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ANUNŢ 

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

  
 
Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 16.06.2014, consultarea publică a 
proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care prevede operarea 
unor modificări și completări în Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995, 
precum și în Legea nr.220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor 
juridice și a întreprinzătorilor individuali. 
 

Necesitatea elaborării proiectului Legii nominalizate este dictată de necesitatea reglementării 
particularităților de radiere a băncilor în proces de lichidare silită din Registrul de stat și a 
extinderii termenului de lichidare a băncilor, prevăzut la art.381 alin.(7) din Legea instituțiilor 
financiare. 
 

Prevederile de bază ale proiectului sunt acordarea lichidatorilor băncilor a unui termen rezonabil 
pentru a încheia procesul de lichidare a băncilor conform legislației, precum și a stabili norme 
specifice de radiere a băncilor din Registrul de stat. 
 

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile în proces de lichidare, precum și persoanele 
fizice/juridice - creditori și debitori ai acestor bănci. 
 

Impactul estimat al proiectului de lege constă în crearea condițiilor necesare pentru încheierea 
procesului de lichidare a băncilor în termene rezonabile, precum și eficientizarea procedurii de 
radiere a băncilor din Registrul de stat. 
 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate 
pînă la 30 iunie 2014 dlui Ion Ropot, pe adresa electronică: Ion.Ropot@bnm.md, la numărul de 
telefon (022) 22-23-15 sau pe adresa poștală: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.  
 

Proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi nota de argumentare 
aferentă acestuia sînt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei 
www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore 
Vieru nr.1. 
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