
 

 

SINTEZA  

obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor 

(structurată pe articole sau puncte din proiect) 

la proiectul Hotărârii Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei ”Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la modul de prezentare 

la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri a rapoartelor în formă electronică” 

 

Conţinutul articolelor/ 

punctelor din proiectul 

prezentat spre avizare şi 

coordonare 

Participantul la 

avizare (expertizare)/ 

consultare publică 

Nr. 

obiecției/ 

propunerii/ 

recomandării  

Conţinutul obiecției/ 

propunerii/recomandării 

Argumentarea autorului proiectului 

I. Obiecții şi propuneri de ordin general 

 Ministerul Economiei 

și Infrastructurii 

1.  Potrivit cerinţelor Legii nr.100/2017 cu 

privire la actele normative, referințele la 

alte acte normative se vor face in felul 

următor: 

Categoria actului (lege, hotărârea 

Parlamentului, hotărârea Guvernului 

etc.) + nr. (numărul actului, fără 

legislatură) + bară (/) + anul emiterii + 

denumirea (cu literă mica și fără 

ghilimele). De exemplu: „Legea nr. 

548/1995 cu privire la Banca Naţională”. 

Se acceptă 

 

 

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM 

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 

alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 

lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 

iulie 1995 cu privire la Banca 

Naţională a Moldovei (republicată 

în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2015, nr.297-300, 

art.544), cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi 

al art.43 alin.(10) și art.67 din 

Legea nr.62–XVI din 21 martie 

2008 privind reglementarea 

valutară (republicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 

2016, nr.423-429, art.859), 

Ministerul Justiției 2.  Referitor la clauza de adoptare, potrivit 

art. 16 alin. (2) din Legea nr. 100 din 22 

decembrie 2017 cu privire la actele 

normative, actele normative ale 

autorităţilor administraţiei publice 

centrale de specialitate și ale autorităţilor 

publice autonome sunt emise sau 

aprobate numai in temeiul și pentru 

executarea legilor și a hotărârilor 

Parlamentului, a decretelor Președintelui 

Republicii Moldova, a hotărârilor și 

ordonanțelor Guvernului. Actele 

normative respective se limitează strict la 

cadrul stabilit de actele normative de 

nivel superior pentru executarea cărora 

Se acceptă 

 
 



 

 

Comitetul executiv al Băncii 

Naţionale a Moldovei 

 

se emit sau se aproba și nu pot contraveni 

prevederilor actelor respective. În clauza 

de adoptare a actelor normative ale 

autorităţilor administraţiei publice 

centrale de specialitate și ale autorităţilor 

publice autonome se indică expres actul 

normativ superior în temeiul căruia 

acestea sunt emise sau aprobate. Astfel, 

textul „art. 5 alin. (1) lit. 1), art. 11 alin. 

(1), art. 27 alin. (1) lit. c), [...]" se va 

exclude. 

1. Instrucţiunea cu privire la modul 

de prezentare la Banca Naţională a 

Moldovei de către casele de 

schimb valutar şi hoteluri a 

rapoartelor în formă electronică, 

aprobată prin Hotărârea 

Consiliului de administraţie al 

Băncii Naţionale a Moldovei 

nr.232 din 27 octombrie 2011 

(Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2011, nr. 227-232, 

art.2097), se modifică după cum 

urmează: 

Ministerul Justiției 3.  La pct. 1, înainte de sursa de publicare, 

se va completa cu data și numărul de 

înregistrare la Ministerul Justiţiei. În 

cazul în care actul normativ nu a fost 

înregistrat, menţionăm, că potrivit pct. 15 

din Regulamentul privind expertiza 

înregistrarea de stat a actelor normative 

departamentale, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1104 din 28 noiembrie 

1997, în cazul în care este necesară 

modificarea sau completarea actelor 

normative departamentale, emise până la 

intrarea în vigoare a prezentului 

regulament, sunt supuse expertizei 

juridice și înregistrării de stat atât actele 

normative de baza, cât și cele prin care se 

operează modificări și completări. 

Astfel, atenționam ca, la prezentarea spre 

înregistrarea de stat a actului 

departamental supus avizării este necesar 

a fi prezentat spre înregistrare de stat 

actul normativ de baza care se 

amendează. 

Comentarii 

 

Actualmente actul normativ de bază care se 

modifică, și anume Instrucţiunea cu privire la 

modul de prezentare la Banca Naţională a 

Moldovei de către casele de schimb valutar şi 

hoteluri a rapoartelor în formă electronică nu este 

înregistrată la Ministerul Justiției. 

După aprobarea proiectului hotărârii de către 

Comitetul executiv al BNM, la Ministerul 

Justiției va fi transmis spre înregistrare atât actul 

de bază cât și actul de modificare. 

1) Punctul 2: 

... 

b) la litera d), cuvântul 

”exploatare” se substituie cu textul 

”utilizare”. 

Ministerul Justiției 4.  La sbp. 1) lit. b), cuvântul „textul" se va 

substitui cu cuvântul „cuvântul". 
Se acceptă 

 

 



 

 

3) Punctul 6: 

a) în prima propoziție, după 

cuvântul ”rapoartelor” se introduc 

cuvintele ”întocmite și”; 

... 

5) În punctul 8, după textul ”ale 

casei de schimb valutar/hotelului” 

se introduc cuvintele ”se 

întocmesc și”. 

Ministerul Justiției  La sbp. 3) lit, a), cuvântul „introduc" se 

va substitui cu cuvintele „completează 

cu”. Obiecția este valabila și pentru sbp. 

5). 

Se acceptă 

 

 

8) La punctul 23 litera c) și punctul 

24 litera c), textul ”prin 

intermediul aplicației WEB, pe 

care o accesează utilizând codul de 

identificare (UserID) şi parola” se 

substituie cu textul ”conform 

Instrucțiunii de utilizare”. 

 

Ministerul Justiției  La sbp. 8), textul „punctul 24 litera c)” se 

va substitui cu textul „punctul 24 litera 

d)”, astfel cum se regăsește în textul 

actului normativ supus modificării. 

Se acceptă 

 

   Nu au avut obiecții și propuneri: 

 

Ministerul Finanțelor 

 

Nu au prezentat avize: 

 

Casele de schimb valutar și hotelurile 

 


