NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la constatarea consultării
independente a potențialului fidejusor consumator
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea
proiectului
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la constatarea consultării independente
a potențialului fidejusor consumator este elaborat de Ministerul Justiției.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi
finalităţile urmărite
Scopul proiectului este crearea unui mecanism prin care creditorul să aibă
posibilitatea de a constata că potențialul fidejusor a primit consultații independente cu
privire la contractul de fidejusiune, în cazul în care creditorul cunoaște sau are
suspiciuni privind existența unui risc semnificativ că potențialul fidejusor nu își asumă
fidejusiunea în mod liber sau că este informat adecvat.
În conformitate cu art. 11781 alin. (2) din Codul civil „în cazul în care creditorul
cunoaște sau are motive să cunoască faptul că, din cauza unei relații de încredere
dintre debitor și fidejusor, există un risc semnificativ că fidejusorul nu își asumă
fidejusiunea în mod liber sau fiind informat adecvat, creditorul are obligația de a
constata că fidejusorul a primit consultații independente. Modalitățile de a constata că
fidejusorul a primit consultații independente se stabilesc de Guvern.”
Prin urmare, se impune în sarcina Guvernului de a stabili aceste modalități,
potrivit dispoziției citate supra.
Prezentul proiect 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.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Proiectul respectiv reglementează cercul subiecților care pot oferi consultații
potențialilor fidejusori. În același timp, proiectul prevede și aspectul cu privire la
faptul că dacă contractul de fidejusiune urmează a fi semnat de un reprezentant
împuternicit din partea potențialului fidejusor, primul urmează să facă dovada că
potențialul fidejusor a primit consultații din partea unui consultant, ce nu poate fi
persoană afiliată creditorului și/sau debitorului în sensul art. 6819 din Codul civil.
Totodată, proiectul stabilește imperativ categoriile de informații ce vor fi
furnizate potențialului fidejusor, după cum urmează:
a) efectele generale ale fidejusiunii, inclusiv limitele fidejusiunii, întinderea
obligaţiilor, posibilitatea subrogării în drepturile creditorului, încetarea fidejusiunii;
b) riscurile concrete la care se expune potenţialul fidejusor, conform informațiilor
disponibile consultantului, avînd în vedere situația patrimonială a viitorului debitor și
reputația acestuia (posibilitatea pierderii tuturor bunurilor în măsura în care debitorul nu-

şi va executa obligaţiile asumate);
c) posibilitatea asumării fidejusiunii în schimbul unei remunerații;
d) viciile care pot afecta consimțămîntul potențialului fidejusor consumator și
remediile legale corespunzătoare;
e) cel puțin două cazuri din practică privind efectele fidejusiunii asupra unor
fidejusori;
f) alte informații utile.

În același timp, proiectul stabilește că certificatul eliberat în urma consultației va
putea fi utilizat exclusiv la încheierea contractului de fidejusiune dintre creditorul și
fidejusorul precizat în certificat. Respectiv, certificatul va putea fi utilizat doar la
încheierea contractului de fidejusiune dintre creditorul și potențialul fidejusor pentru
garantarea obligației asumate de debitor față de creditor.
Ținînd cont de faptul că certificatul este eliberat exclusiv la încheierea doar a
unui contract de fidejusiune determinat, termenul de 3 luni este un termen rezonabil
pentru încheierea contractului de fidejusiune, fiind suficient ca potențialul fidejusor să
ia o decizie privitor la încheierea contractului respectiv.
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect nu necesită cheltuieli financiare din bugetul
de stat.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Urmare aprobării hotărîrii Guvernului nu va fi necesară modificarea altor acte
normative.
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008
privind transparenţa în procesul decizional, proiectul Hotărîrii Guvernului a fost plasat
pe pagina web a Ministerului Justiţiei (directoriul „Transparenţa decizională”,
compartimentul „Proiecte de acte normative remise spre coordonare”).
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