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Sinteza obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru 

modificarea Regulamentului cu privire la calculul drepturilor de vot și înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra 

acțiunilor băncilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.130/2013” 

Conținutul punctelor din 

proiect prezentat spre 

consultare publică 

Participantul la 

avizare/consultare publică 

Nr. obiecției/ 

propunerii/ 

recomandării 

Conținutul obiecției/propunerii/ 

recomandării 
Argumentarea 

1 2 3 4 5 

I. Obiecții și propuneri de ordin general 

 Ministerul Justiției 1. Întru respectarea principiului 

unificării terminologice, 

propunem ca cuvintele „se 

introduc”, „se introduce” de 

substituit cu cuvintele „se 

completează”. 

Comentariu 

Utilizăm  „se modifică”, 

”se completează”, dar în 

cazurile când se specifică 

după care cuvinte - 

utilizăm „se introduc”, „se 

introduce”. (A se vedea 

legile Parlamentului 

Republicii Moldova pentru 

modificarea și completarea 

actelor legislative). 

 Ministerul Justiției 2. Propunem, la pct.7 subpct.2) din 

regulament, de a revedea aspectul 

ce ține de elementul de enumerare 

a condițiilor care trebuie să se 

regăseacă după textul „când 

acesta: [...]”. 

Respectiv, când este vorba de o 

condiție, atunci nu este necesară 

clasificarea acesteia în subpuncte. 

Doar în cazul în care dintr-un 

element structural decurg mai 

multe prescripţii juridice, acestea 

vor fi structurate, cu asigurarea 

succesiunii logice a ideilor şi a 

coerenţei reglementării. 

 

Se acceptă 

II. Obiecții și propuneri la punctele din proiect 
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La pct.2: 

2. Definițiile și termenii 

utilizați în prezentul 

regulament au 

semnificațiile prevăzute în 

Legea nr.202/2017 privind 

activitatea băncilor. 

Ministerul Justiției 3. Propunem excluderea pct.2 sau 

potrivit art. 46 din Legea nr. 

317/2003 privind actele normative 

ale Guvernului şi ale altor 

autorităţi ale administraţiei 

publice centrale şi locale, pe cât 

este posibil, de utilizat noţiuni 

monosemantice, în conformitate 

cu terminologia juridică. Cuvântul 

„termenii” are mai multe sensuri, 

de aceea propunem evitarea 

acestuia. 

 

Comentariu 

Utilizarea cuvântului 

„termeni” nu produce nicio 

confuzie. Termeni - 

cuvinte, expresii; 

Termene – perioadă, 

interval de timp.  

La pct.5: 

3) propoziția a doua va 

avea următorul cuprins: 

„Acțiunile de tezaur și 

acțiunile emise în 

contextul art.52 alin.(3) 

din Legea nr.202/2017 

privind activitatea 

băncilor, cu excepția 

acțiunilor preferențiale 

fără drept de vot, se includ 

în totalul acțiunilor ce 

constituie baza de calcul, 

pentru determinarea 

deținerii calificate în 

capitalul social al băncii.” 

 

Ministerul Justiției 

BC Moldova Agroinbank SA 

BC „Moldindconbank” SA 

4. Propunem sintagma „propoziția a 

doua” de substituit cu „propoziția 

a treia”. 

Se acceptă 
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La pct.6: 

La punctul 7 subpunctul 2) 

va avea următorul cuprins: 

„2) în cazul unei achiziții 

sau înstrăinări de către un 

market maker........” 

BC Moldova Agroinbank SA 5. Propunem ca textul „subpunctul 

2)” de substituit cu „alineatul 2)”. 
Nu se acceptă 

Potrivit art.62 din Legea 

nr.100/2017 cu privire la 

actele normative,  pentru 

exprimarea normativă a 

intenţiei de modificare a 

actului normativ se indică 

expres textul vizat, cu 

toate elementele de 

identificare necesare, iar 

dispoziţia propriu-zisă se 

formulează utilizându-se 

sintagma „se modifică 

după cum urmează:”, 

urmată de redarea 

modificărilor, respectiv 

pot fi reproduse într-o 

nouă redacție elementele 

structurale ale actului 

normativ sau unele părți 

ale acestora. 
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La pct. 10, anexele nr.1 și 

2 

BC „Moldindconbank” SA 6. În scopul autentificării acestora 

prin semnătură de către persoana 

care ține registrul deținătorilor 

valorilor mobiliare sau persoana 

care efectuiază custodia valorilor 

mobiliare în numele clientului 

care a înregistrat dreptul de 

proproietate asupra acțiunilor 

băncii, propunem completarea 

anexelor cu textul: „Urmare a 

înregistrării dreptului de 

proprietate, acționarul băncii va 

deține acțiuni ale băncii în număr 

de ____ unități, care vor constitui 

o deținere în capitalul social al 

băncii în mărime de ______/ 

__________ (se indică deținerea 

în mărime absolută (lei) și 

relativă (%) din capitalul social al 

băncii)”. 

 

Nu se acceptă 

Banca Națională a 

Moldovei deține 

informația respectivă 

potrivit raportului - ORD 

3.15B Acţionarii şi/sau 

grupurile de persoane 

aflate în legătură care deţin 

o deţinere în capitalul 

social al băncii egală sau 

mai mare decît deţinerea 

calificată. 

La pct.10, anexa nr.2 BC „Moldindconbank” SA 7. Propunem reformularea textului 

„Semnătura reprezentantului 

legal” cu utilizarea sintagmei 

corespunzătoare în cazul 

persoanei juridice. 

Nu se acceptă 

Anexa include Declarația 

privind existența sau lipsa 

activității concertate a 

persoanei juridice care are 

intenţia de a dobândi o 

deținere în capitalul social 

al băncii. 

Respectiv, nu este 

oportună repetarea textului 

și în cazul persoanei 

juridice. 

 BC „Mobiasbanca” SA 8. Nu au obiecții/propuneri/ 

recomandări 
 

 BC „ENERGBANK” SA 9.  

 BCR Chișinău SA 10.  
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 BC „EXIMBANK Gruppo 

Veneto Banca” SA 

11.  

 Comisia Națională a Pieței 

Financiare 

12.  


