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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 ajustare a evaluării creditului 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.  Pentru respectarea cerințelor 

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 

sigla UE (se indică cu litere 

mari, cu caractere aldine, fontul 

Times New Roman și mărimea 

corpului de literă 16). 

Se acceptă 

Ministerul Justiției al 

Republicii Moldova 

II. Obiecții și propuneri la articolele/punctele din proiect 

 

 Ministerul Justiției al 

Republicii Moldova 

2.  În pct. 1 se va indica obiectul de 

reglementare, în conformitate cu 

uzanțele normative. Corelativ, 

reglementarea de la pct. 1 se va 

include în pct. 3. Sursa 

publicării Legii nr.202/2017 

privind activitatea băncilor se 

va exclude, deoarece este 

indicată în clauza de adoptare.  

Se acceptă 
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  3.  În pct. 2 al proiectului hotărârii, 

în prima propoziție, textul „la 3 

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 vizați.  

Se acceptă 

  4.  Potrivit art.53 din Legea 

nr.100/2017 punctele pot fi 

grupate în secțiuni, însemnate 

succesiv cu numere ordinare 

exprimate prin cifre arabe, iar 

secțiunile pot fi grupate în 

capitole, însemnate succesiv cu 

numere ordinare exprimate prin 

cifre romane. Gradul de divizare 

mai mare se aplică după 

folosirea gradului de divizare 

mai mic. Astfel, conform 

normelor precitate, punctele 

Regulamentului se vor grupa în 

secțiuni, cu ajustarea 

corespunzătoare în textul 

Regulamentului a referinței la 

capitole. Totodată, întrucât o 

secțiune nu poate fi alcătuită 

dintr-un singur punct, 

Se acceptă 
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recomandăm comasarea 

reglementărilor din cap. IV și V. 

Respectând ordinea logică a 

ideilor, norma de la pct. 11, ce 

stabilește alternativa la 

utilizarea metodei standardizate, 

se va situa după reglementarea 

aferentă metodei standardizate. 

 Ministerul Finanțelor al 

Republicii Moldova 

5.  Nu are propuneri sau obiecții. 

 

 

 Comisia Națională a 

Pieței Financiare 

6.  Nu are propuneri sau obiecții. 

 
 

 Ministerul Economiei și 

Infrastructurii al 

Republicii Moldova 

7.  Nu a prezentat aviz.  

 BC „EuroCreditBank” 

S.A. 

8.  Nu au propuneri sau obiecții. 

 
 

 BC „Victoriabank” S.A.  

 BC „Energbank” S.A. 

 Banca Comercială 

Română Chișinău S.A. 

 

 BC „Moldindconbank” 

S.A. 

 BC „Comerțbank” S.A. 

 BC „Mobiasbancă – 

Group Societe Generale” 

S.A.  

9.  Nu au prezentat avize.  

 BC „Eximbank” S.A. 

 BC „Moldova 

Agroindbank” S.A. 

 „FinComBank” S.A. 

 

 

 


