
 

 

SINTEZA 

obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor 

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

poziția valutară deschisă a băncii” 

 

Conținutul articolelor/ 

punctelor din proiectul 

prezentat spre avizare 

și coordonare 

Participantul la 

avizare 

(expertizare)/consulta

re 

publică 

Nr. 

obie

cției

/ 

pro

pun

erii/ 

reco

man

dări

i 

Conținutul 

obiecției/ 

propunerii/ 

recomandării 

Argumentarea 

autorului 

proiectului 
 

I. Obiecții și propuneri de ordin general 

 

 Ministerul Economiei și 

Infrastructurii al 

Republicii Moldova 

1.  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. (numărul actului, fără 

legislatură) + bară(/) + anul 

emiterii + denumirea (cu 

literă mică și fără ghilimele. 

Se acceptă 



 

 

De exemplu: Legea 

nr.548/1995 cu privire la 

Banca Națională a Moldovei. 

 Ministerul Finanțelor al 

Republicii Moldova 

2.  Proiectul înaintat nu are 

impact asupra bugetului 

public. 

Comentariu. 

Obiecții pe marginea 

proiectului nu sunt. 

 

II. Obiecții și propuneri la articolele/punctele din proiect 

 

Regulamentul cu privire la poziția valutară deschisă a băncii 

Pct.2, subpct.2) 
1. Regulamentul cu privire la poziția valutară 

deschisă a băncii, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

de administrație al Băncii Naționale a Moldovei 

nr.126 din 28 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 1999, nr.112-114, art.198), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

... 

2) La punctul 1.1., textul „ale Legii cu privire la 

Banca Națională a Moldovei din 21.07.95., nr.548-

XIII, și art.28 al Legii instituțiilor financiare din 

21.07.95., nr.550-XIII” se substituie cu textul „din 

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 ulterioare, și la 

art. 83 din Legea nr. 202 din 6 octombrie 2017 

privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova 2017, nr.434-439, art.727), cu 

modificările ulterioare.”; 

Ministerul Justiției al 

Republicii Moldova 

3. Se va revedea modificarea 

propusă la pct.1.1. din 

Regulamentului cu privire la 

poziția valutară deschisă a 

băncii, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului de 

administrație al Băncii 

Naționale a Moldovei nr.126 

din 28 noiembrie 1997, 

pentru a păstra unitatea 

stilului de redactare (cu 

referire la prevederile Legii 

cu privire la Banca Națională 

a Moldovei se utilizează 

prepoziția „în”, iar în 

referința la art.83 din Legea 

privind activitatea băncilor se 

folosește prepoziția „la”). 

Se acceptă 



 

 

Pct.2, subpct.6) 
1. Regulamentul cu privire la poziția valutară 

deschisă a băncii, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

de administrație al Băncii Naționale a Moldovei 

nr.126 din 28 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 1999, nr.112-114, art.198), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

6) Anexa nr.2 „MODUL DE ÎNTOCMIRE a 

raportului „Poziția valutară deschisă a băncii”:  

la punctul 6 subpunctele 1.1.2., 1.1.3., 1.1.5., 1.1.6., 

1.1.8., după textul „ale Planului de conturi” se 

introduce textul „(cu excepția contra-conturilor 

aferente reducerilor pentru pierderi așteptate din 

deprecierea activelor respective)”; 

la punctul 7 subpunctul 1.1.8., după contul „2238” se 

introduce contul „2239”. 

BC „ProCreditBank” 

S.A. 

4. Se propune de a se concretiza 

dacă este necesară, sau nu, 

excluderea totală a contra-

conturilor din poziția 

valutară.  

Comentariu 

Contra-conturile aferente 

reducerilor pentru pierderi 

așteptate din depreciere sunt 

incluse în rândul 1.1.15 

„Ajustări și reduceri pentru 

pierderi așteptate din 

depreciere” din raportul 

„ORD 3.19A Activele 

valutare ale băncii”. 

 BC „Eximbank” S.A. 5. 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.  

6. Nu a prezentat aviz.  



 

 

 


