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Sinteza recomandărilor/avizelor Ministerului Justiției la proiectul legii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei  

„Pentru aprobarea Legii privind activitatea băncilor”  

 

Nr. 

crt. 

Referința la punctul din proiect  Recomandare Concluzii 

1.  La proiectul legii 

 

După indicarea actelor normative de referință se va indica 

și sursa de publicare a acestora după următoarea formulă: 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, anul 

publicării, numărul Monitorului, numărul articolului). De 

asemenea, la indicarea datei de adoptare a actului 

normativ de referință, luna urmează a fi prescrisă cu 

litere. 

Nu se acceptă. 

La elaborarea proiectului de lege, au fost respectate 

prevederile Legii nr. 780-XV din 27.12.2001 privind 

actele legislative. Deoarece legea nu conține o normă 

expresă în privința formulei care urmează a fi utilizată la 

actele de referință, autorii s-au condus de practica cea 

mai recentă utilizată la adoptarea legilor, inclusiv în 

privința trimiterilor. 

La numerotarea elementelor structurale se va exclude 

cratima ca subdiviziune a punctului (ca exemplu: art. 14 

alin. (1) lit. g)) 

Se acceptă. 

Acronimul „etc.” urmează a fi exclus, deoarece 

semnificaţia acestuia este periculoasă sub aspect de 

interpretare extensivă (ca exemplu: art. 14 alin. (1) lit. g). 

Se acceptă. 

Menționăm că, sistematizarea şi structura normelor din 

proiectul hotărîrii urmează a fi revizuită prin prisma art. 

33 din Legea nr. 780 din 27 decembrie 2001.  

Se acceptă. 

2.   Ca remarcă generală menționăm că, nu este corect a face 

referință la prevederile altor legi speciale, deoarece, 

potrivit art. 3 alin. (2)din Legea nr. 780 din 27 decembrie 

2001, actul legislativ o dată intrat în vigoare, este 

executoriu şi opozabil tuturor subiectelor de drept. Astfel, 

orice alte legi care stabilesc proceduri sau reguli speciale 

se aplică în orice caz, dacă legiuitorul nu a dispus altfel. 

(art. 97, art. 143 alin. (4), art. 146, art. 147 ș.a.). 

Comentariu. 

Autorii consideră importantă păstrarea referințelor la alte 

acte legislative pentru înțelegerea mai bună a 

prevederilor proiectului și evitarea interpretărilor 

diferite. 

3.  La art. 2, alin. (3) din proiectul legii 

„Articolul 2. Domeniul de aplicare  

(1) Prezenta lege se aplică:  

a) băncilor, persoane juridice din 

Republica Moldova, inclusiv 

sucursalelor din străinătate ale acestora; 

b) sucursalelor băncilor din alte state, în 

Alineatul (3) urmează a fi exclus, deoarece în alin. (1) al 

acestui articol sunt enumerați expres subiecții de drept 

cărora li se aplică prevederile legii respective.  

Se acceptă. 



ceea ce priveşte activitatea acestora 

desfăşurată în Republica Moldova; 

 

(3) Prezenta lege nu se aplică: 

a) oficiilor poștale care efectuează 

operațiuni prin virament; 

b) asociațiilor de economii și împrumut, 

a căror activitate este reglementată de 

Legea asociațiilor de economii și 

împrumut nr.139 din 21 iulie 2007;”. 

4.  La art. 3 din proiectul legii   

„afiliată a unei alte persoane se 

consideră persoana:  

g) persoana prin intermediul căreia este 

efectuată o tranzacţie cu banca în 

interesul persoanei prevăzute la lit.a)-f) 

şi care este considerată a fi influenţată 

de persoana prevăzută la lit.a)-f) în 

cadrul tranzacţiei respective din cauza 

existenţei unor relaţii de muncă, civile 

sau de alt gen dintre aceste persoane, 

determinate conform reglementărilor 

Băncii Naţionale;” 

Lit. g) urmează a fi redată din alineat nou. Se acceptă. 

„filială – reprezintă persoană juridică 

aflată în relaţie cu o întreprindere-mamă, 

în una din situaţiile prevăzute la 

noţiunea “întreprindere-mamă”. Filialele 

unei filiale se consideră, de asemenea, 

filiale ale întreprinderii care este 

întreprinderea-mamă inițială;” 

Se propune de exclus cuvintele „de asemenea” deoarece, 

textul articolelor trebuie să aibă un caracter dispozitiv și 

nu unul narativ. 

Se acceptă. 

„persoană – persoană fizică sau 

juridică, asociație, înregistrată ca atare 

sau nu;” 

Noțiunea de „persoană” urmează a fi revizuită prin 

prisma art. 180 din Codul civil, potrivit căruia asociația 

este persoana juridică. 

Se acceptă. 

„asigurător / reasigurător – o societate 

care desfășoară activitate de asigurare / 

reasigurare astfel cum este definit în 

Legea cu privire la asigurări nr.407-XVI 

din 21.12.2006;”  

Definiția de „asigurator/reasigurator” este redată de două 

ori. 

 

Se acceptă. 

5.  La art. 5, alin. (5) din proiectul legii Prevederile art. 5 alin. (5) nu țin de obiectul art.5 care se Se acceptă. 
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„Articolul 5. Atribuțiile de 

supraveghere ale autorității competente 

(5) Prevederile art.8 alin. (2) lit.b) din 

Legea cu privire la Banca Naţională a 

Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995 

nu sunt aplicabile în cazul în care la 

şedinţa Consiliului de supraveghere sau 

a Comitetului executiv al Băncii 

Naţionale a Moldovei se discută 

chestiuni legate de supravegherea 

prudenţială a băncilor.”. 

referă la atribuțiile de supraveghere ale autorității 

competente. Soluția ar fi completarea art. 8 alin. (2) din 

Legea nr. 548 din 21 iulie 1995 cu privire la Banca 

Națională a Moldovei cu prevederea respectivă. 

6.  La art. 6, alin. (2) din proiectul legii 

„Articolul 6. Interdicția de a desfășura 

activitatea de  atragere de depozite 

(2) Interdicţia prevăzută la alin. (1) nu se 

aplică în cazul atragerii de depozite sau 

alte fonduri rambursabile de către 

Guvernul Republicii Moldova ori de 

către autorităţile administraţiei publice 

locale ale Republicii Moldova, de către 

organisme publice internaţionale la care 

Republica Moldova este parte, sau în 

cazurile expres prevăzute de legislaţia 

Republicii Moldova, cu condiţia ca 

aceste activităţi să fie supuse unor 

reglementări şi supravegheri aplicabile 

acestor cazuri în scopul protejării 

deponenţilor şi investitorilor.”. 

După cuvîntul „protejării” se va completa cu cuvîntul 

„drepturilor”. 

 

Se acceptă. 

7.  La art. 8, alin. (3) din proiectul legii 

„Articolul 8. Licența și competența 

de acordare a licenței 

(3) Fără a se aduce atingere 

dispoziţiilor din prezentul capitol, 

Banca Naţională a Moldovei 

stabileşte prin acte normative 

condiţiile în care poate acorda licențe 

şi lista documentelor și informațiilor 

Privind prerogativa Băncii Naționale a Moldovei de a 

stabili prin acte normative condiţiile în care poate acorda 

licențe şi lista documentelor și informațiilor care trebuie 

să însoțească cererea pentru obţinerea licenței este 

contrară prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 451 din 

30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a 

activității de întreprinzător potrivit cărora, modul de 

eliberare, prelungire, reperfectare, suspendare, reluare a 

valabilității şi retragere a licențelor, de eliberare a 

copiilor şi duplicatelor, de ţinere a dosarelor de licenţiere 

Nu se acceptă. 

Art. 5 din LBNM prevede expres că una din atribuțiile 

de bază ale acesteia este licențierea, reglementarea și 

supravegherea băncilor din Republica Moldova. 

 

Astfel, proiectul de lege prevede cadrul general aplicabil 

procesului de licențiere a unei bănci și, respectiv, dreptul 

BNM de a reglementa detaliile și cerințele tehnice în 

acest sens la nivelul actelor normative. Totodată, e de 

menționat că și la moment LIF prevede cerințele 



care trebuie să însoţească cererea 

pentru obţinerea licenței.”.  

 
 

şi a registrelor de licenţiere, controlul asupra respectării 

de către titularii de licenţă a condiţiilor de licenţiere şi 

aplicarea măsurilor şi sancţiunilor respective pentru 

genurile de activitate pe piaţa financiară bancară şi 

nebancară sînt prevăzute de legile ce reglementează 

expres aceste genuri de activitate. 

generale de licențiere a unei bănci, iar actele normative 

ale BNM dezvoltă aceste cerințe și formalități. Acest 

fapt este susținut și de practicile internaționale de 

domeniu, inclusiv standardele promovate de Comitetul 

Basel. 

Este important de menționat ca prevederile art. 8 al 

proiectului să fie interpretate prin coroborarea cu alte 

articole, precum art. 9-15 (cerințe minime de acces), 16-

23 (procesul de licențiere), 24-30 (licenţierea sucursalei) 

etc. Autorii nu au exclus din proiectul vizat prevederi 

aferente procesului de licențiere a unei bănci sau a unei 

sucursale a băncii străine. Ținând cont de faptul că 

aceste procese, de fapt, sunt extrem de detaliate și 

tehnice (reglementările BNM în acest sens au în jur de 

100 file), autorii au considerat ca fiind mult mai 

rezonabil să stabilească temeiul stabilirii acestor detalii 

în actele normative secundare în proiectul legii.  

8.  La art. 9 și la art.27 din proiectul legii 

„Articolul 9. Capitalul inițial”; 

„Articolul 27. Capitalul de dotare a 

sucursalei”. 
 

Referitor la utilizarea noțiunii de „capital de dotare” la 

art. 27 și a noțiunii de „capital inițial” la art. 9, se va ține 

cont de prevederile art. 19 lit. e) din Legea nr. 780 din 27 

decembrie 2001 privind actele legislative, potrivit cărora 

terminologia utilizată în actul elaborat este constantă şi 

uniformă ca şi în celelalte acte legislative şi în 

reglementările legislaţiei comunitare. Se va utiliza unul şi 

același termen dacă este corect, iar folosirea lui repetată 

exclude confuzia. Astfel, în limbajul normativ aceleași 

noțiuni se exprimă numai prin aceiași termeni. 

Nu se acceptă. 

Noțiunile menționate au sensuri diferite. Noțiunea de 

”capital inițial” se referă la băncile-persoane juridice și 

care capitalul social vărsat de acționari, iar ”capitalul de 

dotare” se referă la subdiviziunile teritoriale ale unei 

bănci străine, care nu au personalitate juridică, și este 

suma de mijloace bănește puse la dispoziția sucursalei de 

către oficiul central al băncii străine pentru ca aceasta să 

poate activa în conformitate cu cerințele prudențiale 

(egale ca și pentru băncile din RM) pe teritoriul țării. 

Totodată, scopul prevederilor aferente capitalului de 

dotare este de a uniformiza cerințele prudențiale 

aplicabile instituțiilor (persoane juridice și cele fără 

personalitate juridică) pe teritoriul țării și de a nu crea 

situații de condiții avantajoase și neconcurențiale.  

9.  La art. 14, alin. (1), lit. e) din proiectul 

legii 

„Articolul 14. Activitățile permise 

băncilor  

(1) Băncile pot desfăşura, în limita 

licenței acordate, următoarele activităţi: 

e) emiterea și administrarea altor 

Relevăm necesitatea redactării textului prin excluderea 

exemplificărilor, or textul actului normativ prin definiţie 

trebuie să cuprindă norme cu caracter obligatoriu, care 

corespund condiţiei preciziei şi clarităţii. 

Se acceptă. 
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mijloace de plată (spre exemplu, cecuri 

de călătorie și cambii) în măsura în care 

o astfel de activitate nu se încadrează la 

lit. d);”. 

10.  La art. 22, alin. (5) din proiectul legii 

„Articolul 22. Retragerea licenței  

(5) Hotărârea Băncii Naţionale a 

Moldovei de retragere a licenţei va 

cuprinde motivele de retragere a licenţei. 

Despre retragerea licenţei se comunică 

în scris  băncii respective, Fondului de 

garantare a depozitelor în sistemul 

bancar şi Inspectoratului Fiscal Principal 

de Stat.” . 

Atragem atenția că, prin Legea nr. 281 din 16 decembrie 

2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte 

legislative a fost modificat Codul fiscal în privința 

reoganizării autorității fiscale din Republica Moldova 

într-o entitate juridică unică – Serviciul Fiscal de Stat. 

 

Se acceptă. 

11.  La art. 39, alin. (2) din proiectul legii 

„Articolul 39. Politica de remunerare  

(2) Banca Naţională a Moldovei 

colectează informaţii cu privire la 

numărul persoanelor pe bancă care sunt 

remunerate cu cel puţin 1 (un) milion de 

lei într-un exercițiu financiar, inclusiv 

informaţii cu privire la responsabilitățile 

şi domeniul de activitate în care sunt 

implicate aceste persoane şi la 

principalele elemente ale remunerației, 

incluzând, fără a se limita la: salarii, 

bonusuri, compensații pe termen lung, 

contribuții la pensii.”  

Cuvintele „pe bancă” urmează a se substitui cu cuvintele 

„în fiecare bancă”. 
Se acceptă. 

12.  La art. 45, alin. (8) din proiectul legii 

„Articolul 45. Obligația privind 

obținerea unei aprobări prealabile și 

restricții  

(8) Persoanele rezidente în jurisdicțiile 

ce nu implementează standardele 

internaționale de transparență nu pot 

achiziționa / dobândi direct sau indirect 

dețineri într-o bancă. Lista jurisdicțiilor 

ce nu implementează standardele 

Propoziția a doua urmează a fi exclusă, deoarece 

dublează prevederile art. 29 alin. (4) din proiect. 
Se acceptă parțial. 

Pentru evitarea dublării, a fost făcută trimitere la art. 29 

alin (4) la art. 45 alin (8). Autorii consideră că, pentru 

claritate în aplicarea prevederilor respective, este 

necesară precizarea cu privire la lista acestor jurisdicții 

care este aceeași pentru ambele situații (sucursalele 

băncilor străine și persoanelor-acționari prezentei și 

viitori a unei bănci rezidente). 



internaționale de transparență este 

stabilită prin actele normative ale Băncii 

Naţionale a Moldovei.”. 

 

13.  La art. 78, alin. (4) din proiectul legii 

„Articolul 78.  Procesul de evaluare a 

adecvării capitalului la riscuri 

(4) Prevederile prezentului articol se 

aplică cu respectarea dispoziţiilor art. 59 

și având în vedere prevederile art.38.”. 

 

Nu este necesar și urmează a fi exclus, deoarece 

prevederile art. 59 și art.38 se aplică și fără indicarea 

expresă a acestui fapt. Orice normă juridică se aplică în 

coroborare cu celelalte norme. 

Se acceptă. 

14.  La art. 79, alin. (6) din proiectul legii 

„Articolul 79. Procesul de evaluare a 

adecvării lichidității 

(6) Prevederile prezentului articol se 

aplică cu respectarea dispozițiilor art. 59 

și având în vedere prevederile art. 38.”.   

 

Nu este necesar și urmează a fi exclus, deoarece 

prevederile art. 59 și art.38 se aplică și fără indicarea 

expresă a acestui fapt. Orice normă juridică se aplică în 

coroborare cu celelalte norme. 

Se acceptă. 

15.  La art. 82, alin. (7) din proiectul legii 

„Articolul 82. Externalizarea  

(7) Băncile vor  efectua, anual sau la 

cererea Băncii Naţionale a Moldovei, 

auditului extern al 

activităţilor/operaţiunilor externalizate, 

de către o societate de audit agreată de 

Banca Naţională a Moldovei, conform 

cerinţelor stabilite în actele normative 

ale Băncii Naționale a Moldovei.”. 

 

Cuvîntul „auditului” urmează a fi substituit cu cuvîntul 

„audit”. 
Se acceptă. 

16.  La art. 89 din proiectul legii 

„Articolul 89. Obligațiile societății de 

audit de informare și comunicare cu 

Banca Naţională a Moldovei 

(1) Societatea de audit a unei bănci 

trebuie să informeze Banca Naţională a 

Moldovei de îndată ce, în exercitarea 

atribuţiilor sale, a luat cunoştinţă despre 

orice fapt sau decizie în legătură cu 

banca care:  

Cuvintele „a legii şi/sau” și „ori a altor acte emise în 

aplicarea acesteia,” urmează a fi excluse, deoarece 

categoria actului normativ include actul legislativ și orice 

acte emise în aplicarea acestuia. 

Se acceptă parțial. 

Noua redacție: ”reprezintă o încălcare semnificativă a 

prezentei legii ori a altor acte normative emise în 

aplicarea acesteia, prin care sunt stabilite condiţiile de 

licențiere a băncilor sau cerinţe privind desfăşurarea 

activităţii acestora;” 
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a) reprezintă o încălcare semnificativă a 

legii şi/sau a actelor normative ori a altor 

acte emise în aplicarea acesteia, prin 

care sunt stabilite condiţiile de licențiere 

sau cerinţe privind desfăşurarea 

activităţii; 

 

(6) Banca Naţională a Moldovei poate 

emite acte normative specifice cu privire 

la relaţia societății de audit și Banca 

Națională a Moldovei.”. 

Pentru uniformizarea expresiilor juridice cuvintele „acte 

normative specifice” urmează a se substitui cu cuvintele 

„acte normative departamentale”. 

Se acceptă. 

17.  La art. 98, alin. (4) din proiectul legii 

„Articolul 98. Declararea interesului 

material 

(4) Dacă persoanele menționate la alin. 

(1) nu a dezvăluit conflictul de interese:  

a) judecătoria poate, la cererea băncii, a 

unui sau a mai multor acţionari ai ei sau 

a Băncii Naţionale, să suspende 

contractul pe un termen stabilit de 

prima;  

b) Banca Naţională a Moldovei poate 

suspenda din funcţie persoana respectivă 

pe un termen de cel mult un an sau îl 

poate destitui din funcție.”.  

Prevederea privind suspendarea, destituirea de către 

Banca Națională a Moldovei a persoanelor indicate la 

alin. (1) al aceluiași articol se va ține cont că raporturile 

de muncă dintre angajator și salariat sunt reglementate de 

contractul individual de muncă, respectiv suspendarea și 

destituirea ca sancțiune poate fi aplicată de angajator în 

condițiile contractului. 

Comentariu. 

În prezent, această prevedere este în vigoare în Legea 

instituțiilor financiare. Respectiv, și astăzi băncile 

prevăd în contractele de muncă cu persoanele care sunt 

membri ai organelor de conducere clauze care stabilesc 

temeiuri de încetare a contractelor în situațiile speciale 

prevăzute de legea în vigoare. 

 

18.  La art. 126, alin. (5) din proiectul legii 

„Articolul 126. Secretul profesional al 

Băncii Naționale a Moldovei 

(5) Dispoziţiile alin. (1)-(3) nu aduc în 

niciun fel atingere prevederilor 

legislaţiei penale potrivit cărora se poate 

impune divulgarea de informaţii 

confidenţiale în anumite situaţii.”.  

Cuvîntul „penale” urmează a fi exclus, deoarece 

prevederile alin. (1) - (3) din articolul respectiv, nu se vor 

aplica ori de câte ori printr-un act normativ se va impune 

divulgarea informațiilor confidențiale. 

 

Se acceptă 

19.  La art. 140 din proiectul legii 

„Articolul 140.  Faptele sancționabile  

  

(3) Următoarele fapte constituie Urmează a fi exclus, deoarece faptele care constituie Se acceptă 



infracţiune de practicare ilegală a 

activității financiare şi se sancţionează 

conform art. 2411 din Codul penal: 

a) desfăşurarea de activităţi de atragere 

de depozite ori alte fonduri rambursabile 

de la public, fără a fi bancă, cu încălcarea 

prevederilor art. 6; 

b) începerea desfăşurării activităţii ca 

bancă, fără obţinerea licenţei din partea 

Băncii Naţionale a Moldovei, cu 

încălcarea prevederilor art. 8;  

infracțiuni se regăsesc doar în Codul penal. 

(4) Banca Națională a Moldovei este 

competentă să aplice sancţiunile şi/sau 

măsurile sancţionatoare prevăzute la art. 

141 numai dacă faptele prevăzute la alin. 

(3) nu au fost sancţionate potrivit legii 

penale.”.  

Datorită faptului că în principiu este posibilă cumularea 

răspunderii penale cu altă formă de răspundere, 

propunem să se examineze oportunitatea menținerii 

posibilității aplicării sancțiunilor și/sau măsurilor 

sancționatoare prevăzute la art. 141 din proiect, reieșind 

din termenul extins de examinare a cauzelor penale. 

 

Se acceptă 

20.  La art. 144, alin. (5) din proiectul legii 

„Articolul 144. Contestarea actelor 

Băncii Naţionale a Moldovei  

(5) Măsurile şi sancţiunile aplicate de 

Banca Naţională pot fi atacate în instanţa 

de judecată competentă. În procesul de 

judecată intentat Băncii Naţionale a 

Moldovei în legătură cu aplicarea 

prevederilor prezentei legi se vor 

respecta următoarele condiţii: 

a) în cazul în care instanţa de judecată 

recunoaşte că acţiunile Băncii Naţionale 

faţă de bancă şi/sau persoane/acţionari 

sunt ilegale, Banca Naţională va repara 

prejudiciile materiale, şi se menţin toate 

efectele produse în baza actului anulat al 

Băncii Naţionale care a fost emis în 

vederea punerii în aplicare a art. 45, 46 

şi 52 şi a oricărui act şi a oricărei 

operaţiuni subsecvente de punere în 

aplicare a acestui act anulat, inclusiv 

Propunem a fi ajustat în sensul că, în cazul în care 

angajaţii Băncii Naţionale a Moldovei, membrii 

Consiliului de supraveghere sau ai Comitetului executiv 

al Băncii Naţionale a Moldovei, administratorul special, 

lichidatorul şi persoanele angajate pentru acordarea 

asistenţei acestora a cauzat prejudiciul cu intenţie, 

persoana vătămată poate alege să ceară repararea 

prejudiciului numai de la Banca Națională a Moldovei, 

numai de la persoanele menționate, sau de la ambii în 

mod solidar. 

 

Se acceptă 
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retragerea licenţei rămânând în vigoare; 

b) contestarea sau acţiunea în justiţie nu 

va influenţa asupra procesului de 

lichidare şi nu va suspenda executarea 

actelor impuse de Banca Naţională a 

Moldovei; 

c) instanţa de judecată constată 

legalitatea acţiunilor întreprinse în 

scopul executării prezentei legi şi decide 

numai asupra faptului dacă au fost făcute 

cu sau fără intenţie; 

d) angajaţii Băncii Naţionale a 

Moldovei, membrii Consiliului de 

supraveghere sau ai Comitetului 

executiv al Băncii Naţionale a Moldovei, 
administratorul special, lichidatorul şi 

persoanele angajate pentru acordarea 

asistenţei acestora nu răspund pentru 

prejudiciile, acţiunile sau omisiunile 

care au avut loc în exercitarea 

atribuţiilor lor, decât în cazul în care s-a 

demonstrat că acestea sînt intenţionate şi 

ilegale.”.  

21.  La art. 148, alin. (2), lit. a) din 

proiectul legii 

„Articolul 148. Dispoziţii tranzitorii 

(2) În termen de 5 luni de la data intrării 

în vigoare prezentei legi: 

a) băncile care dețin licența Băncii 

Naționale a Moldovei pentru 

desfășurarea activității, eliberate în 

temeiul Legii instituțiilor financiare nr. 

550-XIII din 21.07.1995, sunt obligate 

să se conformeze prevederilor prezentei 

legi în vederea obținerii noilor licențe și 

a copiilor autorizate de pe licență pentru 

sucursale. Astfel, băncile, vor prezenta 

la Banca Naţională a Moldovei 

Privind obligația băncilor care dețin licența Băncii 

Naționale a Moldovei în temeiul Legii instituțiilor 

financiare nr. 550 din 21 iulie 1995 de a se conforma 

prevederilor prezentei legi în vederea obținerii noilor 

licențe și a copiilor autorizate de pe licență pentru 

sucursale se va ține cont de faptul că, licenţa constituie, 

în funcţie de faptul dacă deţinătorul licenţei are o 

„speranţă rezonabilă şi legitimă în privinţa valabilităţii în 

timp a licenţei şi a posibilităţii de a continua să obţină 

beneficii din exercitarea unei activităţi în baza acestei 

licenţe”, un bun în sensul articolului 1 din Primul 

Protocol adiţional la Convenţia Europeană pentru 

Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 

Fundamentale. Potrivit jurisprudenţei CEDO încetarea 

valabilităţii unei licenţe prin care se permitea crearea unei 

Se acceptă. 



originalul licenţelor pentru activităţile 

financiare. Banca Naţională a Moldovei 

va reperfecta licenţele pentru activităţile 

financiare la data prezentării originalului 

licenţelor deţinute, iar copiile autorizate 

de pe licenţă – în termen de 3 zile de la 

data prezentării copiilor autorizate de pe 

licenţă.”. 

afaceri, constituie o interferenţă în dreptul de a se bucura 

de proprietate, care este garantat de articolul 1 din Primul 

Protocol (a se vedea:TreTraktörerAktiebolag v. Sweden, 

Seria A nr. 159,§ 55, 7 iulie 1989; Rosenzweigand 

Bonded Warehouses Ltd. v. Poland, nr. 51728/99, § 48, 

28 iulie 2005, Bimer SA v. Moldova, nr. 15084/03,§ 49, 

10 iulie 2007). 

 


