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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

H O T Ă R Â R E  nr._______   

din _________________________________ 

Chișinău 

 

 

 

Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea  

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

 

 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind 

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

 

Prim-ministru                 Ion CHICU  
 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministru al economiei și infrastructurii  Serghei RAILEAN 

 

 

Ministru al justiţiei      Fadei NAGACEVSCHI 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



           Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

L E G E  

privind modificarea Legii nr.393/1999 cu privire la Camera de Comerţ şi 

Industrie  

 

 

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică: 

 

Articol unic - Legea nr.393/1999 cu privire la Camera de Comerț și Industrie 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.73-77, art.343) cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

La articolul 4 alineatul (2), litera g) va avea următorul cuprins: 

„g) stabilește și confirmă circumstanțele care justifică neexecutarea obligației 

în relațiile dintre subiecții activității de întreprinzător datorită unui impediment în 

afara controlului (forța majoră);”. 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                  Zinaida GRECEANÎI            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notă informativă 

la proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 393/1999  

cu privire la Camera de Comerț și Industrie  

I. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea 

proiectului 

Proiectul de lege a fost elaborat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.  
 

II. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi 

finalitățile urmărite 

Proiectul de lege a fost elaborat în vederea modificării Legii nr.393/1999 cu 

privire la Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, art. 4, alin. (2) lit. g).  

Scopul proiectului de lege constă în ajustarea cadrului legal cu noile prevederi 

ale legislației civile ca urmare a adoptării Legii 133/2018 privind modernizarea 

Codului civil. 

Prin Legea nr 133/2018 a fost înlocuit conceptul de „forța majoră” cu cel al unui 

„impediment care justifică neexecutarea obligației” care păstrează semnele instituției 

de «forţă majoră» reglementată de Codul civil din 2002. Totodată, prin Legea 

respectivă s-a omis să se realizeze modificarea necesară în cuprinsul Legii cu privire la 

Camera de Comerț și Industrie. 

Concomitent, noţiunea de “forţă majoră” rămîne a fi prevăzută în mai multe acte 

normative, inclusiv legi, hotărîri ale Guvernului, dar și în mai multe tratate  

internaționale la care Republica Moldova este parte. 

În prezent, art.4, alin. (2) lit. g) indică că Camera de Comerț și Industrie (CCI) 

îndeplinește următoarea funcție: ,,stabilește și confirmă evenimentele de forță majoră în 

relațiile dintre subiecții de întreprinzător”. Procedura de eliberare a certificatelor de 

forța majoră este reglementată conform Regulamentului CCI nr. 158 din 05.04.2002 

privind eliberarea de certificat ce atestă forţa majoră, certificate care atesta 

evenimentele de forță majoră. (Publicat: Monitorul Oficial Nr. 63-64 art. 158, 16-05-

2002)  

În acest sens, proiectul de lege propus are drept scop aducerea în concordanță a  

prevederilor Legii nr.393/1999 cu Codul civil. 

Astfel, urmare aprobării modificărilor propuse, subiecții activității de 

întreprinzător, vor putea beneficia în continuare de procedura eliberării certificatului ce 

atestă justificarea datorita unui impediment.  

Proiectul de lege nu prevede modificarea normelor ce reglementează activitatea 

de întreprinzător, ci propune ajustarea Legii nr.393/1999 la terminologia din Codul 

civil. 

Subliniem că, odată cu adoptarea și intrarea în vigoare a Hotarârii Parlamentului 

Republicii Moldova nr. 55 din data de 17 martie 2020 privind declararea stării de 

urgență a apărut necesitatea evaluării efectelor juridice produse prin instituirea stării de 

urgență pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale comerciale.   

Pe parcursul lunii martie 2020, la CCI au fost depuse circa 70 de cereri de la 

agenți economici cu solicitarea eliberării unui certificat de forța majoră, cerința fiind 



justificată prin clauza de forța majoră stipulată în contracte semnate cu agenții 

economici din țară, dar în special cu cei de peste hotare. 

De menţionat că, chiar dacă există mai multe definiții legale și doctrinare despre 

forța majoră, cert este că la modul conceptual prin forţa majoră se înţelege o 

împrejurare de fapt (eveniment, circumstanţă), care este imprevizibilă la momentul 

încheierii contractului și insurmontabilă, făcînd astfel imposibilă executarea 

corespunzătoare a obligațiilor contractuale. Prevederile Codului civil din 2002 statuau 

aceste semne în articolul 606. 

În aceeași ordine de idei, Codul civil modernizat a stabilit la articolul 903, că 

neexecutarea unei obligaţii este justificată în măsura în care debitorul demonstrează că 

aceasta se datorează unui impediment justificator, așa cum acesta este reglementat de 

articolul 904. 

Reieșind din sensul noțiunii de impediment justificator acordat de legislator, 

constatam că existenţa şi momentul apariţiei evenimentului care împiedică executarea 

corespunzătoare a obligațiilor contractuale trebuie justificata și probată de debitorul 

care se află în imposibilitatea executării unei obligaţii. 

Din punct de vedere practic, pînă la punerea în aplicare a Codului civil 

modernizat, o astfel de probă care venea în justificarea evenimentului de forță majoră 

era certificatul de forţă majora eliberat de CCI în conformitate cu reglementările 

menționate supra.  

Apreciem pozitiv valoarea juridica a unui astfel de certificat, care este eliberat de 

către Camerele de Comerț și Industrie în majoritatea statelor lumii. Astfel, anume 

certificatul CCI, era unicul document care atestă existența unui eveniment de forța 

majora, în cadrul relaţiilor comerciale de nivel național și internațional. 

III. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

Proiectul nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii 

Europene. 

 

IV. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Principalele prevederi ale proiectului se referă la expunerea în redacţie nouă a lit. 

g) de la alin. (2) al art. 4. 

Actualmente, la lit. g) este prevăzut că CCI ,,stabilește și confirmă evenimentele 

de forță majoră în relațiile dintre subiecții activității de întreprinzător”.  

Prin proiectul de lege lit. g) va avea următorul cuprins:  

”stabilește și confirmă circumstanțele care justifică neexecutarea obligației în 

relațiile dintre subiecții activității de întreprinzător datorită unui impediment în afara 

controlului (forța majoră)”. 

V. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului de lege nu va genera cheltuieli suplimentare la 

bugetul de stat. 

 



VI. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Modificarea propusă prin prezentul proiect de lege va genera necesitatea 

modificării Regulamentului CCI nr. 158 din 05.04.2002 privind eliberarea de certificat 

ce atestă forţa majoră, care va avea drept scop aplicarea coerentă a cadrului normativ. 

 

VII. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În conformitate cu procedurile stabilite pentru transparența în procesul decizional 

şi în vederea elaborării actelor normative, proiectul de lege urmează să fie plasat pe 

pagina web a Ministerului Economiei și Infrastructurii, rubrica Transparența/Anunțuri 

privind consultările publice după examinarea acestuia în cadrul ședinței secretarilor 

generali de stat pentru consultările publice. 

 

VIII. Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul de lege urmează a fi supus expertizei anticorupție în procesul 

desfășurării procesului de avizare. 

 

IX. Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul de lege nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu 

legislația Uniunii Europene. 

 

X. Constatările expertizei juridice 

Proiectul de lege urmează a fi supus expertizei juridice în procesul desfășurării 

procesului de avizare. 

 

XI. Constatările altor expertize 

Proiectul de lege nu necesită a fi supus altor consultări. 

 

 

Secretar de stat   (semnat electronic    Iuliana DRĂGĂLIN 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

nr. 06/2-2604 
din 29.04.2020 

 

Cancelaria de Stat 

 

În conformitate cu prevederile pct. 179 al Regulamentului Guvernului aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, se transmite Cancelariei de Stat cererea 

privind înregistrarea în lista proiectelor, care urmează a fi examinate în cadrul 

ședinței secretarilor generali de stat, proiectul hotărârii Guvernului cu privire la 

aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 393/1999 cu privire la 

Camera de Comerț și Industrie. 

Cerere 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat 

a proiectului hotărârii Guvernului care urmează a fi anunțat în cadrul 

ședinței secretarilor generali de stat 

N

Nr. 

crt. 

Criterii de 

înregistrare 

Nota autorului 

1

1. 

Tipul şi denumirea 

proiectului 

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la 

aprobarea proiectului de lege privind modificarea 

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

și Industrie.  

2

2. 

Autoritatea care a 

elaborat proiectul 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 

3

3. 

Justificarea 

depunerii cererii (indicația 

corespunzătoare sau 

remarca precum că 

proiectul este elaborat din 

inițiativa autorului) 

Proiectul de lege este elaborat în vederea 

ajustării Legii nr.393/1999 cu noile prevederi ale 

legislației civile ca urmare a adoptării Legii 

133/2018 privind modernizarea Codului civil. 
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     Acest document conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul Registrului de evidență a corespondenței din cadrul 

Ministerului Economiei și Infrastructurii nr.0000537-005, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal 

www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 
din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

    

Ministerul Economiei  
și Infrastructurii  
al Republicii Moldova 

mailto:secretariat@mei.gov.md
http://www.mei.gov.md/
http://www.registru.datepersonale.md/


 
 

4

4. 

Lista autorităților şi 

instituțiilor a căror avizare 

este necesară 

Ministerul Justiției  

Centrul Național Anticorupție 

Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii 

Moldova  

5

5. 

Termenul-limită 

pentru depunerea 

avizelor/expertizelor 

5 zile lucrătoare 

6

6. 

Numele, prenumele, 

funcția şi datele de contact 

ale persoanei responsabile 

de promovarea proiectului 

Valentina Chiper, Şef al Secţiei 

reglementarea mediului de afaceri şi ÎMM, tel. 

022-250-616, e-mail: 

valentina.chiper@mei.gov.md 

7

7. 

Anexe (proiectul 

actului care se solicită a fi 

înregistrat, nota 

informativă cu 

documentele de însoțire) 

1. Proiectul hotărârii Guvernului      - 1 filă; 

2. Proiectul de lege                            - 1 filă; 

3. Nota informativă                           - 3 file. 

 

8

8. 

Data şi ora depunerii 

cererii 

 

 

 

Secretar de Stat            (semnat electronic) Iuliana DRĂGĂLIN 

 

 

 

 

Ex. V. Chiper, 

tel.022-250-616 
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