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SINTEZA 

obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor 

la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la 

prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobate prin HCE nr.117/2018 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2018, nr. 183-194 art. 907), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 4 iunie 2018 cu nr.1337” 
 

 

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.  Proiectul examinat are ca scop 

armonizarea legislației naționale 

cu legislația Uniunii Europene, 

pe prima pagină, în colțul drept 

de sus, se va include sigla „UE”. 

Se acceptă 

  2.  Dispoziția propriu-zisă de 

modificare se va completa cu 

sursa publicării Hotărârii 

Comitetului executiv al Băncii 

Naționale a Moldovei 

nr.11/2018 și mențiunea privind 

înregistrarea la Ministerul 

Justiției a acesteia. 

Se acceptă 

  3.  Întrucât proiectul în cauză este 

conex proiectelor hotărârilor 

Comitetului executiv al Băncii 

Naționale a Moldovei privind 

aprobarea Regulamentului cu 

Se acceptă 
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privire la tratamentul riscului de 

credit al contrapărții pentru 

bănci și a Regulamentului cu 

privire la tratamentul riscului de 

ajustare a evaluării creditului 

pentru bănci, care vor intra în 

vigoare peste 3 luni de la data 

publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, se va 

preciza momentul intrării în 

vigoare a proiectului în cauză. 

II. Obiecții și propuneri la articolele/punctele din proiect 

 

 Centrul de armonizare a 

legislației 

4.  După clauza de adoptare a 

proiectului național urmează a fi 

inserată clauza de armonizare în 

redacția următoare: 

„Prezenta hotărâre transpune 

art.5 (11); formatul raportului C 

25.00 din Anexa I și pct.5.8.1, 

Partea II din Anexa II a 

Regulamentului de punere în 

aplicare (UE) nr.680/2014 al 

Comisiei din 16 aprilie 2014 de 

stabilire a unor standarde 

tehnice de punere în aplicare cu 

privire la raportarea în scopuri 

de supraveghere a instituțiilor în 

conformitate cu Regulamentul 

(UE) nr.575/2013 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului  (TEXT cu relevanță 

pentru SEE), publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene L 191 din 28 iunie 

Se acceptă 
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2014, așa cum a fost modificat 

ultima oară prin Regulament de 

punere în aplicare (UE) 

2018/1627 al Comisiei din 9 

octombrie 2018.   

 Ministerul Justiției al 

Republicii Moldova 

5.  La subpct. 2): 

Se va exclude referința la 

capitolul I, întrucât în normele 

de modificare se indică doar 

punctele, subpunctele, literele 

ce se modifică, nu și capitolele, 

secțiunile în care sunt grupate 

aceste puncte. 

 

Se va dispune completarea 

Instrucțiunii precitate cu pct. 41, 

deoarece, potrivit uzanțelor 

normative, în cazul completării 

actului normativ cu unul sau 

mai multe elemente structurale, 

acestea vor primi numărul 

părții, titlului, capitolului, 

secțiunii, punctului, 

subpunctului sau al 

subdiviziunilor acestuia, după 

care se adaugă și indicii 

respectivi. Corelativ, se va 

exclude dispoziția „punctele 5 și 

6 devin punctele 6 și 7”.   

Se acceptă 

  6.  La subpct. 3) se va include 

modificarea pct. 14. Norma de 

modificare se va expune în 

următoarea redacție: „3) punctul 

14 se completează cu 

subpunctul 7) cu următorul 

cuprins:”. Conținutul 

Se acceptă 
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subpunctului 7) și formularul 

raportului din anexa nr.101 se 

vor corela, pentru asigurarea 

unității de terminologie.  

  7.  Subpct. 4) se va expune după 

cum urmează „4) la anexa 

nr.2:”. Totodată, dispozițiile de 

modificare a formularului 

raportului C 07.00 și a modului 

de completare a raportului C 

7.00 se vor numerota cu litere 

latine mici și o paranteză, în 

conformitate cu prevederile 

art.52 alin. (3) din Legea 

nr.100/2017 (la lit. b) dispoziția 

se va formula cu utilizarea 

cuvintelor „vor avea următorul 

cuprins:”, în conformitate cu 

terminologia actelor de 

modificare). 

Se acceptă 

  8.  Completarea Instrucțiunii cu 

anexa nr.101 se va numerota cu 

cifra „5)”, iar cuvintele „care va 

avea” se vor substitui cu 

cuvântul „cu”. În anexa nr. 101 

după textul „Perioada de 

raportare________” se va 

include denumirea raportului 

C25.00. 

Se acceptă 

 Ministerul Finanțelor al 

Republicii Moldova 

9.  Propunem efectuarea 

următoarelor modificări 

redacționale în punctul 2 al 

proiectului: 

1. lit. a) se propune a fi expusă 

în redacția următoare „a) se 

Se acceptă 
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completează cu punctul 41 în 

următoarea redacție: „41. Prima 

prezentare a raportului 

menționat la punctul 2 subpct. 

1) se va efectua pentru situația 

din 31 decembrie 2019.”; 

2. lit. b) se va exclude, întrucât 

conform normelor de tehnică 

legislativă, la modificarea unui 

act normativ prevederile 

acestuia nu se renumerotează; 

3. la lit.e), textul „Instrucțiuni 

privind anumite poziții,” se va 

exclude; 

4. la lit. f): 

- în Anexa 101 urmează a se 

specifica titlul formularului 

raportului C 25.00; 

- la compartimentul „Modul 

de completare a raportului C 

25.00 Riscul de ajustare a 

evaluării creditului (CVA)”, în 

tabel, la rândul 130, textul „la 

bază o singură semnătură” se va 

substitui cu textul „CU 

DENUMIRE UNICĂ”, astfel 

încât să corespundă 

prevederilor Regulamentului 

(UE) nr.575/2013 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului privind cerințele 

prudențiale pentru instituțiile de 

credit și societățile de 

investiții.”.  

 Comisia Națională a 

Pieței Financiare 

10.  Conform uzanțelor tehnicii 

legislative, în cazul completării 
Se acceptă 
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actului normativ cu noi 

elemente structurale, acestea 

preiau numărul punctului după 

cum urmează, cu atribuirea 

indicilor numerici 

corespunzători. 

Astfel, CNPF propune 

modificarea alin 2) lit. a) din 

proiect după cum urmează: 

a) După punctul 4 se 

completează cu un punct nou: 

„41. Prima prezentare a 

raportului menționat la punctul 

14 din instrucțiunea indicată la 

punctul 1 se va efectua pentru 

situația din 31 decembrie 

2019.”. 

Respectiv, alin. 2) lit. b) se va 

exclude. 

 Ministerul Economiei și 

Infrastructurii al 

Republicii Moldova 

11.  Nu are propuneri sau obiecții. 

 
 

 BC „ProCreditBank” S.A. 12.  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 „Moldindconbank” 

S.A. 
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 BC „Mobiasbancă – 

Group Societe Generale” 

S.A.  

13.  Nu au prezentat avize.  

BC „Eximbank” S.A. 

BC „Moldova 

Agroindbank” S.A. 

BC „Comerțbank” S.A. 

 

 

 

 

 


