
  

 

 

 

Proiect 

 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE  

pentru modificarea și completarea unor acte legislative  

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  

 

Art.I. - Legea nr.548–XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art. 544), cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 2, după partea introductivă se introduce o noțiune cu următorul cuprins: 

„Asistență de lichiditate în situații de urgență –  furnizare de lichiditate de către banca centrală din 

bani ai băncii centrale sau orice altă formă de asistenţă care poate conduce la creşterea volumului 

de bani ai băncii centrale, unei bănci solvabile, care se confruntă cu probleme temporare de 

lichiditate, fără ca o astfel de operaţiune să fie parte componentă a politicii monetare.”. 

2. La articolul 17, alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) Banca Națională poate plăti o dobândă de remunerare pentru rezervele obligatorii 

menținute de bănci. Principiile și modul de calcul și de achitare a dobânzii de remunerare pentru 

rezervele obligatorii se stabilesc prin actele normative ale Băncii Naționale.”. 

3. Articolul 18: 

la alineatul (1): 

la litera a), textul „ , ce constituie o parte a emisiunii publice” se exclude; 

litera c) și litera d) se abrogă; 

alineatul (21) se abrogă; 

alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) Banca Națională a Moldovei poate acorda, la deplina sa discreție, băncilor solvabile, 

care se confruntă cu probleme temporare de lichiditate, ce pot afecta stabilitatea sistemului 

financiar, asistență de lichiditate în situații de urgență, garantată cu activele indicate la alin.(1) sau 

cu garanții de stat.”. 

4. La articolul 27 alineatul (1): 

la litera d), cuvântul „credit” se substituie cu cuvintele „asistență de lichiditate în situații de 

urgență”; 

la litera i), cuvintele „volumului și” se substituie prin cuvintele „inclusiv asupra”. 

5. La articolul 42 litera a), cuvintele „care au fost emise public” se substituie cu cuvintele 

„emise de stat”. 

 

Art.II. – Legea nr.232 din 3 octombrie 2016 privind redresarea și rezoluția băncilor 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.343-346, art.707), cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică după cum urmează:  

 

la articolul 2 punctul 6), articolul 25 alineatul (2) litera b) și litera c), articolul 29 litera i), 

articolul 32 alineatul (1) litera b) și litera c) și la articolul 76, sintagma „asigurare de lichiditate” 

la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „asistență de lichiditate” la forma gramaticală 

corespunzătoare; 

la articolul 62 alineatul (2), textul „art.18” se substituie cu textul „art.18 alin.(3) privind 

acordarea asistenței de lichiditate în situații de urgență”.   



  

 

 

 

 

Art.III. – Legea nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, 

garanțiile de stat și recreditarea de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2014, nr.397-399, art.704), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

 

1. La articolul 3 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins: 

„f) să emită valori mobiliare de stat sau garanții de stat pentru garantarea asistenței de 

lichiditate în situații de urgență  acordată de Banca Națională a Moldovei băncilor conform art.18 

alin.(3) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;”.  

2. La articolul 33, litera c) va avea următorul cuprins: 

„c) pentru garantarea asistenței de lichiditate în situații de urgență acordată de Banca 

Națională a Moldovei băncilor;”. 

3. La articolul 42: 

în titlul articolului și la alineatul (1), textul „în situații de criză sistemică sau de pericol al 

apariției acesteia” se substituie cu textul „pentru garantarea asistenței de lichiditate în situații de 

urgență”; 

 la alineatul (2), textul „lit.f) și” se exclude; 

la alineatul (3), textul  „lit.f) și” și textul „cu scopul garantării creditelor de urgență acordate 

de Banca Națională a Moldovei băncilor” se exclud;  

alineatul (4) se abrogă.  

 

Art.IV. - La articolul 9 alineatul (4) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind 

activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), textul 

„în situații de criză financiară sistemică, definite astfel de organul național instituit pentru 

gestionarea crizelor financiare sistemice, precum și” se exclude.  
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