MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI
FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE
CATEDRA DE DREPT

Aprobat la Şedinţa Catedrei de Drept
proces verbal nr. 9 din 09.04.2014
Şeful Catedrei de Drept Botnari E. __________
Aprobat la Şedinţa Consiliului Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale
proces verbal nr.4 din 19.04.2014
Preşedintele Consiliului Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale Cojocaru I. ___________

CURRICULUM
la unitatea de curs

DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

AUTOR

Corneliu VRABIE,
dr., lector superior universitar

Bălţi
- 2014 -

Informaţii de identificare a cursului
Facultatea: Drept şi ştiinţe sociale
Catedra: Drept
Domeniul general de studiu: 38 Drept
Domeniul de formare profesională la ciclul I/II: 381Drept
Denumirea specialităţii/specializării: 381.1 Drept
Administrarea unităţii de curs:

S.07.O.68

Denumirea disciplinei

Dreptul comerţului internaţional

Contact
direct
Lucru
indep.

Cod

Total ore

inclusiv

120

60

60

Numărul de ore pe
săptămână

C

S

L

Forma
de
evalua
re

2

2

-

E

Număr
de
credite

4

Informaţii referitoare la cadrul didactic: Vrabie Corneliu, lector superior univ., dr., aud. 548, ,
vrabie.cornel@yahoo.com; orele de consultaţii 14.10 – 15.30 marţi, joi, vineri.
Integrarea cursului în programul de studii:
Dreptul comerţului internaţional este o materie interdisciplinară complexă ce cuprinde norme aparţinând
diferitor ramuri de drept, precum: dreptul civil, dreptul comercial, dreptul internaţional privat etc. Aceste
norme sunt reunite prin obiectivul lor comun – reglementarea comerţului internaţional în sens larg, adică
a totalităţii relaţiilor de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică internaţională. Pentru ţara noastră acest
domeniu este nou şi foarte puţin investigat. Dar, afirmarea Republicii Moldova ca subiect al dreptului
internaţional, integrarea în circuitul mondial de valori şi cunoştinţe determină necesitatea studierii
fenomenelor ce se petrec în economia mondială contemporană, inclusiv celor ce ţin de cadrul juridic al
relaţiilor economice internaţionale.
Amplificarea raporturilor cu aşa organisme internaţionale ca Uniunea Europeană, Organizaţia Mondială
a Comerţului oferă ţării noastre noi posibilităţi de a diversifica gama de activităţi economice
internaţionale, ocupându-şi locul său în diviziunea internaţională a muncii.
In ultimii ani marea majoritate a agenţilor economici din ţara noastră au devenit participanţi Ia raporturile
de comerţ internaţional, deoarece orice operaţie economică înfăptuită, ce iese din limitele teritoriului ei
cad sub incidenţa domeniului numit comerţ internaţional.
Cunoaşterea principalelor reglementări în acest domeniu, consacrate de convenţiile internaţionale,
legislaţia R. Moldova, precum şi legislaţiile ţărilor străine cu care ţara noastră întreţine relaţii de
cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică constituie o condiţie esenţială pentru formarea specialistului în
domeniul jurisprudenţei. Tranziţia ia economia de piaţă a generat realităţi economice şi juridice noi, până
în prezent insuficient abordate şi insuficient investigate de doctrina juridică, ceea ce explică în mare
măsură pe de o parte, ritmul destul de lent cu care se desfăşoară opera de legiferare a noilor realităţi din
zona comerţului, iar pe de altă parte insuficienta elaborare, caracterul lacunar şi chiar ambiguu al unora
dintre dispoziţiile normative adoptate în acest domeniu. Pe plan doctrinar sunt necesare noi teoretizări,
noi orientări de principiu ale jurisprudenţei adecvate realităţilor actuale, şi a tendinţelor ce se manifestă în
evoluţia tor de perspectivă. Dezvoltarea ştiinţei dreptului comerţului internaţional revine astfel o prioritate
pentru cercetarea ştiinţifica juridică din R. Moldova. aşa cum ar fi creşterea ponderii acestei materii ca
disciplină de studii devine o prioritate pentru învăţământul juridic superior din R. Moldova. Dreptul
comerţului internaţional adoptă anumite reguli de natură a favoriza desfăşurarea rapidă şi în condiţii de
flexibilitate a raporturilor comerciale internaţionale, ca de exemplu: Încheierea contractelor pe bază de
reglementări uniforme ale uzanţelor comerciale internaţionale în diferite domenii de activitate, precum:
INCOTERMS în materia vânzării comerciale internaţionale, Reguli uniforme privind garanţiile
contractuale 1993 – Publicaţia 524 a CCI; Reguli şi uzanţe uniforme privind creditele documentare 1993
- Publicaţia 500 a CCI etc. Încheierea contractelor pe bază de condiţii generale, contracte – tip, contracte
– cadru, elaborate de regulă de organizaţiile economice internaţionale, precum UNCITRAL, C.E.E. –
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O.N.U., de camerele de comerţ şi industrie etc. Încheierea contractelor într-o proporţie mai mare decât în
comerţul intern, într-o formă scrisă simplificată – ca, de exemplu, prin schimb de mesaje, prin fax sau email, prin utilizarea semnăturii electronice. Soluţionarea litigiilor din comerţul internaţional, în mare
parte, pe calea arbitrajului comercial internaţional, organizat de instituţii de arbitraj cu caracter
internaţional. Dreptul comerţului internaţional promovează unele reglementări care pot avea o
rigurozitate superioară celor din dreptul comun, cu scopul de a asigura securitatea circuitului comercial,
ca de exemplu:
Contractele comerciale internaţionale, care se încheie de regulă pe termen lung, trebuie să
cuprindă anumite caluze specifice de natură a permite menţinerea echilibrului contractual aşa
cum a fost stabilit de părţi la încheierea contractului.
Încheierea contractelor într-o limbă străină, varianta respectivă devenind deseori, prin voinţa
părţilor contractante, exemplarul de referinţă.
Instituirea unor garanţii speciale cu scopul de a proteja interesele creditelor.
Disciplina dreptul comerţului internaţional este structurată în două compartimente – partea generală şi
partea specială.
Competenţe prealabile: Principalele competenţe acumulate constau în aprofundarea cunoaşterii
reglementărilor juridice şi interpretărilor doctrinare ce au menire de a prezenta instituţiile dreptului
comercial internaţional în lumina stipulărilor internaţionale şi naţionale, precum şi enunţarea
recomandărilor practice cu privire la aplicarea normelor din izvoarelor formale naţionale şi internaţionale
cu privire la dreptul comerţului internaţional.
La nivel de cunoaştere şi înţelegere
Să identifice obiectul dreptului comerţului internaţional.
Să definească conceptele dreptului comerţului internaţional.
Să determine obiectivele şi conţinutul dreptului comerţului internaţional.
Să interpreteze termenii utilizaţi în raporturile de comerţ internaţional.
Să caracterizeze diferite categorii de subiecte ale dreptului comerţului internaţional.
Să identifice metodele de determinare a dreptului aplicabil contractelor comerciale internaţionale.
La nivel de aplicare
Să aplice metode de analiză, sinteză şi gândire logică la dezbaterea unor probleme de drept al
comerţului internaţional.
Să determine avantajele şi dezavantajele încheierii unor contracte comerciale internaţionale.
Să argumenteze avantajele pe care le prezintă arbitrajul comercial internaţional ca mijloc
alternativ de soluţionare a litigiilor ce apar din contractele comerciale internaţionale.
Să aplice regulile de interpretare a contractelor comerciale internaţionale.
Să opereze şi să interpreteze izvoarele internaţionale şi interne ale dreptului comerţului
internaţional.
Să compare soluţiile practice cu cele doctrinare, propuse de ştiinţa dreptului comerţului
internaţional.
Să ia decizii în situaţii contradictorii.
La nivel de integrare
Să stabilească locul şi rolul dreptului comerţului internaţional în sistemul de drept.
Să aprecieze importanţa dreptului comerţului internaţional în doctrina contemporană şi în practica
arbitrală.
Să înainteze propuneri privind îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul comerţului
internaţional şi ajustarea acestuia standardelor europene şi internaţionale.
Să elaboreze comentarii asupra reglementărilor internaţionale ale dreptului comerţului
internaţional.
Să elaboreze proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului comerţului internaţional.
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Finalităţile cursului:
Să aplice regulile de interpretare a contractelor comerciale internaţionale.
Să opereze şi să interpreteze izvoarele internaţionale şi interne din domeniul dreptului comercial
internaţional comercial.
Să compare soluţiile practice oferite de diferite curţi de arbitraj.
Să ia decizii în situaţii contradictorii.
Să stabilească locul şi rolul acestei discipline în cadrul altor discipline de studiu.
Să aprecieze importanţa dreptului comerţului internaţional în doctrina contemporană.
Să înainteze propuneri privind îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul.
Să elaboreze comentarii asupra reglementărilor internaţionale ale dreptului comerţului
internaţional.
Conţinuturi:
a) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la prelegeri
Nr.
Tema
NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL COMERŢULUI
1.
INTERNAŢIONAL
1. Noţiunea, obiectul şi metoda de reglementare a dreptului comerţului
internaţional.
2. Evoluţia dreptului comerţului internaţional.
3. Corelaţia dreptului comerţului internaţional cu alte ramuri de drept.
4. Principiile dreptului comerţului internaţional.
5. Raportul juridic de comerţ internaţional.
6. Izvoarele dreptului comerţului internaţional.
7. Subiecţii dreptului comerţului internaţional.
8. Politica comercială şi tipurile de politică comercială internaţională.
9. Rolul organizaţiilor internaţionale în promovarea comerţului internaţional
NOŢIUNEA ŞI CARACTERISTICA GENERALĂ A CONTRACTELOR
2.
COMERCIALE INTERNAŢIONALE.
1. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractelor comerciale internaţionale.
2. Condiţiile de validitate ale contractelor comerciale internaţionale.
3. Clasificarea contractelor comerciale internaţionale.
4. Interpretarea contractelor comerciale internaţionale.
5. Forma şi limba contractelor comerciale internaţionale.
6. Dreptul aplicabil contractelor comerciale internaţionale.
FORMAREA CONTRACTULUI COMERCIAL INTERNAŢIONAL
3.
1. Negocierea contractului comercial internaţional.
2. Oferta de a contracta.
3. Acceptarea ofertei.
4. Momentul şi locul încheierii contractului comercial internaţional.
5. Încheierea contractelor electronice în comerţul internaţional.
CONŢINUTUL CONTRACTULUI COMERCIAL INTERNAŢIONAL.
4.
1. Principalele clauze ale contractelor comerciale internaţionale.
2. Clauze generale în contractele comerciale internaţionale.
3. Clauze contractuale de asigurare împotriva riscurilor.
4. Clauzele prestabilite.
EFECTELE CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNAŢIONALE.
5.
1. Excepţia de neexecutare a contractului (exceptio non adimpleti contractus).
2. Rezilierea contractului comercial internaţional
3. Rezoluţiunea contractului comercial internaţional
4. Riscul contractului în comerţul internaţional.
5. Executarea voluntară în natură a obligaţiilor din contractele comerciale
internaţionale.

Numărul de ore
2

2

4

2

4

4

6.

7.

8.

9.

10.

11.

6. Executarea silită în natură a obligaţiilor.
7. Răspunderea contractuală în comerţul internaţional.
8. Exonerarea de răspundere în comerţul internaţional.
CONTRACTUL DE VÂNZARE – CUMPĂRARE INTERNAŢIONALĂ.
1. Noţiunea şi caracteristica generală a contractului de vânzare-cumpărare
internaţională.
2. Obligaţiile vânzătorului
3. Obligaţiile cumpărătorului.
4. Răspunderea părţilor în contractul de vânzare-cumpărare internaţională.
5. Prescripţia în materie de vânzare internaţională de mărfuri.
6. Forme speciale ale vânzării internaţionale de mărfuri.
CONTRACTUL INTERNAŢIONAL DE ASIGURARE.
1. Noţiunea şi caracteristica generală a contractului internaţional de asigurare.
2 Drepturile si obligaţiile părţilor în contractul internaţional de asigurare.
3. Categoriile contractului internaţional de asigurare.
4. Contractul de asigurări mutuale.
5. Contractul internaţional de reasigurare.
CONTRACTUL DE TRANSPORT INTERNAŢIONAL DE MĂRFURI.
1. Contractul de transport internaţional maritim de mărfuri.
2. Contractul de transport internaţional fluvial de mărfuri.
3. Contractul de transport internaţional feroviar de mărfuri.
4. Contractul de transport internaţional auto de mărfuri.
5. Contractul de transport internaţional aerian de mărfuri.
6. Contractul de transport multimodal internaţional de mărfuri.
INTERMEDIEREA ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL.
1. Contractul de mandat comercial internaţional
2. Contractul de comision internaţional.
3. Contractul de curtaj internaţional.
4. Contractul de agent internaţional.
5. Contractul internaţional de consignaţie.
6. Contracte comerciale cu funcţii apropiate de intermediere.
CONTRACTE MODERNE ŞI COMPLEXE.
1. Contractul de leasing internaţional.
2. Contractul factoring de internaţional.
3. Contractul internaţional de consulting-engeeniring.
ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNAŢIONAL.
1. Noţiunea şi característica generală a arbitrajului comercial internaţional.
2. Convenţia de arbitraj.
3. Procedura arbitrală.
4. Hotărârea arbitrală.
Total ore

B) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la seminar
Nr.
Tema
1.
2.
3.
4.

5.

NOŢIUNEA, OBIECTUL ŞI METODA DE REGLEMENTARE A
DREPTULUI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL
IZVOARELE DREPTULUI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL.
SUBIECŢII RAPORTULUI JURIDIC DE COMERŢ INTERNAŢIONAL.
TIPURILE DE POLITICĂ COMERCIALĂ INTERNAŢIONALĂ. ROLUL
ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE ÎN PROMOVAREA
COMERŢULUI INTERNAŢIONAL
NOŢIUNEA ŞI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTELOR

2

2

4

2

4

2

30
Numărul de
ore
2
2
2

2
2

5

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

COMERCIALE INTERNAŢIONALE
FORMAREA CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNAŢIONALE
CLAUZELE OBLIGATORII ŞI ESENŢIALE ALE CONTRACTELOR
COMERCIALE INTERNAŢIONALE
CLAUZE FACULTATIVE ALE CONTRACTELOR COMERCIALE
INTERNAŢIONALE
ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR ELECTRONICE ÎN COMERŢUL
INTERNAŢIONAL.
INTERPRETAREA ŞI EXECUTAREA CONTRACTELOR COMERCIALE
INTERNAŢIONALE.
CONTRACTELE DE TRANSPORT INTERNAŢIONAL.
CONTRACTELE DE ASIGURARE INTERNAŢIONALĂ
CONTRACTELE DE FINANŢARE ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL
INTERMEDIEREA ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL.
PROCEDURA ARBITRALĂ.
Total

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30

Activităţi de lucru individual:
Nr. de
ordine
1.

2.

Sarcini pentru învăţămînt cu frecvenţă la zi
NOŢIUNI
INTRODUCTIVE
PRIVIND
DREPTUL
COMERŢULUI
INTERNAŢIONAL
Să reproducă noţiunea dreptului comerţului internaţional.
Să identifice obiectul dreptului comerţului internaţional.
Să explice caracterul pluridisciplinar al dreptului comerţului internaţional.
Să argumenteze autonomia dreptului comerţului internaţional.
Să definească şi să identifice principiile dreptului comerţului internaţional.
Să definească şi să caracterizeze raportul juridic de comerţ internaţional.
Să identifice categorii de raporturi juridice ce apar în cadrul relaţiilor comerciale
internaţionale.
Să definească izvoarele dreptului comerţului internaţional.
Să identifice categoriile izvoarelor dreptului comerţului internaţional.
Să clasifice izvoarele dreptului comerţului internaţional.
Să compare izvoarele inetrnaţionale ale dreptului comerţului internaţional cu
izvoarele interne ale dreptului comerţului internaţional.
Să identifice particularităţile uzanţelor comerciale internaţionale standardizate ca
izvor al dreptului comerţului internaţional.
Să definească subiecţii dreptului comerţului internaţional.
Să clasifice subiecţii dreptului comerţului internaţional.
Să evidenţieze particularităţile statului ca subiect al dreptului comerţului
internaţional.
Să caracterizeze societăţile transnaţionale ca subiecte ale dreptului comerţului
internaţional.
Să compare subiectelor de drept internaţional, participante la raporturile juridice
de comerţ internaţional şi subiectele de drept naţional, participante la raporturile
juridice de comerţ internaţional.
NOŢIUNEA ŞI CARACTERISTICA GENERALĂ A CONTRACTELOR
COMERCIALE INTERNAŢIONALE.
Să expună noţiunea contractelor comerciale internaţionale.
Să enumere şi să argumenteze caracterele juridice ale contractelor comerciale
internaţionale.

Nr. de ore

4 ore

6
ore

6

3.

4

5.

Să expună particularităţile condiţiilor de valabilitate ale contractelor comerciale
internaţionale.
Să clasifice contractele comerciale internaţionale conform criteriilor specifice
dreptului comerţului internaţional şi conform criteriilor nespecifice, de natură
civilă.
Să utilizeze regulile de interpretare a contractelor comerciale internaţionale.
Să argumenteze, prin prisma reglementărilor internaţionale, condiţiile de formă
pentru încheierea contractelor comerciale internaţionale.
Să expună avantajele pe care le prezintă încheierea contractelor comerciale
internaţionale în formă scrisă.
Să argumenteze avantajele pe care le prezintă determinarea dreptului aplicabil
contractelor comerciale internaţionale de către părţile contractante.
Să evidenţieze limitele domeniului de aplicare ale normei lex voluntatis.
Să analizeze domeniul de aplicare al legii contractului.
FORMAREA CONTRACTULUI COMERCIAL INTERNAŢIONAL
Să reproducă noţiunea negocierii.
Să cunoască etapele deschiderii şi desfăşurării negocierilor.
Să definească oferta de a contracta.
Să explice condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească propunerea de a
contracta pentru a putea fi considerată ofertă.
Să se pronunţe asupra oportunităţii sau inoportunităţii revocării ofertei.
Să definească acceptarea ofertei.
Să enumere şi să explice condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească acceptarea
pentru a produce efecte juridice.
Să explice efectele acceptării tardive.
Să analizeze concepţiile privind determinarea momentul încheierii contractului
comercial internaţional inter absentes.
Să determine momentul încheierii contractului comercial internaţional inter
absentes.
Să determine locul încheierii contractului comercial internaţional inter absentes.
Să expună importanţa determinării momentului încheierii contractului comercial
internaţional.
Să expună importanţa determinării locului încheierii contractului comercial
internaţional.
CONŢINUTUL CONTRACTULUI COMERCIAL INTERNAŢIONAL.
Să explice importanţa clauzelor necesare pentru validitatea contractului
comercial internaţional.
Să explice principiul libertăţii părţilor în stabilirea conţinutului contractului
comercial internaţional.
Să clasifice clauzele contractului comercial internaţional.
Să analizeze clauzele generale ale contractului comercial internaţional.
Să analizeze clauzele contractuale de asigurare împotriva riscurilor valutare şi
nevalutare.
Să analizeze clauzele prestabilite în contractele comerciale internaţionale.
Să analizeze clauza de forţă majoră şi clauza de hardship.
Să evidenţieze asemănările şi deoasebirile între clauza de forţă majoră şi clauza
de hardship.
Să întocmească un contract comercial internaţional.
EFECTELE CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNAŢIONALE.
Să definească şi să enumere condiţiile în care devine operantă excepţia de
neexecutare a contractului (exceptio non adimpleti contractus).

4 ore

8 ore

6 ore

7

6.

7.

Să expună noţiunea şi condiţiile rezilierii contractului comercial internaţional.
Să expună noţiunea şi condiţiile rezoluţiunii contractului comercial internaţional.
Să expună efectele rezoluţiunii.
Să expună efectele rezilierii.
Să analizeze particularităţile privind transferul riscurilor în contractele
translative de drepturi reale.
Să analizeze principiul cooperării părţilor în executarea contractelor comerciale
internaţionale.
Să expună particularităţile plăţii când obiectul obligaţiei constă în sume de bani.
Să analizez principiul executării în natură a obligaţiilor contractuale.
Să stabilească locul şi data executării obligaţiilor.
Să analizeze regulile aplicabile în cazul neexecutării contractelor comerciale
internaţionale.
Să expună opţiunile creditorului în cazul neexecutării obligaţiilor contractuale de
către creditor.
Să analizeze particularităţile privind condiţiile răspunderii contractuale în
comerţul internaţional.
Să analizeze regimul daunelor-interese în comerţul internaţional.
Să explice evaluarea judiciară a despăgubirilor, evaluarea legală a despăgubirilor
şi evaluarea convenţională.
Să caracterizeze convenţiile asupra răspunderii în contractele comerciale
internaţionale.
Să expună aspectele comune regimului legal şi celui convenţional al forţei
majore.
CONTRACTUL DE VÂNZARE – CUMPĂRARE INTERNAŢIONALĂ.
Să reproducă noţiunea contractului de vânzare-cumpărare internaţională.
Să expună şi să analizeze caracterele juridice ale contractului de vânzarecumpărare internaţională.
Să analizeze obligaţiile vânzătorului.
Să analizeze obligaţiile cumpărătorului.
Să analizeze răspunderea contractuală a vânzătorului.
Să analizeze răspunderea contractuală a cumpărătorului.
Să expună modalităţile de stabilire a daunelor – interese în cazul rezoluţiunii
contractului.
Să definească prescripţia în materie de vânzare internaţională de mărfuri.
Să calculeze durata şi punctul de plecare ale termenului de prescripţie.
Să comenteze efectul expirării termenului de prescripţie.
Să analizeze cauzele exoneratoare de răspundere în contractul de vânzarecumpărare internaţională.
Să definească şi să clasifice bursele de mărfuri.
Să definească şi să clasifice licitaţiile.
Să expună procedura de desfăşurare a licitaţiei.
CONTRACTUL INTERNAŢIONAL DE ASIGURARE.
Să reproducă noţiunea contractului internaţional de asigurare.
Să analizeze caracterele juridice ale contractului internaţional de asigurare.
Să analizeze elementele contractului internaţional de asigurare.
Să analizeze drepturile şi obligaţiile părţilor până la ivirea evenimentului
asigurat.
Să analizeze drepturile şi obligaţiile părţilor după ivirea evenimentului asigurat.
Să analizeze categoriile contractului internaţional de asigurare.
Să definească şi să caracterizeze contractul de asigurări mutuale.

8 ore

4 ore

8

8.

9.

10.

Să definească şi să caracterizeze contractul internaţional de reasigurare.
Să menţioneze deosebirile între contractul internaţional de reasigurare şi
contractul internaţional de asigurare.
CONTRACTUL DE TRANSPORT INTERNAŢIONAL DE MĂRFURI.
Să reproducă noţiunea contractului internaţional de transport maritim de mărfuri
Să numească şi să caracterizeze categoriile contractului internaţional de
transport maritim de mărfuri
Să analizez obligaţiile părţilor în contractul internaţional de transport maritim.
Să reproducă noţiunea contractului internaţional de transport fluvial de mărfuri.
Să analizeze obligaţiile părţilor în contractul de transport fluvial de mărfuri.
Să reproducă noţiunea contractului internaţional de transport feroviar de mărfuri.
Să analizeze scrisoarea de trăsură internaţională
Să analizeze obligaţiile părţilor în contractul de transport feroviar de mărfuri.
Să reproducă noţiunea contractului internaţional de transport auto de mărfuri.
Să analizeze obligaţiile părţilor în contractul de transport auto de mărfuri.
Să reproducă noţiunea contractului internaţional de transport aerian de mărfuri.
Să analizeze obligaţiile părţilor în contractul de transport aerian de mărfuri.
Să analizeze scrisoarea de transport aerian.
Să definească şi să caracterizeze contractul de transport multimodal internaţional
de mărfuri.
Să analizeze răspunderea părţilor în contractul de transport internaţional de
mărfuri.
INTERMEDIEREA ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL.
Să expună noţiunea şu caracterele juridice ale contractului internaţional de
mandat comercial.
Să menţioneze efectele contractului internaţional de mandat comercial.
Să expună noţiunea şu caracterele juridice ale contractului internaţional de
comision.
Să expună drepturile şi obligaţiile părţilor în contractul internaţional de
comision.
Să expună noţiunea şu caracterele juridice ale contractului internaţional de
curtaj.
Să expună drepturile şi obligaţiile părţilor în contractul internaţional de curtaj.
Să expună noţiunea şu caracterele juridice ale contractului internaţional de
agent.
Să expună drepturile şi obligaţiile părţilor în contractul internaţional de agent.
Să expună noţiunea şu caracterele juridice ale contractului internaţional de
consignaţie.
Să expună drepturile şi obligaţiile părţilor în contractul internaţional de
consignaţie.
Să expună noţiunea şu caracterele juridice ale contractului internaţional de
concesiune comercială.
Să expună drepturile şi obligaţiile părţilor în contractul internaţional de
concesiune comercială.
Să expună noţiunea şu caracterele juridice ale contractului internaţional de
franchising.
Să expună drepturile şi obligaţiile părţilor în contractul internaţional de
franchising.
CONTRACTE MODERNE ŞI COMPLEXE.
Să reproducă noţiunea contractului internaţional de leasing.
Să caracterizeze operaţiunile componente ale leasingului.

8 ore

4 ore

8 ore
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11.

Să analizeze varietăţile leasingului.
Să expună particularităţile contractului internaţional de leasing.
Să expună drepturile şi obligaţiile părţilor în contractul internaţional de leasing.
Să expună noţiunea şi caracterele juridice ale contractului internaţional de
factoring.
Să expună drepturile şi obligaţiile părţilor în contractul internaţional de
factoring.
Să expună particularităţile contractului internaţional de factoring.
Să reproducă noţiunea contractului internaţional de consulting-engeeniring.
Să expună drepturile şi obligaţiile părţilor în contractul internaţional consultingengeeniring.
ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNAŢIONAL.
Să definească arbitrajul comercial internaţional.
Să menţioneze importanţa arbitrajului comercial internaţional.
Să clasifice arbitrajul comercial internaţional.
Să expună noţiunea convenţiei de arbitraj.
Să expună deosebirea dintre clauza compromisorie şi compromis.
Să menţioneze condiţiile de validitate ale convenţiei de arbitraj.
Să întocmească o convenţie de arbitraj.
Să întocmească o cerere de arbitraj.
Să expună etapele procedurii arbitrale.
Să expună modalitatea desemnării arbitrilor.
Să evidenţieze problemele ce pot apărea în procesul desemnării arbitrilor şi să
propună soluţii pentru soluţionarea acestora.
Să caracterizeze hotărârea arbitrală.
Să întocmească o hotărâre arbitrală.
Să enumere temeiurile de contestare a hotărârii arbitrale.
Să se pronunţe asupra recunoaşterii şi executării hotărârii arbitrale străine.
Total ore

6 ore

60 ore

Sugestii pentru lucrul individual al studenţilor
FORME DE
REALIZARE
Studiu de caz
Polemici
Jocul pe rol
Rapoarte
Referate
Teze de an
Teze de licenţă

SUBIECTE / PROBLEME
1. Rolul societăţile transnaţionale în
dezvoltarea comerţului internaţional.
2. Izvoarele dreptului comerţului
internaţional.
3. INCOTERMS 2000.
4. Formarea contractului comercial
internaţional.
5. Conţinutul contractului comercial
internaţional.
6. Interpretarea şi efectele contractelor
comerciale internaţionale.
7. Executarea contractului comercial
internaţional.
8. Contractul de vânzare-cumpărare
internaţională.
9. Obligaţiile părţilor în contractul de
vânzare-cumpărare internaţională.
10. Contractul de asigurare internaţională.

MODALITĂŢI DE
REALIZARE
Prezentarea raportului (suport
scris),

susţinerea

verbală

la

seminar.
Prezentarea
conferinţele

referatului

la

teoretico-ştiinţifice

pentru studenţi.
Prezentarea tezei de an.
Prezentarea tezei de licenţă.
Participarea la olimpiade.
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11. Contractul de reasigurare
internaţională.
12. Contractul de transport internaţional
maritim de mărfuri.
13. Contractul de transport internaţional
feroviar de mărfuri.
14. Contractul de transport internaţional
aerian de mărfuri.
15. Contracte de intermediere în comerţul
internaţional.
16. Contractul de leasing internaţional.
17. Contractul de factoring internaţional.
18. Contractul de consulting-engineering.
19. Arbitrajul comercial internaţional –
caracteristica generală.
20. Procedura arbitrală.
21. Recunoaşterea şi executarea
hotărârilor arbitrale străine.
Evaluare:
1.Evaluări curentă.
Evaluarea curentă va consta din referate, teste, lucrări de control, aprecierea participării la dezbateri în
cadrul seminarelor si jocurilor de rol. Ponderea evaluării curente va fi de 60% din nota finală şi va fi
compusă din:
- participări la discuţiile ce ţin de subiect la ore - 20%;
- două teste cu o pondere de 20% fiecare - 40%;
Testarea 1
NOŢIUNEA ŞI CARACTERISTICA GENERALĂ A DREPTULUI COMERŢULUI
INTERNAŢIONAL.
Test 1
Subiectul I : Noţiunea şi caracterizarea generală a dreptului comerţului internaţional.
1.1.Definiţi noţiunea de drept al comerţului internaţional ca ramură de drept.
1.2.Formulaţi şi caracterizaţi criteriile de definire a caracterului internaţional al raporturilor juridice
ce constituie obiectul dreptului comerţului internaţional.
1.3.Argumentaţi conceptul privind caracterul pluridisciplinar al dreptului comerţului internaţional.
Subiectul II: Subiecţii dreptului comerţului internaţional.
2.1. Expuneţi notiunea de subiecţi ai dreptului comerţului internaţional.
2.2. Clasificaţi subiecţii dreptului comerţului internaţional.
2.3. Persoana fizică poate fi sau nu subiect al raporturilor de comerţ internaţional. De ce ?
Test 2
Subiectul I : Izvoarele dreptului comerţului internaţional.
1.1.Enumeraţi categoriile izvoarelor dreptului comerţului internaţional.
1.2. Caracterizaţi particularităţile uzanţelor comerciale internaţionale ca izvor al dreptului comerţului
internaţional.
1.3. Argumentaţi necesitatea armonizării legislaţiei Republicii Moldova privind comerţul internaţional cu
reglementările internaţionale în materie.
Subiectul II: Subiectele ce apartin ordinii juridice internaţionale - participante la raporturile de comerţ
internaţional.
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2.1. Expuneţi noţiunea de subiecte ce aparţin ordinii juridice internaţionale.
2.2. Numiţi şi caracterizaţi subiectele de drept internaţional, participante la raporturile juridice de comerţ
internaţional.
2.3. Stabiliţi deosebirile între statutul juridic al subiectelor ce aparţin ordinii juridice internaţionale si
statutul subiectelor ce aparţin ordinii juridice naţionale.
2. Evaluarea sumativă finală.
Evaluarea finală: examen, care va consta dintr-o examinare în formă scrisă, care va cuprinde
materialul analizat si discutat pe parcursul anului de studii. Ponderea evaluării finale va fi de 40% din nota
finală.
- testul la examen
- activităţi aplicative atestate (test, lucrări de control, etc.)
- teste pe parcursul semestrului

40%
20%
40%

Stabilirea notei
finale
(procentuale)
TOTAL:
100%
Test 1
Subiectul I: Oferta de a contracta.
1.1. Definiţi oferta de a contracta.
1.2. Enumeraţi şi argumentaţi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească oferta de a contracta.
1.3. Consideraţi oportună sau inoportună posibilitatea revocării ofertei? Argumentaţi răspunsul.
Subiectul II: Contractul internaţional de transport auto de mărfuri.
2.1. Definiţi contractul internaţional de transport auto de mărfuri.
2.2. Expuneţi obligaţiile părţilor în contractul internaţional auto de mărfuri.
2.3. Analizaţi scrisoarea de trăsură internaţională.
Subiectul III: Contractul internaţional de franchising.
3.1. Definiţi contractul internaţional de franchising. Numiţi şi caracterizaţi formele în care poate fi
practicat franchisingul în Republica Moldova.
3.2. Enumeraţi clauzele obligatorii şi opţionale ce trebuie inserate în contractul internaţional de
franchising.
3.3. Analizaţi avantajele datorită cărora contractul internaţional de franchising s-a impus pe piaţa
comercială internaţională.
Test 2
Subiectul I: Acceptarea ofertei.
1.1. Definiţi acceptarea ofertei şi enumeraţi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească acceptarea
pentru a produce efectele care îi sunt specifice.
1.2. Caracterizaţi efectele acceptării tardive.
1.3. Consideraţi oportună sau inoportună posibilitatea revocării acceptării? Argumentaţi răspunsul.
Subiectul II: Intermedierea în comerţul internaţional.
2.1. Enumeraţi şi definiţi contractele de intermediere în dreptul comerţului internaţional.
2.2. Evidenţiaţi asemănările şi deosebirile între contractul internaţional de mandat comercial şi contractul
internaţional de comision.
2.3. Analizaţi particularităţile reglementării intermedierii în dreptul anglo-saxon (common law) prin
prisma contractului de agenţie (agency).
Subiectul III: Contractul internaţional de transport feroviar de mărfuri.
3.1. Definiţi contractul internaţional de transport feroviar de mărfuri.
3.1.Expuneţi obligaţiile părţilor în contractul internaţional de transport feroviar de mărfuri.
3.3. Analizaţi scrisoarea de trăsură internaţională.
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Test 3
Subiectul I: Clauze vizând aspectul juridic al contactului comercial internaţional.
1.1. Definiţi şi explicaţi semnificaţia clauzelor ce vizează aspectul juridic al contractelor comerciale
internaţionale.
1.2. Enumeraţi şi caracterizaţi clauzele cu privire la sancţiunile aplicabile părţilor pentru neexecutarea
sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate.
1.3. Evidenţiaţi în ce condiţii pot fi solicitate şi primite daune - interese.
Subiectul II: Noţiunea şi caracteristica generală a contractului de transport internaţional.
2.1. Definiţi contractul de transport internaţional
2.2. Analizaţi caracterele juridice ale contractului de transport internaţional
2.3. Identificaţi problemele determinării legii aplicabile contractului de transport internaţional
Subiectul III: Procedura arbitrală de soluţionare a litigiilor.
3.1. Enumeraţi elementele cererii de arbitrare.
3.2. Indicaţi problemele ce apar în cadrul procedurii desemnării arbitrilor şi modalităţile de soluţionare a
lor.
3.3. Fundamentaţi prin prevederi normative teza privind obligativitatea desesizării instanţei
jurisdicţionale statale în cazul existenţei unei convenţii de arbitraj valabile.
Test 4
Subiectul I: Conţinutul contractului comercial internaţional.
1.1. Expuneţi semnificaţia principiului libertăţii părţilor în stabilirea conţinutului contractului comercial
internaţional şi indicaţi limitele principiului libertăţii contractuale.
1.2. Analizaţi clauzele asiguratorii împotriva riscurilor valutare.
1.3. Formulati clauze asiguratorii menite să contracareze riscurile valutare.
Subiectul II: Varietăţile contractului de asigurare.
2.1.Numiţi şi caracterizaţi categoriile de asigurări utilizate în cadrul comerţului internaţional.
2.2. Specificaţi categoriile riscurilor şi modul de asigurare al lor în cadrul asigurării CASCO şi CARGO.
2.3. Analizaţi etapele încheierii contractului internaţional de asigurare şi expuneţi conţinutul contractului
internaţional de asigurare.
Subiectul III: Contractul de transport maritim internaţional.
3.1. Enumeraţi formele contractului de transport maritim internaţional.
3.2. Faceţi comparaţie între formele contractului de transport maritim internaţional.
3.3. Caracterizaţi funcţiile conosamentului maritim.
Test 5
Subiectul I: Momentul şi locul încheierii contractului comercial internaţional.
1.1. Comparaţi diferite concepţii referitoare la momentul încheierii contractului inter absentes.
1.2. Determinaţi locul încheierii contractului inter absentes.
1.3. Argumentaţi importanţa determinării momentului şi locului încheierii contractului comercial
internaţional.
Subiectul II: Contractul comercial de vânzare – cumpărare internaţională.
2.1. Definiţi şi caracterizaţi obiectul contractului de vânzare – cumpărare internaţională.
2.2. Expuneţi etapele de desfăşurare a licitaţiei.
2.3. Analizaţi răspunderea contractuală a vânzătorului şi cumpărătorului conform prevederilor
Convenţiei de la Viena asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri din 11 aprilie 1980 şi
Codului civil al Republicii Moldova.
Subiectul III: Contractul internaţional de factoring.
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3.1. Definiţi contractul internaţional de factoring.
3.2.Expuneţi obligaţiile părţilor în contractul internaţional de factoring.
3.3. Analizaţi particularităţile contractului de factoring.
Chestionar pentru examen la disciplina dreptul comerţului internaţional
Caracteristicile generale şi specificul dreptului comerţului internaţional.
Corelaţiile dreptului comerţului internaţional cu alte ramuri de drept.
Teoria apariţiei unei noi lex mercantoria.
Comercialitatea raportului de drept comercial internaţional.
Internaţionalitatea raportului de drept comercial internaţional.
Metoda conflictuală de reglementare în dreptul comerţului internaţional.
Metoda uniformă de reglementare în dreptul comerţului internaţional.
Politica comercială de stat şi funcţiile acesteia.
Tipurile de politică comercială.
Mecanismele de promovare a comerţului internaţional.
Controlul importului de capital. Investiţiile străine.
Controlul exportului şi importului de către stat.
Colaborarea în cadrul OMC în domeniul comerţul internaţional.
Zonele economice libere. Rolul acestora în cadrul politicii de promovare a comerţului.
Statele ca subiecte ale dreptului comerţului internaţional.
Societăţile transnaţionale.
Jurisdicţia aplicabilă societăţilor transnaţionale.
Societăţile comerciale ca subiecte ale dreptului comerţului internaţional.
Persoană fizică – subiect al dreptului comerţului internaţional.
Grupările de societăţi comerciale pe plan internaţional. Trust-ul.
Grupările de societăţi comerciale pe plan internaţional. Conzern-ul.
Grupările de societăţi comerciale pe plan internaţional. Holding-ul.
Grupările de societăţi comerciale pe plan internaţional. Gruparea de interes economic.
Conţinutul raportului juridic de drept comercial internaţional.
Obiectul raportului juridic de drept comercial internaţional
Izvoarele internaţionale ale dreptului comerţului internaţional.
Izvoarele naţionale ale dreptului comerţului internaţional.
Uzanţele şi cutumele comerciale internaţionale.
Noţiunea contractului comercial internaţional.
Caracterele juridice ale contractului comercial internaţional.
Clasificarea contractelor comerciale internaţionale.
Capacitatea părţilor contractului comercial internaţional.
Consimţământul părţilor în contractul comercial internaţional.
Obiectul şi cauza contractului comercial internaţional.
Forma şi limba contractului comercial internaţional.
Oferta de a contracta în contractele comerciale internaţionale.
Acceptarea în contractele comerciale internaţionale.
Momentul încheierii contractului comercial internaţional.
Locul încheierii contractului comercial internaţional.
Importanţa locului şi momentului încheierii contractului comercial internaţional
Clauzele contractului comercial internaţional. Noţiuni generale.
Clauza privind părţile contractului comercial internaţional.
Clauzele referitoare la obiectul contractului comercial internaţional.
Clauze referitoare la condiţiile de livrare în contractul comercial internaţional.
Clauzele de aspect strict juridic.
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Clauze referitoare la preţul contractului comercial internaţional.
Clauza monovalutară a contractului comercial internaţional.
Clauza de opţiune a monedei liberatorii.
Clauza de opţiune a locului de plată a preţului.
Clauza multivalutară bazată pe un coş valutar stabilit de către părţi.
Clauza multivalutară stabilită pe un coş instituţionalizat.
Clauza ofertei concurente.
Clauza clientului cel mai favorizat.
Clauza hardship (impreviziune).
Arbitrajul comercial internaţional şi natura juridică a acestuia.
Clasificarea arbitrajului comercial internaţional.
Convenţia de arbitraj. Tipurile convenţiei arbitrale.
Procedura arbitrală.
Hotărârea arbitrală. Executarea hotărârii arbitrale.
Recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale străine.
Contractul de vânzare–cumpărare internaţională. Caracteristici generale.
Predarea mărfii – obligaţia vânzătorului.
Determinarea calităţii mărfii prin mostre.
Determinarea calităţii prin gustare şi prin încercare.
Procedura de ridicare a pretenţiilor privind neconformitatea mărfii.
Documentele necesare pentru vânzarea internaţională a mărfii.
Obligaţiile cumpărătorului în contractele de vânzare–cumpărare internaţională.
Mijloacele cumpărătorului şi vânzătorului în cazul neexecutării obligaţiilor contractuale.
Transmiterea riscurilor în contractul de vânzare internaţională.
Obligaţia părţilor la conservarea mărfurilor.
Prescripţia extinctivă în vânzarea internaţională de mărfuri.
INCOTERMS – codificare a clauzelor comerciale internaţionale. Noţiuni generale.
Convenţia ONU de la Viena din 1980 cu privire la vânzarea internaţională de mărfuri.
Bursa de mărfuri. Noţiuni generale.
Membrii bursei şi participanţii acesteia.
Contractele încheiate la bursa de mărfuri în contractul de vânzare internaţională.
Vânzarea la licitaţie.
Vânzarea în cadrul tenderelor internaţionale.
Contractul internaţional de transport. Noţiuni generale.
Participanţii la contractul internaţional de transport.
Forma contractului internaţional de transport.
Clauzele contractului internaţional de transport
Obligaţiile expeditorului în contractul internaţional de transport.
Obligaţiile cărăuşului contractul internaţional de transport.
Obligaţiile destinatarului contractul internaţional de transport.
Contractul de transport internaţional pe cale ferată.
Contractul de transport internaţional auto.
Contractul de transport internaţional aerian.
Contractul de transport internaţional maritim. Noţiuni generale.
Contractul de transport maritim charter-party.
Conosamentul în contractul de transport maritim.
Contractul comercial internaţional de asigurare. Noţiuni generale.
Contractul internaţional de asigurare CARGO.
Contractul internaţional de asigurare CASCO.
Contractul internaţional de asigurare civilă.
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Contractul internaţional de depozit.
Contractul internaţional comercial de agenţie (agency).
Contractul internaţional comercial de mandat.
Contractul internaţional comercial franchising.
Contractul de leasing. Noţiuni generale.
Contractul de factoring internaţional. Noţiuni generale.
Contractul de engineering.
Resurse informaţionale ale cursului
CONVENŢII INTERNAŢIONALE
1. Convenţia ONU asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri de la Viena din 11
aprilie 1980.
2. Convenţia asupra prescripţiei în materie internaţională de mărfuri, New York 14 iunie 1974.
3. Protocolul de la Viena din 11.04.1980 de modificare a Convenţia asupra prescripţiei în materie
internaţională de mărfuri de la New York 14 iunie 1974.
4. Convenţia asupra legii aplicabile obligaţiilor contractuale, Roma 1980.
5. Convenţia cu privire la legea aplicabilă vânzării internaţionale de obiecte mobile corporale, Haga
15.06.1955.
6. Convenţia referitoare la legea aplicabilă contractelor de vânzare internaţională de bunuri, Haga
22.12.1986.
7. Convenţia Naţiunilor Unite de la Hamburg privind transportul de mărfuri pe mare din 1978;
8. Convenţia de la Bruxelles din 1924 şi din 1957 referitoare la limitarea răspunderii armatorului;
9. Convenţia de la Atena din 1974 referitoare la transportul persoanelor şi bagajelor pe mare;
10. Convenţia de la Bratislava din 1955 privind transportul de mărfuri pe Dunăre;
11. Convenţia de la Geneva din 1956 privind transportul internaţional de mărfuri pe şosele (CMR);
12. Convenţia vamală referitoare la transporturile internaţionale de mărfuri sub acoperirea carnetului
TIR din 1975;
13. Acordul european privind marile linii de transport internaţional combinat şi instalaţii conexe de la
Geneva în 1993;
14. Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere de la Geneva
din 1982;
15. Convenţia privind circulaţia rutieră şi Protocolul privind semnalizarea rutieră, încheiate la
Geneva în 1949, completate la Viena, în 1968;
16. Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere
internaţionale (AETR) de la Geneva din 1970;
17. Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR),
încheiat la Geneva în 1957;
18. Acordul cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele
de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP) de la Geneva din 1970;
19. Convenţia de la Berna din 1980 privind transporturile feroviare internaţionale (COTIF);
20. Convenţia de la Bruxelles din 1924 şi din 1957 referitoare la limitarea răspunderii armatorului;
21. Convenţia ONU asupra transportului multimodal internaţional de mărfuri de la Geneva din 1980;
22. Acordul interguvernamental dintre Republica Moldova şi Republicii Federative Ruse cu privire la
transportul internaţional rutier de mărfuri şi pasageri din 1996;
23. Acordul interguvernamental dintre Republica Moldova şi Republicii Federative Germane cu
privire la transportul internaţional rutier de mărfuri şi pasageri din 1996;
24. Acordul interguvernamental dintre Republica Moldova şi Republica Letonă cu privire la
transportul internaţional rutier de mărfuri şi pasageri din 1996;
25. Acordul interguvernamental dintre Republica Moldova şi Regatul Unit al Marii Britanii şi
Irlandei de nord cu privire la transportul internaţional rutier din 1997;
26. Acordul interguvernamental dintre Republica Moldova şi Consiliul Federal Elveţian cu privire la
transportul internaţional rutier de mărfuri şi pasageri din 1998;
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27. Acordul interguvernamental dintre Republica Moldova şi Republica Cehă cu privire la transportul
internaţional rutier din 1999;
28. Acordul interguvernamental dintre Republica Moldova şi Regatul Spaniei cu privire la transportul
internaţional rutier din 1999;
29. Convenţia de la Berna din 1980 privind transporturile feroviare internaţionale (COTIF):
 protocolul ce priveşte privilegiile organizaţiei OTIF (Organizaţia Interguvernamentală pentru
Transporturi Feroviare Internaţionale) ;
 apendicele A ce priveşte regulile uniforme ale CIF;
 apendicele B se referă la regulile uniforme ale CIM.
30. Protocolul de la Haga din 28.09.1955 de modificare a Convenţiei pentru unificarea anumitor
reguli relative privind transportul aerian internaţional, Varşovia, 12.10.1929.
31. Convenţia complementară la Convenţia pentru unificarea anumitor reguli relative privind
transportul aerian internaţional de la Guadalahara din 18.09.1961.
32. Convenţia Europeană de Arbitraj Comercial Internaţional, Geneva, 21.04.1961.
33. Aranjamentul relativ la aplicarea Convenţiei Europene de Arbitraj Comercial Internaţional, Paris,
17.12.1972.
34. Convenţia pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, New York, 10.06.1958.
LEGISLAŢIA REPUBLICII MOLDOVA
1. Codul civil al Republicii Moldova din 6.06.2002.
2. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003.
3. Codul transporturilor auto din 29.07.1998.
4. Codul transportului feroviar din 17.07.2003.
5. Codul navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova din 30.09.1999.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Legea nr. 845 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi. 03.01.1992.
Legea Nr. 1134-XI1 cu privire la S.A. nr. 02.04.1997.
Legea cu privire la societatea cu răspundere limitată din 2007.
Legea nr. 1117-XIII din 26 februarie 1998 privind bursele de mărfuri.
Legea nr. 1418-XIV din 14 decembrie 2000 cu privire la grupele financiar-industriale.
Legea nr. 820/2000 - Legea nr.820-XIV din 17 februarie 2000 privind protecţia concurenţei.
Legea Nr. 84]-XII cu privire la gospodăria ţărănească (fermier) din 03.01.1992.
Legea Nr. 861-X1I cu privire la arendă din 14.01.1992.
Legea Nr. 864-XI1 cu privire la cooperaţie din 16.01.1992.
Legea Nr. 1451-XII privind zonele antreprenoriatului liber din 25.05.1993.
Legea nr.73/2001 - Legea nr.73-XV din 12 aprilie 2001 privind cooperativele de întreprinzător, în:
Monitorul Oficial, 2001, nr.49-50.
Legea nr.1117 din 26.02.1997 cu privire la bursele de mărfuri.
Legea nr. 1427 din 18.05.1993 privind circulaţia hîrtielor de valoare şi bursele de valori.
Legea reglementării de stat a activităţii comerciale externe (08.06.2000).
Legea nr. 451/2001 - Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate, în:
Monitorul Oficial, 2001, nr. 108-109.
Legea nr.632/2001 - Legea insolvabilităţii nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001.
Legea Nr. 112-XII cu privire la susţinerea şi protecţia micului bussinesdin20.05.1994.
Legea Nr. 146-XII cu privire la întreprinderea de stat din 16.06.1994.
Legea cooperaţiei de consum nr. 1252-XIV din 29 septembrie 2000.
Legea cu privire la certificare (28.10.1999).
Legea cu privire la asigurări nr. 1508-XII din 15.06.1993.
Legea nr.1194 din 1997 cu privire la transporturi.
Legea cu privire la activitatea de audit din 15.02.1996.
Legea cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor (05.10.2000.).
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