
 

Sinteza cu comentarii la Proiectul pentru modificarea și completarea Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 

  (în continuare „Proiectul”) 

 

Nr. Codul Civil - proiect Expunere de motive - comentarii Redacția propusă de CNPF Comentariile Ministerului 

Justiției 

1.  Capitolul XXVI 

ASIGURAREA  

Secţiunea 1  

Dispoziţii comune privind 

asigurarea 

 

Articolul 1301. Contractul de 

asigurare  

(1) Prin contract de asigurare, o 

parte (contractantul asigurării) 

se obligă să plătească celeilalte 

părţi (asigurătorul) prima de 

asigurare, iar asigurătorul se 

obligă să plătească asiguratului, 

beneficiarului asigurării sau, 

după caz, terţului păgubit o 

prestaţie bănească 

(indemnizaţia ori despăgubirea 

de asigurare), dacă cazul 

asigurat se produce în interiorul 

perioadei de asigurare.  

(2) Orice clauza care derogă de 

la dispoziţiile prezentului 

capitol în detrimentul 

contractantului, asiguratului sau 

beneficiarului care este 

consumator este lovită de 

nulitate absolută. 

Capitolul XXVI ASIGURAREA  

Secţiunea 1  

Dispoziţii comune privind 

asigurarea 

 

Articolul 1301. Contractul de 

asigurare 

(1) Cuvântul ”cazul” de substituit 

cu cuvântul ”riscul”.  

La alin. (1) sintagma ” ), dacă cazul 

asigurat se produce în interiorul 

perioadei de asigurare” de modificat 

cu cuvintele ”la producerea cazului 

asigurat”. 

 

În prezent, Legea cu privire la 

asigurări (nr. 407-XVI din 

21.12.2006) prevede că caz asigurat 

este risc asigurat, prevăzut în 

contractul de asigurare, a cărui 

producere conferă asiguratului 

dreptul de a fi îndemnizat sau 

despăgubit de asigurator. 

În esență asigurătorul preia in 

asigurare riscuri, iar asiguratul achită 

prima de asigurare pentru preluarea 

riscurilor. 

Nu în toate  cazurile cazul asigurat se 

produce obligatoriu in interiorul 

perioadei de asigurare. Esențial este 

Art. 1301 alin. (1)  

Prin contract de asigurare, o parte 

(contractantul asigurării) se obligă 

să plătească celeilalte părţi 

(asigurătorul) prima de asigurare, 

iar asigurătorul se obligă să 

plătească asiguratului, 

beneficiarului asigurării sau, după 

caz, terţului păgubit o prestaţie 

bănească (indemnizaţia ori 

despăgubirea de asigurare), la 

producerea cazului asigurat. 

 

  

Se acceptă parțial. 

La alin. (1) cuvintele ”„acă cazul 

asigurat se produce în interiorul 

perioadei de asigurare” s-au 

substiuit cu cuvintele „la 

producerea cazului asigurat în 

interiorul perioadei de asigurare”. 

Pentru ca o întâmplare să fie caz 

asigurat, ea va trebui să se 

producă în perioada de 

asigurare.   



ca riscul asigurat să se producă în 

interiorul perioadei de asigurare. 

De exemplu asigurarea de călătorii în 

străinătate, risc asigurat - boală acută; 

acest risc trebuie obligatoriu sa se 

producă în interiorul perioadei, dar 

caz asigurat va fi recunoscut de către 

asigurător toată perioada în care s-au 

acordat ingrijirile medicale, chiar 

dacă acestea au depășit termenul 

pentru care era valabilă asigurarea. 

Respectiv, definiția propusă nu 

acoperă toate clasele de asigurări si 

nu corespunde principiilor asigurării. 

Contrar definiției PEDCA1 art.1:201 

potrivit căreia contract de asigurare 

înseamnă contractul în virtutea căruia 

una din părți, asigurătorul, se obligă 

față de cealaltă parte, deținătorul 

poliței, să acopere contra unui risc 

specific în schimbul unei prime. 

Astfel, pentru a exclude orice 

interpretări și întru corelarea 

noțiunii de contract de asigurare cu 

principiile asigurării (fie în alin. (1) 

cuvântul ”cazul” sa fie modificat în 

cuvântul ”riscul”, sau, în cazul 

păstrării cuvîntul ”cazul” sa fie 

excluse cuvintele ”în interiorul 

perioadei de asigurare”), solicităm 

preluarea redacției CNPF. 

 

2  Articolul 1302. 
 Unii subiecţi în raporturile de 

asigurare  

Articolul 1302. 

Propunem să fie exclus articolul în 

cauză pentru a nu crea confuzii. 

 
 

Se acceptă parțial.  

Alineatele (1), (5) au fost 

transferate în partea specială, 

                                                
1 PEDCA-Principiile Europene ale Dreptului Contractelor de Asigurare 



 

(1) În asigurarea de daune, 

asigurat este persoana al cărei 

interes este protejat contra 

daunei. Aceeaşi persoană poate 

fi concomitent contractant şi 

asigurat.  

(2) În asigurarea de sume fixe, 

beneficiar este persoana în 

folosul căreia se plăteşte 

indemnizaţia de asigurare.  

(3) Persoana expusă riscului 

este persoana viaţa, sănătatea, 

integritatea sau statutul căreia se 

asigură.  

(4) În asigurarea de viaţă, 

aceeaşi persoană poate fi 

concomitent contractant, 

persoană expusă riscului şi/sau 

beneficiar.  

(5) În asigurarea de răspundere 

civilă, persoana păgubită este 

persoana pentru decesul, 

vătămarea sau dauna căreia 

poartă răspundere civilă 

asiguratul.  

(6) Contractul de asigurare 

poate stipula unul sau mai mulţi 

asiguraţi, beneficiari sau 

persoane expuse riscului. 

 

Mai mult, ulterior pentru fiecare 

contract de asigurare se specifică 

subiecții asigurării. 

Totodată, noțiunile detaliate privind 

subiecții vor fi stipulați în Legea 

specială. 

Suplimentar, denumirea articolului 

nu corespunde reglementărilor din 

articol. In PEDCA nu se regăsesc 

reglementări referitor la subiect. De 

menționat că, oricare reglementări nu 

pot cuprinde selectiv domeniul de 

reglemenare. Articolul va cuprinde 

toți subiecții dacă tot este o normă 

generală sau va concretiza raporturile 

de asigurare ai căror subiecți îi 

reglementează. 

(1) „este protejat contra daunei” 

formulare improprie pentru asigurări;  

(3) În PEDCA aceasta reglementare 

se regăsește la art.1:202 (3) În proiect 

este o traducere nereușită din limba 

engleza, ori statutul persoanei nu 

poate constitui obiect în asigurări. 

Suplimentar în tot proiectul nu se 

regăseşte diferența dintre „persoana 

expusa riscului” și „asigurat”. 

(4) Nu este clară necesitatea 

includerii acestor prevederi în acest 

articol, atât timp cât există un capitol 

separat pentru asigurările de viață. 

Această formulare are mai mult 

caracter de constatare decat de 

reglementare. 

(6) Având în vedere că în tot proiectul 

nu se regaseşte diferența dintre 

„persoană expusă riscului” si 

secțiunea a 2-a , Asiurarea de 

daune, în art. 13303 (după 

renumerotare) – „Noțiuni 

generale”, care va avea 

următorul cuprins: „Articolul 

13303. Noţiuni generale 

(1) În cazul asigurării de daune 

asigurătorul este obligat să 

despăgubească prejudiciul 

suportat de asigurat sau, după caz, 

terţul păgubit la survenirea 

cazului asigurat.   

(2) În asigurarea de daune, 

asigurat este persoana al cărei 

interes este protejat contra 

daunei.  Aceeaşi persoană poate fi 

concomitent contractant şi 

asigurat.   

 (3) Suma care se plăteşte de 

asigurător în temeiul acestei 

asigurării se numeşte despăgubire 

de asigurare.   

(4) Asigurarea de daune cuprinde 

asigurarea bunurilor, asigurarea 

de răspundere și altele. 

(5) Contractantul asigurării 

trebuie să fie proprietar al bunului 

asigurat sau să aibă un alt interes 

legitim cu privire la acesta. 

(6) În cazul asigurării de 

răspundere riscul asigurat constă 

în expunerea asiguratului la 

răspundere faţă persoana 

păgubită.  

 (7) În asigurarea de răspundere 

civilă, persoana păgubită este 

persoana pentru decesul, 



„asigurat” nu putem deduce dacă 

această formulare corespunde 

principiilor de asigurare și definiției 

date de PEDCA la art.1:202 

 

vătămarea sau dauna căreia 

poartă răspundere civilă 

asiguratul.”. 

Alineatele (2), (3) și (4) ale art. 

1302 au fost transferate în 

Secțiunea a 3-a „Asigurarea de 

viață”, paragraful 1 –„Părțile”, 

art. 133030 (după renumerotare) – 

„Noţiuni generale”, și va avea 

următorul cuprins: „Articolul 

133030. Noţiuni generale 

(1) În cazul asigurării de viaţă 

obligaţia asigurătorului sau plata 

primei depinde de un caz asigurat 

determinat exclusiv prin referinţă 

la decesul sau supravieţuirea 

persoanei expuse riscului.   

(2) Persoana expusă riscului este 

persoana viaţa, sănătatea, 

integritatea sau statutul căreia se 

asigură.   

(3) În asigurarea de viaţă, aceeaşi 

persoană poate fi concomitent 

contractant, persoană expusă 

riscului şi/sau beneficiar.  

(4) Contractul de asigurare în 

privinţa vieţii unei persoane alta 

decît contractantul este nul dacă 

nu s-a obţinut consimţămîntul 

informat în formă scrisă al 

persoanei expusă la riscul 

asigurat.  

(5) Modificarea subsecventă 

esenţială a contractului, inclusiv 

schimbarea beneficiarului, 

majorarea sumei asigurate şi 

schimbarea duratei contractului, 



nu produce efecte juridice dacă 

nu s-a obţinut acelaşi 

consimţămînt. Aceeaşi regulă se 

aplică cesiunii sau grevării în 

privinţa contractului de asigurare 

ori a dreptului la indemnizaţia de 

asigurare.  

 (6) În cazul asigurării de sume 

fixe asigurătorul este obligat să 

plătească o sumă de bani fixă la 

survenirea cazului asigurat.  

Suma care se plăteşte de 

asigurător în temeiul acestei 

asigurării se numeşte 

indemnizaţie de asigurare.   

(7) În asigurarea de sume fixe, 

beneficiar este persoana în 

folosul căreia se plăteşte 

indemnizaţia de asigurare.”. 

Alin. (6) va rămîne să constituie 

art. 1302. 

3 Articolul 1303 Propunem de completat art. cu 

cuvântul ”și tipurile” 

 

Totodată, a se vedea pct. 27 din 

tabel/sinteză  

Articolul 1303. Clasele și 

tipurile de asigurări 

Clasele și tipurile de 

asigurări se stabilesc prin lege 

specială.   

 

Se acceptă 

 

4  Articolul 1305. 
 Încheierea contractelor de 

asigurare de către rezidenții 

Republicii Moldova  

Rezidenţii Republicii Moldova, 

în sensul Legii privind 

reglementarea valutară, încheie 

contracte de asigurare cu 

societăţi înregistrate în 

Republica Moldova ori 

Urmare consultărilor cu companiile 

de asigurări propunem articolul în 

redacție nouă 

 

”Contractele de asigurare pot fi 

încheiate de către rezidenții sau 

nerezidenții RM, dacă obiectul 

asigurării și/sau unul din subiecții 

asigurării se află pe teritoriul RM 

nu mai puțin de 180 de zile, cu 

excepția cazurilor în care 

asigurările solicitate nu se practică 

pe piaţa internă, precum și cu 

excepția cazurilor prevăzute de 

Se acceptă partial 

Norma a fost exclusă din Codul 

civil şi inclusă în legea cu 

privire la asigurări. Textul 

propus nu poate fi acceptat 

deoarece nu face referinţă la 

asiguratori. 



sucursalele societăților străine 

înregistrate în Republica 

Moldova, cu excepţia cazurilor 

în care asigurările solicitate nu 

se practică pe piaţa internă, 

precum și cu excepția cazurilor 

prevăzute de tratatele 

internaționale la care Republica 

Moldova este parte. 

 

tratatele internaționale la care 

Republica Moldova este parte.” 

 

5  Articolul 1308.  
Încheierea contractului de 

asigurare  

(1) Pentru încheierea 

contractului de asigurare, 

contractantul asigurării prezintă 

asigurătorului o cerere sau un 

chestionar (cererea asiguratului) 

în formă scrisă, în care indică 

interesul său în asigurare sau 

declară verbal că doreşte să 

încheie contract de asigurare. 

Declaraţia verbală nu scuteşte 

de necesitatea depunerii cererii 

scrise de asigurare.  

(2) Contractul de asigurare se 

încheie în scris.  

(3) Contractul de asigurare este 

format din cererea 

contractantului, poliţa de 

asigurare emisă de asigurător şi 

condiţiile generale de asigurare 

aplicabile, precum şi alte 

condiţii contractuale 

incorporate în conţinutul 

contractului în condiţiile legii.  

Articolul 1308.  

Încheierea contractului de asigurare 

 La alin. (1) de exclus cuvintele ”.... 

sau declară verbal că  doreşte să 

încheie contract de asigurare. 

Declaraţia verbală nu scuteşte de 

necesitatea depunerii cererii scrise de 

asigurare”. Norma nu produce nici 

un efect juridic și este de prisos. 

Temei pentru achitarea despăgubirii 

servesc contractul de asigurare și 

polița de asigurare.  

Alin. (3),  alin. (4) propunem a fi 

excluse, din motiv că în asigurări 

toate documentele sunt separate: 

cererea de asigurare, contract de 

asigurare, polița de asigurare, care se 

anexează la contract.  

Alin. (4) nu produce nici un efect 

juridic, înscrisurile în plus  

îngreunează activitatea asiguratorilor 

și de multe ori induc în eroare 

asigurații.  

Alin. (6) vine în contradicție cu alin. 

(2) și alin. (5) care prevăd expres că 

contractul se încheie în scris, și chiar 

dacă există un început de înscris, de 

(1) Pentru încheierea contractului 

de asigurare, contractantul 

asigurării prezintă asigurătorului o 

cerere sau un chestionar (cererea 

asiguratului) în formă scrisă, în 

care indică interesul său în 

asigurare  

(4) Dovada încheirii contractului 

de asigurare rezultă din polița de 

asigurare (certificat) emisă de 

asigurator.  

 

Nu se acceptă. 

La alin. (1) nu se propune 

substituirea cotnractului de 

asigurare prin declarația verbală, 

ci se determină modalitatea 

verbală suplimentară celei scrise 

de declararea a intenției de 

încheiere a contractuluik dea 

sigurare.  

Alin., (6) reglementează mijlocul 

de probă admis în cazul în care se 

invocă existența unui contract de 

asigurare. Această regulă nu 

afectează prevederile alin. (2) și 

(5). 

Cu referire la alin. (3) și (4) sunt 

făcute declarații care nu sunt 

suținute cu argumente. Chiar dacă 

documentele sunt separate 

acestea pot și trebuie considerate 

de lege drept parte componenteă 

a contractului de asigurare. 

Scopul alin. (4) dimpotrivă este 

de a simplifica înțeldegerea 

contractului de asigurare. 



(4) Dispoziţiile alin. (3) nu 

afectează dreptul părţilor de a 

întocmi un înscris unic care va 

cuprinde întregul contract de 

asigurare.  

(5) Contractul de asigurare nu se 

poate dovedi prin martori, chiar 

dacă există un început de 

dovadă scrisă.  

(6) Dovada încheierii 

contractului de asigurare rezultă 

şi din trimiterea unui document 

de asigurare, precum poliţă de 

asigurare (certificat), din factura 

sau altă somaţie de plată a 

primei ori din înscrisul prin care 

se constată efectuarea acestei 

plăţi sau din orice înscris din 

care reiese faptul încheierii 

contractului. 

 

ex. factura,  nu pot dovedi contractul 

în scris. Din studiul pieței, asigurații 

fac abuz din norma dată.  

 

 

 

 

6  Articolul 1309. 

 (2) În poliţa de asigurare 

se va indica:  

a) numele sau 

denumirea, domiciliul sau 

sediul părţilor contractante;  

b) după caz, numele sau 

denumirea, domiciliul sau 

sediul asiguratului şi/sau 

beneficiarului; 

c) după caz, denumirea 

şi sediul agentului de asigurare; 

d) obiectul asigurării: 

bun, persoană sau răspundere 

civilă;  

e) riscurile ce se asigură;  

Articolul 1309  

 La alin. (2) la lit. d) de exclus 

cuvintele ”: bun, persoană sau 

răspundere civilă;” din proiect au fost 

excluse tipurile de asigurări, respectiv 

clasificarea dată urmează a fi exclusă 

pentru a respecta consecutivitate 

normelor juridice. Mai mult, 

specificarea concret a obiectului 

asigurării se va face la întocmirea 

poliței pentru fiecare caz separat, în 

dependență de produsul de asigurare. 

Menționăm, că art. 2201 alin. 

(1) lit. b) din Codul civil al României 

la fel prevede numai obiectul 

asigurării. 

(2) În poliţa de asigurare se 

va indica:  

a) numele sau denumirea, 

domiciliul sau sediul părţilor 

contractante;  

b) după caz, numele sau 

denumirea, domiciliul sau sediul 

asiguratului şi/sau beneficiarului; 

c) după caz, denumirea şi 

sediul agentului de asigurare; 

d) obiectul asigurării; 

e) riscurile ce se asigură;  

f) termenul contractului de 

asigurare,  perioada de asigurare și 

momentul începerii răspunderii 

asigurării;  

Se acceptă  



f) termenul contractului 

de asigurare (durata asigurării) 

şi perioada de asigurare;  

g) suma asigurată şi, 

dacă s-a convenit, partea din 

prejudiciu pe care asigurătorul 

nu o despăgubeşte (franşiza);  

h) prima de asigurare, 

locul şi termenele de plată;  

i) alte date, conform legii 

sau acordului dintre părţi.  

(3) În cazul prevăzut de 

dispozițiile art. 1308 alin. (4), 

plata de către asigurător a 

primei de asigurare sau a unei 

tranşe din aceasta se consideră 

acceptare de către contractant a 

contractului de asigurare.   

La lit. f) propunem de 

completat cu cuvintele ”și momentul 

începerii răspunderii asigurării”; 

    Alin.(3) este neclar, pentru a nu 

crea confuzii de exclus  primul 

cuvântul ”de”. 

Totodată, alineatul dat contravine cu 

art 1308 din proiect care 

reglementează încheierea 

contractului in forma scrisa și este 

alogic. În acest context propunem a fi 

exclus sau redactat în conformitate cu 

propunerile expuse mai sus. 

 
 

 

g) suma asigurată şi, dacă s-

a convenit, partea din prejudiciu pe 

care asigurătorul nu o 

despăgubeşte (franşiza);  

h) prima de asigurare, locul 

şi termenele de plată;  

i) alte date, conform legii 

sau acordului dintre părţi.  

   

 

 

7. Articolul 1310. Obligația de 

remitere a înscrisurilor 

(2) În caz de divergenţă 

între poliţa de asigurare şi 

cererea contractantului, ultimele 

au prioritate, cu excepţia cazului 

cînd asigurătorul, în poliţă sau 

într-un document separat, indică 

contractantului elementele 

asupra cărora există divergenţe.   

 

Propunem de a redacta alin. (2) 

conform principiilor PEDCA art. 

2:502 ”Dacă clauzele poliței de 

asigurare diferă de cele din cererea 

contractantului sau oricare acord 

anterior dintre  părți, se va considera 

că deținătorul poliței a consimțit la 

diferențele menționate expres în 

poliță cu excepția cazului în care el 

obiectează în termen de o lună de la 

recepționarea poliței. Asiguratorul va 

notifica contractantul cu caractere 

îngroșate despre dreptul de a obiecta 

la diferențele menționate în poliță”. 

Menționăm, că în ședințele de lucru 

anterioare propunerea dată a fost 

acceptată de către Ministerul justiției. 

 

 (2) ”Dacă clauzele poliței de 

asigurare diferă de cele din cererea 

contractantului sau oricare acord 

anterior dintre  părți, se va 

considera că deținătorul poliței a 

consimțit la diferențele menționate 

expres în poliță cu excepția cazului 

în care el obiectează în termen de 

o lună de la recepționarea poliței. 

Asiguratorul va notifica 

contractantul cu caractere 

îngroșate despre dreptul de a 

obiecta la diferențele menționate 

în poliță”. 

 

Se acceptă 



8. Articolul 1312. Opozabilitatea 

excepţiilor  

      Dacă o poliţă de asigurare 

este emisă nominativă, la 

purtător ori la ordin, 

asigurătorul poate opune 

posesorului poliţei toate 

excepţiile opozabile 

asiguratului iniţial. Excepţiile 

nu pot fi opuse dacă posesorul 

poliţei îl informează pe 

asigurător despre cesiunea 

drepturilor care rezultă din 

asigurare, iar asigurătorul nu-i 

comunică de îndată excepţiile 

existente.  

 

Reieșind din practica pe piața 

asigurărilor, întru evitarea situațiilor 

litigioase (frecvente pe piață) 

propunem a doua propoziție în 

următoare redacție: ” Excepţiile nu 

pot fi opuse dacă noul posesor al 

poliţei a consemnat în scris cu 

asigurătorul despre cesiunea 

drepturilor care rezultă din asigurare, 

iar asigurătorul nu-i comunică de 

îndată excepţiile existente.”  

 

Dacă o poliţă de asigurare este 

emisă nominativă, la purtător ori la 

ordin, asigurătorul poate opune 

posesorului poliţei toate excepţiile 

opozabile asiguratului iniţial. 

Excepţiile nu pot fi opuse dacă 

noul posesor al poliţei a consemnat 

în scris cu asigurătorul despre 

cesiunea drepturilor care rezultă 

din asigurare, iar asigurătorul nu-i 

comunică de îndată excepţiile 

existente 

 

Se acceptă.  

 

9 Articolul 1313.  
Perioada de asigurare şi durata 

asigurării  

  

La alin. (1):  

- Cuvântul ”lege” de modificat 

cu cuvântul ”legislație”;  

- la sfârșit de completat cu 

cuvintele ,,cu condiția 

achitării primei de asigurare 

sau a primei tranșe din prima 

de asigurare convenită”, altfel 

se pierde esența principiilor de 

funcționare a asigurărilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (1) Asigurarea începe cu 

prima oră a primei zile şi încetează 

la ora 24 a ultimei zile din perioada 

de asigurare convenită, cu condiția 

achitării primei de asigurare sau a 

primei tranșe din prima de 

asigurare convenită, dacă legislația 

sau contractul nu prevede altfel.  

            (6) Perioda de asigurare 

este intervalul de timp de cel mult 

un an sau mai puțin dacă primele 

de asigurare sunt calculate 

corespunzător. 

 

Nu se acceptă. Includerea 

referinţei la condiţia achitării 

primei de asigurare în toate 

cazurile crează riscul că va fi 

interpretată în sensul care ar 

face imposibilă asigurarea 

retroactivă. Atragem atenţie că 

companiile de asigurare nu vor 

fi afectate deoarece in orice caz 

au dreptul să includă în 

contract clauza privind 

începerea asigurării doar după 

achitarea primei de asigurare. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La alin. (6) propunem de a menține 

redacția actuală din Codul civil la art. 

1313 alin. (6): ”Perioda de asigurare 

este intervalul de timp de cel mult un 

an sau mai puțin dacă primele de 

asigurare sunt calculate 

corespunzător” 

 

  

10 
 Articolul 1314. 

 Majorarea primei de 

asigurare  

Dacă asigurătorul, în baza unei 

clauze contractuale privind 

actualizarea primei de asigurare, 

măreşte cuantumul acesteia, 

contractantul are dreptul la 

rezoluţiunea asigurării, cu 

respectarea termenului de 

La a doua propoziție, întru evitarea 

interpretărilor noțiunii ”neînsemnate” 

de indicat expres cifra la de ex. 10%. 

Din practica asiguratorilor majorare 

neînsemnată este în jur de 10%. 

Majorările neînsemnate de pînă la 

10% din prima de asigurare nu 

îndreptăţesc la rezoluţiunea 

asigurării dacă contractantul este 

un profesionist. 

 

Se acceptă  



preaviz de o lună. Majorările 

neînsemnate nu îndreptăţesc la 

rezoluţiunea asigurării dacă 

contractantul este un 

profesionist. 

 

11 Articolul 1315. 

Obligaţia de informare 

(1) La încheierea 

contractului, solicitantul 

asigurării trebuie să informeze 

asigurătorul despre 

împrejurările pe care le cunoaşte 

sau ar trebui să le cunoască, şi 

care fac obiectul întrebărilor 

clare şi precize puse lui de către 

asigurător.   

(2) Împrejurările 

prevăzute de dispozițiile alin. 

(1) includ şi pe cele pe care 

viitorul beneficiar le cunoşte sau 

ar trebui să le cunoască.   

 

 

La alin. (1) cuvintele ”solicitantul 

asigurării” se substitui cu cuvintele 

”contractantul asigurării”. 

Prin urmare se va exclude art. 1319. 

Toate normele privind informarea se 

referă la contractant. Art. 1319 este 

neavenit. 

(1) La încheierea 

contractului, contractantul 

asigurării trebuie să informeze 

asigurătorul despre împrejurările 

pe care le cunoaşte sau ar trebui să 

le cunoască, şi care fac obiectul 

întrebărilor clare şi precize puse lui 

de către asigurător.   

 

Nu se acceptă. 
Solicitantul asigurării și 

contractantul asigurării, precum 

și viitorul beneficiar al asigurării 

sunt subiecți diferiți, dar pot și 

coincide în dependență de 

clauzele contractuale. La 

momentul avut în vedere de art. 

1315, persoana care depune 

cerere de asigurarea sau declară 

verbal despre intenția sa de a 

încheia un contract de asigurare 

încă nu are statut de asigurat sau 

contractant. La acest moemnt el 

este solicitant de asigurare. 

12 Articolul 1316. 

Încălcarea obligaţiei de 

informare 

 

 

Pentru a uniformiza normele privind 

informarea și evitarea supraîncarcării 

capitolului, propunem de a complea 

cu un alineat nou ”(6) Dispoziţiile art. 

1315 şi a prezentului articol nu 

împiedică asigurătorul să ceară 

nulitatea contractului de asigurare 

pentru dol. În acest caz, termenul de 

prescripţie este de 3 luni din data în 

care asigurătorul a cunoscut dolul. 

Asigurătorul nu este obligat să 

(6) Dispoziţiile art. 1315 şi a 

prezentului articol nu împiedică 

asigurătorul să ceară nulitatea 

contractului de asigurare pentru 

dol. În acest caz, termenul de 

prescripţie este de 3 luni din data 

în care asigurătorul a cunoscut 

dolul. Asigurătorul nu este obligat 

să restituie primele încasate în 

temeiul contractului de asigurare 

anulat pe temeiul dolului.” 

Se acceptă parțial. 

 Art. 1318 respectă o succesiune 

logică a proiectului, succedînd 

articolul anterior care prevede 

situațiile în care se exclude 

răspunderea pentru încălcarea 

obligaţiei de informare.  

Totodată, majorarea termenului 

de prescripție din 2 în 3 luni poate 

fi acceptată, în condițiile în care 



restituie primele încasate în temeiul 

contractului de asigurare anulat pe 

temeiul dolului.” 

Prin urmare articolul 1318 ”Dolul” 

va fi exclus. 

 regula de drept comun la dol este 

6 luni de prescripție. 

13 Articolul 1317. 
Excluderea răspunderii pentru 

încălcarea obligaţiei de 

informare 

Consecinţele prevăzute 

de dispozițiile art. 1316 nu se 

aplică în privinţa: 

a) unei întrebări care a 

rămas nerăspunsă sau a unei 

informaţii furnizate care în mod 

evident era incompletă sau 

incorectă; 

b) informaţiei care ar fi 

trebuit să fie dezvăluită sau 

informaţiei furnizate incorect, 

care nu era esenţială pentru 

decizia unui asigurător 

rezonabil să încheie contractul 

în general sau să îl încheie 

anume în aceste condiţii; 

c) informaţiei care 

asigurătorul a lăsat pe 

contractant să creadă că nu 

trebuie să fie dezvăluită;  

d) informaţiei pe care 

asigurătorul a cunoscut-o sau 

trebuia să o cunoască.   

 

Pentru a evita abuzurile din partea 

contractanților/asigurați propunem: 

- la lit. (b) după cuvântul 

”esențială” de completat cu 

cuvintele ”(care nu afectează 

riscul preluat în asigurare)”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consecinţele prevăzute de 

dispozițiile art. 1316 nu se aplică 

în privinţa: 

a) unei întrebări care a 

rămas nerăspunsă sau a unei 

informaţii furnizate care în mod 

evident era incompletă sau 

incorectă; 

b) informaţiei care ar fi 

trebuit să fie dezvăluită sau 

informaţiei furnizate incorect, care 

nu era esenţială (care nu afectează 

riscul preluat în asigurare) pentru 

decizia unui asigurător rezonabil 

să încheie contractul în general sau 

să îl încheie anume în aceste 

condiţii; 

c) informaţiei pe care 

asigurătorul a cunoscut-o sau 

trebuia să o cunoască.   

 

Nu se acceptă.  
Plasarea între paranteze a 

cuvintelor „care nu afectează 

riscul preluat în asigurare” 

restrînge aplicabilitatea noțunii 

„esenţială” doar la cele 

menţionate între paranteze 

rotunde. O astfel de soluție este 

nejustificată în raport cu 

multitudinea de situații care pot fi 

considerate neesențiale chiar dacă 

asiguratorul este de părere că acea 

informație afectează riscul 

preluat în asigurare. Nu orice 

afectare a riscului poate fi 

esențială pentru decizia 

asiguratorului de a intra în 

raportul contractual de asigurare. 

Pentru fiecare caz în parte va 

trebui probat dacă acea 

informație era sau nu esențială 

pentru condițiile în care a fost 

încheiat contractul de asigurare. 

Cu siguranță că standardele 

prudențiale, cît și jurisprudența în 

materia va oferi o imagine calră 

asupra a  ceea ce poate fi 

considerat esențial pentru 

asigurarea unui risc. 

Excluderea lit. c) nu este 

argumentată. Aici este vorba de 

diligența unui bun profesionist în 



 

 

 

- de a exclude lit. c) 

abordarea aspectului privind 

furnizarea întegului spectru de 

informații care sunt necesare 

pentru evaluarea riscului asigurat 

ș Aici este vorba de diligența unui 

bun profesionist în abordarea 

aspectului privind furnizarea 

întegului spectru de informații 

care sunt necesare pentru 

evaluarean orice mijloc de probă 

pertinent din care rezultă 

asemenea circumstanțe. Este de 

datoria asiguratorului – 

profesionist să se asigure că o 

asemena abordare este exclusă. 

14  Articolul 1320. Clauza 

privind măsurile de precauţie  
 (1) Clauza unui contract 

de asigurare instituie măsuri de 

precauţie atunci cînd acea 

clauză, formulată ca o obligaţie 

sau ca o condiţie a plăţii 

indemnizaţiei sau despăgubirii 

de către asigurător, cere de la 

contractant sau de la asigurat, 

înainte de survenirea cazului 

asigurat, să îndeplinească sau să 

se abţină de la anumite acţiuni 

care nu ţin de plata primei de 

asigurare. 

(2) Dacă contractul de 

asigurare prevede că, în cazul 

neîndeplinirii măsurii de 

precauţie, asigurătorul are 

dreptul la rezoluţiunea 

asigurării, atunci clauza 

respectivă poate fi invocată doar 

 

Sintagma de intenție de a cauza 

prejudiciu cât și culpă gravă sunt 

interpretabile. Nu sunt prevăzute 

criterii de culpă gravă și nu prea 

gravă, și nu este clar după ce criterii 

se vor conduce asiguratorii în 

determinarea gradului de gravitate a 

culpei.  

În acest sens, propunem la alin.(2) și 

alin.(3) în redacție nouă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Clauza unui contract de 

asigurare instituie măsuri de 

precauţie atunci cînd acea clauză, 

formulată ca o obligaţie sau ca o 

condiţie a plăţii indemnizaţiei sau 

despăgubirii de către asigurător, 

cere de la contractant sau de la 

asigurat, înainte de survenirea 

cazului asigurat, să îndeplinească 

sau să se abţină de la anumite 

acţiuni care nu ţin de plata primei 

de asigurare. 

 (2) Dacă contractul de asigurare 

prevede că, în cazul neîndeplinirii 

măsurii de precauţie, asigurătorul 

are dreptul la rezoluţiunea 

asigurării, atunci clauza respectivă 

poate fi invocată doar dacă 

contractantul sau, după caz, 

asiguratul nu le-a îndeplinit, dar a 

cunoscut că există probabilitatea 

că prejudiciul va surveni. 

Nu se acceptă.  

Soluția excluderii condiției 

„intenţia de a cauza prejudiciul 

sau din culpă gravă” este în 

măsură că afecteze contractantul 

pentru orice neîndeplinire a 

măsurii de precauție, chiar dacă 

această neîndeplinire nu se 

datorează vinei acestuia. O 

asemena soluție este inechitabilă. 

Culpa gravă poate fi definită de 

contract pentru cazurile 

neîndeplinire a măsurilor de 

precauție sau pot fi recunoscute 

drept culpa în condițiile în care 

persoana cunoștea sau trebuia să 

cunoască că fapta este ilicită și 

prejudiciabilă și a acționat în 

detrimentul obligațiilor asumate, 

în condițiile în care în mod 

rezonabil un astfel de 

comportament putea fi 



dacă contractantul sau, după 

caz, asiguratul nu le-a îndeplinit 

cu intenţia de a cauza 

prejudiciul sau din culpă gravă, 

dar cunoscînd că există 

probabilitatea că prejudiciul va 

surveni. Asigurătorul este 

decăzut din dreptul la 

rezoluţiune dacă nu îl exercită în 

termen de 1 lună din momentul 

cînd a aflat sau apar indicii că 

măsura de precauţie nu fuseseră 

îndeplinită.  

(3) Dacă contractul de 

asigurare prevede că, în cazul 

neîndeplinirii măsurii de 

precauţie, asigurătorul este 

eliberat total sau parţial de 

răspundere, atunci clauza 

respectivă poate fi invocată doar 

în măsura în care prejudiciul a 

fost cauzat prin neîndeplinirea 

ei de către contractant sau, după 

caz, asigurat cu intenţia de a 

cauza prejudiciul sau din culpă 

gravă, dacă a cunoscut sau 

trebuia să cunoască că există 

probabilitatea că prejudiciul va 

surveni.   

(4) Contractantul sau, 

după caz, asiguratul are dreptul 

la indemnizaţie sau despăgubire 

de asigurare chiar şi cînd 

prejudiciul este cauzat prin 

neîndeplinirea din neglijenţă a 

măsurii de precauţie.  Clauza 

care exclude răspunderea şi în 

 

 

 

 

 

Alineatul (4) propunem de a fi 

exclus. Deoarece alin.(3) prevede 

despăgubirea parțială în dependență 

de îndeplinirea măsurii de precauție. 

 

 

 

 

 

Totodată, textul art. respectiv 

favorizează și situația 

contractantului/beneficiarului în 

coraport cu asigurătorul, fiind 

instituite condiții precum intenția de a 

cauza prejudiciul cât și culpa gravă 

sarcina probațiunii fiind în mod 

evident pe seama asigurătorului.  

 

Asigurătorul este decăzut din 

dreptul la rezoluţiune dacă nu îl 

exercită în termen de 1 lună din 

momentul cînd a aflat sau apar 

indicii că măsura de precauţie nu 

fuseseră îndeplinită.  

(3) Dacă contractul de asigurare 

prevede că, în cazul neîndeplinirii 

măsurii de precauţie, asigurătorul 

este eliberat total sau parțial de 

răspundere, atunci clauza 

respectivă poate fi invocată doar în 

măsura în care prejudiciul a fost 

cauzat prin neîndeplinirea ei de 

către contractant sau, după caz, 

asigurat, dacă a cunoscut sau 

trebuia să cunoască că există 

probabilitatea că prejudiciul va 

surveni. 

 

pretins/așteptat de către cealaltă 

parte contractantă. 

 

Alin. (4) se referă la 

neîndeplinierea din neglijență a 

măsurilor de preacauție, în raport 

cu alineatele anteriaore care se 

referă la neîndeplinierea 

intenținată sau din culpă gravă. 

Garanțiile prevăzute de alin. (4) 

le considerăm necesare și 

distincte de cele de la alineatele 

precedente. 

Orice culpă, inclusiv cea 

minoră (neglijența) este în 

măsură să determine excluderea 

sau diminuarea dreptului la 

indemnizație sau despăgubire de 

asigurare, iar sarcina probațiunii 

nu poate fi pusă pe seama 

asiguratului. Neexecutarea 

măsurilor de precauție trebuie 

invocată de cel care are un 

interes, caz în care trebuie 

respectate condițiile răspunderii 

civile și proporționalitatea 

sancțiunilor civile. Asiguratorul 

este partea mai puternică a 

contractului care dispune de 

instrumentele necesare atît la 

încheirea constractului, cît și la 

etapa executării contractului, 

pentru a putea arăta încălcarea 

obligațiilor și circumstanțele în 

care acestea s-au produs. 



caz de neglijenţă a 

contractantului sau, după caz, a 

asiguratului la neîndeplinirea 

măsurii de precauţie poate fi 

invocată dacă este exprimată 

clar şi prevede reducerea 

indemnizaţiei sau despăgubirii 

de asigurare proporţional 

gradului de vinovăţie.   

 

15  Articolul 1321. Agravarea 

riscului  

(1) Dacă contractul de asigurare 

cuprinde o clauză privitoare la 

agravarea riscului asigurat, 

clauza poate fi invocată doar 

dacă acea agravare a riscului 

este esenţială şi este de un tip 

prevăzut de contractul de 

asigurare.  

 (4) În cazul încălcării obligaţiei 

de informare, asigurătorului nu 

va fi în drept să refuze, pe acest 

temei, să plătească prejudiciul 

provocat de un caz care este 

acoperit de asigurare cu 

excepţia cazului în care 

prejudiciul a fost cauzat de 

agravarea riscului. Alte 

prejudicii provocate de cazurile 

care sunt acoperite de asigurare 

se despăgubesc conform 

dispozițiilor art. 1323 alin. (3). 

 

La alin. (1) considerăm că urmează a 

fi reglementat mai explicit situația de 

agravare de risc în măsura în care să 

nu fie confundată cu survenirea unui 

risc suplimentar (ex. cînd riscul este 

generat de alt risc neprevăzut în 

contract). De asemenea, necesită a fi 

înlocuită sintagma ”și este de un tip 

prevăzut de contractul de asigurare” 

cu sintagma ”și este pentru un risc 

prevăzut de contractul de asigurare”. 

Nu există în asigurări noțiune ”un tip 

de risc”. 

O altă interpretare de agravare a 

riscului ar fi modificarea factorilor de 

risc (caracteristicile obiectului 

asigurat). Astfel, în clauzele 

articolului nu este clară 

obligativitatea contractantului, în care 

cazuri să informeze asigurătorul 

despre anumite modificări legate de 

riscul asigurat. Totodată nu este clar 

definită condiționalitatea ”dacă 

agravarea riscului este esențială”, 

astfel aceasta ar putea fi interpretată 

atît în defavoarea consumatorului 

serviciilor de asigurare, cît și a 

Alin. (1) Dacă contractul de 

asigurare cuprinde o clauză 

privitoare la agravarea riscului 

asigurat, clauza poate fi invocată 

doar dacă acea agravare a riscului 

este pentru un risc prevăzut de 

contractul de asigurare. 

 

 

 

 

 

Alin. (4) În cazul încălcării 

obligaţiei de informare, 

asigurătorul nu va fi în drept să 

refuze, pe acest temei, să plătească 

prejudiciul provocat de un caz 

asigurat cu excepţia cazului în care 

prejudiciul a fost cauzat de 

agravarea riscului.   

 

Se acceptă parțial, în partea ce 

ține de substituirea sintagmei ”și 

este de un tip prevăzut de 

contractul de asigurare” cu 

sintagma ”și este pentru un risc 

prevăzut de contractul de 

asigurare”.  

În ceea ce privește cuvîntul 

„esențială”, considerăm 

nejustificată excluderea acestuia. 

Nu orice agravare a riscului poate 

fi invocată, ci doar agravarea 

esențială.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă.  



companiei de asigurare, după caz. În 

acest context, propunem excluderea 

cuvântului ”esențială”.   

La alin.(4) nu este clară 

aplicabilitatea normei ținând cont de 

regula generală stabilită la alineatele 

precedente. La care caz se referă 

autorul când menționează ,,un caz 

care este acoperit de asigurare” ținând 

cont și de ultima propoziție (caz 

asigurat, alte riscuri incluse în 

contractul de asigurare). Ultima 

propoziție contravine normei la care 

se face referință și creează confuzii la 

aplicabilitatea ei. Astfel, propunem  

alin.(4) în redacție nouă. 

Alineatele precedente se referă la 

obligația și condițiile în care 

trebuie efectuată informarea 

privind agravarea riscului 

asigurat, pe cînd alin. (4) 

reglementează deja garanțiile în 

caz de încălcare a obligației de 

informare, stipulînd că în acest 

caz asiguratorul rămîne obligat să 

plătească prejudiciul provocat de 

un caz care este acoperit de 

asigurare, cu excepția cazului în 

care prejudiciul este consecința 

nemijlocită a agravării riscului. 

Referința la art. 1333 alin. (3) este 

una firească, deoarece acea 

normă reglementează condițiile 

în care sunt acoperite prejudiciile 

prin plata despăgubirii de 

asigurare sau indemnizației, dacă 

cazul asigurat este cauzat de un 

risc agravat. 

16  Articolul 1322.  

Sancţiunile în caz de agravare a 

riscului  

(1) Dacă contractul prevede că, 

în cazul unei agravări a riscului 

asigurat, asigurătorul are dreptul 

la rezoluţiunea asigurării, acel 

drept poate fi exercitat, prin 

notificare adresată 

contractantului, în termen de 1 

lună din momentul în care 

asigurătorul a cunoscut 

agravarea sau indicii ei.  

(2) Perioada de asigurare va 

înceta la expirarea termenului 

La alin.(3) sintagma ,,dacă 

asigurătorul ar fi asigurat riscul 

agravat la o primă mai mare sau în 

condiţii diferite” este inaplicabilă, 

avînd în vedere că va fi suficient de 

dificil de probat condițiile în care 

asigurătorul ar fi preluat sau nu 

careva riscuri de asigurare. Or, în 

oricare din cazuri în care nu a fost 

încheiat un contract, asigurătorul nu 

poate fi obligat la achitarea unei 

despăgubiri/indemnizații, chiar și 

proporțională anumitor condiții.    

(3) Dacă cazul asigurat este cauzat 

de un risc agravat, despre care 

contractantul cunoştea sau trebuia 

să cunoască înainte de încetarea 

perioadei de asigurare, 

indemnizaţia sau despăgubirea de 

asigurare nu se va plăti dacă 

asigurătorul nu ar fi asigurat deloc 

riscul agravat. Cu toate acestea, 

dacă contractul de asigurare nu 

prevede altfel iar asigurătorul ar fi 

asigurat riscul agravat la o primă 

mai mare sau în condiţii diferite, 

indemnizaţia sau despăgubirea de 

Se acceptă.  

 



de 1 lună de la recepţia 

declaraţiei de rezoluţiune, iar 

dacă contractantul a săvîrşit o 

încălcare intenţionată a 

obligaţiei prevăzute de 

dispozițiile art. 1323, la data 

recepţiei notificării de 

rezoluţiune.  

(3) Dacă cazul asigurat este 

cauzat de un risc agravat, despre 

care contractantul cunoştea sau 

trebuia să cunoască înainte de 

încetarea perioadei de asigurare, 

indemnizaţia sau despăgubirea 

de asigurare nu se va plăti dacă 

asigurătorul nu ar fi asigurat 

deloc riscul agravat. Cu toate 

acestea, dacă asigurătorul ar fi 

asigurat riscul agravat la o 

primă mai mare sau în condiţii 

diferite, indemnizaţia sau 

despăgubirea de asigurare se va 

plăti proporţional sau în acele 

alte condiţii. 

 

Ținând cont de modificările propuse 

la art.1321 alin.(4) propunem 

modificarea alin.(3) în redacția nouă. 

asigurare se va plăti proporţional 

sau în acele alte condiţii. 

 

17  Articolul 1323.  

Reducerea riscului  

(1) Dacă a avut loc o reducere 

esenţială a riscului asigurat, 

contractantul are dreptul să 

ceară reducerea proporţională a 

primei pentru perioada de 

asigurare rămasă.  

(2) Dacă părţile nu pot conveni 

asupra unei reduceri 

proporţionale timp de 1 lună de 

la recepţionarea cererii de către 

Norma este incompletă și creează 

confuzii în aplicare, nefiind 

reglementate consecinețele și ce se 

întâmplă cu prima de asigurare la 

rezoluțiunea asigurării.  

(2) Dacă părţile nu pot conveni 

asupra unei reduceri proporţionale 

timp de 1 lună de la recepţionarea 

cererii de către asigurător, 

contractantul are dreptul la 

rezoluţiunea asigurării. 

Contractantul are dreptul la 

rezoluțiunea conform dispozițiilor 

art. alin.(2) (declararea și efectele 

rezoluțiunii) și este decăzut din 

dreptul la rezoluţiune dacă nu îl 

exercită în termen de 2 luni de la 

Nu se acceptă.  

Formula propusă de CNPF pentru 

a doua teză a alin. (2) face 

referință la un articol fără a 

specifica care anume, dar în 

principiu trimiterea la un articol 

care reglementează modul de 

declarare și rezoluțiune este 

ineficientă, în măsura în care alte 

norme speciale nu stabilesc o altă 

modalitate de declarare a 

rezoluțiunii. În ceea ce privește 



asigurător, contractantul are 

dreptul la rezoluţiunea 

asigurării. Contractantul este 

decăzut din dreptul la 

rezoluţiune dacă nu îl exercită în 

termen de 2 luni de la 

recepţionarea cererii de către 

asigurător. 

 

recepţionarea cererii de către 

asigurător. 

  

consecințele rezoluțiunii, sunt 

aplicabile regulile generale în 

această materie. 

18  Articolul 1324. Plata primei de 

asigurare  

(1) Contractantul este obligat la 

plata primei de asigurare doar la 

eliberarea poliţei de asigurare.  

(2) Dacă interesul asigurat nu 

există la data începerii asigurării 

sau dacă un interes viitor nu mai 

ajunge să se constituie, 

contractantul este eliberat de 

obligaţia plăţii primei de 

asigurare. Dacă interesul 

asigurat se stinge, contractantul 

datorează asigurătorului doar 

acea parte din primă ce 

corespunde duratei riscului. 

Asigurătorul poate cere o taxă 

corespunzătoare pentru 

cheltuielile şi operaţiunile 

făcute pentru încheierea 

contractului. 

 

 

Propunem art. în redacție nouă. 

Propunerea reiese din principiul 

stabilit la art.1313, precum că 

valabilitatea asigurării începe la 

achitarea primei de asigurare, precum 

și reieșind din situațiile ambigue 

apărute în practică pînă acum, dar și 

practica colegilor români care 

cunoaște succese la acest capitol. 

 

(1) Contractantul este obligat la 

plata primei de asigurare la 

termenele stabilite în contract, 

dacă legislația nu stabilește altfel. 

(2) Părțile pot conveni ca plata 

primelor de aisgurare să se facă 

integral ori în rate. 

(3) Dovada plății primelor de 

aisgurare revine asiguratului. 

 

Nu se acceptă, drept consecință a 

faptului că, propunerile la art. 

1313 nu au fost acceptate. 

19  Articolul 1325. Neplata primei 

înainte de începerea perioadei 

de asigurare  

(1) Dacă contractul de asigurare 

cuprinde o clauză conform 

Propunem modificarea redacției la 

lit.a) și lit.b) al alin.(1)  

Alin.(1) 

a)clauza este inclusă în contractul 

de asigurare într-un limbaj clar şi 

avertizînd solicitantul asigurării că 

Se acceptă parțial doar în 

privința lit. a), în privința lit. b) nu 

se respectă condiția expirării unui 

termen de 2 săptămîni după 



căreia plata primei unice sau 

plata primei tranşe din primă 

este o condiţie suspensivă ca 

întregul contract să producă 

efecte juridice sau o condiţie de 

începere a perioadei de 

asigurare, acea clauză poate fi 

invocată de către asigurător doar 

dacă:  

a) clauza este comunicată 

solicitantului asigurării în scris 

într-un limbaj clar şi avertizînd 

solicitantul asigurării că riscul 

nu este preluat de asigurător 

pînă cînd prima nu este plătită; 

şi  

b) a expirat un termen de 2 

săptămîni după expedierea unei 

facturi care respectă cerinţa 

prevăzută la lit. a) fără ca să fie 

efectuată plata în interiorul 

acelui termen.  

 

riscul nu este preluat de asigurător 

pînă cînd prima nu este plătită;  

b) contractantul a recepționat 

factura prin care se acordă un 

termen de  2 săptămîni pentru 

achitarea primei de asigurare și 

consecințele juridice pentru 

neachitarea acesteia 

 

 

 

expedierea facturii conform lit. 

a). 

 

20 Articolul 1326.  
Neplata primei după începerea 

perioadei de asigurare  

(1) Dacă contractul de asigurare 

cuprinde o clauză conform 

căreia perioada de asigurare se 

suspendă sau asigurătorului este 

în alt mod eliberat de 

răspundere atîta timp cît prima 

sau o tranşă a primei nu este 

plătită după ce perioada de 

asigurare a început, acea clauză 

poate fi invocată doar dacă:  

Întru evitarea unor confuzii la 

aplicabilitatea normei date și 

stabilirea exactă a limitelor perioadei 

de asigurare, propunem modificarea 

alin.(1) în partea ce ține de 

comunicarea asiguratului despre 

scadența sumei datorate și 

concretizarea asupra termenului 

suspendării perioadei de asigurare. 

 

 (1) Dacă contractul de asigurare 

cuprinde o clauză conform căreia 

perioada de asigurare se suspendă 

sau asigurătorului este în alt mod 

eliberat de răspundere atîta timp cît 

prima sau o tranşă a primei nu este 

plătită după ce perioada de 

asigurare a început, acea clauză 

poate fi invocată doar dacă la 

scadența sumei primei datorate, 

asigurătorul expediază un 

avertisment contractantului, în 

care specifică suma datoriei și 

acordă un termen suplimentar de 

Nu se acceptă.  
Alin. (1) prevede două acte: o 

fatură expediată contractantului și 

al doilea act – un avertisment, pe 

cînd CNPF propune doar un 

singur act – avertismentul. Este 

necesară expedierea facturii 

pentru curgerea termenului 

scadenței. 



a) contractantului i s-a expediat 

o factură care prevede suma 

exactă a primei datorate, 

precum şi scadenţa;  

b) după scadenţa sumei, 

asigurătorul expediază un 

avertisment contractantului, în 

care specifică suma exactă a 

primei datorate acordă un 

termen suplimentar de cel puţin 

2 săptămîni de la data expedierii 

şi îl informează despre iminenţa 

suspendării perioadei de 

asigurare dacă nu se face plata 

integrală; şi  

c) termenul suplimentar 

prevăzut de dispozițiile lit.b) 

expiră fără ca să fie efectuată 

plata în interiorul acelui termen.  

(2) Perioada de asigurare este 

suspendată după expirarea 

termenului suplimentar 

prevăzut de dispozițiile alin.(1) 

lit. (b). Perioada de asigurare se 

va relua doar pentru viitor de 

îndată ce contractantul plăteşte 

suma datorată cu excepţia 

cazului în care a produs efecte 

rezoluţiunea asigurării conform 

dispozițiilor art. 1328. 

 

cel puţin 2 săptămîni de la data 

recepționării şi îl informează 

despre suspendarea perioadei de 

asigurare pe acest termen și 

consecințele juridice ale 

neachitării în acest termen; şi  

(2) Perioada de asigurare este 

suspendată în interiorul termenului 

prevăzut de dispozițiile alin.(1). 

Perioada de asigurare se va relua 

doar pentru viitor de îndată ce 

contractantul plăteşte suma 

datorată cu excepţia cazului în care 

a produs efecte rezoluţiunea 

asigurării conform dispozițiilor 

art. 1328. 

  

21  Articolul 1327. Suspendarea 

perioadei de asigurare şi 

rezoluţiunea asigurării  

 (2) La expirarea termenului 

prevăzut de dispozițiile art. 

1326 alin. (1) lit. b) sau, după 

Reieșind din modificările anterioare, 

la alin.(2) sunt rectificate normele de 

trimitere. 

Propunem de exclus alin. (3) din 

motiv că este confuz și neclar. 

(2) La expirarea termenului 

prevăzut de dispozițiile art. 1325 

alin. (1) lit. b) sau, după caz, art. 

132 alin. (1) , fără ca prima să fi 

fost plătită, asigurătorul are dreptul 

la rezoluţiunea asigurării, cu 

Nu se acceptă.  
Părțile nu ar trebui să fie în 

suspans privind soarta 

contractului care și așa este 

suspendat.  Este inechitabil ca 

asigurătorul să aștepte expirarea 



caz, art. 1327 alin. (1) lit. b), 

fără ca prima să fi fost plătită, 

asigurătorul are dreptul la 

rezoluţiunea asigurării, cu 

condiţia că factura sau 

avertismentul prevăzute la 

aceleaşi articole prevede că 

asigurătorul va avea dreptul la 

rezoluţiunea asigurării.  

(3) Rezoluţiunea asigurării se va 

produce de plin drept dacă 

asigurătorul nu introduce o 

acţiune de plată silită a primei 

sau tranşei de primă în termen 

de 2 luni de la expirarea 

termenului prevăzut de 

dispozițiile art. 1326 alin. (1) lit. 

b) sau, după caz, art. 1327 alin. 

(1) lit. b). 

 

condiţia că factura sau 

avertismentul prevăzute la aceleaşi 

articole prevede că asigurătorul va 

avea dreptul la rezoluţiunea 

asigurării.  

 

 

perioadei de asigurare, și apoi să 

ceară de la contractant plata 

întregii prime de asigurare, asta 

pe când asigurarea era suspendată 

și deci contractantul nu avea 

acoperiră și nu ar trebui să 

plătească prima de asigurare.  

 

22 Articolul 1328 
(1) Asigurătorul declară 

rezoluţiunea prin declaraţie faţă 

de contractant chiar dacă o altă 

persoană are calitatea de 

asigurat sau de beneficiar al 

asigurării.   

(2) În cazul rezoluţiunii 

asigurării, asigurătorul are 

dreptul doar la prima care se 

atribuie perioadei de asigurare 

care a curs efectiv înainte de 

data rezoluţiunii.  

(3) În cazul în care 

rezoluţiunea s-a produs din 

cauza neexecutării fără 

justificare a obligaţiei uneia din 

La alin. (1) propunem de a completa 

la final cu cuvintele ”…., prin 

informarea scrisă a ultimelor”. 

Completarea vine pentru a nu 

prejudicia drepturile asiguratului sau 

beneficiarului asigurării. 

La alin. (3) pentru a evita întrepritări 

și confuzii la sintagma ” dreptul la 

despăgubiri al celeilalte părţi rămîne 

neafectat” , propunem explicarea 

acesteia prin ”dreptul la compensarea 

cheltuielilor asiguratorului sau 

despăgubirii beneficiarului asigurării 

rămâne neafectat, după caz”. 

(1) Asigurătorul declară 

rezoluţiunea prin declaraţie faţă de 

contractant chiar dacă o altă 

persoană are calitatea de asigurat 

sau de beneficiar al asigurării, prin 

informarea scrisă a ultimelor.   

 

 

 

Nu se acceptă.  
Proiectul de lege în numeroase 

cazuri și la numeroase contracte 

prevede dreptul de rezoluțiune.  

Scopul art. 1328 nu este de a 

reglementa forma declarației de 

rezoluțiune, ci de a reglementa 

cui ea i se transmite.   

Articolul 622 „Declaraţia de 

rezoluţiune” deja prevede: 

„(1) Dreptul la rezoluţiune 

se exercită de către partea 

îndreptăţită prin declaraţie scrisă 

notificată celeilalte părţi 

contractante. 

… 



părţi, dreptul la despăgubiri al 

celeilalte părţi rămîne neafectat.  

În special, asigurătorul poate 

cere rambursarea sau, după caz, 

poate reţine cheltuielile de 

gestiune chiar dacă perioada de 

asigurare nu a curs ori a fost 

suspendată, precum şi, în 

condiţiile prevăzute de 

dispozițiile art. 62320, poate cere 

dobînda de întîrziere sau 

penalitatea asupra sumelor la 

care are dreptul după 

rezoluţiune.   

(4) Rezoluţiunea 

asigurării nu stinge obligaţia 

asigurătorului aferentă unui caz 

asigurat produs în interiorul 

perioadei de asigurare care a 

curs efectiv înainte de data 

rezoluţiune.   

   

 

(3) În cazul în care 

rezoluţiunea s-a produs din cauza 

neexecutării fără justificare a 

obligaţiei uneia din părţi, dreptul 

la compensarea cheltuielilor 

asiguratorului sau despăgubirii 

beneficiarului asigurării rămâne 

neafectat, după caz.  În special, 

asigurătorul poate cere 

rambursarea sau, după caz, poate 

reţine cheltuielile de gestiune 

chiar dacă perioada de asigurare 

nu a curs ori a fost suspendată, 

precum şi, în condiţiile prevăzute 

de dispozițiile art. 62320, poate 

cere dobînda de întîrziere sau 

penalitatea asupra sumelor la care 

are dreptul după rezoluţiune.” 

Cu referire la alin. (3):   

Propoziția ce urmează explică 

perfect ce drepturi are 

asigurătorul.  Plus, nu trebuie să 

egalam dreptul la despăgubiri cu 

despăgubirea de asigurare atunci 

când se vorbește despre 

beneficiar.  Formularea propusă 

de asemenea scapă asiguratul.  

Formularea existentă este 

suficient de precisă pentru a capta 

toți subiecții în asigurări.   

 

 

23  Articolul 1329.  
Informarea despre producerea 

cazului asigurat  

 (2) Dacă contractul de 

asigurare cere ca informarea să 

La alin. (2) propunem de a exclude 

cuvintele ” dar nu mai mic de 5 zile” 

(de ex. în asigurarea medicală 

asiguratorul se informează în termen 

până la 24 ore). 

(2) Dacă contractul de asigurare 

cere ca informarea să se facă într-

un termen anumit, termenul 

trebuie să fie rezonabil. Informarea 

se consideră îndeplinită în termen 

Se acceptă.   



se facă într-un termen anumit, 

termenul trebuie să fie 

rezonabil, dar nu mai mic de 5 

zile. Informarea se consideră 

îndeplinită în termen dacă s-a 

expediat în interiorul 

termenului.  

 

 

 

dacă s-a expediat în interiorul 

termenului.  

 

 

24 Articolul 13301. Examinarea 

pretenţiilor  

(1) Asigurătorul va lua toate 

măsurile rezonabile pentru a 

examina în mod prompt o 

pretenţie bazată pe un caz 

asigurat.  

(2) Pretenţia se va considera 

acceptată cu excepţia cazului în 

care asigurătorul respinge 

pretenţia sau amînă examinarea 

pretenţiei prin notificare scrisă 

care specifică motivele deciziei 

de respingere sau amînare, 

expediată în termen de 1 lună 

după recepţionarea 

documentelor şi altor informaţii 

relevante pentru examinare.  

 

 

Pentru a nu crea confuzii în aplicare a 

normei propunem de modifica 

denumirea art. ”Examinarea 

pretențiilor” în ”Examinarea cererilor 

de despăgubiri”. Respectiv noțiunea 

de  ”pretenție” să fie modificat în 

”cerere de despăgubire” pe tot 

parcursul articolului. 

La alin. (2) după cuvintele ”de  1 

lună” de completat cu cuvintele ”, 

dacă legea sau contractul nu prevede 

altfel,” (de ex. în contracte de 

asigurare pentru rsicuri financiare, 

documentele sunt voluminoase și nu 

se reușește în termen de o lună, astfel 

pentru anumite tipuri de asigurări se 

va stabili un termen rezonabil). 

 

 

Articolul 13301. Examinarea 

cererilor de despăgubiri 

(1) Asigurătorul va lua toate 

măsurile rezonabile pentru a 

examina în mod prompt o cerere de 

despăgubire bazată pe un caz 

asigurat.  

(2) Cererea de despăgubire se va 

considera acceptată cu excepţia 

cazului în care asigurătorul 

respinge sau amînă examinarea 

acesteia prin notificare scrisă care 

specifică motivele deciziei de 

respingere sau amînare, expediată 

în termen de 1 lună, dacă legea sau 

contractul nu prevede altfel, după 

recepţionarea documentelor şi 

altor informaţii relevante pentru 

examinare.  

 

 

Se acceptă. 

 

25 Articolul 13302. 
Momentul datorării prestaţiei de 

către asigurător  

 (5) Asigurătorul poate 

compensa primele de asigurare 

scadente şi alte sume datorate 

asigurătorului în baza 

contractului de asigurare cu 

 

La alin. (5) ultima propoziție 

propunem a fi exclusă, din motiv că 

ține de lege specială, care poate fi 

modificată. 

(5) Asigurătorul poate compensa 

primele de asigurare scadente şi 

alte sume datorate asigurătorului 

în baza contractului de asigurare 

cu sumele care sunt pretinse de la 

asigurător în temeiul aceluiaşi 

contract de asigurare, chiar dacă 

cel ce pretinde este un terţ. 

Nu se acceptă.   

Legea RCA astăzi nu 

reglementează compensarea 

pretențiilor reciproce.  Prin 

urmare, dacă se exclude ultima 

propoziție, la polițele RCA se vor 

aplica prima propoziție, care va 

permite compensarea pretențiilor 



sumele care sunt pretinse de la 

asigurător în temeiul aceluiaşi 

contract de asigurare, chiar dacă 

cel ce pretinde este un terţ.  

Această regulă nu se aplică în 

cazul asigurării obligatorii de 

răspundere civilă.   

 

 

 

chiar și față de terții victime ale 

accidentelor, ceea ce nu este 

echitabil.   

26  La partea generală propunem 

de a fi inclus un articol separat 

prinvind subrogarea asiguratorului 

pentru toate tipurile de asigurări, care 

în proiect este reglementat în 

Secțiunea 2 Asigurarea de daune (art. 

133012 Regresul asigurătorului prin 

subrogarea în drepturile faţă de cel 

obligat la repararea prejudiciului): 

”Articolul 13304.  Preluarea de 

către asigurator a drepturilor 

asiguratului 

(1) Asigurătorul care a plătit 

despăgubirea de asigurare precum şi 

eventualele cheltuieli de diminuare a 

prejudiciului se subrogă, în limitele 

acestei sume, în dreptul la repararea 

prejudiciului faţă de terţul căruia îi 

revine obligaţia să repare prejudiciul 

cauzat dacă legea sau contractul nu 

prevede altfel.  

(2) În măsura în care 

asiguratul a renunţat la un drept faţă 

de acel terţ într-un mod în care 

dăunează dreptul asigurătorului de 

subrogare, el pierde dreptul său la 

despăgubire în privinţa acelui 

prejudiciu.  

Articolul 13304.  Preluarea de 

către asigurator a drepturilor 

asiguratului 

(1) Asigurătorul care a plătit 

despăgubirea de asigurare precum 

şi eventualele cheltuieli de 

diminuare a prejudiciului se 

subrogă, în limitele acestei sume, 

în dreptul la repararea 

prejudiciului faţă de terţul căruia îi 

revine obligaţia să repare 

prejudiciul cauzat dacă legea sau 

contractul nu prevede altfel.  

(2) În măsura în care asiguratul a 

renunţat la un drept faţă de acel terţ 

într-un mod în care dăunează 

dreptul asigurătorului de 

subrogare, el pierde dreptul său la 

despăgubire în privinţa acelui 

prejudiciu.  

(3) Asigurătorul nu are dreptul să 

exercite dreptul de regres pe baza 

subrogării faţă de membrul 

gospodăriei contractantului sau 

asiguratului, cu excepţia cazului 

cînd asigurătorul demonstrează că 

prejudiciul a fost cauzat de acea 

persoană intenţionat sau din culpă 

gravă, dar cunoscînd că există 

Se acceptă. 



(3) Asigurătorul nu are dreptul 

să exercite dreptul de regres pe baza 

subrogării faţă de membrul 

gospodăriei contractantului sau 

asiguratului, cu excepţia cazului cînd 

asigurătorul demonstrează că 

prejudiciul a fost cauzat de acea 

persoană intenţionat sau din culpă 

gravă, dar cunoscînd că există 

probabilitatea că prejudiciul va 

surveni.   

(4) Asigurătorul nu poate 

exercita drepturile pe baza subrogării 

în detrimentul asiguratului.   

(5) Asigurătorul poate renunţa 

total sau parţial la exercitarea 

dreptului de subrogare împotriva 

persoanei care poartă răspundere de 

producerea pagubei, dacă ea însăşi a 

suferit grav, sau împotriva 

moştenitorilor ei, dacă persoana a 

decedat ca urmare a producerii 

riscului asigurat, sau în alte situaţii în 

care împrejurările justifică 

renunţarea.” 

probabilitatea că prejudiciul va 

surveni.   

(4) Asigurătorul nu poate exercita 

drepturile pe baza subrogării în 

detrimentul asiguratului.   

(5) Asigurătorul poate renunţa 

total sau parţial la exercitarea 

dreptului de subrogare împotriva 

persoanei care poartă răspundere 

de producerea pagubei, dacă ea 

însăşi a suferit grav, sau împotriva 

moştenitorilor ei, dacă persoana a 

decedat ca urmare a producerii 

riscului asigurat, sau în alte situaţii 

în care împrejurările justifică 

renunţarea. 

 

 

27 Secţiunea 2  

Secţiunea 3  

Secţiunea 4  

 

 

 

Având în vedere că se propune de a 

include la art. 1303 și tipurile de 

asigurări care vor fi reglementate prin 

lege specială, intervenim cu 

propunerea de a exclude Secțiunile 2, 

3, 4, cu introducerea noțiunilor de 

bază privind tipurile de asigurări. 

În același timp, intervenim cu 

solicitarea de a dispune de timp 

suplimentar pentru a prezenta 

sinteza asupra Secțiunilor 2, 3, 4 

din Capitolul XXVI ”Asigurarea” 

 Nu se acceptă.  

Art. 1303 nu se referă la 

reglementarea relaţiilor 

contractuale. 



privind tipologia și definițiile la 

fiecare tip de asigurare (în prezent 

la acestea secțiuni se  conlucrează 

cu reprezentanții companiilor de 

asigurări).  
         

 

 

28 Articolul 280, literele b) și c) 

vor avea următorul cuprins: 

„b) clienţilor faţă de bănci şi alţi 

prestatori de servicii de plată 

privind eliberarea mijloacelor 

înscrise în contul acestora sau a 

remiterilor de bani efectuate în 

folosul lor;  

c) cu privire la repararea 

prejudiciului patrimonial şi 

moral cauzat prin deces sau 

vătămarea sănătăţii. În acest 

caz, se repară prejudiciul despre 

care reclamantul a aflat în 

perioada anterioară intentării 

acţiunii, dar nu mai mare de 3 

ani.”. 

Asociațiile de economii și împrumut 

(AEÎ) nu sunt ”prestatori de servicii 

de plată” (a se vedea art.5 din Legea 

114/2012) și, cu atît mai mult nu sunt 

”bănci”. Totodată, AEÎ practică 

aceleași activități ca și băncile, 

inclusiv acceptarea mijloacelor 

bănești de la populație sub formă de 

depuneri de economii (art.7 din Legea 

139/2007). Avînd în vedere, că AEÎ 

activează preponderent în mediul 

rural, clienții acestora fiind persoane 

fizice cu un nivel scăzut de cunoștințe 

în sfera de apărare a drepturilor sale, 

redacția propusă îi pune într-o situație 

și mai nefavorabilă relativ de clienții 

băncilor.   

CNPF reiterează necesitatea 

extinderii prevederilor lit.b) din 

art.280 din proiect asupra clienților 

AEÎ. 

Lit. b) clienţilor faţă de bănci, 

asociații de economii și împrumut 

și alţi prestatori de servicii de plată 

privind eliberarea mijloacelor 

înscrise în contul acestora sau a 

remiterilor de bani efectuate în 

folosul lor 

 

 

Se acceptă. 

29 „Articolul 1243. 

Răspunderea debitorului  
(1) În cazul în care a 

rezolvit contractul de credit 

pentru neexecutarea fără 

Art.1243. Rezoluțiunea contractului 

este o consecință a neexecutării 

obligațiilor de către debitor, 

respectiv, stabilirea unui comision de 

rezoluțiune (o penalitate 

(2) Dispoziţiile legale privind 

clauza penală rămîn aplicabile. 

 

 

Se acceptă. 



justificare a obligaţiilor de către 

debitor, banca nu are dreptul de 

a cere dobînda pe care o va rata 

din cauza încetării înainte de 

termen a contractului de credit.  

Această regulă nu împiedică 

banca să ceară repararea 

prejudiciului cauzat conform 

dispozițiilor alin.(2) și, după 

caz, a dispoziţiilor privind 

neexecutarea obligaţiilor.   

(2) Părţile pot conveni 

asupra unui comision de 

rezoluţiune prin care se va 

repara prejudiciul cauzat prin 

ratarea dobînzii viitoare. 

Dispoziţiile legale privind 

clauza penală rămîn 

aplicabile.”. 

 

suplimentară) în condițiile în care 

acestor tipuri de contracte le sunt 

aplicabile dispozițiile privind 

neexecutarea obligațiilor din 

prezentul Cod, inclusiv dispozițiile 

art.624 privind clauza penală precum 

dobînda de întîrziere și alte penalități, 

stabilirea unei penalități suplimentare 

(comision de rezoluțiune) este una 

excesivă.  

Avînd în vedere că prevederile 

art.1243 se vor aplica și altor entități 

care acordă credite (organizaţiile de 

microfinanţare, de leasing, 

organizaţiile de credit ipotecar, etc.), 

care au un comportament neonest în 

relațiile cu consumatorii prin 

impunerea unor penalități, taxe și 

comisioane suplimentare, dat fiind că 

cadrul legal existent nu stabilește 

expres categoriile (tipurile) de 

comsioane și taxe care pot fi aplicate 

în cadrul unui contract de credit, 

norma dată instituie (legiferează) un 

comision suplimentar.     

Prin urmare, la alin. (2) propunem 

excluderea primei propoziții. 

 

30 Articolul 1245: 

1) la alineatul (1), după 

cuvîntul „rambursează” se 

completează cu cuvintele „total 

sau parţial”; 

2) alineatul (2) se 

modifică și va avea următoprul 

cuprins:  

Art.1245. Rambursarea anticipată a 

creditului este un drept al debitorului, 

care poate fi executat sau nu. 

Comisionul de plată anticipată este 

stabilit de părți la momentul încheierii 

contractului, și în esență este o 

penalitate destinată să acopere 

prejudiciul cauzat creditorului ca 

rezultat al rambursării anticipate. 

(2) Părţile pot conveni 

asupra unui comision de plată 

anticipată prin care se va repara 

prejudiciul cauzat prin 

rambursarea anticipată.   

 

 

Se acceptă.   



„(2) Părţile pot conveni 

asupra unui comision de plată 

anticipată prin care se va repara 

prejudiciul cauzat prin 

rambursarea anticipată.  

Dispoziţiile legale privind 

clauza penală rămîn 

aplicabile.”. 

 

Totodată, conform art.624 clauza 

penală intervine în cazul neexecutării 

obligației stabilite de contract. 

Respectiv, în cazul în care debitorul s-

a folosit de dreptul său stabilit în 

contract de a rambursa anticipat 

creditul cu achitarea comisionului, 

stabilirea unor clauze penale 

suplimentare este neargumentă și 

abuzivă.  

Totodată, în scopul protecției 

drepturilor consumatorilor urmează 

de menținut redacția actuală din 

alin.(2), astfel, fiind plafonat nivelul 

maxim al compensației încasate de 

creditor (și care este în concordanță 

cu Directiva 2008/48/CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului UE din 23 aprilie 2008 

privind contractele de credit pentru 

consumatori).   

În acest context, la alin. (2) urmează 

de exclus a doua propoziție. 
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