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Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege  

pentru modificarea unor acte legislative 

----------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

 Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare Avizul la proiectul 

de lege pentru modificarea unor acte legislative. 

 

 

 

Prim-ministru      MAIA SANDU 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul finanţelor     Natalia Gavrilița 

 

Ministrul justiţiei      Olesea Stamate 
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     Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.  

 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative 

 

Guvernul a examinat repetat proiectul de lege pentru modificarea unor acte 

legislative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă nr. 417 din 21 noiembrie 

2018, de către un grup de deputați în Parlament și enunță că acesta nu poate fi 

susținut din următoarele considerente. 

1. Cu referire la amendamentele prevăzute la art. I pct. 3 al proiectului, în 

partea ce ține de completarea Legii nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a 

Moldovei cu prevederi de exceptare a acesteia de la aplicarea prevederilor 

legislației în domeniul reglementării activității de întreprinzător, comunicăm că 

acestea vor genera paralelisme și coliziuni în cadrul normativ existent.  Legea nr. 

235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de 

întreprinzător și Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de 

întreprinzător deja prevede exceptarea sectorului financiar bancar de la aplicarea 

prevederilor legilor prenotate, iar Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin 

autorizare a activității de întreprinzător conține anumite prevederi ce necesită a fi 

respectate în mod obligatoriu de către Banca Națională a Moldovei în calitatea sa 

de autoritate de licențiere. Totodată, remarcăm că completarea propusă nu 

corespunde scopului proiectului: de racordare a prevederilor legislației în vigoare 

la prevederile Legii nr. 202/2016 privind activitatea băncilor. 

2. În partea ce ține de propunerile de excludere a obligativității de aplicare 

a mașinilor de casă și control de către unitățile de schimb valutar, prevăzute la 

art. VI pct. 12 din proiect, comunicăm că acestea vor avea ca efect îngreunarea 

procesului de monitorizare și control a tranzacțiilor aferente operațiunilor de 

schimb valutar din partea Serviciului Fiscal de Stat. Totodată, luînd în 

considerație natura acestor tranzacții, remarcăm că propunerile de amendare 

prenotate vor genera deficiențe în asigurarea unei evidențe stricte a operațiunilor 

de schimb valutar atît în scopul perceperii obligațiilor fiscale, cît și în scopul 

eliminării anumitor riscuri de ordin financiar.  

3. În partea ce ține de completarea Legii nr. 308/2017 cu privire la 

prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului cu dreptul 

Băncii Naționale a Moldovei de aplicare a sancțiunilor pentru nerespectarea 

legislației de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, 

comunicăm că Ministerul Justiției a elaborat proiectul de lege privind procedura 

de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării 

terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor (număr unic 514/MJ/2019), 

acesta fiind în proces de avizare la momentul actual.  

 

Suplimentar, comunicăm că proiectul nu corespunde rigorilor de tehnică 

legislativă:  

1. De ordin general: 
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1.1. Potrivit art. 62 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative, accepțiunea termenului „modificarea” cuprinde și completarea actelor 

normative. Respectiv, nu este necesară utilizarea, în dispozițiile propriu-zise de 

modificare a articolelor proiectului, a cuvintelor „și completarea”, „și 

completările”, „și se completează”; 

1.2. În actele de modificare, cuvîntul „sintagma” se utilizează cu referire la 

un grup de două sau mai multe cuvinte între care există raporturi de subordonare, 

cuvîntul „textul” se folosește pentru individualizarea unor cuvinte și cifre, 

cuvinte și acronime, cuvinte și semne de punctuație, cifre și semne de punctuație, 

iar în celelalte cazuri, pentru formularea dispozițiilor de modificare se utilizează 

termenii „cuvîntul”/„cuvintele”, după caz, termenii „cifra”/„cifrele”. În acest 

sens se va revizui întregul proiect; 

1.3. Denumirile actelor legislative nu corespund cu prevederile art. 42 alin. 

(5) din Legea nr. 100/2017, ce prevede că „După adoptarea, aprobarea sau 

emiterea actului normativ, denumirea se completează cu un număr de ordine, ca 

element de identificare, la care se adaugă anul în care a fost adoptat, aprobat sau 

emis acesta”; 

1.4. În conformitate cu terminologia folosită în art. 42 și art. 51 alin. (2) 

din Legea nr. 100/2017, în actele de modificare se utilizează cuvintele 

„denumire” și „se completează” în loc de cuvintele „titlu” și „se introduc”. 
 

2. La art. I privind modificarea Legii nr.548/1995 cu privire la Banca 

Națională a Moldovei: 

2.1. În art. 36 alin. (4) lit. d) și art. 752 alin. (1) din Legea cu privire la 

Banca Națională a Moldovei se utilizează textul „Legii instituțiilor financiare nr. 

550-XIII din 21 iulie 1995”. Prin urmare, pct. 1, alineatul al patrulea, necesită a 

fi completat cu sintagma „la forma gramaticală corespunzătoare”; 

2.2. La pct. 13, redacția propusă pentru art. 46 nu asigură o expunere 

corectă atît din punct de vedere al limbajului juridic (de exclus cuvintele „în mod 

obligatoriu”), cît și al normelor limbii literare (de revizuit în partea ce ține de 

utilizarea cuvintelor „în aplicarea acesteia aferente cerințelor prudențiale”). 
 

3. La art. II privind modificarea Legii instituțiilor financiare nr. 550/1995, 

remarcăm că cap. I a fost abrogat prin Legea nr. 202/2017, deci nu mai poate fi 

modificat, or modificarea constă în schimbarea oficială a unor prevederi în 

vigoare, iar abrogarea are un caracter definitiv (a se vedea art. 62 alin. (1) și art. 

66 alin. (4) din Legea nr. 100/2017).  
 

4. La pct.3 din art. VI privind modificarea Legii nr.62/2008 privind 

reglementarea valutară: 

3.1. utilizarea cuvintelor „în partea introductivă” și „partea introductivă” 

nu este conformă cu normele de tehnică legislativă; 

3.2. la pct. 6 din normele de modificare se consideră a fi inutile cuvintele 

„din străinătate” (a se vedea accepțiunea termenului „bancă nerezidentă” în pct. 1 

al articolului dat). 
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5. La pct. 18 al art. XI privind modificarea Legii nr. 232/2016 privind 

redresarea și rezoluția băncilor, modificarea art. 180 lit. c) și art. 217 lit. b) nu 

corespunde uzanțelor normative, fiind necesară substituirea textului „de nivelul 

2” cu textul „de nivelul 1 suplimentar sau de nivelul 2”. 
 

6. La art. XII privind modificarea Legii nr.234/2016 cu privire la 

Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, în sintagma ce vizează izvorul 

publicării Legii nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor 

mobiliare necesită a fi exclus textul „din 04.10.2016”. 
 

7. La art. XIII privind modificarea Legii nr. 202/2017 privind activitatea 

băncilor:  

7.1. din dispoziția propriu-zisă de modificare este necesar de a exclude 

data intrării în vigoare a acestei legi; 

7.2. la pct. 8 privind modificarea art. 148 „Dispoziţii tranzitorii”, 

semnalăm că, redacția propusă pentru primul alineat („Conform termenelor 

prevăzute în actele normative emise în aplicarea prezentei legi:”) nu poate fi 

acceptată, întrucît alin. (2) reglementează acțiunile ce trebuiau realizate de către 

bănci și Banca Națională a Moldovei în termen de 5 luni de la data intrării în 

vigoare a Legii        nr. 202/2017 (de la 01.01.2018). Astfel, modificarea acestei 

norme urma să fie efectuată pînă la ajungerea la termen;  

7.3. la pct. 10, completarea art. 149 alin. (3) cu textul „și aprobarea de 

către Banca Națională a Moldovei a actelor normative de aplicare a prezentei 

legi” este inutilă, deoarece nu aduce o soluție juridică nouă. Din redacția în 

vigoare se subînțelege că abrogarea se va face prin actele Băncii Naționale a 

Moldovei, emise în temeiul Legii privind activitatea băncilor nr. 202/2017.   
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