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SINTEZA 

obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor 

la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul 

riscului de credit al contrapărții pentru bănci” 
 

Conținutul articolelor/ 

punctelor din proiectul 

prezentat spre avizare 

și coordonare 

Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Nr. 

obiec

ției/ 

prop

uner

ii/ 

reco

man

dării 

Conținutul 

obiecției/ 

propunerii/ 

recomandării 

Argumentarea 

autorului 

proiectului 
 

I. Obiecții și propuneri de ordin general 

 

 Centrul de armonizare a 

legislației 

1.  Proiectul național operează cu 

referințe eronate care necesită a 

fi revăzute pentru corectitudinea 

redactării: pct.12 din proiect 

face trimitere la pct.10, or 

potrivit art.173 (4) din 

Regulamentul nr.575/2013, 

referința se face la pct.11 din 

proiectul național; pct.78 din 

proiectul național face trimitere 

doar la pct.75, or potrivit art.299 

(2) din Regulamentul 

nr.575/2013 trimiterea va fi 

operată și la pct.76 și 77 din 

proiect. 

Se acceptă  

 Centrul de armonizare a 

legislației 

2.  Pentru respectarea cerințelor 

înaintate față de proiectele de 

acte normative cu relevanță UE 

stabilite de art.31 din Legea 

nr.100/2017 și pct. 36 și  37 din 

Regulament, proiectul național 

urmează a fi marcat pe prima 

pagină în colțul drept de sus cu 

Se acceptă 

Ministerul Justiției al 

Republicii Moldova 

Ministerul Finanțelor al 

Republicii Moldova 
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sigla UE (se indică cu litere 

mari, cu caractere aldine, fontul 

Times New Roman și mărimea 

corpului de literă 16). 

 Ministerul Justiției al 

Republicii Moldova 

3.  Referințele la Regulamentele 

enunțate în text vor conține 

mențiunea că sunt aprobate prin 

HCE al BNM, indicându-se 

numărul și anul adoptării 

acestor Hotărâri, în conformitate 

cu art. 55 alin. (5) al Legii 

nr.100/2017. 

Se acceptă 

 Ministerul Finanțelor al 

Republicii Moldova 

4.  Nu are propuneri sau obiecții. 

 
 

 Comisia Națională a 

Pieței Financiare 

5.  Nu are propuneri sau obiecții. 

 
 

 Ministerul Economiei și 

Infrastructurii al 

Republicii Moldova 

6.  Nu a prezentat aviz.  

II. Obiecții și propuneri la articolele/punctele din proiect 

 

 Centrul de armonizare a 

legislației 

7.  În conformitate cu cerințele 

stabilite de pct.30 din 

Regulamentul privind 

armonizarea legislației 

Republicii Moldova cu 

legislația Uniunii Europene, 

aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.1171/2018, 

gradul de transpunere al 

Regulamentului nr.575/2013 din 

clauza de armonizare urmează a 

fi modificat pentru a reflecta 

constatările expertizei de 

compatibilitate, după cum 

urmează: 

Se acceptă 
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„Prezentul Regulament 

transpune art. 4 (1), pct. 34; art. 

271; art. 272, pct. 1-6, 12, 17, 

24-26; art. 273 (1), (3) – (8); art. 

274-282; art. 291; art. 295-299; 

art. 300 (2) și (3) din 

Regulamentul nr. 575/2013 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului din 26 iunie 2013 

privind cerințele prudențiale 

pentru instituțiile de credit și 

societățile de investiții și de 

modificare a Regulamentului 

(UE) nr.648/2012 (Text cu 

relevanță pentru SEE), publicat 

în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene L 176 din 27 iunie 

2013, așa cum a fost modificat 

ultima oară prin Regulamentul 

delegat (UE) 2015/62 al 

Comisiei din 10 octombrie 

2014.”.  

 Ministerul Justiției al 

Republicii Moldova 

8.  În pct. 1 se va indica obiectul de 

reglementare al 

Regulamentului, în pct. 2, 

subiecții vizați, iar în pct. 3, 

noțiunile utilizate. Punctele 

menționate se vor grupa în 

secțiune, deoarece o secțiune nu 

poate fi alcătuită dintr-un singur 

punct. 

Se acceptă 

  9.  Din pct. 1 se va exclude sursa 

publicării Legii nr.202/2017 

privind activitatea băncilor, 

deoarece este indicată în clauza 

de adoptare. 

Se acceptă 

  10.  La pct. 2 al proiectului hotărârii, 

în prima propoziție, textul „la 3 
Se acceptă 
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luni” se va substitui cu textul „la 

expirarea a 3 luni”. 

Propoziția a doua, ce prevede că 

„La data intrării în vigoare a 

regulamentului, băncile vor 

asigura conformarea activității 

lor, inclusiv a politicilor și 

regulamentelor interne, cu 

cerințele acestuia” se va 

exclude, ca fiind inutilă, or, 

după intrarea în vigoare, 

prevederile Regulamentului în 

cauză vor fi executorii și 

opozabile subiecților de drept. 

  11.  La pct.12 cuvintele „În pofida 

punctului” se vor substitui cu 

cuvintele „Prin derogare de la 

prevederile punctului”, în 

corespundere cu limbajul 

normativ. 

Se acceptă 

  12.  Pct. 70 se va revedea în partea 

ce ține de utilizarea textului 

„băncile respectă principiile 

descrise la punctele 71-79.”, 

deoarece punctele respective 

stabilesc niște reguli, dar nu 

principii (principiile sunt idei 

călăuzitoare ce stau la baza unor 

reglementări). 

Se acceptă 

 BC „ProCreditBank” S.A. 13.  Nu au propuneri sau obiecții. 

 
 

 BC „EuroCreditBank” 

S.A. 

 BC „Victoriabank” S.A.  

 BC „Energbank” S.A. 

 Banca Comercială 

Română Chișinău S.A. 
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 BC „Moldova 

Agroindbank” S.A. 

 BC „Moldindconbank” 

S.A. 

 BC „Comerțbank” S.A. 

 BC „Mobiasbancă – 

Group Societe Generale” 

S.A.  

14.  Nu au prezentat avize.  

 BC „Eximbank” S.A. 

 „FinComBank” S.A. 

 

 

 

 


