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Proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

   

L E G E 

 pentru modificarea unor acte normative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică 

 

Art. I. – Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117–126 

BIS), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. Articolul 4 se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:  

    „(7) Prevederile Codului administrativ nu sunt aplicabile procedurii de 

elaborare, aprobare, suspendare, retragere, revocare sau anulare a măsurilor 

întreprinse pe piața financiară nebancară, în scopul exercitării atribuțiilor sale 

prevăzute de lege.” 

 

2. La articolul 5: 

alineatul (2) se completează cu textul: „ , inclusiv în contextul depistării și 

investigării încălcărilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului, 

prevenirii și combaterii acestora”; 

articolul se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins: 

„(3) Comisia Națională poate încheia acorduri bilaterale sau multilaterale 

de cooperare care prevăd schimbul de informații publice și confidențiale cu 

autoritățile de supraveghere din alte state, cu condiția că informațiile comunicate 

să beneficieze de garanții ale secretului de stat, comercial și profesional cel puțin 

echivalente cu cele stabilite de legislația Republicii Moldova. Acordurile de 

cooperare vor stabili că informațiile confidențiale transmise pot fi divulgate doar 

cu acordul expres al Comisiei Naționale. 

(4) Informațiile provenite dintr-un alt stat vor putea fi divulgate numai cu 

acordul expres al autorității care le-a furnizat și, după caz, exclusiv în scopul 

pentru care s-a dat acest acord.” 

 

3. La articolul 8 litera f), după cuvântul „controale” se introduc cuvintele 

„sau inspecții”. 

 

4. Articolul 9: 

alineatul (1): 

la litera d), după textul „acționarilor,” se introduce textul „precum și/sau în 

cazul aplicării  măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării 

terorismului”, iar după cuvântul „scrise” se introduc cuvintele „necesare 

exercitării atribuțiilor sale”; 
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la litera h), după textul „capital,” se introduce textul „sau 

prevenirii/remedierii acesteia,”; 

articolul se completează cu alineatele (12)–(15) cu următorul cuprins: 

„(12) Comisia Națională este în drept să efectueze inspecții, controale, 

investigații și analize asupra activității participanților profesioniști la piața 

financiară nebancară. 

(13) Prevederile Codului administrativ nu se aplică controlului/inspecției 

din oficiu. 

(14) În cazul efectuării unui control pe teren planificat, Comisia Națională 

va notifica în prealabil persoana supusă controlului cu privire la decizia de 

efectuare a controlului și identitatea personalului care va efectua controlul. În 

cazul controlului/inspecției pe teren inopinat, notificarea privind inițierea poate fi 

realizată prin prezentarea deciziei privind controlul sau a actului dispozitiv de 

efectuare a inspecției, la începerea controlului/inspecției pe teren. În cazul 

controlului, investigației, analizei din oficiu, notificarea inițierii acestora poate fi 

amânată sau omisă.  

(15) Perioada dintre inițierea controlului/inspecției pe teren la o persoană 

supravegheată de Comisia Națională și întocmirea actului preliminar privind 

rezultatele controlului/inspecției pe teren nu va depăși 105 zile lucrătoare. Actul 

final privind rezultatele controlului/inspecției pe teren va fi expediat persoanei 

supuse controlului/inspecției în termen de cel mult 90 de zile lucrătoare de la 

încheierea controlului/inspecției. Termenele prevăzute în prezentul alineat pot fi 

prelungite, prin act motivat, cu cel mult 45 de zile lucrătoare.” 

 

5. Articolul 20 se completează cu alineatele (5)–(7) cu următorul cuprins:                                                                                                                                                                                                                                                           

„(5) Înainte de adoptarea unei decizii defavorabile privind o cerere de 

aprobare, de eliberare a unei permisiuni, aviz, acord/accept, licențe sau 

autorizații, persoanei i se va oferi posibilitatea de a transmite Comisiei Naționale 

comentarii în scris cu privire la faptele, circumstanțele, obiecțiile și temeiul 

juridic relevant pentru decizia Comisiei Naționale. Termenul de prezentare a 

comentariilor este de cel mult 5 zile lucrătoare de la notificare, iar în cazuri mai 

complexe, temeinic justificate, acest termen poate fi prelungit cu încă până la 5 

zile lucrătoare. Pe perioada cuprinsă între notificarea participantului și 

prezentarea comentariilor, termenul de realizare a procedurii administrative se 

suspendă. 

(6) Dacă persoana nu prezintă comentarii în termenul prevăzut la  

alin. (5), procedura administrativă este reluată, iar Comisia Națională nu este 

obligată să țină cont de comentariile primite după expirarea termenului stabilit. 

Data prezentării comentariilor se consideră data notificării Comisiei Naționale. 

(7) Prin derogare de la alin. (5), Comisia Națională poate adopta o decizie 

defavorabilă, fără a acorda acesteia posibilitatea de a prezenta comentarii, dacă 

este necesară adoptarea urgentă a acesteia pentru a preveni prejudicii 

semnificative în sistemul financiar sau dacă termenul restrâns impus de lege 
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pentru adoptarea deciziei Comisiei Naționale nu permite realizarea notificării 

prevăzute de alin. (5) și prezentarea comentariilor de către participant. În acest 

caz, persoana are posibilitatea de a prezenta în scris comentarii în termen de 5 

zile lucrătoare de la notificarea deciziei Comisiei Naționale sau concomitent cu 

depunerea unei cereri prealabile prin care contestă actul Comisiei Naționale. 

Comisia Națională verifică decizia pornind de la comentariile persoanei și o 

poate confirma, modifica, revoca sau înlocui cu o nouă decizie.” 

 

6. Articolul 22: 

alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) Notificarea actelor și înscrisurilor se realizează prin una sau mai 

multe dintre următoarele modalități:  

a) prin transmiterea (înmânarea) unei copii a actului, cu semnarea recipisei 

de primire;  

b) prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire;  

c) prin serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire; 

d) prin telefax; 

e) pe cale electronică;  

f) prin publicarea actului sau a unui anunț conform alin.(37).”; 

se completează cu alineatele (31)–(38) cu următorul cuprins: 

„(31) Dacă există un reprezentant împuternicit, Comisia Națională va 

notifica acestui reprezentant actul. În acest caz, Comisia Națională nu este 

obligată să notifice actul și persoanei reprezentate de acel reprezentant. 

(32) În cazul notificării unui act al Comisiei Naționale prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire sau prin serviciu de curierat rapid, se 

consideră că notificarea actului Comisiei Naționale a fost făcută destinatarului în 

ziua indicată în confirmarea de primire a scrisorii. 

(33) În aplicarea alin. (32), se consideră adrese valabile pentru comunicarea 

actului Comisiei Naționale una dintre următoarele adrese: 

a) în cazul unei proceduri a Comisiei Naționale inițiate la cererea 

destinatarului unui act al Comisiei Naționale, adresa furnizată de destinatar în 

cererea acestuia; 

b) în cazul unei entități supravegheate, ultima adresă oficială a sediului 

furnizată Comisiei Naționale de entitatea supravegheată; 

c) în cazul unei persoane fizice, ultima adresă furnizată Comisiei 

Naționale, iar dacă nicio adresă nu este furnizată Comisiei Naționale și persoana 

fizică este un angajat, membru al organelor de conducere sau acționar/asociat al 

unei entități supravegheate, adresa oficială a entității supravegheate în 

conformitate cu lit. (b). 

(34) Fiecare persoană care este participant la o procedură a Comisiei 

Naționale este obligată să  transmită acesteia o adresă valabilă. 

(35) Atunci când persoana care este destinatarul unui act al Comisiei 

Naționale a furnizat Comisiei Naționale un număr de fax, Comisia Națională va 
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notifica actul său prin transmiterea prin telefax a unei copii a actului. Actul 

Comisiei Naționale este considerat ca fiind notificat destinatarului dacă Comisia 

Națională a primit raportul pentru verificarea transmiterii ce confirmă 

transmiterea cu succes a faxului. 

(36) Dacă destinatarul actului a indicat că preferă comunicarea prin 

mijloace electronice în cadrul procedurii administrative, Comisia Națională 

transmite actul său prin mijloace de comunicare electronice. Dacă actul se 

notifică prin poștă electronică, drept dovadă a transmiterii actului este mesajul 

salvat în dosarul „Trimise” al contului de poștă electronică oficială a Comisiei 

Naționale. În cazul actelor sau înscrisurilor depuse către Comisia Națională în 

formă electronică, data notificării este data intrării mesajului în dosarul „Primite” 

al contului de poștă electronică oficială a Comisiei Naționale. 

(37) Dacă notificarea actului nu este posibilă prin formele de notificare 

prevăzute în prezentul articol, inclusiv în cazul în care destinatarul refuză luarea 

de cunoștință, actul se consideră notificat dacă este disponibil la sediul Comisiei 

Naționale. În acest din urmă caz, drept dovadă a notificării actului servește 

comunicatul oficial al Comisiei Naționale privind disponibilitatea acestui act la 

sediul Comisiei Naționale, care se publică în termen de cel mult 10 zile pe 

pagina web oficială a Comisiei Naționale și în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, iar dată a intrării în vigoare este considerată data publicării anunțului 

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

(38) În cazurile prevăzute de actele normative adoptate de Comisia 

Națională, actele, înscrisurile, rapoartele periodice și alte informații pot fi 

comunicate Comisiei Naționale prin intermediul canalelor informaționale 

securizate sau portalelor electronice puse la dispoziție de Comisia Națională.”; 

se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins: 

„(7) Dacă legea prevede consultarea obligatorie a altor autorități publice 

sau dreptul Comisiei Naționale de a se consulta cu alte autorități publice înainte 

de adoptarea unui act al Comisiei Naționale, termenul în care trebuie finalizată 

procedura administrativă se suspendă pe perioada consultării, cu informarea 

participantului la procedură despre acest fapt.” 

 

7. Articolul 23: 

la alineatul (1), cuvintele „Legea contenciosului administrativ” se 

substituie cu cuvintele „Codul  administrativ”; 

articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 

„(11) Până la soluționarea definitivă a cauzei, nu pot fi suspendate actele 

Comisiei Naționale cu privire la suspendarea/retragerea 

licenței/autorizației/avizului, instituirea procedurii 

redresării/remedierii/administrării speciale și/sau provizorii a entităților 

supravegheate de Comisia Națională, inclusiv actele aferente măsurilor: de 

salvgardare; adoptate în procesul de evaluare și supraveghere a calității 

acționarilor și persoanelor cu funcții de conducere ale entităților supravegheate; 
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privind sancțiunile aplicate participanților pieței financiare nonbancare; 

implementate de Comisia Națională în cadrul procedurilor indicate, și/sau de 

administratorul special/provizoriu în cursul administrării speciale/provizorii.”; 

la alineatele (2) și (3), după cuvintele „actelor Comisiei Naționale” se 

completează cu textul: „ , altele decât cele prevăzute la alin. (11),”; 

alineatul (5) se completează cu propoziția: „Prin derogare de la art.171 

alin.(4) din Codul administrativ, depunerea unei cereri de suspendare a executării 

unui act al Comisiei Naționale nu implică suspendarea de drept a efectelor 

actului contestat.”; 

alineatul (9) se completează cu propoziția: „Dacă instanța de judecată 

anulează în tot sau în parte actul administrativ individual de respingere a 

solicitării sau o eventuală decizie adoptată în procedura prealabilă și obligă 

Comisia Națională să reconsidere emiterea unui act administrativ individual, 

Comisia Națională aplică termenul prevăzut de actul normativ pentru examinarea 

unei asemenea solicitări din partea unui participant al procedurii administrative 

cu luarea în considerare a circumstanțelor de oportunitate noi.”; 

la alineatul (11), prima propoziție, cuvintele „Codul de procedură civilă” 

se substituie cu textul „Codul administrativ, care, prin derogare de la art.426 

alin.(3) din Codul de procedură civilă, se examinează în termen ce nu va depăși 

10 zile de la data depunerii recursului”, iar ultima propoziție se exclude. 

 

8. La articolul 25 alineatul (1), litera g) se completează cu textul: „ , emite 

dispoziții de efectuare a inspecției, analizei din oficiu, conform regulamentului 

propriu”.  

 

9. Articolul 27:  

la alineatul (1), litera a) se completează cu textul: „decât în cazurile și 

limitele prevăzute de prezenta lege și alte acte normative”; 

articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 

(11) Informațiile obținute în exercițiul funcțiunii pot fi divulgate sau 

furnizate în următoarele situații:  

a) cu acordul expres al persoanei la care se referă informațiile;  

b) când aceste informații urmează a fi publicate conform legislației;  

c) în cazul furnizării acestor informații într-o formă rezumată sau integrată 

care nu permite identificarea persoanei la care se referă informația, precum și în 

cazul exercitării atribuțiilor privind informarea publicului;  

d) în cadrul acordurilor de cooperare cu alte autorități publice sau din 

inițiativa Comisiei Naționale, în scopul exercitării atribuțiilor de supraveghere și 

control asupra respectării prevederilor legislației;  

e) la cererea instanțelor de judecată și/sau organelor de urmărire penală și 

altor autorități prevăzute de lege;  

f) la cererea autorităților sau altor organe de supraveghere similare din alte 

state, în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (3).” 
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10. Articolul 28 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:  

„(3) Membrilor Consiliului de Administrație ai Comisiei Naționale și 

personalului acesteia care execută sarcini de supraveghere și control le este 

interzisă participarea în calitate de martor/ expert/ specialist în cadrul 

procedurilor administrative ale altor autorități publice.” 
 

11. La articolul 29, după cuvântul „scris” se introduce textul „oferind 

acces direct și liber, în timp util, la informațiile inclusiv digitalizate, programele 

și aplicațiile, bazele de date”. 

 

Art. II. – Articolul 55 alineatul (8) din Legea nr. 407/2006 cu privire la 

asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 47–49, art. 213), cu 

modificările ulterioare, se completează cu cuvintele „în condițiile Legii 

nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare”. 
 

Art. III. – La articolul 139 alineatul (3) din Legea nr. 171/2012 privind 

piața de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, 

art. 665), cu modificările ulterioare, textul „Legii contenciosului administrativ 

nr.793-XIV din 10 februarie 2000” se substituie cu cuvintele „Codului  

administrativ și Legii nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței 

Financiare”. 
 

Art. IV. – Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320, art.466) se 

modifică după cum urmează: 
 

1. La articolul 44, alineatul (3) se completează cu următorul enunț: 

„Prevederile prezentului alineat nu se aplică în cazul procedurilor legate de 

instituirea sau menținerea redresării/ remedierii/ administrării speciale și/sau 

provizorii, de retragere a licenței/ autorizației pentru activitatea pe piața 

financiară nebancară și procedurilor legate de aplicarea măsurilor și 

instrumentelor necesare în cadrul acestora, de salvgardare și/sau în procesul de 

evaluare a acționarilor.” 
 

2.  La articolul 57, alineatul (2) se completează cu următorul enunț: 

„Prevederile prezentului alineat nu se aplică  în raport cu  domeniul  pieței 

financiare nebancare.” 
 

3. La articolul 83: 

alineatul (3) se completează cu următorul enunț: „Autoritatea publică va 

acorda acces parțial la dosar sau va furniza un rezumat neconfidențial al 

documentelor dosarului, dacă este posibil, fără a afecta integritatea dosarului și 

dacă accesul parțial sau rezumatul prezintă interes pentru participant, fapt ce va 
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fi confirmat de către solicitant prin mențiune și semnătură într-o fișă întocmită cu 

aplicarea corespunzătoare a prevederilor art.82 alin.(3).”; 

alineatul (5) se completează cu următorul enunț: „Despre accesul la dosar 

se întocmește o fișă cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art.82 alin.(3), 

care va fi semnată de participant.” 
 

4. La articolul 94, alineatul (2) va avea următorul cuprins:  

 „(2) Audierea poate fi făcută verbal, prin citarea participantului la sediul 

autorității publice conform art.86 și consemnarea audierii în proces-verbal sau în 

scris, prin schimb de înscrisuri dintre autoritatea publică și participant.” 
 

5.  La articolul 144, alineatul (6) se completează cu litera d) cu următorul 

cuprins:  

„d) actul retras este licența/autorizația/confirmarea persoanelor cu funcții 

de răspundere (administratorilor)/avizul prealabil pentru deținerea participației 

calificate pe piața financiară nebancară.” 
 

6. Articolul 214 se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:  

„(9) Până la soluționarea definitivă a cauzei, nu pot fi suspendate actele 

Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la suspendarea/retragerea 

licenței/ autorizației/ avizului, instituirea procedurii redresării/ remedierii/ 

administrării speciale și/sau provizorii entităților supravegheate de Comisia 

Națională a Pieței Financiare, inclusiv actele aferente măsurilor: de salvgardare; 

adoptate în procesul de evaluare și supraveghere a calității acționarilor și 

persoanelor cu funcții de conducere ale entităților supravegheate; privind 

sancțiunile aplicate participanților pieței financiare non-bancare; implementate 

de Comisia Națională a Pieței Financiare în cadrul procedurilor indicate, și/sau 

de administratorul special/provizoriu în cursul administrării speciale/provizorii. 

Executarea altor acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare poate fi 

suspendată de către instanța de judecată doar prin aplicarea mutatis mutandis a 

prevederilor  art.23 alin.(2)–(8) și (11) din Legea nr.192/1998 privind Comisia 

Națională a Pieței Financiare.” 
 

7.  La articolul 215: 

 alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) Prevederile art. 214 alin.(3)–(5), (7)–(9) se aplică corespunzător.”; 

articolul 215 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins: 

„(4) În cazurile ce vizează activitatea administrativă a Comisiei Naționale 

a Pieței Financiare, ordonanța provizorie poate fi solicitată doar odată cu sau 

după înaintarea unei acțiuni în contencios administrativ împotriva Comisiei 

Naționale a Pieței Financiare.” 
 

8. Articolul 222 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:  

lex:LPLP19981112192
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„(4) Prevederile art.83 alin.(3) și (5) se aplică mutatis mutandis de către 

instanța de judecată.” 
 

Art. V. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 

 

Președintele   Parlamentului  
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