
SINTEZA 

obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor (structurată pe articole sau puncte din proiect) la proiectul HCE „Pentru modificarea unor acte 

normative ale Băncii Naționale a Moldovei”  

(în continuare - proiectul HCE) 

 

Conținutul 

articolelor/ 

punctelor din 

proiectul 

prezentat spre 

avizare 

și coordonare 

Participantul la avizare 

(expertizare)/ 

consultare publică 

Nr. 

obiecției/ 

propunerii/ 

recomandăr

ii 

Conținutul obiecției/ propunerii/ 

recomandării 

Argumentarea autorului 

proiectului 

I. Obiecții și propuneri de ordin general 

 Ministerul Justiției 1.  Potrivit notei informative elaborarea proiectului în cauză 

a fost condiționată de propunerea de aprobare a Instrucțiunii 

privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la 

Banca Națională a Moldovei. Respectiv, se propune modificarea 

referinței în actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei la 

Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a 

rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM 

nr.132/2008, care va fi abrogată urmare a intrării în vigoare a 

actului nou.  

În acest context, în lipsa modificărilor conceptuale, care ar 

prevedea noi soluții juridice sau modificarea soluțiilor normative 

existente, opinăm inutilitatea proiectului în cauză. Prin urmare, 

recomandăm ajustarea trimiterilor la Instrucțiunea prenotată în 

contextul elaborării unor eventuale modificări conceptuale în 

actele normative vizate în proiect. 

Nu se acceptă 

Considerăm necesară 

actualizarea referințelor la 

instrucțiune în actele 

normative vizate în proiectul 

HCE, întrucât nu se cunoaște 

dacă în scurt timp vor fi 

operate modificări 

conceptuale la aceste acte 

normative. Importanța 

actualizării referinței, 

concomitent cu aprobarea 

Instrucțiunii privind modul 

de prezentare a rapoartelor 

în formă electronică la Banca 

Națională a Moldovei, este 

dictată, în primul rând, de 

faptul că prin instrucțiunea în 

redacția propusă sunt vizați  

subiecți noi. Astfel, în scopul 



evitării oricăror ambiguități 

cu referire la procesul de 

raportare la BNM, 

considerăm oportun ca acest 

proiect să fie înaintat spre 

aprobare. 

  Adițional, se va ține cont că, potrivit art. 63 alin. (4) din 

Legea nr. 100/2017, în proiectele de modificare a unor acte 

normative, actele se expun în ordine cronologică (norma dată nu 

a fost respectată în pct. 5, 6, 9 și 10 din proiect). 

Se acceptă 

II. Obiecții şi propuneri la articolele/punctele din proiect 

 B.C. FinComBank” S.A 

B.C. „Banca Comercială 

Română” S.A. 

B.C. „Moldova-

Agroindbank” S.A. 

- Nu au obiecții sau propuneri la proiect.  

 B.C. „Eximbank” S.A. 

BC "EuroCreditBank" 

S.A. 

BC „Victoriabank” S.A. 

BC „Comerțbank” S.A 

B.C. „Mobiasbanca-OTP 

Group” S.A. 

BC „Moldindconbank” 

S.A. 

- Nu au prezentat aviz.  

III. Obiecții și propuneri adițional proiectului 

- - - - - 

 


