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Nr. 23 / 9 septembrie 2011 
 
 
Stimate Domnule Președinte, 
 
Din numele Asociaţiei Patronale “Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare „AmCham”) venim 
să Vă asigurăm de înaltele noastre consideraţiuni. 
 
Prin prezenta scrisoare, dorim să revenim la scrisoarea din 21 iulie 2011 (în Anexă) prin care AmCham exprimă 
opinia privind proiectul1 de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea instituţiilor 
financiare, Legea cu privire la notariat, Legea cu privire la ipotecă etc.), în continuare „proiect”. 
 
În urma adresării acestei scrisori, AmCham a avut o întrevedere oficială cu Guvernatorul Băncii Naţionale a 
Moldovei – dl Dorin Drăguţanu, pentru a afla din prima sursă poziţia Băncii Naţionale a Moldovei privind 
aplicabilitatea actelor notariale investite cu formulă executorie asupra sectorului financiar nebancar.  
 
Totodată, ghidîndu-ne de art. 1, alin. (1) al Legii nr. 192/12.11.98 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare 
(CNPF), precum şi luînd în consideraţie faptul că proiectul de lege propune aplicarea actelor notariale investite 
cu formulă executorie doar pentru băncile comerciale (şi nu pentru toţi participanţii profesionişti ai pieţei 
financiare), am dori să cunoaştem poziţia oficială a CNPF în acest sens, în mod special prin prisma 
următoarelor întrebări: 
 

i. Dacă CNPF este conceptual de acord cu argumentele AmCham expuse în scrisoarea din 21 iulie 2011, 
privind aplicarea actelor notariale investite cu formulă executorie tuturor creditorilor ipotecari, inclusiv 
companiilor de microfinanţare / leasing, similar modului propus pentru băncile comerciale din Moldova? 
 

ii. Dacă CNPF consideră că există o legătură directă, dar şi necesară între supravegherea rigidă a 
sectorului financiar bancar / nebancar şi posibilitatea utilizării actelor notariale investite cu formulă 
executorie ca mecanism de executare a dreptului de ipotecă de către creditorii ipotecari? 

 
Credem că opinia CNPF în situaţia creată ne va oferi posibilitatea să modelăm discuţiile noastre ulterioare cu 
reprezentanţii autorităţilor care au participat nemijlocit la elaborarea proiectului de lege.  
 
În aşteptarea răspunsului, precum şi în speranţa unei colaborări fructuoase şi pe viitor, primiţi asigurările înaltei 
noastre consideraţiuni. 
 
Cu un deosebit respect, 
 
Mila Malairău  
 
 
 
Director executiv al Asociaţiei Patronale   
“Camera de Comerţ Americană din Moldova”   
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Chișinău, MD 2004 
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1 Publicat pe site-ul Ministerului Economiei, în rubrica “Transparenţa în procesul decizional” 


