
 

 

SINTEZA 

obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor 

la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la lichiditatea 

băncii” 
 

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 

 

 Ministerul Justiției al 

Republicii Moldova 

1.  Dispoziția propriu-zisă de 

modificare a Regulamentului cu 

privire la lichiditatea băncii se 

va completa cu mențiunea 

privind înregistrarea de către 

Ministerul Justiției a hotărârii 

prenotate, totodată, cuvintele „și 

se completează” se vor exclude, 

fiind de prisos, întrucât 

proiectul nu prevede și 

completarea Regulamentului în 

cauză. 

Se acceptă 

 Ministerul Economiei și 

Infrastructurii al 

Republicii Moldova 

2.  Cu titlu general, se menționează 

că potrivit cerințelor Legii 

nr.100/2017 cu privire la actele 

normative, referințele la alte 

acte normative se vor face în 

felul următor: 

Categoria actului (lege, 

hotărârea Parlamentului, 

hotărârea Guvernului etc.) + nr. 

Se acceptă 



 

 

(numărul actului, fără 

legislatură) + bară(/) + anul 

emiterii + denumirea (cu literă 

mică și fără ghilimele. 

De exemplu: Legea nr.548/1995 

cu privire la Banca Națională a 

Moldovei. 

 Ministerul Finanțelor al 

Republicii Moldova 

3.  Proiectul înaintat nu are impact 

asupra bugetului public. 
Comentariu. 

Obiecții pe marginea 

proiectului nu sunt. 

 

II. Obiecții și propuneri la articolele/punctele din proiect 

 

Pct.1, subpct.2) și 3) 

1. Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii 

Naționale a Moldovei nr.28/1997 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 1997, nr.64-64, art.105), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

... 

2) Capitolul II, la punctul 6, textul „pentru care banca 

emite cărticica de economii sau un certificat” se exclude. 

3) Capitolul III: 

a) la punctul 1 subpunctul (5), textul „păstrate până la 

scadență” se substituie cu textul „la cost amortizat”; 

... 

la punctul 21: 

la subpunctul 4) și la subpunctul 10), litera b), subpunctul 

2), textul „pentru tranzacționare” se substituie cu textul 

„în vederea tranzacționării”;  

la subpunctul 6), textul „disponibile pentru vânzare” se 

substituie cu textul „la valoarea justă prin alte elemente 

ale rezultatului global”; 

la subpunctul 7), textul „păstrate până la scadență” se 

substituie cu textul „la cost amortizat”; 

la subpunctul 10), subpunctul 4), litera f) textul „și 

facilități de lombard” se exclude; 

Ministerul Justiției al 

Republicii Moldova 

4.  Se va utiliza termenul 

„cuvintele”, deoarece, în 

conformitate cu uzanțele de 

tehnică legislativă, cuvântul 

„textul” se folosește pentru 

individualizarea unor cuvinte și 

cifre, cuvinte și semne de 

punctuație, cifre și semne de 

punctuație. 

Se acceptă 



 

 

d) la punctul 3, subpunctul 3) ultima propoziție, cuvântul 

„valutele” se substituie cu cuvintele „valutele străine”.  

Pct.1, subpct.3), lit.b) 

1. Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii 

Naționale a Moldovei nr.28 din 8 august 1997 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.64-64, art.105), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

... 

3) Capitolul III: 

... 

a) punctul 2 subpunctul 2) va avea următorul conținut: 

„2) şi suma activelor totale (calculată conform cerințelor 

stipulate pentru rândul 380 din F 01.00-BILANŢ 

[SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE], anexa nr.1 la 

Instrucțiunea privind modul de întocmire și de prezentare 

a rapoartelor FINREP la nivel individual) nu trebuie să fie 

mai mică de 20%.”; 

Ministerul Justiției al 

Republicii Moldova 

5.  Cuvântul „conținut” se va 

substitui cu cuvântul „cuprins”, 

în conformitate cu art.60 alin. 

(1) din Legea nr.317-XV din 18 

iulie 2003 privind actele 

normative ale Guvernului și ale 

altor autorități ale administrației 

publice centrale și locale.  

Se acceptă 

Pct.1, subpct. 3), lit.c) 

1. Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii 

Naționale a Moldovei nr.28 din 8 august 1997 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.64-64, art.105), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

... 

3) Capitolul III: 

... 

b) la punctul 21: 

la subpunctul 4) și la subpunctul 10), litera b), subpunctul 

2), textul „pentru tranzacționare” se substituie cu textul 

„în vederea tranzacționării”;  

la subpunctul 6), textul „disponibile pentru vânzare” se 

substituie cu textul „la valoarea justă prin alte elemente 

ale rezultatului global”; 

la subpunctul 7), textul „păstrate până la scadență” se 

substituie cu textul „la cost amortizat”; 

Ministerul Justiției al 

Republicii Moldova 

6. Dispozițiile de modificare se 

vor revedea prin precizarea 

alineatelor (trei și patru) din 

care decurg subpunctele ce se 

modifică. Spre exemplu, 

subpunctul 10) derivă din 

alineatul trei, iar subpunctele 2) 

și 4) lit.f) sunt diviziuni ale 

alineatului patru. 

Se acceptă 
 

 



 

 

la subpunctul 10), subpunctul 4), litera f) textul „și 

facilități de lombard” se exclude; 

 BC „Eximbank” S.A. 7. Nu au propuneri sau obiecții. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BC „EuroCreditBank” 

S.A. 

BC „Victoriabank” S.A.  

BC „Energbank” S.A. 

„FinComBank” S.A. 

Banca Comercială 

Română Chișinău S.A. 

 

BC „Moldova 

Agroindbank” S.A. 

BC „Moldindconbank” 

S.A. 

BC „Comerțbank” S.A. 

 BC „Mobiasbancă – 

Group Societe Generale” 

S.A.  

8. Nu a prezentat aviz.  

 

 

 

 

 

 


