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

„Pentru abrogarea Hotărârii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.153/1997 privind aprobarea Regulamentului cu privire la 

activitatea de creditare a băncilor care operează în Republica Moldova” 

  

 

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 

1 2 3 4 5 

I. Obiecții şi propuneri de ordin general 

Clauza de adoptare 

În temeiul art.11 și art.27 alin.1) lit.c) din 

Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu 

privire la Banca Națională a Moldovei 

(republicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, 

art. 544), cu modificările ulterioare, 

Comitetul executiv al Băncii Naționale a 

Moldovei...  

Ministerul Justiției  1 Clauza de adoptare se va completa cu referința la art. 

37 alin. (1) din Legea nr. 202/2017, în scopul 

identificării temeiului juridic concret al acestui 

proiect. 

 

 

 

 

 

Se acceptă 

La pct.1 din proiectul hotărârii 

1. Se abrogă Regulamentul cu privire la 

activitatea de creditare a băncilor care 

operează în Republica Moldova, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului de 

administrație al Băncii Naționale a 

Moldovei nr.153 din 25.12.1997 

Ministerul Justiției 
2 În conformitate cu normele de tehnică legislativă se va 

dispune abrogarea Hotărârii Consiliului de 

administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei 

nr.153/1997 privind aprobarea Regulamentului cu 

privire la activitatea de creditare a băncilor care 

operează în Republica Moldova, dar nu doar a 

Regulamentul menţionat, în măsura în care partea 

dispozitivă conţine două reglementări (privind 

Se acceptă  
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(Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 1998, nr.8 art.24), cu 

modificările ulterioare. 

aprobarea Regulamentului și privind publicarea 

acestuia). Concomitent, se va ajusta denumirea 

proiectului şi dispoziţia propriu-zisă. 

La pct.2 din proiectul hotărârii 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 

data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

Ministerul Justiției 3 La pct. 2, se va ţine cont că, regula generală privind 

intrarea în vigoare a actelor normative, statuată în art. 

56 alin.(1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative, prevede că actele normative intră în 

vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. Totodată, alin.(3) al 

acestui articol dispune că „Intrarea în vigoare a actelor 

normative poate fi stabilită pentru o altă dată doar în 

cazul în care se urmăreşte protecţia drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului, realizarea 

angajamentelor internaţionale ale Republicii 

Moldova, conformarea cadrului normativ hotărârilor 

Curţii Constituţionale, eliminarea unor lacune din 

legislaţie sau contradicţii între actele normative ori 

dacă există alte circumstanţe obiective." Astfel, 

intrarea în vigoare a proiectului la data publicării 

trebuie să fie argumentată în nota informativă. 

Se acceptă 

 

II. Obiecții şi propuneri la articolele/punctele din proiect 

 BC„EuroCreditBank” 

SA 

„FinComBank” S.A. 

B.C. „ENERGBANK” 

S.A. 

BC 

„MOBIASBANCĂ – 

Groupe Societe 

Generale” S.A. 

BC „Moldindconbank” 

S.A. 

BCR Chişinău S.A. 

 Nu au propuneri și obiecții.  
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B.C. „ProCredit Bank” 

S.A. 

 B.C. „EXIMBANK” 

S.A.  

B.C. 

„VICTORIABANK” 

S.A. 

B.C. 

„COMERŢBANK” 

S.A.  

BC „MOLDOVA-

AGROINDBANK” 

S.A. 

 


