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Autorităţile statului încearcă prin măsuri legis-
lative să protejeze consumatorul, dar este evi-

dent, că acestea, după cum demonstrează practica, nu 
sunt suficiente.

Prin intermediul mijloacelor prevăzute de legis-
laţie, statul protejează persoanele în calitatea lor de 
consumatori, asigurând cadrul necesar accesului ne-
îngrădit la produse şi servicii, informării lor complete 
despre caracteristicile esenţiale ale acestora, apărării 
şi asigurării drepturilor şi intereselor legitime ale per-
soanelor fizice împotriva unor practici abuzive. Pro-
tecţia judiciară, prin restabilirea drepturilor încălcate 
ale consumatorilor, se constituie ca o componentă 
importantă în cadrul arealului dimensional al dezide-
ratelor enunţate.

Esenţa Legii privind protecţia drepturilor consu-
matorilor reiese din faptul că consumatorul, persoana 
fizică, este mult mai slabă şi posedă mai puţine posi-
bilătăţi în comparaţie cu agentul economic şi din acest 
motiv, urmează să aibă prioritate faţă de acesta în li-
tigiile date.

 În acelaşi timp, consumatorul trebuie să-şi cunoas-
că drepturile, să se ferească de riscurile de a fi înşelat 
şi să ştie cum să obţină compensaţii când constată că 
a fost o victimă inocentă.

Conform stipulărilor contractuale, în cazul neîn-
deplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoere, părţile 
contractante vor încerca să soluţioneze problemele 
apărute amiabil, iar în caz că această procedură nu 
va satisface cerinţele înaintate, litigiul va fi soluţio-
nat de către instanţa competentă. De menţionat faptul 
că instanţele de judecată din Republica Moldova sunt 
abundente de litigii, privind apărarea drepturilor con-
sumatorilor (investitorilor) în spaţiul locativ. O majo-
ritate din pretenţiile consumatorilor (investitorilor) în 
construcţii sunt: nerespectarea termenului de dare în 
exploatare a construcţiei; calitatea în construcţie; sto-
parea lucrărilor de construcţie; încheierea mai multor 

contracte de investiţii cu mai mulţi consumatori. Din 
aceste considerente, o majoritate din obiectul litigiilor 
sunt:: rezilierea contractului de investiţie; declararea 
dreptului de proprietate asupra unui apartament con-
cret; separarea bunurilor, încasarea prejudiciului ma-
terial şi moral …. Aceste cause, care sunt de multe ori 
tergiversate în legătură cu complexitatea lor, numărul 
participanţilor la proces, efectuarea evaluărilor şi ex-
pertizelor … 

Într-o măsură sau alta, în aceste litigii investitorii 
(consumatorii) invocă aplicarea Legii privind protec-
ţia consumatorilor nr.105-XV din 13.03.2003 [1], pre-
cum şi explicaţiile şi recomandările Curţii Supreme 
de Justiţie. 

Dintre acestea face parte și Hotărârea Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu 
privire la practica aplicării legislaţiei despre protec-
ţia consumatorilor la judecarea cauzelor civile” nr.7 
din 09.10.2006 [2]. Legea nominalizată reglementea-
ză raporturile dintre consumator şi agentul economic 
– orice persoană juridică sau fizică autorizată pentru 
activitatea de întreprinzător, care fabrică, transportă, 
comercializează produse ori părţi din produse, pre-
stează servicii (execută lucrări). Luând în conside-
raţie, că activitatea în construcţie, nu numai reparaţia 
(serviciu), dar şi construcţia imobilelor (executarea 
lucrărilor de construcţii) este o activitate de antrepre-
noriat (calitatea de întreprinzător), am putea deduce 
că în soluţionarea litigiilor apărute în acest domeniu 
între consumator şi întreprinzător, putem aplica stipu-
lările prevăzute de Legea privind protecţia drepturilor 
consumatorilor. 

Totuşi, au rămas unele chestiuni importante neex-
plicate: alte relaţii, care nu întrunesc criteriile determi-
nante ale relaţiei consumator-întreprinzător, ce derivă 
din art.1 din Legea privind protecţia consumatorilor, 
nu se vor supune acestei legi, aceste raporturi fiind 
reglementate de alte legi. Întrebarea care apare este 
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una firească: care alte criterii determinante ale relaţiei 
consumator-întreprinzător se au în vedere? În primul 
rând, aceasta s-ar referi la subiecţi: consumator-între-
prinzător. Așadar, pentru a analiza aceste relaţii, re-
venim la noţiunile prevăzute în legislaţia în vigoare. 
Conform art. 1 al legii, consumator este orice persoană 
fizică ce intenţionează să comande sau să procure ori 
care comandă, procură sau foloseşte produse, servicii 
pentru necesităţi nelegate de activitatea de întreprin-
zător sau profesională. Deci, orice persoană fizică, în 
condiţiile indicate mai sus, are calitatea de consuma-
tor. Un prim-criteriu pentru aplicarea legii persistă. 
Tot în acest articol, în noţiuni generale, este indicată 
şi calitatea întrerinzătorului, agent economic:

agent economic – orice persoană juridică sau fizi-
că autorizată pentru activitate de întreprinzător, care 
fabrică, transportă, comercializează produse ori părţi 
din produse, prestează servicii (execută lucrări);

producător – agent economic care fabrică un pro-
dus finit, o parte componentă a unui produs sau ma-
terie primă;

produs – bun destinat consumului sau utilizării 
individuale; sunt, de asemenea, considerate produse 
energia electrică, energia termică, gazele şi apa livra-
te pentru consum individual. În cadrul practicilor co-
merciale, se consideră produs orice bun sau serviciu, 
inclusiv bunurile imobile, drepturile şi obligaţiile 
aferente.

Prin urmare, condiţia cea mai importantă, pe care o 
stabileşte legiutorul şi care este indicată în Hotărârea 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie (obligatoriu pentru 
instanţele de judecată) pentru aplicarea Legii privind 
protecţia consumatorului persistă şi în cazurile date 
se aplică anume această lege (mai favorabilă pentru 
consumatori) şi apoi stipulările Codului civil.

Întrebarea, care rămânea tot timpul în aer era: se 
aplică legea privind protecţia drepturilor consumato-
rilor şi în cazurile contractelor de investiţii (construc-
ţia apartamentelor) dacă sunt întrunite aceste două 
elemente indicate: consumator-întreprinzător şi în 
care măsură?

Această problemă de interpretare s-a clarificat par-
ţial odată cu adoptarea de către CSJ a Recomandă-
rii nr. 4 din 01 noembrie 2012 [3], prin care s-a atras 
atenţia tuturor instanţelor, că persoanele fizice care 
încheie contracte de investiţii în construcţie cad sub 
incidenţa Legii cu privire la protecţia consumato-
rilor. Astfel, a fost prevăzut că instanţa de judecată, 
la judecarea litigiilor în cauză, este obligată să ţină 
cont şi de prevederile art. 513, 602, 603 şi 610 CC. 
Or, aplicarea formală a Legii privind protecţia con-
sumatorului, şi anume, a normei ce vizează responsa-
bilitatea vânzătorlui, prestatorului, fără a ţine cont de 
normele Codului civil menţionate mai sus, poate duce 
în consecinţă la pronunţarea unor hotărâri arbitrare. 

S-ar părea că s-a elucidat această problemă, însă în 
practica judiciară nici pe departe. Mai ales în cazurile 
achitării taxei de stat, unde instanţele de judecată nu 
iau în consideraţie nici stipulările legii, nici explicaţi-
ile Curţii Supreme de Justiţie indicate şi o să prezint 
numeroasele exemple din practica judiciară.

Totuşi revenim la subiectul temei, şi anume, con-
sumatorul în procedura insolvenţei.

Legea insolvabilităţii nr. 632 din 14.11.2001 [3] 
(în vigoare până în 2013) nu conţinea noţiunea clară, 
că creditor în procesul de insolvenţă poate fi inclusiv 
persoana fizică, adică consumatorul.

Noţiuni generale:
creditori garantaţi – clasă de creditori ale căror 

creanţe faţă de debitor au apărut înainte de intentarea 
procesului de insolvabilitate şi sunt asigurate prin 
garanţii reale în conformitate cu legea;

creditori chirografari – clasă de creditori ale că-
ror creanţe faţă de debitor au apărut înainte de inten-
tarea procesului de insolvabilitate şi nu sunt asigura-
te prin garanţii;

creditori ai masei – clasă de creditori ale căror 
creanţe faţă de debitor au apărut după intentarea pro-
cesului de insolvabilitate şi se execută în prealabil în 
mod curent pe măsura apariţiei lor (în Legea insol-
vabilităţii nr. 149/2012 este stipulat că creditor este 
persoană fizică sau persoană juridică deţinător al 
unui drept de creanţă asupra patrimoniului debitoru-
lui, care poate face dovada creanţei sale faţă de acest 
patrimoniu în condiţiile prezentei legi).

Procesele de insolvabilitate însă au apărut cu mult 
mai înainte de anul 2013 (aplicarea legii noi). Care 
era situaţia consumatorilor (creditorilor) în cazul in-
tentării procesului de insolvenţă faţă de companiile de 
construcţii şi în care clasă de creditori erau validate 
creanţele creditorilor (consumatorilor)?

Revenim la noţiunea de creditori, conform legii nr. 
632 din 14.11.2001.

Astfel, creditori garantaţi, clasă de creditori ale 
căror creanţe faţă de debitor au apărut înainte de in-
tentarea procesului de insolvabilitate şi sunt asigu-
rate prin garanţii reale în conformitate cu legea. Ce 
înseamnă şi cum aplică instanţele de judecată sin-
tagma „asigurate prin garanţii reale în conformitate 
cu legea” ? Prin care legi sunt reglementate aceste 
raporturi?

Evident că în cazul dat ne referim la Legea cadas-
trului bunurilor imobile nr. 1543 din 25.02.1998. 
Prezenta lege stabileşte modul de creare şi de ţinere 
a cadastrului bunurilor imobile, prin care se asigură 
recunoaşterea publică a dreptului de proprietate şi a 
altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile, 
ocrotirea de către stat a acestor drepturi, susţinerea 
sistemului de impozitare şi a pieţei imobiliare:

construcţie – clădire sau construcţie legată solid de 
pământ, a cărei strămutare este imposibilă fără cauza-
rea de prejudicii destinaţiei sale. Poate fi obiect inde-
pendent al înregistrării de stat;

încăpere izolată – partea interioară a unei con-
strucţii, separată de alte părţi adiacente ale acestei 
construcţii prin pereţi sau prin despărţituri fără goluri 
pentru uşi, având ieşire separată pe palierul scării, în 
coridor comun, în curte sau în stradă;

înregistrare de stat a drepturilor patrimoniale asu-
pra bunului imobil, denumită în continuare înregis-
trare a drepturilor – înscrierea în registrul bunurilor 
imobile a bunului imobil, a dreptului de proprietate şi 
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a altor drepturi patrimoniale asupra acestuia, precum 
şi a titularului de drepturi;

registru al bunurilor imobile – sistem de înscrieri, 
efectuate conform prezentei legi, privitoare la bunuri-
le imobile şi la drepturile patrimoniale asupra lor;

înregistrare de stat primară – efectuarea primei 
înscrieri în registrul bunurilor imobile privitor la bu-
nul imobil, la drepturile patrimoniale asupra lui şi la 
titularul de drepturi;

document ce confirmă drepturile – contract, act ad-
ministrativ sau un alt document legal care constituie 
temeiul naşterii, modificării sau stingerii drepturilor 
patrimoniale;

grevare – drepturile patrimoniale asupra unui bun 
imobil ale unor persoane care nu sunt proprietarii lui 
(ipotecă, arendare, servitute şi altele).

Astfel, conform legii sus-indicate, noţiunea de cre-
ditor – persoană fizică, nu este clar stipulată. Pentru 
apărarea drepturilor şi intereselor sale (investitorii), 
persoanele fizice se adresau cu cereri în instanţele de 
drept comun, conform stipulărilor contractuale de in-
vestiţii în construcţie, pentru a obţine o hotărâre favo-
rabilă şi, respectiv, titlul executoriu. Titlul executoriu 
era transmis executorului judecătoresc spre executare, 
însă executarea, de facto, era stopată din mai multe 
considerente. Pe de altă parte, validarea creanţei sale 
către debitorul (compania de construcţii faţă de care a 
fost intentată procedura insolvenţei) unde era necesar 
nu numai de a avea o creanţă faţă de debitor, apăru-
tă înainte de intentarea procesului de insolvabilitate, 
dar creanţa (contractul de investiţii) era înregistrată la 
Oficiul Cadastral Teritorial în conformitate cu legea 
indicată mai sus. Pe de altă parte, creditorii pot depu-
ne cererea introductivă numai dacă au un interes legi-
tim, îşi pot argumenta creanţele şi unul din temeiuri-
le de intentare a procesului de insolvabilitate. Însăşi 
existenţa creanţei şi depunerea cererii introductive nu 
duce la apariţia calităţii procesuale de creditor. Aceas-
tă calitate şi toate drepturile ce decurg din ea vor apă-
rea numai după ce creanţa acestuia a fost validată la 
şedinţa de validare.

Cazurile din practica judiciară au demonstrat că o 
majoritate din contractele de investiţii în apartamente 
(anii 2000-2010) nu au fost înregistrate la OCT (abia 
prin legea indicată din 09 iulie 2008 a obligat compa-
niile de construcţii la respectarea acestor cerinţe, adi-
că de a înregistra contractele de investiţii la OCT).

Profitând de faptul că legea până în 2008 nu in-
terzicea în mod expres şi nici nu condiţiona înregis-
trarea în Registrul bunurilor imobile a dreptului de 
proprietate al companiei de construcţii asupra blocu-
rilor de locuit, construite din contribuţiile individu-
ale ale cetăţenilor, beneficiind de aceste lacune, mai 
multe companii au obţinut înregistrarea dreptului de 
proprietate asupra construcţiilor nefinalizate, pe care 
ulterior le-au pus în gaj la bănci, pentru obţinerea 
unor credite. Multe contracte de ipotecă între între-
prenori şi bănci au fost încheiate fără acordul cetăţe-
nilor care au investit mijloacele proprii în edificarea 
obiectivelor gajate, iar soluţiile instanţelor de judecată 
sunt în multe cazuri pronunţate în favoarea băncilor. 

Raționamentul juridic care a stat la baza unor aseme-
nea decizii pornește de la prioritatea dreptului real 
al băncii (ce reiese din contractul de ipotecă) asupra 
dreptului de creanță al investitorului (ce reiese din 
contractul de investiții în construcție). A fost apreci-
at că dreptul de ipotecă, odată înregistrat în Registrul 
bunurilor imobile, este opozabil tuturor. Respectiv, 
persoana care a încheiat contractul de investiție asu-
pra unui bun viitor care era ipotecat suportă riscuri-
le preluării de către bancă a construcției. Gajul nu se 
naşte prin efectul direct al contractului sau al legii, 
prevederile legale sau contractuale servind doar temei 
pentru constituirea gajului. Dacă nu a fost constituit, 
gajul legal nu există şi creditorul care a încheiat un 
contract de gaj cu debitorul nu este altceva decât un 
creditor chirografar (ordinar). La fel, creditorii care 
în baza legii au dreptul la constituirea gajului legal, 
devin creditori gajişti doar în cazul în care au săvârşit 
toate formalităţile de constituire (înregistrare). Lipsa 
temeiului atrage după sine nulitatea dreptului de gaj 
dacă acesta nu a fost constituit. Mai mult, conform 
Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 
25.02.98, contractele prin care una dintre părţi se obli-
gă să asigure construcţia unuia sau mai multor aparta-
mente şi să le transmită persoanei fizice care se obligă 
să achite integral sau parţial preţul imobilului anterior 
predării acestuia, precum şi contractele privind cesiu-
nea drepturilor care rezultă din acestea se autentifică 
notarial şi se înscriu în Registrul bunurilor imobile, 
sub sancţiunea nulităţii.

Modificările operate în legislație la 9 iulie 2008, 
prin care s-a instituit ca o condiție de valabilitate 
obligația de autentificare și notare la organul cadas-
tral a contractului de investiții în construcții, urmau 
să prevină apariția litigiilor de genul celor menționate 
mai sus. Totuși, este de remarcat că chiar și după 9 
iulie 2008 abuzurile asupra investitorilor au continu-
at. În foarte multe cazuri organul cadastral a conti-
nuat să accepte înregistrarea de către firmă a ipotecii 
asupra construcției nefinisate, chiar dacă în Registrul 
bunurilor imobile erau notate contracte de investiție 
în construcții, iar investitorii nu își oferise acordul 
pentru ipotecare. Situațiile respective din nou au con-
dus la litigii. Așa după cum arată practica, chiar și în 
condițiile în care în legislație au fost introduse garanții 
suplimentare pentru investitori, instanțele extrem de 
rar găsesc argumentele necesare pentru a hotărî în fa-
voarea acestora. În majoritatea cazurilor, băncile obțin 
câștig de cauză în litigiile cu investitorii. 

În practica judiciară au fost constatate mai multe 
cazuri de falimentare a proiectelor de edificare a blocu-
rilor de locuit finanţate de către investitorii individuali 
(consumatori), după cum ar fi: S.A.„Locuinţe pentru 
toţi”; ÎCS „Hazar Construct” S.R.L.; S.R.L.„Rom-
Prim”; S.R.L. „Romanţa Plus” (a preluat proiectul 
de la ÎI „Tomailî Argo”); S.R.L. ÎM „Fame-CV Con-
struction”; S.R.L. „R&R”; S.R.L. „Amtarex&Co”; 
S.R.L. „Management Consulting Service”; S.R.L. 
„Tenadria”; S.R.L. „Crasigal”; S.R.L. „Nourco”; 
S.R.L. „Primautosport”, S.R.L. „Plugarul”. O mare 
parte din contractele de investiţii nu au fost autenti-
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ficate notarial şi nu au fost înregistrate în Registrul 
bunurilor imobile. Majoritatea cetăţenilor au achitat 
în folosul companiilor de construcţii banii destinaţi 
construcţiei, inclusiv preţul deplin, însă băncile au 
avut prioritate cu gajul înregistrat la oficiul cadastral 
şi, respectiv, câştig de cauză asupra bunurilor gajate 
ale debitorului.

 În 2009 ÎI „Tomailî Argo” a înregistrat dreptul 
său de proprietate asupra blocurilor nefinisate din str.          
I. Dumeniuc, 4 şi 4/1 (grad de finisare 19%). În anul 
2009 a fost înregistrat dreptul de gaj al S.A. „Banca de 
Economii” asupra blocurilor nefinisate din str. I. Du-
meniuc, 4 şi 4/1, pentru creditele contractate de ÎI „To-
mailî Argo” (iniţial – 82 000 000 lei). La 23.03.2011 ÎI 
„Tomailî Argo” a transmis către SC „Romanţa Plus” 
S.R.L. dreptul de proprietate asupra blocurilor nefini-
sate din str. I. Dumeniuc, 4 şi 4/1, dreptul fiind înre-
gistrat în Registrul bunurilor imobile. În Registrul bu-
nurilor imobile a fost înregistrat dreptul de gaj al S.A. 
„Banca de Economii” asupra blocurilor nefinisate din 
str. I. Dumeniuc, 4 şi 4/1, pentru creditele contractate 
de SC „Romanţa Plus” S.R.L. (iniţial – 63 700 000 
lei). ÎI „Tomailî Argo” şi SC „Romanţa Plus” S.R.L. 
au încheiat cu cetăţenii acorduri adiţionale prin care 
construcţia blocurilor din str. I. Dumeniuc 4 şi 4/1 
urma să fie finisată de către SC „Romanţa Plus” S.R.L. 
În mai 2012 SC „Romanţa Plus” S.R.L. a încheiat şi a 
înregistrat în Registrul bunurilor imobile un Acord cu 
S.A. „Banca de Economii” privind executarea bene-
volă a dreptului de ipotecă şi a transmis în posesiunea 
băncii blocurile nefinisate din str. I. Dumeniuc, 4 şi 
4/1. După semnarea şi înregistrarea Acordului privind 
executarea benevolă a dreptului de ipotecă al S.A. 
„Banca de Economii”, SC „Romanţa Plus” S.R.L. a 
continuat să încheie contracte cu cetăţenii şi să colec-
teze sume de bani pentru construirea apartamentelor; 
– S.A. „Banca de Economii” a publicat pe site-ul său 
anunţ privind înstrăinarea bunurilor ipotecate din str. 
I. Dumeniuc, 4 şi 4/1. SC „Romanţa Plus” S.R.L. sto-
pează lucrările de construcţie care nu sunt finisate nici 
pe jumătate. La 26 mai 2014, la cererea S.A. „Ban-
ca de Economii”, a fost adoptată Hotărârea Curţii de 
Apel Chişinău privind insolvabilitatea SC „Romanţa 
Plus” S.R.L. care a acumulat datorii în sumă de peste 
145 000 000 lei, inclusiv peste 88 000 000 lei faţă de 
S.A. „Banca de Economii” şi peste 57 000 000 lei faţă 
de investitori (persoane fizice şi juridice). Imperfecţi-
unile cadrului legal în domeniul construcţiei locuinţe-
lor finanţate din investiţiile private ale cetăţenilor au 
favorizat înregistrarea în registrul bunurilor imobile 
a dreptului de proprietate pentru ÎI „Tomailî Argo”/
SC „Romanţa Plus” S.R.L., şi gajarea construcţiilor 
în folosul S.A. „Banca de Economii”. Odată cu in-
tentarea procesului de insolvabilitate, apartamentele 
finanţate din contribuţiile cetăţenilor (consumatorilor) 
sunt considerate drept parte componentă a masei de-
bitoare care urmează a fi valorificată pentru stingerea 
datoriilor acumulate de compania de construcţii SC 
„Romanţa Plus” S.R.L. care a falimentat şi la care 
acum pretinde S.A. „Banca de Economii”. Insolvenţa 
companiei de construcţii SC „Romanţa Plus” S.R.L. 

i-a surprins pe cetăţenii (consumatorii) care nu au o 
altă cale decât să participe la procedura de insolva-
bilitate. 

Datorită Legii insolvabilităţii 149/29.06.2012 [5], 
o parte din investitori pretind la statutul de creditori 
garantaţi potrivit art.50. Acest statut presupune că, 
după un şir de proceduri prescrise de lege şi după 
achitarea onorariilor cuvenite administratorului in-
solvabilităţii, investitorii ar putea, în principiu, obţine 
în proprietatea lor pereţii (carcasa) apartamentelor pe 
care le-au finanţat. Însă, S.A. „Banca de Economii”, 
pretinde aceleaşi drepturi de creditor garantat asupra 
aceloraşi apartamente, în baza dreptului de ipotecă, şi 
în acest temei banca a contestat dreptul de creanţă al 
unui număr impunător de peste 40 de cetăţeni (consu-
matori) pe motiv că mai multe contracte nu au fost au-
tentificare notarial şi ar fi lovite de nulitate absolută. 

În sensul art. 35 din Legea 149/2012 se prevede că, 
în momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, vor 
fi suspendate „toate acţiunile judiciare, extrajudiciare 
sau măsurile de executare silită” formulate împotriva 
debitorului față de care se deschide procedura insol-
venţei.

Pentru aplicarea legii indicate, este necesar a con-
stata starea de isolvabilitate a debitorului, care este 
definită ca situaţia financiară a debitorului caracteri-
zată prin incapacitatea lui de a-şi onora obligaţiile de 
plată, constatată prin act judecătoresc de dispoziţie. 
Astfel, pentru aplicarea acestei legi, este necesar a sta-
bili printr-o hotărâre definitivă, că debitorul nu poa-
te să-şi îndeplinească obligaţiunile de plată, inclusiv 
obligaţiunile fiscale. 

Pentru aplicarea uniformă a legii indicate, Plenul 
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova la 
24.03.2014 a adoptat Hotărârea nr. 2 cu privire la apli-
carea în practica judiciară a Legii insolvabilităţii, pre-
cum şi Recomandarea nr. 70 [6]. 

Astfel CSJ a indicat că instanţele vor face distinc-
ţie între noţiunile: 1. întreprindere în dificultate finan-
ciară – întreprindere al cărei potenţial de viabilitate 
managerială şi economică se află într-o dinamică des-
crescătoare, dar al cărei titular execută sau este capabil 
să execute obligaţiile exigibile; urmează de accentuat 
că această categorie de întreprinderi nu se consideră 
insolvabile de fapt, iar situaţia în care titularul exe-
cută sau este capabil să execute obligaţiile exigibile, 
dar într-o dinamică descrescătoare, ce ar putea genera 
pe viitor incapacitatea lui de a-şi executa obligaţiile 
pecuniare scadente, ar constitui ulterior un temei de 
restructurare accelerată a debitorului; supraîndatora-
re – situaţia financiară a debitorului, a cărui răspun-
dere este limitată prin lege la valoarea patrimoniului 
său, în care valoarea bunurilor nu acoperă obligaţiile 
existente ale acestuia (se poate referi doar la societă-
ţile pe acţiuni şi societăţile cu răspundere limitată); 2. 
incapacitate de plată – situaţie financiară a debitoru-
lui caracterizată prin incapacitatea lui de a-şi executa 
obligaţiile pecuniare scadente, inclusiv obligaţiile fis-
cale (se prezumă în cazul în care debitorul a încetat 
să efectueze plăţi); insolvabilitate – situaţie financiară 
a debitorului caracterizată prin incapacitatea de a-şi 
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onora obligaţiile de plată, constatată prin act judecă-
toresc de dispoziţie. Astfel, dacă în legea veche noţi-
unea de „insolvabilitate” aproape echivala cu cea de 
„incapacitate de plată”, legea nouă atribuie un alt con-
ţinut noţiunii de „insolvabilitate”, debitorul intrând în 
această situaţie odată cu pronunţarea de către instanţa 
de insolvabilitate a hotărârii de intentare a procedurii 
de insolvabilitate. 3. Se va reţine că instanţa de in-
solvabilitate are un rol de supraveghere şi dirijare a 
procesului de insolvabilitate, având dreptul de exami-
nare a circumstanţelor de fapt şi de drept în vederea 
confirmării unor proceduri sau a unor acte executate 
în cadrul procesului de insolvabilitate prin emiterea 
unor hotărâri sau încheieri în situaţiile prevăzute de 
lege. Se atenţionează instanţele că instanţa de insolva-
bilitate nu are în competenţa sa atribuţii manageriale. 

Adică, dacă compania de construcţii nu-şi înde-
plineşte obligaţiunile contractuale, inclusiv de dare în 
exploatare a bunului imobil, dar construcţia merge cu 
chiu-cu-vai, acesta încă are şansa de a fi restructurat, 
iar obligaţiunile finale, adică de dare în exploatare a 
imobilului, vor fi stabilite în planul de restructurare, 
întreprinderea nu va fi lichidată.

Revenim la noţiunea de creditor, stipulată în art.1 
al legii indicate. Creditori sunt persoane fizice sau ju-
ridice, deţinători ai unui drept de creanţă asupra patri-
moniului debitorului, care fac dovada creanţei lor faţă 
de acest patrimoniu în condiţiile Legii insolvabilităţii. 
Dovada creanţei faţă de patrimoniul debitorului se 
face prin documentele ce adeveresc obligaţiile debi-
torului faţă de creditor, mărimea datoriilor la aceste 
obligaţii, alte documente care justifică creanţa şi nu 
este obligatoriu ca creanţa să fie probată doar prin 
copia de pe hotărârea irevocabilă a instanţei de jude-
cată sau copia de pe hotărârea arbitrală irevocabilă, 
ori copia de pe încheierea judecătorească irevocabilă 
privind recunoaşterea hotărârii judecătoreşti sau a ho-
tărârii arbitrale străine, ori decizia (hotărârea) organu-
lui abilitat prin legea executorie la acel moment (titlul 
executoriu).

Întrebarea care se impune este: poate consumato-
rul, în cazul obţinerii unor hotărâri irevocabile, inclu-
siv cu titlu executoriu, să se adreseze cu cerere pen-
tru intentarea procesului de insolvabilitate, după cum 
prevede art.1 al legii, dacă aceste pretenţii nu denotă 
faptul incapacităţii de plată, ci numai nerespectarea 
dării la timp a obiectului în exploatare? Incapacitatea 
de plată a debitorului şi incapacitatea de a-şi onora 
obligaţiunile contractuale de a construi într-un termen 
anumit un bun imobil sunt analogice? Situaţia în care 
compania de construcţii execută sau este capabilă 
să execute obligaţiile exigibile, dar într-o dinamică 
descrescătoare, care este soluţia pentru consumator, 
având deja o hotărâre irevocabilă de reziliere a con-
tractului de investiţie?

În acest context de remarcat şi un alt aspect. Bunu-
rile masei debitoare grevate cu garanțiile menționate 
în continuare sunt menite satisfacerii cu prioritate a 
creanțelor creditorilor gajiști și ipotecari. Astfel, art. 
50 alin. (1) din Legea nr. 149/2012 îndreptățește cre-
ditorii cu drept de gaj convenţional sau legal asupra 

unui bun din masa debitoare la satisfacerea prioritară 
a capitalului împrumutat, a dobânzii şi a cheltuielilor 
aferente din contul bunului gajat. Prevederea citată 
utilizează termenul capital împrumutat şi, din acest 
punct de vedere, sugerează ideea că aplicabilitatea 
acestei norme se limitează doar la raporturile juridice 
de împrumut sau de credit. În acelaşi timp, obligațiile 
masei debitoare garantate cu garanții reale pot izvorî 
din diferite raporturi juridice obligaționale, nu doar 
din cele de împrumut sau credit. Pe lângă aceasta, 
dreptul de gaj și dreptul de ipotecă, așa cum reiese 
din art. 461 al Codului civil al Republicii Moldova, 
art.14 al Legii cu privire la gaj nr. 449/2001 și art. 4 al 
Legii cu privire la ipotecă nr. 142/2008, poate garanta 
executarea oricăror obligații. 

În sensul legii indicate, creditorii pot depune ce-
rerea introductivă numai dacă au un interes legitim, 
îşi pot argumenta creanţele şi unul din temeiurile de 
intentare a procesului de insolvabilitate. Însăşi exis-
tenţa creanţei şi depunerea cererii introductive nu duc 
la apariţia calităţii procesuale de creditor. Această ca-
litate şi toate drepturile ce decurg din ea vor apărea 
numai după ce creanţa acestuia a fost validată la şe-
dinţa de validare. 

Astfel, prima etapă importantă pentru consumatori 
(investitori în construcţii) este validarea creanţei, care 
de multe ori întâmpină multe dificultăţi pornind de la 
natura raporturilor contractuale dintre consumator şi 
antreprenor, esenţa hotărârilor de judecată irevocabi-
le, pretinsa clasă a creanţei. Nu în ultimul rând este 
şi poziţia administratorului, care, în multe cazuri, îşi 
demonstrează poziţia de refuz în validarea creanţelor 
investitorilor (consumatorilor) de către instanţa de ju-
decată din diferite motive.

Dacă în Legea insolvabilităţii din 2001 creanţele 
creditorilor (consumatorii) în litigiile de insolvabi-
litate erau validate ca creditori chirografari, atunci 
conform art. 50 al Legii insolvabilităţii din 2012 pot 
fi declaraţi ca creditori garantaţi, adică cu drept de 
gaj convenţional sau legal asupra unui bun din masa 
debitoare şi îndreptăţiţi la satisfacerea prioritară a 
capitalului împrumutat, a dobânzii şi a cheltuielelor 
aferente din contul bunului gajat şi persoanele fizice, 
creanţele cărora sunt născute din contracte de investi-
re în construcţia de locuinţe. Prin urmare, persoanele 
fizice, care sunt parte a unui contract de investiţie, pot 
pretinde la calitatea de creditor garantat doar dacă de-
monstrează prin probe veridice achitarea unor sume la 
contul debitorului în bancă sau în casa acestuia a su-
mei integrale sau parţiale a contractului de investiţie 
şi ca bun garantat va constitui spaţiul locativ concret 
construit sau construit parţial, sau bunul imobil în to-
talitate, dacă în contractul de investiţie nu este iden-
tificat concret spaţiul locativ care constituie obiectul 
contractului de investiţie. În realizarea operaţiei de 
clasificare a garanţiilor, legiuitorul a adoptat criteriul 
privitor la obiectul garanţiei, a înţeles aici ca prestaţia 
personală sau un anumit bun, concret pe care garanţia 
o vizează. 

Potrivit art.2 din legea enunțată, creditori chirogra-
fari sunt: clasă de creditori ale căror creanţe faţă de 
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debitor au apărut înainte de intentarea procesului de 
insolvabilitate şi nu sunt asigurate prin garanţii; credi-
tori garantaţi sunt: clasă de creditori ale căror creanţe 
faţă de debitor au apărut înainte de intentarea proce-
sului de insolvabilitate şi sunt asigurate prin garanţii 
reale în conformitate cu legea. 

Potrivit art. 42 alin. (1) aceeași lege, creditor chi-
rografar este creditorul negarantat care, la momentul 
intentării procesului de insolvabilitate, are o creanţă 
patrimonială faţă de debitor. Conform art.50 al Legii 
insolvabilităţii nr.149 din 29 iunie 2012, creditorii cu 
drept de gaj convenţional sau legal asupra unui bun 
din masa debitoare sunt îndreptăţiţi la satisfacerea pri-
oritară a capitalului împrumutat, a dobânzii şi a chel-
tuielilor aferente din contul bunului gajat, creditorului 
care deţine un bun sau un titlu în asigurarea dreptului 
său, creditorului care are un drept de retenție, creanţe-
lor persoanelor fizice, născute din contracte de inves-
tire în construcţia de locuinţe.

Întrebarea, care se impune aici este: pentru a fi apli-
cabil art. 50 al legii insolvabilităţii este necesar ca acest 
contract de investiţii să fi fost încheiat înainte de inten-
tarea procesului de insolvenţă şi înregistrat la OCT sau 
indiferent de acest fapt? Art. 50 invocat stipulează că 
creditori cu drept de gaj convenţional sau legal asupra 
unui bun din masa debitoare. Din toată masa debitoare 
a debitorului sau numai din bunurile gajate? În acelaşi 
timp, art.2 pct.7) al aceluiaşi articol se face referinţă la 
creanţele persoanelor fizice, născute din contracte de 
investire în construcţia de locuinţe. Este suficient nu-
mai în calitate de persoană fizică care înaintează crean-
ţa născută din contractul de investire în construcţia de 
locuinţe sau persoana fizică cu drept de gaj convenţio-
nal sau legal, înregistrat în conformitate cu legea?

Această întrebare a apărut în litigiile examinate, 
iar soluţiile nu întotdeauna au fost analogice. Astfel, 
la data de 08 iulie 2014, administratorul insolvabili-
tăţii a prezentat instanţei de judecată tabelul defini-
tiv al creanţelor creditorilor împotriva patrimoniului 
SRL „Romanta Plus”. Conform art.140 alin.(1) Legea 
insolvabilităţii, dacă are o creanţă faţă de debitor năs-
cută anterior datei deschiderii procedurii, creditorul 
înaintează în scris creanţa, indiferent de tipul ei, prin-
tr-o cerere de admitere a creanţelor adresată instanţei 
de judecată care examinează cauza de insolvabilitate 
a debitorului. După cum s-a constatat, Vitalie Iliev la 
data de 26 iunie 2014 a înaintat cerere de admitere a 
creanţelor, prin care a solicitat ca suma de 709.766,91 
lei să fie introdusă în tabelul de creanţe ca creanţă ga-
rantată şi să fie validat în calitate de creditor garantat. 
Curtea de Apel Chişinău a concluzionat că creanţa lui 
Vitalie Iliev corespunde creanţei chirografare cu ran-
gul V în sumă de 47.562 euro, care a apărut înainte de 
intentarea procesului de insolvabilitate, fapt ce a dus 
la atribuirea rangului V – care se referă la alte creanţe 
chirografare care sunt de rang inferior.

Fiind contestată cu recurs la Curtea Supremă de Jus-
tiţie, Colegiul a concluzionat că creanţa lui Vitalie Iliev 
urmează să fie validată ca creanţă garantată, deoarece 
creditorii garantaţi conform art. 50 al Legii insolvabili-
tăţii sunt persoane ale căror creanţe sunt asigurate prin 

garanţii (gaj convenţional sau legal) şi au apărut înainte 
de intentarea procesului de insolvabilitate, iar în partea 
negarantată a creanţelor, aceşti creditori sunt creditori 
chirografari. Din actele cauzei, s-a confirmat faptul că 
Vitalie Iliev a investit în construcţia de locuinţe, fapt 
confirmat prin contractul cu privire la investirea ca-
pitalului în construcţie nr. 6-1/03 din 22 august 2012 
şi anexa la contractul dat, precum şi actul prezentat la 
dosar prin care confirmă că Vitalie Iliev a achitat preţul 
apartamentului în sumă de 47.562 euro.

 În acelaşi timp, Colegiul menţionează că potrivit 
art. 50 al Legii insolvabilităţii se atribuie la categoria de 
creditori garantaţi creditorul care deţine un bun sau un 
titlu în asigirarea dreptului său, creditorul care are un 
drept de retenţie şi creanţele persoanelor fizice născu-
te din contracte de investire în construcţia de locuinţe. 
Cu atât mai mult că prin lege sunt atribuite la creditori 
garantaţi creanţele persoanelor fizice, născute din con-
tracte de investire în construcţia de locuinţe. Astfel per-
soanele fizice care sunt parte a unui contract de inves-
tiţie pot pretinde la calitatea de creditor garantat doar 
dacă demonstrează prin probe veridice achitarea unor 
sume la contul debitorului în bancă sau în casa acestuia 
a sumei integrale sau parţiale a contractului de investi-
ţie şi ca bun garantat va constitui spaţiul locativ concret 
construit sau construit parţial, sau bunul imobil în tota-
litate, dacă în contractul de investiţie nu este identificat 
concret spaţiul locativ care constituie obiectul contrac-
tului de investiţie. Instanţa de recurs reiterează că în re-
alizarea operaţiei de clasificare a garanţiilor, legiuitorul 
a adoptat criteriul privitor la obiectul garanţiei, a înţeles 
aici ca prestaţia personală sau un anumit bun concret pe 
care garanţia o vizează. 

Colegiul a mai indicat în decizia sa că mai mulţi 
autori delimitează două categorii de garanţii, respec-
tiv garanţiile personale şi garanţiile reale. În categoria 
garanţiilor personale se înscrie fidejusiunea, denumită 
şi cauţiune, care poate fi definită ca fiind un accesoriu 
al obligaţiei principale, ce constă în angajamentul pe 
care o altă persoană decât debitorul principal şi-l asu-
mă faţă de creditor, de a executa obligaţia, în cazul 
în care debitorul principal nu o va face. În categoria 
garanţiilor reale se înscriu gajul, garanţia reală mobi-
liară, ipoteca, privilegiile reale, dreptul de retenţie (cu 
precizarea că acesta din urmă este o garanţie reală im-
perfectă, având în vedere că este lipsit de una din cele 
două prerogative speciale conferite de drepturile reale 
accesorii, respectiv de atributul de urmărire), al că-
ror specific se exprimă prin afectarea specială a unui 
bun pentru garantarea obligaţiei, prin instituirea unui 
veritabil drept real accesoriu – de garanţie, cu privire 
la bunul în cauză. Dreptul real de garanţie constituit 
în aceste condiţii conferă creditorului titular atât un 
drept de preferinţă, cât şi un drept de urmărire. Din 
considerentele menţionate, Colegiul civil, comercial 
şi de contencios administrativ ajunge la concluzia de 
a admite recursul şi a casa parţial încheierea Curţii de 
Apel Chişinău din 19 decembrie 2014, prin care se 
validează creanţa înaintată de Vitalie Iliev în sumă de 
47.562 euro cu titlu de creanţă garantată.  

Dosarul nr. 2ri- 436/14
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Curtea Supremă de Justiţie, în această Decizie, 
care constituie practică judiciară, atrage atenţia asu-
pra a câteva momente importante, fără ca totuşi să le 
concretizeze:

persoanele fizice care sunt parte a unui contract 1. 
de investiţie, pot pretinde la calitatea de creditor ga-
rantat doar dacă demonstrează prin probe veridice 
achitarea unor sume la contul debitorului în bancă 
sau în casa acestuia a sumei integrale sau parţiale a 
contractului de investiţie. Art.50 pct.c) al Legii insol-
vabilităţii nu condiţionează acest fapt. Dacă este sufi-
cient faptul achitării numai a unei sume a contractului 
de investiţii, ceea ce de fapt are loc prin intermediul 
băncilor în baza contractelor de credit ipotecar, atunci 
care sumă de bani este suficientă pentru a fi declarat 
ca creditor garantat? Acest fapt, adică suma achita-
tă debitorului, are vreo importanţă în cazul dat? Dar 
dacă creditorul (investitorul) nu a transferat la timp 
suma stipulată în contract (graficul plăţilor), adică 
investitorul tot este în culpă, tot va fi recunoscut ca 
creditor garantat?

bun garantat va constitui spaţiul locativ concret 2. 
construit sau construit parţial, sau bunul imobil con-
struit în totalitate, dacă în contractul de investiţie nu 
este identificat concret spaţiul locativ (apartamentul) 
care constituie obiectul contractului de investiţie? 
Spaţiul locativ parţial construit, în ce proporţii 20%, 
50%, 80%? Tot aici şi o altă întrebare: localul con-
struit care este dat în exploatare, sau care numai se 
construieşte?

dacă în contractul de investiţii este indicat con-3. 
cret spaţiul locativ care constituie obiectul contractu-
lui de investiţie (numărul apartamentului, etajul, su-
prafaţa …) atunci nu se va aplica această formulă?

Într-un alt context, investitorii (consumatorii) care 
deţin o hotărâre irevocabilă referitor la creanţa lor 
faţă de debitor sau în baza contractelor de investiţii, 
purced la diferite modalităţi de apărare a drepturilor 
lor în caz de intentare a procusului de insolvabilitate. 
În unele cazuri, se solicită separarea (bunului) aparta-
mentului (obiect al contractului de investiţii) din masa 
debitoare. Art. 48 alin. (1) din Legea enunţată prevede 
că persoana care, în baza unui drept real sau personal, 
poate demonstra că bunul nu poate fi inclus în masa 
debitoare şi nu este creditor chirografar. În acest caz, 
persoana înaintează administratorului insolvabilităţii/
lichidatorului o cerere de separare a bunului din masa 
debitoare sau de partajare a patrimoniului din proprie-
tatea comună deţinută împreună cu debitorul. 

La 03.10.2014, S.I. a depus cerere de separare a 
bunului imobil din masa debitoare a Î.I. „T-A”, în pro-
ces de insolvenţă, şi anume, a apartamentului nr.168 
cu două camere, suprafaţa 74,9 m2 cu nr. cadastral 
0100313.816.02, cu atribuirea acestuia în posesia 
titularului I. S. În motivarea cererii a indicat că la 
04.03.2010 a încheiat contractul nr. 168- 6/03 privind 
investirea calitalului în construcţia imobilului pe stra-
da I. Dumeniuc, nr 4.

Conform punctului 1.1 al Contractului, ÎI „T-A” 
urma să construiască un apartament cu suprafaţa tota-
lă de 74,9 m2 , la etajul 6, în blocul locativ de pe strada 

Ion Dumeniuc, 4, mun. Chişinău. Potrivit prevederilor 
pct. 2 al contractului respectiv, urma să achite pentru 
acest imobil suma de 41 195 euro. La 23.12.2010 a 
încheiat un contract trilateral cu nr. 06.06/4/29-p cu ÎI 
„T-A” şi BC „Banca de Economii” SA şi au fost re-
ziliate alte acorduri anterioare, inclusiv contractul din 
04.03.2010. Conform pct. 3.5 al contractului trilateral, 
BC „Banca de Economii” SA s-a obligat să acorde un 
credit ipotecar lui I. S. în sumă de 6 299 euro. Potrivit 
prevederilor pct. 3.4.2 al acestui contract, Beneficiarul 
creditului este în drept de a cere recunoaşterea dreptu-
lui de proprietate asupra imobilului construit din mij-
loacele acordate de către Bancă prin contractul de cre-
dit ipotecar. La 23.12.2010 a fost încheiat contractul 
de Credit Ipotecar nr. 06-06/4/29 care la pct.2 stipula 
că obiectul contractului îl reprezintă acordarea unui 
credit ipotecar în sumă de 100 229 lei. La 20.08.2014 
datoria totală faţă de BC „Banca de Economii” SA, 
conform contractului de investiţie, reprezintă suma de 
27 780,75 lei. Acest contract a fost notat în Registrul 
bunurilor imobile la data de 28 septembrie 2010. Con-
sideră că, prin contractele din 23.12.2010, BC „Banca 
de Economii” SA a recunoscut dreptul real asupra bu-
nului imobil şi Banca nu poate avea pretenţii asupra 
unui bun pentru care S.I. a achitat deja prin contractul 
de credit ipotecar. Se invocă că acest bun în construc-
ţie reprezintă proprietatea sa privată şi nu poate face 
parte din masa debitoare, deoarece nu a fost cesionat 
către întreprinderea în proces de insolvabilitate. 

La 30.10.2014, S.I. a înaintat cerere de chemare 
în judecată împotriva debitorului, în proces de in-
solvabilitate, privind separarea bunului imobil din 
masa debitoare, şi anume, a apartamentului nr. 168 
cu două camere, suprafaţa 74,9 m2 cu nr. cadastral 
0100313.816.02, cu atribuirea acestuia în posesia ti-
tularului I. S. şi de recunoaştere a dreptului de propri-
etate asupra acestui bun.

Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 03 no-
iembrie 2014, a fost conexată cauza civilă la cererea 
de chemare în judecată a lui S.I. privind separarea bu-
nului din masa debitoare cu cauza civilă la cererea lui 
S I. privind separarea bunului din masa debitoare şi 
recunoaşterea dreptului de proprietate. Prin Hotărârea 
Curţii de Apel Chişinău din 05 februarie 2015, a fost 
respinsă cererea I.S. privind recunoaşterea dreptului 
de proprietate şi separarea din masa debitoare a debi-
torului a ap. 168 din str. Profesor Dumeniuc, 4, mun. 
Chişinău, ca neîntemeiată.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de insolvabilitate 
a invocat prevederile art. 1 alin. (4), art.5 alin. (2), 
art.48 alin. (1)-(3) din Legea insolvabilităţii nr. 149 
din 29.06.2012, art. 320 alin. (1) şi (2), 321 alin. (2) 
CC, menţionând că S. I. nu a indicat instanţei ce drept 
deţinea asupra apartamentului a cărui separare se so-
licită din masa debitoare, iar din actele cauzei nu se 
constată că acesta ar deţine dreptul de proprietate asu-
pra apartamentului, deoarece un asemenea drept nu 
a fost înscris în Registrul bunurilor imobile. La fel, 
a menţionat instanţa că contractul la care se face tri-
mitere nu are ca efect direct transmiterea dreptului de 
proprietate, iar conform pct. 4.1 din contract, preda-
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rea-primirea bunului imobil se petrece după finisarea 
tuturor lucrărilor de construcţie prin semnarea de că-
tre beneficiar şi partener a actului de predare-recepţie, 
pe când din actele cauzei rezultă că casa de locuit în 
care s-ar afla ap.168 nu este încă finisată, nu a fost 
dată în exploatare, precum şi nu a fost prezentat oa-
recare act de predare-primire a bunului imobil. Con-
siderând ilegală hotărârea instanţei de insolvabilitate, 
la 13.02.2015, S.I. a contestat-o cu recurs, solicitând 
admiterea recursului, casarea Hotărârii Curţii de Apel 
Chişinău din 05.02.2015 şi emiterea unei noi hotărâri 
de admitere a cererii privind recunoaşterea dreptului 
de proprietate şi separarea din masa debitoare a bunu-
lui imobil. În motivarea recursului, recurenta a reite-
rat argumentele expuse în cererea iniţială. 

Colegiul civil, comercial şi de contencios admi-
nistrativ lărgit a considerat Hotărârea Curţii de Apel 
ca legală şi întemeiată. Potrivit art. 356 CPC, cererea 
de declarare a insolvabilităţii se judecă în instanţă 
conform normelor generale din prezentul cod, cu ex-
cepţiile şi completările stabilite de legislaţia insol-
vabilităţii. Conform practicii judiciare a Curţii Su-
preme de Justiţie (Hotărârea Plenului CSJ nr. 2 din 
24.03.2014 cu privire la aplicarea în practica judici-
ară a Legii insolvabilităţii), deşi nu este menţionat 
expres, hotărârile adoptate pe marginea cererilor de 
separare a bunurilor din masa debitoare pot fi atacate 
cu recurs în modul prevăzut de Legea insolvabilităţii 
de contestare a altor hotărâri. După cum rezultă din 
materialele cauzei, recurentul îşi exprimă dezacor-
dul cu soluţia instanţei de insolvabilitate, prin care 
a fost respinsă ca neîntemeiată cererea sa privind re-
cunoaşterea dreptului de proprietate şi separarea din 
masa debitoare a ap. 168 din str. Profesor Dumeniuc, 
4, mun. Chişinău.

Colegiul civil, comercial şi de contencios adminis-
trativ lărgit consideră întemeiată concluzia instanţei 
de insolvabilitate pornind de la următoarele. Potri-
vit art. 48 alin. (1) al Legii insolvabilităţii nr.149 din 
29.06.2012, persoana care, în baza unui drept real sau 
personal, poate demonstra că bunul nu poate fi inclus 
în masa debitoare nu este creditor chirografar. În acest 
caz, persoana înaintează administratorului insolvabi-
lităţii/lichidatorului o cerere de separare a bunului din 
masa debitoare sau de partajare a patrimoniului din 
proprietatea comună deţinută împreună cu debitorul. 
Persoana este obligată să indice în cererea vizată la 
alin.(1) titlul în a cărui bază cere separarea sau parta-
jarea masei debitoare, bunurile care urmează a fi se-
parate sau partajate, evaluarea lor, locul unde se află, 
persoana care le deţine sau le administrează. În caz 
de refuz al administratorului insolvabilităţii/lichida-
torului, instanţa de insolvabilitate, la cererea persoa-
nei interesate, va stabili bunurile supuse separării sau 
partajării, calitatea de proprietar sau de coproprietar, 
cota-parte ce se cuvine fiecăruia şi creanţele, născute 
din starea de proprietate comună, pe care coproprie-
tarii le au unii faţă de alţii. Dacă se împarte o moş-
tenire, instanţa va mai stabili datoriile transmise prin 
moştenire, datoriile şi creanţele comoştenitorilor faţă 
de defunct, sarcinile moştenirii. Instanţa de insolva-

bilitate va face separarea sau partajarea în natură a 
masei debitoare prin formarea unor loturi de atribu-
ire. În cazul în care nu sunt egale în valoare, loturile 
se întregesc printr-o sumă de bani. La formarea şi la 
atribuirea loturilor, instanţa va ţine seama de acordul 
părţilor, de mărimea cotei-părţi ce se cuvine fiecăruia 
ca urmare a separării sau a partajării masei debitoa-
re, de natura bunurilor, de domiciliul şi de ocupaţia 
părţilor, de faptul că unii coproprietari, înainte de a 
se cere separarea sau partajarea, au făcut construcţii, 
îmbunătăţiri sau altele asemenea cu acordul copropri-
etarilor. Analizând circumstanţele speţei prin prisma 
normelor legale care reglementează modalitatea şi te-
meiurile de separare a bunurilor din masa debitoare, 
instanţa de recurs constată temeinicia şi legalitatea 
soluţiei instanţei de insolvabilitate. Or, pentru a soli-
cita separarea unui bun din masa debitoare, solicitan-
tul trebuie să demonstreze că deţine un drept real sau 
personal asupra bunului în cauză, precum şi să indice 
titlul acestui drept. La caz, solicitanta S.I. a invocat 
drept temei al pretenţiilor sale contractul tripartit nr. 
06-06/4/29-p de participare prin cotă la construcţia 
spaţiului locativ, încheiat la 23.12.2010. Potrivit pct. 
1.1 din contract, S. I., din contul surselor proprii şi a 
creditului ipotecar primit de la bancă, participă la fi-
nanţarea construcţiei bunului imobil, iar debitorul s-a 
obligat să construiască complexul locativ, să-l dea în 
exploatare şi să-l transmită în proprietatea benefici-
arului, cu înregistrarea de către bancă a dreptului de 
gaj asupra bunului imobil, după darea în exploatare 
a blocului de locuit. Potrivit pct. 4.1 al contractului, 
predarea-primirea bunului imobil se petrece după fi-
nisarea tuturor lucrărilor de construcţie prin semnarea 
de către beneficiar şi partener a actului de predare-re-
cepţie. Prin urmare, modalitatea de obţinere a dreptu-
lui de proprietate asupra bunului litigios – ap. 168 din 
str. Profesor Ion Dumeniuc, 4, mun. Chişinău, este de-
scrisă în contractul nr. 06-06/4/29-p din 23.12.2010, 
adică după finisarea lucrărilor de construcţie şi întoc-
mirea actului de predare-recepţie. Or, blocul locativ în 
care se află imobilul litigios la moment nu este finisat 
şi, respectiv, lipsesc condiţiile stipulate în contract 
pentru dobândirea dreptului de proprietate. În acest 
sens, instanţa de recurs constată că este lipsită de te-
mei legal cerinţa solicitantei de recunoaştere a drep-
tului de proprietate asupra acestui apartament, deoa-
rece nu sunt întrunite condiţiile contractuale inserate. 
Totodată, pornind de la prevederile art. 48 alin. (1) al 
Legii insolvabilităţii, solicitanta nu a demonstrat deţi-
nerea unui drept real sau personal asupra apartamen-
tului litigios, deoarece în temeiul contractului nr. 06-
06/4/29-p din 23.12.2010, până la finisarea lucrărilor 
de construcţie, ea deţine doar calitatea de beneficiar. 
În această ordine de idei, Colegiul constată că instanţa 
de insolvabilitate a calificat just ca lipsită de temei ce-
rinţa solicitantei S.I. privind separarea bunului imobil 
din masa debitoare, deoarece lipsesc condiţiile nece-
sare separării – deţinerea unui drept real sau personal 
asupra bunului în cauză. Mai mult ca atât, după cum 
rezultă din declaraţiile administratorului insolvabili-
tăţii, solicitanta S.I. a fost validată ca creditor garantat 
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în privinţa apartamentului litigios. Instanţa de recurs 
consideră drept lipsite de consistenţă afirmaţiile recu-
rentei.

Dosarul nr. 2ri-133/15
Această decizie a CSJ, care constituie practica ju-

diciară, are o altă interpretare a Legii insolvabilităţii, 
precum şi alte înterpretări date în alte litigii. Cel mai 
discutabil este faptul că nu este suficient a demonstra 
existenţa raporturilor juridice cu compania de con-
strucţii, deţinerea unui drept real sau personal, dar este 
necesar faptul finisării lucrărilor de construcţie şi în-
tocmirea actului de predare-recepţie a bunului imobil. 
Astfel, după cum este indicat în Decizie, investitorul 
(consumatorul) deţine doar calitatea de beneficiar. 

În situaţia similară, adică care solicită separarea 
bunului, sunt consumatorii (investitorii) care deţin 
deja o hotărâre irevocabilă a instanţei de judecată 
(titlul executoriu) referitor la declararea dreptului 
de proprietate asupra apartamentului după mulţi ani 
de judecată în instanţele de drept comun şi chel-
tuieli judiciare importante (taxa de stat, expertize 
…) . Prin urmare, consumatorul (investitorul) chiar 
şi dacă deţine o hotărâre irevocabilă a instanţei de 
drept comun, referitor la declararea dreptului asu-
pra unui apartament concret din imobilul ce se află 
în construcţie, îşi poate realiza creanţa sa numai în 
procesul de insolvenţă şi nu neapărat va dobândi de 
facto acest drept. Într-o mare parte, cei mai norocoşi 
creditori garantaţi, conform art. 50 al legii invocate, 
se aleg cu unele sume de bani, iar situaţia altor credi-
tori (chirografari) este şi mai incertă. În plus, ei deţin 
numai calitatea de beneficiari …

 Nu aduce mare claritate în cazul dat şi art. 11 alin. 
(5) din Legea cu privire la ipotecă, care prevede că 
este nulă clauza din contractul de ipotecă privind tre-
cerea dreptului de proprietate asupra obiectului ipote-
cii către creditorul ipotecar în cazul neexecutării sau 
al executării necorespunzătoare a obligaţiilor asumate 
de către debitor. O excepţie în acest sens, precum s-a 
remarcat, este modalitatea nouă de realizare a drep-
tului creditorilor garantaţi asupra bunului grevat prin 
transmiterea, în condiţiile art.131 alin. (10) din Legea 
insolvabilităţii, a bunului în proprietatea creditorului 
garantat în contul creanţei. Potrivit Legii insolvabi-
lităţii, acest drept al creditorului garantat apare doar 
după respectarea altor proceduri nerealizate, în terme-
nele stabilite, de valorificare a bunului prin licitaţie 
publică, concurs sau prin negocieri directe.

După cum a fost constatat, nu mai reuşită solu-
ţie este procedura de restructurare, care durează mai 
mulţi ani, iar rezultatul este aproape acelaşi. Stopa-
rea lucrărilor de construcţii, nedarea în exploatare a 
imobilului din lipsa resurselor financiare sau proasta 
gestionare.

Anume în acest domeniu drepturile şi interesele 
consumatorilor sunt cel mai des încălcate, iar meca-
nismele legale nu asigură protecţia adecvată. În acest 
sens, nici organele se stat, abilitate cu împuternicirile 
de apărare a drepturilor consumatorilor nu reacţionea-
ză în nici un fel.

Concluzii şi recomandări
Evident că se impune revizuirea normelor privind 

înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a con-
tractelor privind construcţia locuinţelor, a construcţi-
ilor finanţate din investiţiile cetăţenilor şi a dreptului 
de gaj al băncilor asupra acestor construcţii, cu atât 
mai mult, după cum s-a expus CSJ în decizia invo-
cată – înregistrarea la Oficiul Teritorial Cadastral de-
monstrează numai calitatea de benificiar al viitorului 
apartament, cu condiţia finisării şi dării în exploatare 
a imobilului; operarea modificărilor în legislaţia in-
solvabilităţii pentru a garanta investitorilor obţinerea 
dreptului de proprietate asupra locuinţelor contrac-
tate şi compensarea în mod prioritar a investiţiilor 
în cazul contractelor reziliate; elaborarea unei legi 
speciale care ar reglementa activitatea companiilor 
de construcţii în relaţiile acestora cu cetăţenii în pro-
cesul încheierii şi realizării contractelor de investiţii 
în construcţia locuinţelor, după cum este în alte sta-
te; abilitarea autorităţilor centrale de specialitate cu 
funcţii de supraveghere a companiilor de construcţii 
care administrează proiecte pentru edificarea blocu-
rilor locative cu antrenarea investiţiilor cetăţenilor; 
eficientizarea răspunderii penale şi contravenţionale 
pentru încălcarea legislaţiei în domeniul construcţi-
ilor de locuinţe finanţate din sursele cetăţenilor, dar 
şi dezvoltarea abilităţilor cetăţenilor în raporturile cu 
antreprenorii în construcţii; adoptarea de către Cur-
tea Supremă de Justiţie a unei hotărâri explicative, 
referitor la aplicarea Legii protecţiei drepturilor con-
sumatorilor în toate raporturile ce apar cu consuma-
torii, inclusiv plata taxei de stat.

Ar fi rezonabil de a satisface creanţele creditorilor 
garantaţi nu numai din bunurile gajate sau ipotecate, 
ci din tot patrimoniul debitorului.
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