct. 8 a fost exclus. 

În partea ce ține de profesorii din învățămîntul 

superior, a se vedea opinia Ministerului Justiției de 

la pct. 2. 

Cu referire la ceilalți subiecți care pot oferi 

consultații independente potențialului fidejusor 

consumator subliniem că atît avocații cît și notarii 

sunt persoane care practică activitate liber-

profesionistă în domeniul dreptului care oferă 

garanții suficiente cu privire la profesionalism în 

domeniul respectiv. 

Mai mult, consultația oferită are o conotație in 
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riscuri. Mai mult, nu este clar cui îi este atribuită 

obligaţia prezentării actelor respective şi nici 

obligaţia corelativă a celorlalte părţi ale raportului 

juridic, de a pune la dispoziţia fidejusorului 

respectivele proiecte de contracte. 

abstracto cu privire la efectele fidejusiunii și 

riscurile posibile pe care și le poate asuma 

potențialul fidejusor prin încheierea contractului de 

fidejusiune. 

Totodată, pot exista și cauze în care potențialul 

fidejusor va solicita consultații în baza proiectului 

viitorului contract de fidejusiune ce urmează a fi 

încheiat, solicitînd în acest sens consultantului o 

analiză amănunțită a efectelor fidejusiunii și 

riscurilor ce pot fi identificate în baza 

reglementărilor acestui contract.  

7. Cu referire la pct. 5, opinăm asupra necesităţii de a 

stabili expres conform căror prevederi ale legislaţiei 

urmează a fi determinat costul consultaţiei. 

Nu se acceptă 

7. Conform principiului libertății contractuale, 

costul consultației este lăsat la alegerea părților în 

baza negocierilor. 

8. Totodată, în sensul prevederilor art. 8 alin. (1) din 

Legea nr. 202/2013 privind contractele de credit 

pentru consumatori, sarcina evaluării bonităţii 

consumatorului revine creditorului, a priori încheierii 

contractului, în baza unui volum suficient de 

informaţii obţinute inclusiv de la consumator şi, după 

caz, pe baza consultării bazei de date relevante. În 

context, nu se relevă nici pârghiile de executare ale 

pct. 9 lit. b) din Proiect, în partea ce ţine de evaluarea 

situaţiei patrimoniale a viitorului debitor şi reputaţiei 

acestuia. În acelaşi sens, considerăm oportună 

indicarea certă a sursei de informare privind două 

cazuri din practică privind efectele fidejusiunii 

asupra unor fidejusori (pct. 9 lit. e)), întrucât se 

prezumă, că speţele ar trebui să derive din surse 

oficiale. Astfel, în condiţiile expuse supra şi 

nemijlocit, dificultatea practică de executare a 

prevederilor Proiectului fără a indica expres pârghiile 

care stau la dispoziţia consultantului, rezidă din 

Nu se acceptă 

8. Regimul juridic al contractelor de credit pentru 

consumatori în sensul Legii nr. 202/2013 este 

diferit de cel al fidejusiunii, or în conformitate cu 

art. 1628 alin. (2) din Codul civil, fidejusiunea este 

obligația garantului (fidejusorul) asumată în 

folosul unui creditor cu scopul de a garanta 

obligația pe care debitorul o datorează 

creditorului (obligația garantată) și care apare și 

devine scadentă doar dacă apare și devine 

scadentă obligația garantată. Mai mult, 

fidejusiunea este un contract accesoriu însoţind şi 

garantînd obligaţia principală a debitorului faţă de 

creditor. 

Cu referire la pârghiile de executare ale pct.8 

(pct. 9 pînă la modificare) lit. b) din proiect de 

către consultant, subliniem că acestuia îi revine 

sarcina, de a explica posibilele riscuri la care se 

poate expune potențialul fidejusor, racordîndu-le la 
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proiect, că consultaţia oferită va purta caracterul unei 

„avertizări”, fapt care de altfel, considerăm necesar a 

fi indicat expres. 

dispozițiile art. 1639-1641 din Codul civil. Nu este 

exclusă și situația cînd consultantului îi sunt 

cunoscute și/sau prezentate informații cu privire la 

situația financiară a debitorului, și în acest caz, 

consultantul urmează să expună posibilele riscuri 

ale potențialului fidejusor prin ajustarea lor la 

situația financiară a debitorului și în același timp să 

le raporteze la dispozițiile art. 1639-1641 din 

Codul civil. 

În partea ce ține de oferirea informațiilor a 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/executării defectuoase a obligației de 

către debitor, remarcăm faptul că în practica 

judiciară (instanțele de judecată de toate nivelele) , 

dar și în cadrul dosarelor gestionate de executori 

judecătorești, se regăsesc o mulțime de cauze în 

acest sens, totodată constituind și surse oficiale. 

Respectiv, consultantul urmează doar să selecteze 

unele hotărîri judecătorești sau dosare de executare 

care au ca obiect de examinarea executarea 

obligațiilor garantate de fidejusor prin contractul de 

fidejusiune și să expună succint care au fost 

consecințele fidejusiunii și măsurile care urmau să 

fie întreprinse de fidejusor în cazul în care 

debitorul nu a executat obligația principală. 

Nu putem expune în proiect că consultația 

oferită poartă caracterul unei „avertizări”, întrucît 

„consultarea” reprezintă procesul de cercetare în 

scopul obținerii unor informații, pe cînd 

„avertizare” constă în acțiunea de  a preveni asupra 

sancțiunilor pe care le va suferi dacă va comite o 

anumită greșeală.  
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3. Asociația Băncilor din 

Moldova și Camera de 

Comerț Americană din 

Moldova 

9. La Pct. 2 se sugerează eliminarea celei de a doua 

propoziții: „Dacă fidejusiunea se semnează de către 

un reprezentant împuternicit al potenţialului 

fidejusor consumator, reprezentantul trebuie să facă 

dovada că potenţialul fidejusor consumator a fost 

consultat în modul stabilit de prezenta hotărîre.” 

Argumentare: 

Notăm că respectiva normă contravine art. 3 alin. (4) 

lit. b) din Legea nr. 100 din 22.12.2017, or art. 1178
1
 

[art. 1663 după republicare – n.a.] alin. (2) din 

Codul civil stipulează: „Modalitățile de a constata că 

fidejusorul a primit consultații independente se 

stabilesc de Guvern”. În practică, norma vine să 

complice situațiile când fidejusorul se află peste 

hotare sau pot exista alte motive din care a numit un 

reprezentant. Sunt relații între reprezentant și 

reprezentat, iar creditorul nu ar trebui să fie impus să 

urmărească că anume cel reprezentat, personal și nu 

prin reprezentant a fost 

consultat (dacă fidejusiunea se poate încheia prin 

reprezentare, de ce obținerea unui asemenea certificat 

este mai birocratică și formalistă?). 

Nu se acceptă 

9. Ținînd cont de faptul că norma art. 1663 alin. (2) 

din Codul civil operează cu textul „[…] creditorul 

are obligația de a constata că fidejusorul a primit 

consultații independente” legiuitorul a instituit 

regula ca fidejusorul in propria persona să fie 

consultat independent, dar nu reprezentantul 

acestuia.  

Mai mult ca atît, circumstanța care impune 

oferirea unei consultanțe independente 

potențialului fidejusor este una subiectivă și derivă 

dintr-un raport special de încredere dintre debitor și 

potențialul fidejusor consumator care trezește dubii 

rezonabile cu privire la libertatea voinței ultimului, 

or fidejusiunea este o garanție personală şi constă 

în angajamentul pe care şi-l ia fidejusorul faţă de 

creditor de a executa obligaţia debitorului principal 

în cazul în care ultimul nu o va executa. Astfel, 

anume potențialul fidejusor nemijlocit urmează să 

fie informat de către un consultant independent cu 

privire la cele inserate la pct. 8 (pct. 9 pînă la 

modificare) din proiect ținînd cont de 

angajamentele pe care urmează să și le asume. 

Deci, reprezentantului îi revine sarcina, la 

încheierea fidejusiunii, să facă dovada că 

fidejusorul in propria persona a primit consultații 

independente anterior acordării împuternicirilor de 

reprezentare. 

În acest sens, proiectul vine să facă lumină în 

privința constatării consultării independente a 

potențialului fidejusor consumator, clarificînd și 

situația cînd fidejusiunea urmează a fi încheiată de 

un reprezentant împuternicit al potențialului 

fidejusor. 



7 

10. Se propune completarea pct. 2 cu următoarele: 

„În cazul în care fidejusorul licențiat în drept / notar 

/ avocat își exprimă consimțământul în formă scrisă 

să fie consultat de creditor și refuză la consultația 

independentă, refuzul dat să fie considerat că 

fidejusorul a primit consultație suficientă. Refuzul 

dat se încheie în formă scrisă care va subroga 

certificatul privind consultaţia independentă a 

potenţialului fidejusor consumator.” 

Argumentare: Considerăm drept restrictivă norma 

privind obligativitatea obținerii unei consultații 

independente pentru toate categoriile de consumatori, 

subminându-se instituția avocatului, notarului, 

licențiatului în drept. Or, în practică vom avea situații 

reduse la absurd când un avocat va apela la 

consultații independente la un alt avocat. 

Se acceptă parțial 
10. Potențialul fidejusor nu poate fi consultat de 

creditor în sensul proiectului. Totuși se acceptă de 

a prevedea refuzul consultării dacă potențialul 

fidejusor este licențiat în drept. 

Proiectul se va completa cu pct. 14 în redacția: 

„14. Potențialul fidejusor consumator licențiat în 

drept poate să refuze consultația independentă 

oferite de persoanele prevăzute la pct. 3. Refuzul se 

declară în formă scrisă și exonerează creditorul de 

la obligația prevăzută la art. 1663 alin. (2) din 

Codul civil.” 

 

11. La pct. 3 se solicită analiza oportunității 

extinderii categoriilor de consultanți către (i) 

furnizori de formare continuă a adulților; (ii) 

parajuriști; (iii) soț/soție, părinți, copii, fraţi, surori, 

bunei, nepoţi dacă aceștia sînt licențiați în drept, altul 

decât debitorul. Paralel, solicităm respectuos oferirea 

unor note explicative în ce privește privarea dreptului 

de a oferi consultații independente potențialului 

fidejusor consumator, oricărei persoane licențiate în 

drept.  

Argumentare: Prin prisma faptului că activitatea 

notarilor este formalizată, inclusiv având în vedere 

cercul de atribuții ale notarului în materie de acte și 

acțiuni notariale, prevăzute de Legea nr. 246 din 

15.11.2018 privind procedura notarială, e de 

constatat ca nu există prevederi clare în sensul 

competenței notarilor de a acorda astfel de 

consultații.  

Se acceptă parțial 

11. La pct. 3 al proiectului a fost inclusă lit. d) cu 

următorul conținut: „d) executorii judecătorești.” 

Extinderea subiecților de consultanți din cercul 

celor propuși, în completare cu argumentele oferite 

de Ministerul Justiției de la pct. 1 și pct. 10, 

comunicăm următoarele. 

 Consultarea potențialului fidejusor este 

condiționată de aprecierea creditorului cu privire la 

raportul de încredere dintre debitor-potențial 

fidejusor, în special cel de rudenie și caracterul 

informat al consimțămîntului potențialului 

fidejusor. Respectiv,  includerea soțului/soției, 

părinților, copiilor, fraţilor, surorilor, buneilor, 

nepoţilor dacă aceștia sînt licențiați în drept, în 

categoria persoanelor ce pot oferi constații 

potențialului fidejusor, a priori contravine 

conceptului pentru care a fost creată instituția 
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De asemenea, la moment nu este asigurat un cadru 

normativ suficient pentru prestarea acestor activități 

de către cadrele didactice. Cadrele didactice sunt în 

majoritate salariați a instituțiilor de învățământ și, 

spre deosebire de alte profesii juridice activitatea 

cărora e licențiată și e reglementată (inclusiv din 

punct de vedere fiscal), nu profesează ca și liber 

profesioniști. Deci, constatăm o lipsă a unei forme de 

activitate în cadrul căreia cadrele didactice ar putea 

acorda astfel de servicii (în special cu titlu oneros). 

Pe de altă parte, notăm că activitatea furnizorilor de 

formare continuă a adulților este reglementată prin 

HG nr. 193 din 24.03.2017 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la formarea continuă a 

adulților.  

În altă ordine de idei, notăm amendamentele la Codul 

de procedură civilă art. 75 alin. (1
1
 ) „Persoanele 

fizice pot fi reprezentate în instanţa de judecată de 

către soț/soție, părinți, copii, fraţi, surori, bunei, 

nepoţi dacă aceștia sînt licențiați în drept și sînt 

împuterniciți printr-o procură autentificată notarial.”, 

reprezentând un precedent în acest sens.  

Conform Legii nr. 137 din 03.07.2015, mediator este 

o persoană terţă, atestată în condiţiile prezentei legi, 

care asigură desfăşurarea procesului de mediere în 

vederea soluţionării litigiului dintre părţi. În 

continuare, potrivit art. 17 alin. (7) al Legii sus 

menţionate, mediatorul poate avea şi alte drepturi şi 

obligaţii prevăzute de legislaţie şi de contractul de 

mediere. Așadar, prin includerea mediatorilor 

serviciul va deveni mai accesibil (inclusiv din punct 

de vedere financiar), iar în al doilea rând se va 

promova în continuare institutul medierii, care 

rămâne încă la un stadiu incipient de dezvoltare. 

consultării potențialului fidejusor.  

 În partea ce ține de posibilitate extinderii 

cercului de persoane care pot fi consultanți (dacă 

aceștia sînt licențiați în drept) al soțului/soției, 

părinților, copiilor, fraţilor, surorilor, buneilor, 

nepoţilor, menționăm că proiectul nu interzice 

acest raport juridic cu referire la potențialul 

fidejusor, or conform principiului ubi lex non 

distinguit, nec nos distinguere debemus, adică 

unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie sa 

distingem, această situație nu este interzisă. 

Semnalăm că este prohibit doar raport juridic 

dintre consultant – creditorii debitorului obligației 

principale și consultant – debitorul obligației 

principale. 

  Referitor la faptul că activitatea notarilor 

este formalizată, reiterăm că potrivit art. 4 din 

Legea nr. 246/2018 „activitatea notarială se 

realizează prin întocmirea de către notar a actelor 

notariale, prin îndeplinirea acţiunilor și 

procedurilor notariale şi oferirea consultaţiilor 

notariale, în vederea exercitării atribuţiilor 

prevăzute de lege.” În acest sens, este justificat 

includerea în proiect a notarului în calitate de 

subiect ce poate oferi potențialului fidejusor 

consultații independente. 

 Cu privire la asigurarea cadrului normativ 

suficient pentru prestarea activității de consultanță 

de către personalul din învățămîntul superior, 

menționăm suplimentar la cele invocate în opinia 

Ministerului Justiției de la pct. 2 că, acestor 

persoane nu le este interzisă desfășoară serviciilor 

cu plată, decît în cazul prevăzut la art. 135 alin. (2) 

din Codul educației care prevede că „Personalul 

didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific nu poate 
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presta servicii cu plată copiilor, elevilor, 

studenţilor cu care interacţionează direct la clasă 

sau în grupa academică în activitatea didactică.”, 

or ceea ce nu este expres interzis de lege, este 

permis.  

 Furnizorii de formare continuă a adulților în 

sensul HG nr. 193 din 24.03.2017 nu pot fi incluși 

în cercul subiecților care pot oferi consultații 

potențialilor fidejusori, reieșind din raționamentele 

inserate supra. 

 Argumentele autorilor avizului precum că 

art. 75 alin. (1
1
) din Codul de procedură civilă 

reprezintă un precedent, nu pot fi acceptate, 

întrucît părților în procesul civil le este asigurat 

dreptul la un proces echitabil cu respectarea tuturor 

principiilor în sensul art. 6 CEDO, pe cînd 

alegerea consultantului de către potențialul 

fidejusor este lăsată la alegerea ultimului, iar 

proiectul vine să asigure minimum de garanții de 

profesionalism și eficiență.  

 În partea ce ține de includerea mediatorilor 

în cercul subiecților care pot oferi consultații în 

sensul proiectului, subliniem că mediatorul este 

persoana care contribuie la soluţionarea alternativă 

a litigiilor pe cale amiabilă dintre părți. Consultația 

nu se referă la soluționarea unui diferend, ci 

prevenirea acestuia. 
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12. Se sugerează eliminarea pct. 4.  

Argumentare: Se recomandă oferirea unui grad de 

discreție sporit potențialului fidejusor în ce privește 

gradul de afiliere a consultantului cu debitorul sau 

creditorul. Or, la constatarea consultării independente 

a potențialului fidejusor consumator, prin prisma 

punctului 4 din proiect, se pune suplimentar în 

sarcina creditorului de a constata şi faptul dacă 

consultantul este o persoană afiliată creditorului 

şi/sau debitorului şi dacă acesta acționează într-o 

manieră care să afecteze caracterul independent al 

consultației acordate potențialului fidejusor 

consumator. 

Nu se acceptă 

12. Suplimentar la argumentele Ministerului 

Justiției din pct. 9 și pct. 11, subliniem că prin 

prisma punctului 4 din proiect, consultantului îi 

revine sarcina de a verifica faptul dacă el este o 

persoană afiliată creditorului și/sau debitorului în 

sensul art. 203 din Codul civil. Or, finalitatea 

consultării potențialului fidejusor se materializează 

prin eliberarea certificatului de către consultant 

care confirmă că potențialul fidejusor consumator a 

primit consultații independente privitor la 

fidejusiune in abstracto. 

13. Punctul 5 al proiectul prevede obligatoriu 

încheierea unui contract cu consultatul care este cu 

titlu oneros. Propunem ca fidejusorul consumator să 

poată beneficia și de o consultație gratuită, iar 

contractul să fie încheiat în formă verbală în cazul în 

care părțile sunt de acord, or în temeiul art. 209 [art. 

317 după republicare – n.a.] alin. (2) Cod Civil, actul 

juridic care se execută chiar la încheierea lui poate fi 

încheiat verbal. 

Nu se acceptă 

13. Proiectul stabilește forma scrisă a contractului 

privind oferirea consultației pentru a asigura 

garanția asumării răspunderii consultantului pentru 

nerespectarea dispozițiilor inserate în proiect.  

Totodată, proiectul nu stipulează imperativ 

caracterul oneros al contractului, or textul de la pct. 

5 al proiectului „În cazul contractului cu titlul 

oneros, costul consultației se determină conform 

legislației și contractului dintre părți.” lasă  loc 

pentru negociere părților în vederea stabilirii 

caracterului gratuit sau oneros a contractului, 

precum și costul consultației, după caz. 

14. La pct. 6 al proiectului, considerăm restrictivă 

condiția impusă privind lipsa creditorului / 

debitorului în procesul de consultare în ce privește 

instituția fidejusiunii. Or acest aspect este 

necontrolabil, nu este nicio rubrică în certificatul 

eliberat în urma consultației referitor la respectiva 

constatare și mai mult ca atât, prezența acestora nu ar 

trebui să influențeze calitatea consultației oferite. 

Nu se acceptă 

14. Rațiunea legiuitorului cu privire la acordarea 

consultației independente se rezumă la 

independența consultantului în persoană față de 

părțile obligației principale.  

Deși certificatul eliberat ca urmare a 

consultației, nu conține nici o rubrică referitor la 

prezența/lipsa creditorului și/sau a debitorului, 

acesta demonstrează faptul că potențialul fidejusor 
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a primit consultații independente în modul 

corespunzător despre efectele și riscurile viitorului 

contract de fidejusiune, obligație ce poate fi 

executată de creditor în sensul art. 1663 alin. (2) 

din Codul civil. Certificatul însuși reprezintă un act 

emis în vederea adeveririi unui fapt juridic și nu 

necesită o confirmare/aprobare suplimentară din 

partea beneficiarului și cu atît mai mult că proiectul 

în integralitatea sa asigură suficiente garanții 

pentru evitarea caracterului fictiv al consultației. 

15. Se sugerează modificarea pct. 8, lăsând la 

discreția fidejusorului prezentarea contractului de 

fidejusiune către consultant. 

Argumentare: Din textul legii [art. 1663 alin. (1) și 

(2) din Codul civil după republicare – n.a.] poate fi 

observat că natura consultației independente nu poate 

fi identică explicațiilor oferite de către creditor. 

Consultantul independent nu poate fi echivalat 

creditorului (prevederile Codului Civil nici nu o cer) 

privind expertiza și deținerea informațiilor necesare 

pentru estimarea situației patrimoniale și a reputației 

viitorului debitor (spre exemplu, consultantul 

independent nu cunoaște istoria de creditare a 

debitorului), astfel riscând oferirea unei informații 

distorsionate potențialului fidejusor. Mai mult, 

prevederea citată din Codul Civil nu deleagă 

Guvernului atribuții cu privire la conținutul 

consultației independente, ci doar cu privire la 

modalitatea de a constata oferirea de consultații 

independente. Așadar natura consultației 

independente ține de faptul explicării potențialului 

fidejusor a instituției fidejusiunii în abstract, a 

obligațiilor și a riscurilor ce urmează a fi preluate de 

acesta, în cazul neexecutării obligațiilor de către 

debitor, și nu oferirea unei consultații juridice în ce 

Se acceptă 

15. A se vedea opinia Ministerului Justiției de la 

pct.6  

La fel, pot exista și situații în care potențialul 

fidejusor va solicita consultații în baza proiectului 

viitorului contract de fidejusiune ce urmează a fi 

încheiat, solicitînd în acest sens consultantului o 

analiză amănunțită a efectelor fidejusiunii și 

riscurilor ce pot fi identificate în baza 

reglementărilor acestui contract. Situația respectivă 

se poate atribui la pct. 8 (pct. 9 pînă la modificare) 

lit. f) al proiectului. 

În același timp, proiectul prevede anume 

modalitatea de a constata oferirea de consultații 

independente potențialului fidejusor ceea ce 

include și conținutul consultației independente, or 

prin modalitate se înțelege un procedeu, mijloc, 

metodă folosită în vederea realizării unui scop. 

Respectiv, pentru obținerea scopului urmărit de 

proiect, urmează de inserat și conținutul informației 

ce  urmează a fi transmis potențialului fidejusor. 
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privește particularitățile contractului de fidejusiune în 

speță. 

16. Se sugerează eliminarea pct. 9 lit. b), lit. d) și lit. 

e) din proiect 

Argumentare: Conform art. 1178
1
 [art. 1663 după 

republicare – n.a.] alin. (1) din Codul civil, 

creditorul are obligația de a explica potențialului 

fidejusor (i) efectele generale ale fidejusiunii 

preconizate; (ii) riscurile concrete la care se expune 

fidejusorul, conform informațiilor disponibile 

creditorului, având în vedere situația financiară a 

debitorului.  

Așadar natura consultației independente va fi 

determinată prin relația dintre consultant și potențial 

fidejusor, ținând cont de reglementările privind 

instituția fidejusiunii în abstract, a obligațiilor și a 

riscurilor ce urmează a fi preluate de acesta, în cazul 

neexecutării obligațiilor de către debitor, și nu 

oferirea unei consultații juridice în ce privește 

particularitățile contractului de fidejusiune în speță. 

Mai mult ca atât, consultantul independent nu 

dispune expertiza și de toate informațiile necesare 

pentru estimarea situației patrimoniale și a reputației 

viitorului debitor, astfel riscând oferirea unei 

informații distorsionate potențialului fidejusor. 

Se acceptă parțial 

16. Prevederile pct. 8 (pct. 9 pînă la modificare) lit. 

b) și e) al proiectului are următoarea formulă: „b) 

riscurile la care se expune potenţialul fidejusor 

consumator, explicînd dispozițiile art. 1639-1641 

din Codul civil;” 

„e) 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/executării defectuoase a obligației de 

către debitor;” 

În partea în care nu se acceptă propunerea, a se 

vedea opinia Ministerului Justiției de la pct. 11. 

Suplimentar menționăm că prevederile din 

proiect ce se propun a fi excluse de către autorii 

avizului nu sunt oportune și utile, or nu rezultă cu o 

suficientă certitudine că aspectele obligatorii ce 

urmează a fi atinse de creditor în consultația sa 

oferită conform art. 1663 alin. (1) din Codul civil, 

grevează și consultantul prevăzut la alin. (2) al 

aceluiași articol. Prin urmare prevederile date sunt 

indispensabile pentru oferirea unui cadru cert de 

desfășurare a consultației. 

17. La pct. 12 din proiect se sugerează eliminarea 

celei de a doua propoziții: „Certificatul poate fi 

utilizat doar la încheierea contractului de fidejusiune 

pentru care s-a solicitat consultația.”, având în vedere 

comentariile expuse mai sus. 

Se acceptă parțial 

17. Propoziția a doua de la pct. 11 (pct. 12 pînă la 

modificare) va avea următorul cuprins: 

„Certificatul se prezintă de 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.” 

18. Se sugerează expunerea pct. 13 în următoarea Nu se acceptă 
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redacție: „Certificatul se eliberează pe termen 

nelimitat.”. 

Argumentare: Considerând că natura consultației 

independente ține de faptul explicării potențialului 

fidejusor a instituției fidejusiunii în abstract, se 

consideră lipsit de temei juridic și economic 

impunerea unui termen de valabilitate respectivului 

certificat. 

18. Rațiunea de a stabili acest termen se datorează 

faptului că memoria umană este un proces psihic 

de procesare a informațiilor care constă inter alia în 

reproducerea cunoștințelor din trecut. Astfel, 

depozitarea în memorie are, în general, o capacitate 

strict limitată și de durată, ceea ce înseamnă că 

informațiile nu sunt păstrate pe termen nelimitat și 

pot fi reproduse doar dacă sunt repetate la anumite 

intervale de timp. Din aceste considerente termenul 

de 3 ani pentru certificatul eliberat ca urmare a 

consultației oferite potențialului fidejusor poate fi 

considerat un termen rezonabil pentru încheierea 

contractelor de fidejusiune. 

Suplimentar cu privire la acest aspect a se vedea 

nota informativă la proiect. 

19. Se sugerează expunerea anexei în următoarea 

redacție: 

„                     Certificat privind consultaţia 

independentă a potenţialului fidejusor consumator 

 
Prezentul certificat, eliberat de ___________________________________ 

confirmă că 
                 (numele si prenumele consultantului) 
 ___________________________________, cu IDNP nr.        

 (numele si prenumele potențialului fidejusor consumator) 
_____________ a primit consultaţii independente în modul corespunzător 

despre:      

- efectele generale ale fidejusiunii, inclusiv limitele fidejusiunii, 

întinderea obligaţiilor, posibilitatea subrogării în drepturile creditorului, 
încetarea fidejusiunii; 

- posibilitatea asumării fidejusiunii în schimbul unei remuneraţii. 

- în modul stabilit de Hotărârea Guvernului nr ._________ din 

________________ cu privire la constatarea consultării independente a 
potenţialului fidejusor consumator.  

 

Data _____________               Semnătura consultantului _____________” 

Argumentare: Conform art. 1178
1
 [art. 1663 după 

republicare – n.a.] alin. (1) din Codul civil creditorul 

are obligația de a explica potențialului fidejusor (i) 

efectele generale ale fidejusiunii preconizate; (ii) 

Se acceptă parțial 

19. În modelul certificatului a fost inclus un cîmp 

cu privire la calitatea pe care o deține consultantul 

întru certificarea faptului că acesta are dreptul să 

ofere consultații. 

Astfel, modelul de certificat va avea următorul 

cuprins: 

 
„                                   Certificat privind consultația  

independentă a potențialului fidejusor consumator 

 

 

Prezentul certificat, eliberat de 

________________________________________  
                                                     (calitatea conform pct. 3 din  Hotărârea Guvernului nr. ______ din 

_______________) 

_____________________________, confirmă că au fost oferite  consultații 

independente 
(numele și prenumele consultantului) 

___________________________, cu IDNP __________________ în modul 

stabilit de 
(numele și prenumele potențialului fidejusor consumator) 

Hotărârea 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.. 
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riscurile concrete la care se expune fidejusorul, 

conform informațiilor disponibile creditorului, având 

în vedere situația financiară a debitorului.  

Așadar natura consultației independente ține de 

faptul explicării potențialului fidejusor a instituției 

fidejusiunii în abstract, a obligațiilor și a riscurilor ce 

urmează a fi preluate de acesta, în cazul neexecutării 

obligațiilor de către debitor, și nu oferirea unei 

consultații juridice în ce privește particularitățile 

contractului de fidejusiune în speță. Mai mult ca atât, 

consultantul independent nu dispune expertiza și de 

toate informațiile necesare pentru estimarea situației 

patrimoniale și a reputației viitorului debitor, astfel 

riscând oferirea unei informații distorsionate 

potențialului fidejusor. 

Pornind de la faptul că consultațiile independente 

privitor la contractul de fidejusiune urmează a fi 

primite de către fidejusor anterior încheierii 

contractului între creditor și debitor, în „Certificatul 

privind consultația independentă a potențialului 

fidejusor consumator” nu poate fi expres indicat acest 

contract din motiv ca nu există. Prevederile 

menționate se contrazic inclusiv cu pct. 8 din Proiect 

care prevede faptul că, pentru a primi consultație, 

consultantului i se prezintă proiectele contractelor 

dintre creditor și debitor, precum și dintre creditor cu 

potențialul fidejusor. Fluxul obișnuit de acordare a 

unui credit garantat și prin fidejusiune presupune 

certitudinea constituirii acesteia, astfel încât 

creditorii, în mod normal, vor evita să semneze 

contracte de credit cel puțin înaintea prezentării 

Certificatului privind consultația independentă a 

potențialului fidejusor. 

Menționăm că în cazul procesării informației cu 

caracter personal al viitorului debitor, consultantul 

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)                                                                                                                                     
 

Anexa: 
 

Data întocmirii _______                   Semnătura consultantului 

___________________ 

Semnătura potențialului fidejusor consumator*  _____________________ 
 
* Lipsa semnăturii potențialului fidejusor consumator nu atrage nulitatea prezentului 

certificat.” 

 

Cu referire la neacceptarea unor propuneri, a se 

vedea opinia Ministerului Justiției de la pct. 6. 

Cu privire la obligarea consultantului de a 

obține consimțămîntul potențialului fidejusor la 

prelucrarea datelor cu caracter personal, aceasta nu 

poate fi susținută în contextul art. 5 alin. (5) lit.a) 

din Legea nr. 133/2011, or odată ce potențialul 

fidejusor se adresează consultantului, de facto 

acceptă prelucrarea datelor sale cu caracter 

personal.  
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independent urmează să obțină consimțământ privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal. 

20. Sugerăm elaborarea unor instrumente care ar 

facilita identificarea notarilor, avocaților, a cadrelor 

didactice care pot (fără a fi obligați) să ofere 

consultații independente potențialilor fidejusori 

consumatori, inclusiv prin crearea și ținerea de către 

Ministerul Justiției a unui registru corespunzător. 

Argumentare: Considerăm că prin prevederile p. 3 se 

creează premise pentru tergiversarea procesului de 

constituire a fidejusiunii, deoarece potențialul 

fidejusor va trebui să identifice persoana concretă 

care oferă serviciile respective de consultanță.  

Nu se acceptă 

20. Propunerea dată excede obiectul de 

reglementare a proiectului de act normativ. 

Mai mult, ținînd cont de faptul că proiectul nu 

limitează anumiți subiecți prevăzuți la pct. 3 din 

proiect care pot oferi consultații, aceștia cuprind 

toți avocații, notarii, executorii judecătorești și 

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. 

Astfel, proiectul nu obligă subiecții la oferirea 

consultației, ci doar lasă această oportunitate la 

discreția lor. 

21. Dat fiind faptul că potențialii fidejusori sunt 

impuși de a achiziționa serviciile consultantului 

independent, solicităm intervenția statului de a regla 

politica de preț a serviciilor prestate de aceștia, prin 

stabilirea unui plafon maxim. Așadar, întru evitarea 

incertitudinii sau abuzurilor, considerăm necesară 

specificarea legii care va reglementa modul de 

calculare a taxelor pentru consultația fidejusorului, or 

în lipsa unor referințe exprese există disonanțe între 

avocați și notari privind modul de determinare a 

costului consultației. În același sens considerăm 

necesar de a se specifica expres modul de calculare a 

taxei pentru autentificarea contractelor de 

fidejusiune, în mărimea care nu va împovăra 

fidejusorul. 

Nu se acceptă 

21. A se vedea opinia Ministerului Justiției de la 

pct. 7 și pct. 13. Totodată, nu poate fi stabilit 

printr-o hotărîre de guvern anumite plăți sau taxe, 

decît în cazurile prevăzute expres în lege. 

În partea ce ține de autentificarea contractelor 

de fidejusiune, menționăm că în conformitate cu 

art. 1663 alin. (6) din Codul civil „Dispozițiile 

prezentului articol nu se aplică dacă actul juridic 

prin care se asumă fidejusiunea este încheiat în 

formă autentică”. Astfel, această opinie excede 

obiectul de reglementare a proiectului de act 

normativ. 

22. Se solicită analiza oportunității de a excepta de la 

obligativitatea obținerii certificatului privind 

consultația independentă de către fidejusor, în cazul 

Nu se acceptă 

22. Propunerea dată excede obiectul de 

reglementare a proiectului de act normativ. 
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contractelor de credit cu valoare de până la 200 000 

MDL. 

4. Banca Națională a Moldovei 23. Observăm că proiectul conţine trimiteri la articole 

ale Codului civil care au fost renumerotate odată cu 

republicarea Codului civil la 01.03.2019 (art. 11781- 

a devenit art. 1663, art.68'9- a devenit art.203) 

Se acceptă 

23. A se vedea opinia Ministerului Justiției de la 

pct.3  

24. La pct. 2, sugerăm excluderea textului „anterior 

sau nemijlocit”, având in vedere că pct. 13 prevede 

un termen de valabilitate pentru certificatul de 

consultanţă 

Se acceptă 

24. A se vedea opinia Ministerului Justiției de la 

pct.5 

25. Ţinând cont de enumerarea exhaustivă a 

persoanelor care pot acorda consultanţă (notar, 

avocaţi, cadre didactice care profesează discipline ale 

dreptului privat), considerăm că pct. 9 lit. b) ar trebui 

revizuit, întrucât acesta nu este corelat cu pregătirea 

de specialitate şi domeniul de activitate al acestor 

persoane, respectiv previzionăm probleme in practica 

de aplicare a acestei norme („riscurile concrete la 

care se expune potenţialul fidejusor, conform 

informaţiilor disponibile consultantului, avînd in 

vedere situaţia patrimonială a viitorului debitor şi 

reputaţia acestuia (posibilitatea pierderii tuturor 

bunurilor in măsura in care debitorul nu-şi va executa 

obligaţiile asumate)”. În plus, această normă ridică 

probleme legate de accesul consultanţilor la date cu 

caracter personal despre debitor. Or, pct. 8 prevede 

că pentru a primi consultaţie, consultantului i se 

prezintă doar proiectele contractelor dintre creditor şi 

debitor, respectiv dintre creditor şi fidejusor. 

Adiţional, opinăm că paranteza de la pct. 9 lit. b) 

trebuie exclusă, iar consultantul va explica articolele 

corespunzătoare din Codul civil (spre ex.art.1639-

1641). 

Se acceptă 

25. Pct. 8 (pct.9 pînă la modificare) lit. b) al 

proiectului va avea următoarea redacție: 

„Consultantul oferă potențialului fidejusor 

consumator informații verbale (după caz, prin 

intermediul mijloacelor video) și, în cazul în care 

convin, în formă  scrisă, despre: 

b) riscurile la care se expune potenţialul 

fidejusor consumator, explicînd dispozițiile art. 

1639-1641 din Codul civil;” 

Cu referire la pct. 8 al proiectului, acesta a fost 

exclus. 

 

26. Propunem a se preciza la pct.5, care 

reglementează acordarea consultaţiei în temeiul unui 
Nu se acceptă 

26. Ținînd cont de faptul că raportul juridic dintre 
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contract (inclusiv contra cost), cine va suporta 

costurile consultaţiei. 

consultant și potențialul fidejusor consumator va fi 

reglementat de contractul de prestări de serviciu 

încheiat între ei, așa cum se desprinde din pct. 5 al 

proiectului, costurile consultației vor fi suportate 

de potențialul fidejusor, or beneficiar al 

consultațiilor oferite în baza contractului respectiv 

este doar potențialul fidejusor. 

5. Ministerul Economiei și 

Infrastructurii 

25. Susține proiectul, luînd în considerare faptul că 

acesta urmărește asigurarea unei garanții 

suplimentare pentru protecția drepturilor și 

intereselor potențialului fidejusor și totodată 

stabilește cerințele minime privind informațiile ce 

urmează a fi oferite potențialului fidejusor de către 

consultant. 

 

6. Curtea Supremă de Justiției  26. Avizează favorabil proiectul.  

 

 

Ministru             Victoria IFTODI 


