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Sinteza recomandărilor/avizelor la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv 

„Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei,  

aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.188 din 25 septembrie 2014” 

 

Nr. 

d/o 

Conţinutul prevederilor 

din proiectul Hotărîrii  

 

Autorul recomandării / avizului 

 
Recomandare/aviz 

Concluzii/comentarii 

 

1 2 3 4 5 

1 Proiectul Hotărîrii 

 

BC „Moldova-Agroindbank” S.A. 

BC „Comerţbank” S.A. 

BC „Moldindconbank” S.A. 

BC „Energbank” S.A. 

Banca Comercială Română Chişinău S.A. 

BC „EuroCreditBank” S.A. 

BC „Victoriabank” S.A. 

BC „EXIMBANK - Gruppo Veneto 

Banca” S.A. 

„Banca de Finanțe și Comerț” S.A.  

 

 

Nu au obiecţii şi propuneri la proiectul 

Hotărîrii. 

 

BC „Mobiasbancă-Groupe Societe 

Generale” S.A. 

 

În linii generale nu avem obiecții față de 

proiectul propus al modificărilor. 

Totodată expunem următoarea 

propunere. 

La pct.9 al proiectului, prin care se 

introduce un punct nou 751 la 

Regulamentul în cauză, propunem să fie 

indicat: „În ajunul zilei de desfășurare a 

licitației repo/reverse repo Banca 

națională va pune la dispoziția 

participanților...” și mai departe după 

text. 

Considerăm mai comod pentru 

Nu se acceptă 

 

Conform  procedurilor de 

licitație elaborate de compania 

Bloomberg, lista VMS eligibile 

pentru tranzacții, cu indicarea 

prețului de piață ajustat,  

trebuie afișată de către BNM 

pe pagina respectivă a 

sistemului Bloomberg doar în 

ziua licitației, avînd în vedere 

că BAS preia pentru tranzacția 

repo/reverse repo doar VMS 
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participanții la licitațile repo 

recepționarea informațiilor despre lista 

VMS eligibile și prețuri mai devreme 

decît în ziua licitației, mai ales în 

cazurile cînd va fi necesar de utilizat și 

de introdus în BAS un număr extins de 

VMS. 

 

 

care au data afișării pe pagina 

respectivă egală cu data 

licitației. 

BC „ProCredit Bank” S.A. 

 

Nu a prezentat aviz 

 

 

 

2 Punctul 1, subpct.1) din 

proiectul Hotărîrii: 

„1) La pct.6 alineatul doi, 

textul „ , „Mesaje 

interbancare”” se abrogă.”. 

 

Ministerul Justiției al RM La pct.1 subpct. 1), cuvintele „se 

abrogă” urmează a fi substituite cu 

cuvintele „se exclud”. De ţinut cont că, 

în cazul suprimării elementelor 

structurale ale actului normativ, în 

proiectele actelor normative de 

modificare a acestora se foloseşte 

sintagma „se abrogă”, iar pentru 

omiterea anumitor cuvinte, propoziţii, 

fraze sau texte, se foloseşte sintagma „se 

exclude”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă 

La pct.1, subpct.1) va avea 

următorul cuprins: 

„1) La punctul 6, textul 

„Mesaje interbancare”,” se 

exclude.”. 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                 3 

3 Punctul 1, subpct.13), 

lit.b) din proiectul 

Hotărîrii: 

 „b) la subpct.1) textul „și 

descrierea VMS” se 

abrogă;”. 

 

Ministerul Justiției al RM La pct.1, subpct.13) lit.b), cuvintele „se 

abrogă” urmează a fi substituite cu 

cuvintele „se exclud”.  

Se acceptă 

 

La pct.1, subpct.13) lit.b) 

(actual pct.1 subpct.14) lit.b)) 

va avea următorul cuprins: 

„b) la subpunctul 1) cuvintele 

„și descrierea VMS” se 

exclud;”. 

 

4 Punctul 2 din proiectul 

Hotărîrii: 

„2. Prezenta hotărîre intră 

în vigoare la 20 septembrie 

2016.”. 

 

Ministerul Justiției al RM Cît priveşte proiectul hotărîrii 

Comitetului executiv al Băncii 

Naţionale a Moldovei cu privire la 

modificarea şi completarea Hotărîrii 

Consiliului de administraţie al Băncii 

Naţionale a Moldovei nr. 188 din 25 

septembrie 2014, comunicăm că, trebuie 

să se ţină cont de faptul că există riscul 

ca proiectul respectiv să nu fie publicat 

pînă la data de 20 septembrie 2016 (dată 

prevăzută pentru intrarea în vigoare a 

respectivei hotărîri), astfel data intrării 

în vigoare urmează a fi revăzută. 

 

 

 

 

 

Se acceptă 

 

Punctul 2 va avea următorul 

cuprins: 

 „2. Prezenta hotărîre intră în 

vigoare la 25 octombrie 2016.”. 

 

 


