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Tot mai frecvent se întâlnesc, în practica con-

tractuală și judiciară, condiții contractuale prielnice 

din punct de vedere al efectului economic pentru 

o parte a contractului, dar absolut discriminatorii, 

din același punct de vedere, față de altă parte con-

tractantă. Condițiile (clauzele) contractuale abuzi-

ve, numite astfel în alin. (3) al art. 4 din Legea pri-

vind protecția consumatorilor reprezintă „o clauză 

contractuală care nu a fost negociată individual cu 

consumatorul se consideră abuzivă dacă aceasta cre-

ează, contrar cerințelor bunei-credințe, prin ea însăși 

sau împreună cu alte prevederi din contract, în detri-

mentul consumatorului, un dezechilibru semnifi cativ 

între drepturile și obligațiile părților” și necesită o 

analiză prin prisma criteriilor califi cative, elucidate 

de prezenta lege, dar și de prevederile alin.(1) art.5 

al Legii privind clauzele abuzive în contractele încheia-

te cu consumatorii, care comportă o redacție asemă-

nătoare celei din legea indicată mai sus: “O clauză 

contractuală nefi ind negociată în mod individual cu 

consumatorul este abuzivă în cazul în care creează, 

contrar cerințelor de bună-credință, prin ea însăși sau 

împreună cu alte prevederi din contract, în detrimen-

tul consumatorului, un dezechilibru semnifi cativ între 

drepturile și obligațiile părților care decurg din con-

tract”.

La fel urmează a fi  califi cată drept abuzivă, prin  

prisma Legii nr. 256, și prevederea art.5 (g) al Legii 

concurenței nr.183 din 11.07.2011: „condiționarea 

încheierii contractelor de acceptare de către parteneri 

a unor prestații suplimentare, care, prin natura lor sau 

în conformitate cu uzanțele comerciale, nu au legătu-

ră cu obiectul acestor contracte”.

Din startul cercetării, trebuie de menționat că 

legislația adaptată a Republicii Moldova corespun-

de prevederilor Directivei Consiliului Comunităților 

Europene 93/13/CEE din 5 aprilie 1993 privind clauzele 

abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, pu-

blicată în Jurnalul Ofi cial al Uniunii Europene (JOCE) 

nr. L 95 din 21 aprilie 1993.

Directiva nominalizată conține noțiunea de 

“unfair terms”, care poate fi  tradusă drept „clauze 

nedrepte” sau mai poate fi  acceptată și soluția de 

„clauze abuzive”. Însă trebuie sa ținem cont de fap-

tul că art. 716 al Codului civil stabilește regimul ju-

ridic al „clauzei inechitabile”, care reprezintă clauza 

care „… prejudiciază disproporționat, contrar princi-

piilor bunei-credințe, cealaltă parte a contractului”.

Caracterul inechitabil al clauzelor contractuale 

standard1 se prezumă în caz de dubiu, dacă o pre-

vedere:

a) nu este compatibilă cu principiile de bază 

(esențiale) ale reglementărilor de la care derogă;

b) limitează drepturile sau obligațiile esențiale, care 

rezultă din natura  contractului, de o manieră 

care periclitează scopul contractului;

c) nu este clară.

Jurisprudența franceză, ținând cont de practica 

comercială prestabilită în domeniul comerțului, a 

califi cat drept abuzive clauzele având drept obiect 

sau efect constatarea adeziunii neprofesionistu-

lui sau consumatorului la clauze care nu fi gurează 

pe înscrisul semnat sau care nu apar cu claritate în 

scrie rea aparentă. Clauzele abuzive sunt o simplă 

varietate a clauzelor ilicite: califi carea este obiectivă 

și nu presupune nici măcar să se poarte o judecată 

de valoare asupra comportamentului stipulantului; 

nu ne mai afl ăm într-o problematică a răspunderii 

civile. Răspunderea civila a fost preferata teoriei 

abuzului de drept.2

Sarcina doctrinei naționale constă în aprecie-

rea analitica a criteriilor de determinare și califi care 

ale clauzelor abuzive și stabilirea mecanismului de 

protecție juridică contra acestora, inclusiv repararea 

prejudiciilor cauzate ca urmare a utilizării efectului 

acestor clauze. 

În cuprinsul termenului „clauză abuzivă” persistă 

valența formatoare de abuz, de aceea este impor-

tant de stabilit în ce sens este utilizat acest termen. 

Abuzul de drept, în sens juridico-civil, reprezintă 

utilizarea drepturilor subiective ale unui subiect în 

detrimentul altei persoane, cu scopul cauzării aces-

tuia unui prejudiciu, cu sau fără intenție.  

Dar abuzul în contextul „clauzei abuzive” nu are 

aceeași repercusiune juridică ca și abuzul în exerci-

tarea drepturilor subiective, mai degrabă poate fi  
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vorba de realizarea unui interes de către partea ce 

le-a introdus în contract, fără a ține cont de intere-

sul contragentului/consumatorului și al situației lui 

obiectiv mai defavorizate. 

Art. 9 al Codului civil, care proclamă că „Persoa-

nele fi zice și juridice participante la raporturile juridice 

civile trebuie să își exercite drepturile și să-și execute 

obligațiile cu bună-credință, în acord cu legea, cu 

contractul, cu ordinea publică și cu bunele moravuri. 

Buna-credință se prezumă până la proba contrară”, nu 

conține  o prevedere legală, conform căreia condui-

ta cu rea-credința în exercitarea drepturilor și execu-

tarea obligațiilor reprezintă un abuz de drept. Buna-

credință, de rând cu abuzul de drept, sunt construcții 

juridice ce marchează limitele de exercitare a drep-

turilor civile3 și sunt recunoscute în această postu-

ră atât de sistemele de drept continental, cât și de 

cel comun, având efecte juridice diferite. Aplicarea 

construcției de conduită de rea-credința la include-

rea clauzelor abuzive în contract permite, într-un 

fi nal, lichidarea juridică a consecințelor juridice prin 

excluderea acestora din contract pe calea stabilirii 

nulității lor, norma prevăzută de art.4 alin.(1) al Le-

gii privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu 

consumatorii  - „Se interzice comercianților să includă 

clauze abuzive în contractele încheiate cu consumato-

rii. Orice clauză abuzivă introdusă în astfel de contrac-

te este considerată nulă din momentul încheierii lor”.

Califi carea comportamentului abuziv în sfera rapor-

turilor contractuale este controversată, bazată pe 

califi carea delictuală, unde se sancționează abuzul 

în comportamentul cocontractantului față de par-

tener, indiferent de utilitatea prestației reciproce, 

prestate sau neprestate. Califi carea contractuală a 

abuzului se bazează pe prejudiciere efectivă, rezul-

tată din neexecutarea obligațiilor contractuale, pe 

demonstrarea unei pagube materiale susceptibile 

de despăgubire. Ținând cont de concluziile prof. L. 

Pop, expuse în cadrul analizei clauzelor abuzive în 

alte contracte decât cele încheiate între comercianți 

și consumatori, „…principiul conform căruia în ma-

terie contractuală trebuie sa se dea satisfacție, înce-

pând cu încheierea contractelor și continuând cu 

executarea lor, exigențelor bunei-credințe. Astfel, 

abuzul de putere economică de care se face vino-

vată o parte contractantă, exploatarea stării de ne-

voie, a lipsei de experiența ori de cunoștințe într-un 

anumit domeniu contractual ale celeilalte părți con-

stituie premise ale declanșării prezumției simple de 

rea-credință”.4 

 Prima idee de analiză a acestor clauze reprezintă 

diapazonul lor, și anume: Clauză contractuală care 

nu a fost negociată individual cu consumatorul. 

Această mențiune legală vine să ne indice că punc-

tul determinant de apreciere juridică a clauzelor 

abuzive reprezintă faptul nenegocierii individuale 

cu consumatorul, care devine parte contractantă 

prin adeziune la contractul ce conține clauza abu-

zivă respectivă. Situația în care clauza contractuală 

a fost negociată individual cu consumatorul, dar 

conține celelalte criterii califi cative, cum ar fi  con-

trarietatea cerințelor de bună-credință și deze-

chilibru semnifi cativ între drepturile și obligațiile 

părților care decurg din contract, apare problema 

dacă  exclude acest fapt caracterul abuziv al clauzei.

Includerea clauzei nenegociate în contractele cu 

consumatorii se realizează prin acțiunile doar ale 

unei singure părți, numite parte puternică a con-

tractului, care, mizând pe situația că partea slabă a 

contractului și-a exprimat deja voința în privința în-

cheierii contractului, însă condiția (condițiile) abu-

zive se regăsesc în contract în virtutea insufi cienței 

cunoștințelor speciale ale consumatorului în mate-

ria respectivă, adică a raționalității limitate sau în 

virtutea faptului că partea care a propus proiectul 

contractului refuză să-l semneze în alte condiții de-

cât cele redactate de ofertant. În aceste condiții, 

partea care a acceptat prin adeziune condițiile abu-

zive respective nu putea să obțină, în general sau 

foarte anevoios, un anumit rezultat juridic fără în-

cheierea contractului respectiv.

Persistă  situații la etapa încheierii contractu-

lui în care partea contractului, în virtutea unor 

pricini obiective, înțelege rău sau nu înțelege de-

loc condițiile contractului ce sunt propuse a fi  

semnate. În acest caz, avem de a face cu fenome-

nul disproporției informaționale sau asimetriei 

informaționale. Partea opusă profi tă de această 

situație obiectivă pentru a obține facilități unilate-

rale. Literatura de specialitate nominalizează acest 

fenomen juridic ca „rea-credință subiectivă”.

Dar să nu excludem situațiile, la fel de frecven-

te în practica contractuală, când partea contrac-

tantă în condiții legale poate determina unilateral 

condițiile contractului. Astfel de fenomene sunt 

cunoscute ca disproporții contractuale sau putere 

contractuală inegală, care generează califi cative-

le de parte slabă și parte puternică a contractului. 

Partea puternică la fel profi tă de aceasta situație 

de disproporționalitate pentru a obține facilitați de 

ordin economico-juridice unilaterale. Literatura de 

specialitate nominalizează acest fenomen juridic ca 

„rea-credință obiectivă”. Astfel, în dreptul contrac-

tual acțiunile de comportament cu rea-credință în 

cadrul încheierii sau executării contractului urmea-

ză a fi  înțelese prin utilizarea de către una dintre 
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părți a fenomenului disproporției informaționale 

sau contractuale pentru a obține facilități unilatera-

le de ordin economico-juridice.

Pentru suplinirea vacuumului legal în privința 

prezumțiilor de „rea-credință subiectiva” și  „rea-

credință obiectivă” în raporturile de consum, le-

gislatorul național a stabilit reglementări uniforme, 

numite practici comerciale incorecte.  O practică 

comercială este incorectă, dacă:

– este contrară cerințelor diligenței profesionale; 

–  denaturează sau este susceptibilă să denatureze, în 

mod esențial, comportamentul economic al consu-

matorului mediu la care ajunge sau căruia i se adre-

sează ori al membrului mediu al unui grup, în cazul 

când o practică comercială este adresată unui anu-

mit grup de consumatori.

Practicile comerciale care pot denatura, în mod 

esențial, comportamentul economic al unui anumit 

grup vulnerabil de consumatori, clar identifi cabil, 

trebuie evaluate din perspectiva membrului mediu 

al grupului. Grupul de consumatori este cu precăde-

re vulnerabil la respectiva practică sau la produsul la 

care aceasta se referă din motive de infi rmitate min-

tală sau fi zică, de vârstă sau de credulitate, compor-

tamentul economic al acestuia putând fi , în mod rezo-

nabil, prevăzut de comerciant. Această prevedere nu 

aduce atingere practicilor publicitare obișnuite și legi-

time ce constau în declarații exagerate sau declarații 

ce nu sunt destinate a fi  luate ca atare.

De asemenea, o practică comercială este con-

siderată ca fi ind o misiune înșelătoare în sensul 

legii sau persistă fenomenul de „rea-credință su-

biectivă” în cazul în care un comerciant ascunde o 

informație esențială sau o oferă într-un mod neclar, 

neinteligibil, ambiguu sau în contratimp, ori nu își 

declară intenția comercială adevărată, în cazul în 

care aceasta nu rezultă deja din context și când, 

în orice situație, consumatorul mediu este deter-

minat sau poate fi  determinat să ia o decizie de 

tranzacționare pe care altfel nu ar fi  luat-o, și respec-

tiv,  „rea-credință obiectivă”.

Este evident că, condițiile abuzive pot fi  incluse 

atât în contractele cu participarea consumatorilor, 

cât și în contractele între comercianți nu numai în 

cazul dacă  clauză contractuală  nu a fost negoci-

ată individual. De aceea, mai corect ar fi  să exami-

năm faptul nenegocierii inițiale doar în calitate de 

precondiție pentru atestarea abuzivității clauzei.

Directiva Consiliului Comunităților Europene 

93/13/CEE din 5 aprilie 1993 examinează condițiile 

contractuale care nu au fost negociate individual 

cu consumatorul în calitate de condiții suspecte și 

propune testarea lor suplimentară cu  cerințele de 

bună-credință și ale dezechilibrului semnifi cativ.

Legislația națională permite verifi carea condițiilor 

contractuale la capitolul cerințelor de bună-

credință prin exercitarea drepturilor și obligațiilor 

civile stabilite de art.9 Cod civil: „Persoanele fi zice și 

juridice participante la raporturile juridice civile trebuie 

să își exercite drepturile și să își execute obligațiile cu 

bună-credință, în acord cu legea, cu contractul, cu or-

dinea publică și cu bunele moravuri. Buna-credință se 

prezumă până la proba contrară”.

La fel, prevederi speciale în domeniul dreptului 

contractelor persistă și în art.512 Cod civil:„Debitorul 

și creditorul trebuie să se comporte cu bună-credință 

și diligență la momentul nașterii, pe durata existen-

ţei, la momentul executării și stingerii obligaţiei. Este 

nulă clauza prin care se derogă de la prevederile de 

mai sus”, precum și în cadrul reglementărilor clau-

zelor contractuale standard art.716 Cod civil, dar și 

art.725 Cod civil, care prevăd că „Contractul trebuie 

interpretat pe principiile bunei-credințe”.

La capitolul existenței unei norme speciale ce 

ar determina dezechilibrul semnifi cativ în rapor-

turile contractuale, legislația naționala nu ne oferă 

nici o soluție expresă, decât deducerea acestuia din 

prevederea citată a „clauzei inechitabile” stabili-

tă de norma art.716 din Codul civil „…prejudiciază 

disproporționat, contrar principiilor bunei-credințe, 

cealaltă parte a contractului”.

Într-adevăr, înțelegerea categoriei de dezechi-

libru semnifi cativ între drepturile și obligațiile 

părților care decurg din contract nu urmează a fi  

efectuată prin prisma categoriei de bună-credință. 

Dezechilibrul contractual, fi e el semnifi cativ sau 

nesemnifi cativ, nu poate fi  ca atare de bună sau 

rea-credință. Numai conduita umană în raportu-

rile contractuale poate duce la apariția unui atare 

dezechilibru și, deci, putem aprecia numai acțiunile 

umane în calitate de factor predispozant și inde-

pendent la soluționarea problemei caracterului 

nedrept sau abuziv al clauzei. Însă, această poziție 

asupra defi nitivării caracterului abuziv al clauzei 

nu este întotdeauna susținută de doctrină. În acest 

sens, prof. I. Turcu, făcând trimitere la prevederile 

art. 1134 alin. (3) al Codului civil francez și art.1170 

NCC român, menționează că „califi carea drept abu-

zivă se raportează la clauze, și nu la persoana con-

tractantului și comportamentul acestuia”5. Practica 

contractuală și judiciară atestă cazuri în care, pentru 

a depăși unele bariere legale, părțile contractante 

creează conștient un dezechilibru, care permite 

depășirea acestor impedimente. În acest caz, este 

nevoie ca instanțele de judecată să reacționeze 
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prompt și să lichideze  dezechilibrul semnifi cativ 

sau, apreciind  conduita de bună-credință a parților 

la includerea acestor clauze în contract, să refuze 

apărarea drepturilor și intereselor părții defavori-

zate pe criteriul bunei-credințe. Situația juridică in-

dicată este în mod diferit  „jucată” atât în doctrină, 

cât și în jurisprudență. Spre exemplu, prof. Foghel-

son6 susține că, în cazul în care persistă dezechili-

brul semnifi cativ prin conduita de bună-credință a 

părților la includerea acestor clauze în contract, acest 

dezechilibru, deși prejudiciază disproporționat cea-

laltă parte a contractului,  instanțele de judecata nu 

urmează să intervină în acest caz pe motivul bunei-

credințe a conduitei părților și nu a caracterului abu-

ziv ca atare al clauzelor contractuale. Cazuri similare 

sunt atestate și de jurisprudența națională, unde 

instanțele de judecată protejează interesele con-

sumatorului, chiar dacă acesta, în mod conștient, 

acționând cu bună-credință, a inclus în contractul 

de împrumut o clauză de majorare a dobânzii con-

tractuale, care creează un dezechilibru semnifi cativ 

între drepturile și obligațiile părților care decurg din 

contract, și anume sporirea sarcinii de plată a do-

bânzii, condiționată de faptul concedierii sale din 

organizația de microfi nanțare.

La data de 28 februarie 2008, Donici Natalia, în ca-

litate de împrumutată, și ÎM OMF „Microinvest” SRL, în 

calitate de împrumutător, au încheiat contractul de 

împrumut ipotecar nr. CSS-A-06.33. Astfel, în temeiul 

acestuia, ÎM OMF „Microinvest” SRL i-a oferit lui Donici 

Natalia un împrumut în valoare de 300. 000 lei pentru 

procurarea  unui apartament. Ultima s-a obligat faţă 

de împrumutător la rambursarea, în termen de 2 ani, 

a sumei împrumutului și a dobânzii aferente. A fost 

stabilită o rată fl otantă a dobânzii în mărime de 11% 

anual, iar prin pct. 2.3.2 din contract, ÎM OMF „Micro-

invest” SRL și-a rezervat dreptul unilateral de a majora 

sau micșora nivelul dobânzii contractuale. Ulterior, la 

scurgerea abia a 4 luni de la încheierea contractului 

de împrumut, prin scrisoare, ÎM OMF „Microinvest” SRL 

o informa pe Donici Natalia că rata dobânzii contrac-

tuale a fost modifi cată, fi ind majorată până la nivelul 

de 22,3% anual. Astfel, pârâta ÎM OMF „Microinvest” 

SRL i-a impus lui Donici Natalia plata unei dobânzi de 

două ori mai mare decât cea stabilită iniţial. Respectiv, 

achitarea de către reclamantă a plăților lunare pentru 

dobânda la împrumut a devenit extrem de oneroasă, 

depășind orice limită de relaţie rezonabilă cu rata de 

refi nanţare a Băncii Naţionale a Moldovei, aplicată la 

creditele pe termen lung. 

Evidențiem că nivelul de 10,5% al ratei de refi nan-

ţare a BNM a fost păstrat până la data de 10.02.2009, 

când a fost redus până la 10%, scăzând continuu pe 

parcursul unui an până la 5%. Or, în cazul celor 22,3% 

aplicate unilateral de către ÎM OMF „Microinvest” SRL 

cu titlu de dobândă la executarea contractului de îm-

prumut CSS-A-06.33, e de constatat că respectiva mă-

rime fi nanciară excede cel puţin cu 11,8% și cel mult 

cu 17,3% rata de bază a BNM, înregistrată în inter-

valul 01.07.2008 – 20.07.2011. Se rezumă în a spune 

că se stabilește o rată fl otantă cu mărime de 22,3%, 

cu dreptul unilateral al ÎM OMF „Microinvest” SRL de 

a o modifi ca, lipsind astfel contractul de clauze ce ar 

descrie însuși caracterul variabil al dobânzii contrac-

tuale. Considerăm că cele expuse condiţionează fap-

tul că, atât la momentul încheierii, cât și pe parcursul 

executării contractului, fl uctuaţiile ratei de refi nanţare 

(de bază) a BNM deţineau potenţialul de a genera și 

au generat pentru ÎM OMF „Microinvest” SRL un bene-

fi ciu disproporţionat în raport cu reclamanta Donici 

Natalia. Sintetizând juridic cele sus-menţionate, e de 

reţinut că situaţia descrisă se include perfect în regle-

mentările alin. (1) și (2) ale art. 716 din Codul civil, ce 

statuează că o clauză contractuală, precum cea din 

pct. 2.3.1, este lipsită de efecte juridice, dacă prin ne-

claritatea ei vine să prejudicieze disproporţionat drep-

turile și interesele celeilalte părți a contractului7.

În conformitate cu prevederile Directivei 93/13/

CEE, criteriile  dezechilibrului semnifi cativ și 

cerințelor de bună-credință urmează a fi  analizate 

separat una de alta, prima - în calitate de criteriu de 

califi care „material”, iar cea de-a doua -  „procedural”, 

deoarece:

– se creează un dezechilibru semnifi cativ între 

drepturile și obligațiile părților în detrimentul 

unei părți contractuale (criteriu material);

– sunt incluse în contract în rezultatul conduitei de 

rea-credință a părții care a elaborat condițiile con-

tractuale și a propus includerea lor în conținutul 

contractului (criteriu procedural).

Dezechilibrul semnifi cativ poate fi  conceput 

sub aspect moral sau economic. Criteriile dezechi-

librului se confruntă cu difi cultatea determinării 

obiectelor supuse comparației sau măsurii acestor 

obiecte. Doctrina8 evidențiază doar câteva criterii 

subordinate, cum ar fi :

– permiterea stăpânirii unilaterale și discreționară 

a evoluției contractului;

– oferirea unui avantaj fără contrapartidă;,

– repartizarea inegală a riscurilor economice;

– derogarea unor dispoziții, chiar și supletive, ale 

dreptului comun, dacă aceste dispoziții contribu-

ie la realizarea echilibrului ideal. 

Revenind la ideea expusă mai sus, în general în 

materia dreptului contractual, orice condiție con-
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tractuală, indiferent de faptul dacă a fost sau nu ne-

gociată cu consumatorul sau cu un alt comerciant, 

urmează să fi e testată pe criteriile „materiale” și „pro-

cedurale”. Această idee este generata de prevederile 

Directivei 93/13/CEE, care are scopul de „… apropiere 

a actelor cu putere de lege și actelor administrative ale 

statelor membre privind clauzele abuzive în contrac-

tele încheiate între un vânzător sau furnizor și un con-

sumator”, și având în calitate de criteriu de califi care 

indispensabil „nenegocierea individuală a clauzelor 

cu consumatorul”. 

Dar ce se poate întâmpla cu multitudinea de 

contracte în care una dintre părți nu are calitate 

juridică de consumator? În sensul Directivei , „con-

sumator” înseamnă orice persoană fi zică ce, în ca-

drul contractelor reglementate de prezenta directivă, 

acționează în scopuri care se afl ă în afara activității 

sale profesionale. Legea specială națională conține 

noțiunea implicită a consumatorului, cu derogări 

de la normele uniformizate ale Directivei, în sensul 

specifi cării inutile a acțiunilor persoanei ce pretin-

de a îmbrăca haina juridică de consumator și, pe 

lângă activitatea profesională, o mai include și pe 

cea de întreprinzător: „consumator” - orice persoană 

fi zică ce intenționează să comande sau să procure, 

ori care comandă, procură sau folosește produse, 

servicii pentru necesități nelegate de activitatea 

de întreprinzător sau profesională. Neajunsul prin-

cipal al statutului de consumator, acordat de legea 

națională, reprezintă neluarea în calcul a concepției 

consumatorului fi nal, concepție care a anticipat 

atât legislația europeana uniformă în domeniu, cât 

și cea națională. Prof. Serstobitov a punctat în lu-

crarea sa acest concept, în accepțiunea că propusa 

categorie juridică de consumator prezintă o valoa-

re numai în raport cu categoria de „comerciant”, iar 

aceasta înseamnă că poate fi  vorba anume de con-

sumator personal (fi nal), care are ca și scop scoate-

rea mărfurilor din sfera economiei și aducerea lor în 

sfera consumului personal”9. Un exemplu elocvent 

al practicii judiciare, unde se apreciază faptul con-

testării calității de consumator al reclamantului, din 

motiv că ultimul nu poate demonstra fi nalitatea 

consumului mărfi i, dat fi ind că a folosit-o în calita-

te de piesă de schimb pentru automobilul cu care 

presta servicii comerciale de transport de pasageri.  

La 11 septembrie 2009, reclamantul Duca Vladi-

mir a depus cererea de chemare în judecată împotri-

va societății cu răspundere limitată „Agropiese TGR 

Grup”, prin care solicită restituirea contravalorii produ-

sului procurat defectuos în sumă de 1.395 MDL. În mo-

tivarea cererii, reclamantul a indicat că, la data de 20 

noiembrie 2007, a procurat un acumulator de marca 

„Combat” tip clasă 2417K5, seria 4387A3 de la societa-

tea cu răspundere limitată  „Agropiese TGR Grup” și la 

procurare, în urma verifi cării de către vânzător pentru 

produsul procurat i-a fost eliberată o garanţie pe un 

termen de 2 ani. Ulterior, acumulatorul a fost instalat 

la microbuzul de model „MercedesSprinter CD1 211” 

cu n/î CLS 934, care-i aparţine cu drept de proprietate. 

La data de 29 mai 2008, în cadrul verifi cării acumula-

torului de către specialistul societății cu răspundere 

limitată  „Agropiese TGR Grup”, Zolotnicov, s-a stabilit 

conformitatea acestuia cu toţi parametrii necesari, in-

clusiv completarea electrică a microbuzului.

În luna decembrie 2008, la o ulterioară solicitare de 

verifi care a stării acumulatorului, reclamantul a pri-

mit refuz de la pârât pe motiv că a expirat termenul de 

garanţie de 6 luni, la fel a primit refuz și la efectuarea 

unei expertize a acestuia.

La data de 11 iulie 2009, microbuzul de model 

„Mercedes Sprinter CDI 211”, cu n/î CLS 934, a fost su-

pus unui control tehnic în urma căruia s-a constatat 

că aparatul electric al automobilului este funcţional, 

iar acumulatorul nu mai poate fi  utilizat. La data de 

28 iulie 2009, reclamantul s-a adresat cu o plânge-

re la administraţia societății cu răspundere limitată 

„Agropiese TGR Grup” cu privire la înlocuirea acumu-

latorului, la care a primit răspunsul nr.534, la data de 

31 iulie 2009, în care este indicat că el a folosit acu-

mulatorul în scopuri profesionale și nu îndeplineș-

te calitatea de consumator. Reclamantul a solicitat 

recuperarea contravalorii bunului în mărime de 1395 

lei MD și a mai depus o cerere prin care a mai solicitat 

suplimentar încasarea de la pârât a unui prejudiciu 

moral în mărime de 5000 lei MD. Prin hotărârea Jude-

cătoriei Botanica, municipiul Chișinău, din 16 martie 

2010, acţiunea a fost respinsă ca neîntemeiată. A fost 

încasat de la Duca Vladimir în benefi ciul societății cu 

răspundere limitată  „Agropiese TGR Grup” suma de 

350 lei, achitată pentru efectuarea expertizei.

Prin decizia Curţii de Apel Chișinău din 10 iunie 

2010, a fost respins apelul lui  Duca Vladimir și men-

ţinută  hotărîrea Judecătoriei Botanica, municipiul 

Chișinău,  din 16 martie 2011, prin care acţiunea a fost 

respinsă ca neîntemeiată. Prin decizia Curţii Supreme 

de Justiţie din 23 decembrie 2010, recursul înaintat de 

către Duca Vladimir a fost declarat inadmisibil10.

Problema calității juridice a consumatorului 

a fost obiectul de cercetare științifi că în doctrina 

națională11, stabilindu-se patru elemente de identi-

fi care a statutului juridic al consumatorului, fără a 

se pronunța asupra elementului de consum fi nal, 

care este unul defi nitoriu în acest caz. În lucrarile 

menționate, deși sunt expuse mai multe varian-

te de apreciere juridică a consumatorului, inclusiv 
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cel economic de fi nalizare a circuitului mărfurilor 

prin consum, totuși nu s-a răspuns, de exemplu, la 

întrebarea dacă are sau nu calitate de consuma-

tor deponentul în cadrul unui contract de depozit 

bancar. Sau, cu alte cuvinte, afectează calitatea de 

consumator faptul că deponentul specifi cat obține 

profi t, ca urmare a realizării contractului cu banca 

comercială, iar acest profi t, în formă de dobândă, nu 

întotdeauna este supus consumului direct și fi nal?      

Legislația civilă omite să stabilească un regim de 

testare pe criteriile  dezechilibrului semnifi cativ și 

cerințelor de bună-credință în cazul în care aceste 

raporturi contractuale nu vor cădea sub incidența 

regimului juridic de clauze contractuale standard, 

care, la fel, prevede o asemenea testare. Un număr 

semnifi cativ de contracte negociabile și comercia-

le vor fi  scutite de testatoarea fi ltrului, prestabilit 

pentru contractele de adeziune și/sau cu participa-

rea consumatorului, fapt ce înseamnă că instanțele 

de judecată nu le vor verifi ca în mod obligatoriu la 

capitolul dezechilibrului și bunei-credințe, bazân-

du-se pe principiul libertății contractuale. Optica 

juridică a libertății contractuale trebuie focusată în 

direcția „echitații contractuale (justice contractu-

elle), partea slabă a contractului trebuie sa fi e mai 

puternic protejată, cocontractanții urmează într-o 

măsura sporită să respecte interesele reciproce, iar 

noțiunea contractului urmează a fi  revăzuta la nivel 

legal în calitate de raport juridic cu obligații de coo-

perare, solidaritate si onestitate”12.

Legislația națională, de altfel ca și prevederile 

uniforme ale Directivei 93/13/CEE, stabilește reguli 

ce exclud verifi carea unor clauze la capitolul dez-

echilibrului și bunei-credințe, anume:„Aprecierea 

caracterului abuziv al clauzelor nu privește nici defi ni-

rea obiectului contractului, nici caracterul adecvat al 

prețului sau remunerației, pe de o parte, față de ser-

viciile sau de bunurile furnizate în schimbul acestora, 

pe de alta parte - în măsura în care aceste clauze sunt 

exprimate în mod clar și inteligibil”.

Pentru califi carea clauzelor abuzive, unele 

jurisdicții stabilesc în legislație două categorii de 

liste de clauze cu regimuri diferite, și anume lista 

neagră a clauzelor abuzive, care conține enume-

rarea clauzelor care sunt nule din startul inserării lor 

în contract, fără aplicarea unor proceduri juridice. 

Lista gri a clauzelor abuzive la fel se stabilește prin 

metoda enumerării pozitive a acestora, dar, spre 

deosebire de  lista neagră, aceste clauze nu sunt 

nule din start, ci pentru recunoașterea nulității lor 

sunt necesare aplicarea procedurilor judiciare (con-

statarea nulității, modifi carea conținutului acestor 

condiții sau modifi carea contractului).

Legislația națională n-a mers pe calea creării a 

nici unei liste de condiții abuzive prin spiritul lor, 

dar a instituit, prin art.10 (1) al Legii privind protecția 

consumatorilor un mecanism numit practici co-

merciale incorecte. Acest mecanism vine de la 

instituționalizarea în Lege a noțiunii de   practici 

comerciale: (practici ale comercianților în relația cu 

consumatorii)  – orice acțiune, omisiune, comporta-

ment, declarație sau comunicare comercială, inclusiv 

publicitate și comercializare, efectuate de un comerci-

ant în strânsă legătură cu promovarea, vânzarea sau 

furnizarea unui produs consumatorilor. Analiza prac-

ticilor comerciale, stabilite de lege ca și incorecte, 

permite să constatăm că ele conțin o categorie de 

clauze contractuale, care ar putea fi  considerate 

abuzive în temeiul criteriilor de califi care enunțate 

mai sus, de exemplu:

a) afi rmarea de către comerciant că este parte semna-

tară a unui cod de conduită, în cazul în care nu este;

b) afi șarea unui certifi cat, a unei mărci de calitate sau 

a unui echivalent, fără a fi  obţinută autorizaţia ne-

cesară;

c) afi rmarea că un cod de conduită a primit aproba-

rea unei entităţi publice sau a unei alte entităţi, în 

cazul în care aprobarea nu a fost primită;

d) afi rmarea că un comerciant, inclusiv practicile sale 

comerciale, sau un produs al său a fost agreat, apro-

bat ori autorizat de o entitate publică sau privată, 

fără un temei real sau fără a îndeplini condițiile ne-

cesare pentru agrearea, aprobarea sau autorizarea 

obţinută;

e) lansarea unei invitaţii de a cumpăra produse la un 

anumit preţ în cazul în care comerciantul nu dezvă-

luie în invitaţie existenţa unor motive rezonabile în 

a căror bază ar aprecia că nu va putea să furnizeze, 

el însuși sau prin intermediul altui comerciant, acele 

produse sau produse similare la același preţ, pentru 

o perioadă și într-o cantitate rezonabilă, avându-se 

în vedere produsul, amploarea publicităţii și preţul 

oferit;

f ) lansarea de către comerciant a unei invitaţii de a 

cumpăra produse la un anumit preţ, în scopul pro-

movării unui produs similar, pentru a recurge ulte-

rior la una din următoarele acțiuni: să refuze pre-

zentarea produsului ce a făcut obiectul publicităţii; 

să refuze preluarea comenzii privind respectivul 

produs sau livrarea lui într-un termen rezonabil; să 

prezinte un eșantion cu defecte;

g) afi rmarea falsă că un produs va fi  disponibil doar 

pentru o perioadă foarte limitată de timp sau că va 

fi  disponibil doar în anumite condiţii, pentru o peri-

oadă foarte limitată, în scopul obţinerii unei decizii 

imediate și lipsirii consumatorilor de alte posibili-
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tăţi sau de un termen sufi cient pentru a putea face 

o alegere în cunoștinţă de cauză;

h) angajamentul comerciantului de a furniza un servi-

ciu postvânzare către consumatori, fără a-i informa 

în mod clar pe aceștia, înainte de angajarea lor în 

tranzacţie, referitor la limba în care furnizează ser-

viciul, în situaţia în care, înaintea încheierii tranzac-

ţiei, comerciantul a comunicat cu consumatorul în 

altă limbă decît limba ofi cială a statului în care se 

prestează serviciul;

i) afi rmarea sau crearea impresiei că un produs poate 

fi  vândut în mod legal, în situaţia în care acest lucru 

nu este posibil;

j) prezentarea drepturilor oferite consumatorilor prin 

lege, ca o caracteristică distinctă a ofertei comerci-

antului;

k) utilizarea unui context editorial în mass-media 

în vederea promovării unui produs pentru a cărui 

publicitate comerciantul a plătit, fără însă ca pu-

blicitatea să fi e precizată clar, fi e în cuprins, fi e prin 

imagini ori sunete ușor de identifi cat de către con-

sumator (publicitate mascată);

l) lansarea de afi rmaţii nefondate cu privire la natura 

și amploarea riscului pentru securitatea personală 

a consumatorului sau a familiei acestuia, în situaţia 

în care consumatorul nu achiziţionează produsul;

m) promovarea de către comerciant, cu intenţia de a 

induce în eroare consumatorul, a unui produs care 

se aseamănă cu un alt produs fabricat de un produ-

cător anume, astfel încât consumatorul să creadă 

că produsul este fabricat de acest producător;

n) crearea, operarea sau promovarea unui sistem pro-

moţional piramidal, pe care un consumator îl ia în 

considerare datorită posibilităţii de a primi remu-

neraţia doar ca urmare a introducerii unui alt con-

sumator în sistem și nu ca urmare a vânzării sau a 

consumului produselor;

o) afi rmarea de către un comerciant că își încetează 

activitatea sau că se stabilește în altă parte, în cazul 

când acest lucru nu este adevărat;

p) afi rmarea că un produs poate spori șansele de câș-

tig la jocurile de noroc;

q) afi rmarea neîntemeiată că produsul poate vindeca 

boli, disfuncţii sau malformaţii;

r) transmiterea de informaţii inexacte cu privire la 

condițiile oferite de piaţă sau cu privire la posibilita-

tea achiziţionării produsului cu intenţia de a deter-

mina consumatorul să cumpere produsul în condi-

ţii mai puţin favorabile decât în condițiile normale 

ale pieţei;

s) afi rmarea, în cadrul unei practici comerciale, că se 

va organiza un concurs sau se va oferi un premiu 

în scopuri promoţionale, fără a acorda premiul pro-

mis sau un echivalent rezonabil;

t) descrierea unui produs ca fi ind „gratuit”, „fără cos-

turi” sau în termeni similari, în cazul în care con-

sumatorul trebuie să suporte și alte costuri, în afa-

ră de costurile inevitabile ce rezultă din practica 

comercia lă, inclusiv plata pentru livrarea sau ridi-

carea produsului;

u) includerea în materialele publicitare a unei facturi 

sau a unui document similar referitor la plată, prin 

care consumatorului i se creează impresia că deja a 

comandat produsul promovat, când, de fapt, el nu 

l-a comandat;

v) afi rmarea falsă sau crearea impresiei false că acţiu-

nile comerciantului nu sunt legate de activităţile 

sale comerciale, industriale, de producţie sau arti-

zanale ori falsa prezentare a sa în calitate de consu-

mator;

 w) crearea impresiei false că serviciul postvânzare cu 

privire la un produs este disponibil într-un stat, altul 

decât cel în care produsul este vândut.

În afara de acest fapt, legislația civilă, prin inter-

mediul aceluiași mecanism de practici comercia-

le incorecte, protejează consumatorii și la nivelul 

etapei precontractuale, când se formează decizia 

potențialului consumator de a contracta.  Acest 

lucru este deosebit de important, deoarece consu-

matorul este vulnerabil și la etapa precontractua lă, 

în cazul în care comerciantul nu-l informează sau 

informează consumatorul tendențios greșit asupra 

caracteristicilor și modului de exploatare a bunu-

lui, lucrării sau serviciului prestat. Legiuitorul mol-

dovean a mers pe calea stipulării exprese în lege a 

acestor practici, care, în esență, reprezintă o listă de 

clauze cu un potențial de nulitate absolută, pentru 

a orienta instanțele de judecată în domeniul apre-

cierii corelative a acestor clauze. Dar, acest lucru 

nu înseamnă că, dacă ele nu se regăsesc expres 

într-un contract sau altul, instanța de judecată nu 

poate aplica criteriile generale de testare a clauzelor 

în calitate de abuzive. Acest fapt de reglementare 

expresă a rolului negativ pe care l-ar putea juca o 

listă „neagră” sau, eventual, „gri” în legislațiile comu-

nitare se întrezărește și în textul raportului Comisiei 

Europene privind implementarea Directivei13, care 

prescrie că instanțele de judecată pot ignora formu-

la generala a „bunei-credințe”, stabilită la nivel de 

normă uniformă în art.3 al Directivei, și să se condu-

că numai de listele Anexei la Directivă. 

În condițiile funcționării sistemului judecătoresc 

al Republicii Moldova nu există premise serioase 

că instanțele judecătorești vor căuta să aplice nu-
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mai practicile comerciale care sunt considerate de 

lege incorecte. Mai degrabă prezintă pericol faptul 

acordării de către legiuitor instanțelor de judecată 

naționale a unui câmp larg de apreciere intimă a 

acestor clauze.     

Ca urmare a recunoașterii unei clauze ca abu-

zivă, este necesară lichidarea dezechilibrului con-

tractual prin aplicarea mecanismelor juridice puse 

la îndemână de legislația civilă. Mecanismul juridic 

sau mijlocul juridic aplicat în cazul dat urmează să 

clarifi ce următoarele:

– despre subiectul care poate aplica sau cere apli-

carea mijloacelor juridice de protecție;

– dacă trebuie de lichidat dezechilibrul contractual 

într-un contract anumit sau în contractele stan-

dard propuse consumatorilor, indiferent dacă a 

fost sau nu încheiat contractul;

– În ce moment urmează să fi e lichidat dezechi-

librul contractual: până sau după evenimentul 

care l-a format.

În conformitate cu noile prevederi legale, eva-

luarea clauzelor contractuale și decizia fi nală asu-

pra faptului dacă acestea sunt sau nu recunoscute 

drept abuzive, se efectuează de către instanța de 

judecată, însă controlul respectării prevederilor 

legii și constatarea clauzelor abuzive în contracte 

va fi  exercitat de către  Agenția pentru Protecția 

Consumatorilor,  la sesizarea consumatorilor sau 

din ofi ciu, în condițiile legii. Astfel, în cazul consta-

tării unor clauze abuzive în contractele încheiate cu 

consumatorii, Agenția va intenta acțiuni în instanța 

judecătorească, în vederea solicitării declarării 

nulității acestor clauze. 

Consumatorul prejudiciat nemijlocit prin con-

tracte încheiate cu încălcarea prevederilor prezentei 

legi sau asociațiile obștești de consumatori, sunt în 

drept să intenteze acțiuni în instanța judecătoreas-

că în apărarea drepturilor, libertăților și intereselor 

legitime ale consumatorilor prejudiciați, în vederea 

solicitării nulității clauzelor contractuale presupuse 

a fi  abuzive, în condițiile legii. În cazul în care con-

stată caracterul abuziv al clauzelor contractuale 

elaborate pentru a fi  utilizate în o multitudine de 

contracte, instanța de judecată dispune nulitatea 

acestor clauze, excluderea lor din contract, impu-

nând, totodată, comerciantului obligația de a exclu-

de aceste clauze din contractele cu același obiect, 

încheiate cu alți consumatori, precum și interdicția 

de a include astfel de clauze în alte contracte, care 

urmează a fi  încheiate cu consumatorii.

Conform Codului contravențional al Republicii 

Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008, „nepre-

zentarea de către comerciant, la solicitarea con-

sumatorului, a unui exemplar al contractului cu 

clauze contractuale standard pe care îl propune se 

sancționează cu amendă de la 50 la 75 de unități 

convenționale, aplicată persoanei cu funcție de 

răspundere, cu amendă de la 100 la 150 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice”.

Agenția pentru Protecția Consumatorilor 

este competentă să constate și să examineze 

contravențiile specifi cate la art. 84, 971–972, 278–

281, 344–348, art. 349 alin. (4). Totodată,  sunt în 

drept să constate contravenții și să încheie procese-

verbale directorul Agenției pentru Protecția Consu-

matorilor, adjuncții lui, precum și inspectorii princi-

pali de stat, și inspectorii coordonatori de stat.

Aplicarea amenzii contravenționale de către 

instanțele de judecată comercianților care formu-

lează și introduc clauze abuzive în contractele cu 

consumatorii, trebuie sa fi e doar o măsura preventi-

vă, în sensul reacționării din partea statului în cadrul 

testării lor la capitolul bunei-credințe și perfectarea 

proceselor-verbale respective, care pot, la rândul 

lor, să fi e contestate în instanța de judecată de că-

tre comercianți. Prin acest mecanism de protecție 

juridică, legea protejează de clauze abuzive un cerc 

nedeterminat de persoane, fapt ce sporește efi caci-

tatea ei.

Dar fără intervenția instanțelor de judecată, care 

sunt competente sa dispună nulitatea acestor clau-

ze și să anihileze puterea lor juridică, impunând tot-

odată comerciantului obligația de a exclude aceste 

clauze din contractele cu același obiect încheiate cu 

alți consumatori, precum și interdicția de a include 

astfel de clauze în alte contracte care urmează a fi  

încheiate cu consumatorii, acest mecanism nu este 

unul efectiv. 

Sesizarea de către consumatori prin cerere a 

autorităților publice, organizațiilor obștești pen-

tru protecția drepturilor și intereselor lor nu repre-

zintă unicul mijloc de protecție, cu toate că își are 

sprijin legal în cadrul normelor de procedură civilă. 

Conform art. 74 CPC, ,,În cazurile prevăzute de lege, 

autoritățile publice, organizațiile, persoanele fi zice 

pot adresa în judecată acţiune (cerere) în apărarea 

drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale unor 

alte persoane, la cererea acestora, sau în apărarea 

drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale unui 

număr nelimitat de persoane fi zice. Acţiunea în apă-

rarea intereselor unei persoane incapabile poate fi  in-

tentată independent de existenţa cererii unei persoa-

ne interesate sau a reprezentantului ei legal”.

Ținând cont de faptul că nulitatea clauzelor abu-

zive, care urmează să fi e constatată de instanțele 
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de judecată, este una absolută, atunci, în temeiul 

art.217 al Codului civil, nulitatea absolută a actului 

juridic poate fi  invocată de orice persoană care are un 

interes născut și actual. Instanța de judecată o invocă 

din ofi ciu. 

În privința faptului intervenirii din ofi ciu a 

instanțelor de judecată pentru constatarea nulității 

clauzelor abuzive, există opinii diametral opuse, ba-

zate pe normele procesuale de declanșare a proce-

sului civil, care prevăd subiecții și persoanele în in-

teresul cărora poate fi  pornită cauză civilă. Conform 

art.7 din Codul de procedură civilă, ,,Instanța judecă-

torească intentează procesul civil la cererea persoanei 

care revendică apărarea unui drept al său încălcat sau 

contestat, libertăţii ori a unui interes legitim. În cazurile 

prevăzute de prezentul cod și de alte legi, procesul civil 

poate fi  intentat în numele persoanelor împuternicite 

de lege să apere drepturile, libertăţile și interesele legi-

time ale unei alte persoane, ale unui număr nelimitat 

de persoane, interesele Republicii Moldova și ale socie-

tăţii”. După cum vedem din conținutul normelor de 

procedură civilă, instanța de judecată doar inten-

tează și instrumentează cauzele civile, având un rol 

diriguitor, însă nu și unul de intervenție. De aceea, 

instanțele de judecată, cu toate că posedă dreptul 

de a se sesiza din ofi ciu și a invoca nulitatea clauze-

lor abuzive, excluzând aceste clauze din contractele 

cu același obiect încheiate cu alți consumatori și in-

terzicând, așadar, comercianților de a include astfel 

de clauze în alte contracte, care urmează a fi  înche-

iate, nu realizează acest drept, lăsându-l anume la 

dispoziția subiecților investiți cu prerogative expre-

se procesuale în acest sens, interdicția de a include 

astfel de clauze în alte contracte care urmează a fi  

încheiate cu consumatorii.

Alte remedii juridice, precum ar fi  modifi carea 

contractului de către instanța de judecată la cere-

rea uneia dintre părțile contractante, prin exclude-

rea din textul contractului a clauzelor abuzive sau 

a modifi cării părții respective din contract, nu sunt 

elucidate de legislația în vigoare, deoarece actele 

normative speciale în domeniul protecției dreptu-

rilor consumatorului prevăd, în calitate de mijloc 

de protecție juridică, doar nulitatea clauzelor abu-

zive. Consider că la acest capitol legiuitorul poate 

prevedea și alte mecanisme juridice de protecție, 

care pot avea drept consecință juridică excluderea 

condițiilor din contract și anume - modifi carea părții 

respective din contract, care conține clauzele abu-

zive. 
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