
 
 
 
 

ANUNŢ 

privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de lege 
 

 

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 2.03.2011, consultarea publică a 

proiectului de Lege cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică.  

Scopul proiectului este de a crea un cadru legal pentru desfăşurarea activităţii de prestare 

a serviciilor de plată şi de emitere a monedei electronice, precum şi protecţia consumatorilor 

serviciilor de plată oferite atît de către prestatorii bancari, cît şi de cei nebancari.  

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de lege este determinată de expansiunea 

instrumentelor moderne de plată, precum şi de preocuparea de a promova siguranţa acestora. 

Prevederile de bază ale proiectului se referă la cerinţele faţă de activitatea prestatorilor de 

servicii de plată, condiţiile şi modul de licenţiere a societăţilor de plată şi a societăţilor emitente 
de monedă electronică, regimul privind transparenţa condiţiilor de prestare a serviciilor de plată, 

drepturile şi obligaţiile prestatorilor de servicii de plată în contextul prestării serviciilor de plată 

cu titlul profesional şi ale utilizatorilor serviciilor de plată, supravegherea prudenţială a 

prestatorilor de servicii de plată şi a emitenţilor de monedă electronică, modul soluţionării 

reclamaţiilor în legătură cu serviciile de plată. 

Beneficiarii proiectului de lege sunt: băncile, prestatorii nebancari de servicii de plată, 

emitenţii de monedă electronică, operatorii poştali, Ministerului Finanţelor, Ministerul 

Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, precum şi utilizatorii serviciilor de plată.  

Rezultatele scontate ca urmare a implementării legii supuse consultării publice sunt 

asigurarea unui grad înalt al protecţiei consumatorilor, sporirea încrederii acestora în 

instrumentele de plată fără numerar, facilitarea utilizării acestora şi prin urmare reducerea 

numerarului în circulaţie, creşterea concurenţei pe piaţa serviciilor de plată, favorizînd astfel o 

eficienţă mai mare şi o reducere a costurilor serviciilor, precum şi eliminarea neclarităţilor în 

utilizarea instrumentelor de plată fără numerar. 

Proiectul de lege este elaborat în conformitate cu Directiva 2007/64/CE privind serviciile 

de plată în cadrul pieţei interne şi Directiva 2009/110/CE privind accesul la activitate, 

desfăşurarea şi supravegherea prudenţială a activităţii instituţiilor emitente de monedă 

electronică. 

Recomandările pe marginea proiectului de lege, supus consultării publice, pot fi expediate 

pînă pe data de 31.03.2011 dnei Cristina Rotari, pe adresa electronică:  

Cristina.Rotari@bnm.md, la numărul de telefon: 409264, dnei Natalia Ţurcan-Munteanu pe 

adresa electronică: Natalia.Turcan-Munteanu@bnm.md, la numărul de telefon: 409265 sau pe 

adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.  

Proiectul de Lege cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, precum şi nota de 

argumentare sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei 

www.bnm.md. 
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