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Sinteza avizelor/ recomandărilor la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al BNM  

pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare, aprobat prin Hotărîrea 

Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.53 din 02.03.2006 

 
 

 

 

Nr. 

d/o 

 

 

 

Referinţa la capitolul / punctul din proiect 

Autorul 

recomandării/ 

avizului 

(numele, prenumele/ 

denumirea 

organizaţiei/ 

autorităţii publice 

etc.) 

 

 

 

Obiecţii şi recomandări 

 

 

 

Concluzii, comentarii 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.  

1) La subpunctul 1.1 după textul „În temeiul art. 

5” se completează cu cuvintele „alin. (1) lit.”, 

cifra „11” se substituie cu textul „art. 11 alin. 

(1), art. 27 alin. (1) lit. c)”, cuvintele „și 48” se 

substituie cu cuvintele „art. 491 și art. 493”, iar 

la final subpunctul se completează cu textul: „În 

sensul prezentului regulament se utilizează, de 

asemenea, noțiunile din Legea nr.183 din 22 

iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al 

decontării în sistemele de plăți și de decontare a 

instrumentelor financiare.”; 

 

 

Ministerul Justiției 

al Republicii 

Moldova 

 

La pct. 1 sbp. 1) se vor revedea articolele la care se face 

referință prin indicarea corectă a acestora cu indici. 

În conformitate cu art. 46 alin. (2) din Legea nr. 317-XV 

din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului 

şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi 

locale, textul punctelor trebuie să aibă un caracter 

dispozitiv şi nu unul narativ. Astfel, pct. 1 sbp. 1) se va 

redacta prin excluderea cuvintelor „de asemenea”. 

 

Comentarii 

Urmare revizuirii proiectului, pct.1  a 

fost modificat. 

2. 2) La subpunctul 2.3 cuvintele „tranzacțiilor 

bursiere” se substituie cu cuvintele „tranzacțiilor 

cu instrumente financiare”; 

La pct. 1) sbp. 2) referitor la cuvintele „tranzacții cu 

instrumente financiare”, atragem atenţia că în Codul civil 

nr. 1107 din 06 iunie 2002, la art. 1331 se foloseşte în alt 

sens noţiunea de „tranzaţie”, aceasta fiind contractul prin 

care părţile previn un proces ce poate să înceapă, termină 

un proces început sau rezolvă dificultăţile ce apar în 

procesul executării unei hotărîri judecătoreşti. Astfel, 

utilizarea termenului tranzacție în alt sens decît cel definit 

de Codul civil poate să determine interpretări 

Comentarii 

Noțiunea de “tranzacție” utilizată în 

textul Regulamentului care se modifică 

nu contravine noțiunii generale din 

Codul civil. 

Aceasta noțiune este utilizată și în alte 

legi și acte normative în vigoare. 
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contradictorii. Din acest considerent,  propunem revizuirea 

termenului „tranzacții”. 

 

3. 3) La subpunctul 2.5, lit. d) se completează la 

final cu textul  „ , inclusiv și în calitate de 

participant mandatat, care nu are deschis cont în 

SAPI”, iar lit. g) se exclude; 

De asemenea, la sbp. 3), întru corectitudinea redactării, 

cuvintele „se exclude” de substituit cu sintagma „se 

abrogă”. Or, în conformitate cu procedeele tehnice 

aplicabile actelor normative, în cazul suprimării 

elementelor structurale ale actului normativ, în proiectele 

actelor normative de modificare a acestora se folosesc 

cuvintele „se abrogă”. 

 

Se acceptă 

4. 15) După subpunctul 2.19 se adaugă subpunctul 

2.191 cu următorul conținut: „2.191. Procedura 

aplicată în SAPI în cazul încetării acțiunii 

contractului privind participarea la SAPI în alte 

cazuri decât retragerea licenței participantului 

este identică celei din cazul retragerii licenței 

acestuia.”; 

 

 

 

La pct. 1 sbp. 15) cuvintele „După subpunctul 2.19 se 

adaugă” se vor substitui cu cuvintele „Se completează cu”, 

întrucît este firesc ca sbp. 2.191 să urmeze după pct. 2.19. 

Această observație este valabilă și pentru sbp. 24) din 

proiect. 

Se acceptă 

5. 24) După Capitolul III se adaugă Capitolul 

III1  cu următorul cuprins: 

 

6. 16) Subpunctul 3.2, lit. c) se completează la 

final cu textul „ . Momentul acceptării tehnice a 

documentului de plată reprezintă momentul 

intrării acestuia în sistem, prevăzut de Legea 

nr.183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul 

definitiv al decontării în sistemele de plăți și de 

decontare a instrumentelor financiare”, lit. d) se 

completează la final cu textul „ . Din momentul 

acceptării documentului spre decontare 

transferul mijloacelor bănești devine irevocabil, 

asigurând decontarea finală (definitivă) a 

documentului”, iar la final subpunctul se 

completează cu textul „Între momentul 

acceptării spre decontare şi momentul decontării 

La pct. 1 sbp. 16) propunerea de amendare a lit. d) se va 

reda din alineat. 

 

Se acceptă 
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finale în sistemul DBTR nu există o diferenţă 

perceptibilă.”;  

 

7. 2.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data 

publicării acesteia în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

Pct. 2 urmează a fi exclus, deoarece repetă regula generală 

cu privire la intrarea în vigoare a actelor oficiale. Astfel, 

potrivit art. 76 din Constituția Republicii Moldova, art. 1 

alin. (1) și (5) din Legea nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 

privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor 

oficiale, actele oficiale, inclusiv ale Băncii Naţionale a 

Moldovei, intră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova sau la data indicată în textul 

acestora. Respectiv, în condiția în care nu va fi indicată în 

textul actului o dată exactă, aceasta va intra în vigoare la 

data publicării în Monitorul Oficial. 

 

Comentarii 

Urmare a revizuirii proiectului, punctul 

respectiv a fost modificat prin  stabilirea 

unui termen în care intră în vigoare 

proiectul. 

8. 6) La subpunctul 2.53 , textul „sistemul de 

evidenţă contabilă al” se substituie cu cuvîntul 

“registrele”, iar textul „Centrului de Guvernare 

Electronică” se substituie cu textul „Trezoreriei 

de Stat din cadrul Ministerului Finanţelor în 

calitate de participant mandatat”; 

 

În legătură cu amendamentele de la pct. 1 sbp.6), 18), 23), 

capitolul III1 ,proiectul de act normativ prezentat trebuie să 

fie coordonat cu Ministerul Finanțelor, Centrul de 

Guvernare Electronică și Cancelaria de Stat. 

 

Comentarii 

 

Proiectul a fost coordonat cu Ministerul 

Finanțelor și Centrul de Guvernare 

Electronică din cadrul Cancelariei de 

Stat. 

 

9. 18) La subpunctul 8.4 textul „(cu excepția 

Centrului de Guvernare Electronică)” se 

substituie cu textul „ , cu excepția Trezoreriei de 

Stat din cadrul Ministerului Finanțelor în calitate 

de participant mandatat, ”, iar sintagma „Centrul 

de Guvernare Electronică” se substituie cu 

sintagma „Trezoreria de Stat din cadrul 

Ministerului Finanţelor în calitate de participant 

mandatat”; 

 

10. 23) La subpunctul 10.2 sintagma „Centrul de 

Guvernare Electronică” se substituie prin textul 

„Trezoreria de Stat din cadrul Ministerului 

Finanţelor în calitate de participant mandatat”; 
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 CAPITOLUL III1 

Procedura aplicată de către administratorul 

SAPI în cazul inițierii 

procesului de insolvabilitate al 

participantului 

 

 

11.  Proiectul conține carențe de tehnică legislativă. Astfel, 

după indicarea actelor normative de referință se va indica 

și sursa de publicare a acestora, după următoarea schemă: 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, anul publicării, 

numărul Monitorului, numărul articolului). De asemenea, 

la indicarea datei de adoptare a actului normativ de 

referinţă, luna urmează a fi scrisă cu litere. 

 

Se acceptă 

12. 

 

 

 
Comisia Națională a 

Pieței Financiare 

Nu au obiecţii și propuneri.  

 

 

Ministerul 

Finanțelor al 

Republicii Moldova 

Centrul de 

Guvernare 

Electronică 

”Depozitarul 

Național de Valori 

Mobiliare al 

Moldovei” S.A. 

BC ”Victoriabank” 

S.A. 

”FinComBank” S.A. 
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BC ”Energbank” 

S.A. 

BC 

”Moldinconbank” 

S.A. 

BC ”Moldova 

Agroindbank” S.A. 

BC ”Comerțbank” 

S.A. 

BC ”Mobiasbancă” 

S.A. 

BC 

”ProCreditBank” 

S.A. 

BC „Eximbank” 

S.A. 

BCR Chișinău S.A. 
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