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Stimați membri ai Consiliului de administrație CNPF, 
 
În numele Asociaţiei Patronale "Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare ”AmCham”) Vă 
mulţumim pentru oportunitatea oferită de a ne aduce contribuţia la examinarea proiectului de lege privind 
Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare „proiect de Lege”) şi de a propune sugestii de 
perfecţionare a acestuia. 
 
Putem constata că timp de aproape un an am avut o colaborare constructivă cu CNPF la o serie de 
proiecte și inițiative (spre exemplu: proiect de lege privind fondurile de pensii facultative, proiect de lege cu 
privire la organizațiile de microfinanțare, proiect de lege cu privire la organizațiile financiare nebancare, 
proiect de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (aspecte legate de executarea 
notarială a gajului), proiect de modificare a Codului Fiscal în partea ce ține de deducerea provizioanelor 
create de companiile de leasing etc.). Urmînd această tendință, ne propunem continuarea acestui dialog 
constructiv și prin intermediul acestei scrisori. 
 
Proiectul de lege a fost analizat în cadrul Comitetului AmCham pe Servicii Financiare de către companiile 
membre ale acestuia, precum şi de către alte companii active pe piața microfinanțării și leasingului. La 
avizarea proiectului au participat reprezentanții companiilor precum Corporația de Finanțare Rurală, Credit 
Rapid, Microinvest, Prime Capital, BT Leasing, Express Leasing, MAIB Leasing, Total Leasing, Raiffeisen 
Leasing, precum şi unele bănci comerciale. 
 
Menționăm că Comitetului AmCham pe Servicii Financiare este menit să reprezinte instituțiile financiare 
bancare și nebancare și să asigure un dialog eficient cu instituțiile publice, astfel contribuind la dezvoltarea 
pieții financiare a Republicii Moldova. Luînd în considerație componența companiilor participante care  
reprezinta atăt o cotă de piață majoritară, căt și diverse arii de creditare nebancară, credem că avizul de 
mai jos reprezintă o viziune a sectorului de microfinanțare / leasing vis-a-vis de acest proiect de lege  
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important. Prin exprimarea poziției, membrii Comitetului AmCham pe Servicii Financiare speră la 
îmbunătățirea proiectului precum și la susținerea de către CNPF a sugestiilor adresate, astfel încît să fie 
creat cadrul de reglementare eficient, stabil şi armonizat cu cele mai bune practici internaţionale, care să-și 
asigure stabilitatea şi dezvoltarea durabilă a sectorului financiar nebancar. 
 
Luînd în considerație structura Comitetului, vom atrage atenția preponderent asupra literelor k), g) și j) din 
alin (2) art (45) al proiectului de lege, aspecte ce vizează impunerea taxei de supraveghere organizațiilor 
financiare nebancare, precum și fondurilor de pensii facultative. 
 
Astfel, Vă prezentăm Avizul  nostru propriu-zis anexat la prezenta scrisoare. 
 
În baza tuturor argumentelor prezentate în Anexă, propunem ca: 
 

� Să fie corelate lit. j) și lit k), atît între ele, cît şi în raport cu alte taxe şi plăţi stabilite de art.45 alin.(2) 
 

� Să fie exclusă orice taxare a organizațiilor de microfinanțare și celor de leasing 
 

� Pentru fondurile de pensii facultative și companiile de asigurări – să fie analizată practica regională 
dar și să fie efectuată analiza impactului de reglementare, astfel încît taxa de supraveghere să 
corespundă celor mai bune practice regionale și a necesităților pieței. 

 
� Lit k) să fie revăzută și reformulată, astfel încît să exemplifice pentru fiecare sector de 

supraveghere taxe concrete, așa cum la moment prevede Legea nr. 192/1998, totodată să fie cert 
indicat că nu se aplică organizațiilor de microfinanțare și companiilor de leasing 

 
� Odată cu exemplificarea subiecților impunerii, să fie clarificat obiectul impunerii și sursa de plată a 

taxei 
 

� Pentru fiecare subiect nou al impunerii să fie efectuată analiza impactului de reglementare, cu 
evidențierea beneficiilor / efectelor adverse. 
 

� Pentru fiecare subiect al impunerii să fie creat mecanism de monitorizare a eficienței utilizării 
banilor de către CNPF 

 
Adiţional, rugăm respectuos aprobarea de către Dumneavoastră a organizării unei întrevederi cu 
reprezentanții Comitetului AmCham pe Servicii Financiare în cadrul căreia ar fi discutate aspectele 
abordate în această adresare. 
 
În aşteptarea răspunsului, precum şi în speranţa unei colaborări fructuoase şi pe viitor, primiţi asigurările 
înaltei noastre consideraţiuni. 
 
Vă mulţumim pentru colaborare şi Vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi pentru orice informaţii adiţionale. 
 
Cu deosebit respect, 
 
Mila Malairău 
 
 
 
Director executiv al Asociaţiei Patronale   
“Camera de Comerţ Americană din Moldova”   
bd. Ștefan cel Mare, 202 
Clădirea Kentford, 
Chișinău, MD 2004 
 
Tel: +373 22 211 781      
Fax: +373 22 211 782      
www.amcham.md 
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Anexa 

 
 

COMENTARII ŞI RECOMANDĂRI 
la proiectul de lege privind Comisia Na ţional ă a Pieţei Financiare 

(i.e. art 45 alin (2) – Veniturile CNPF) 
 
 
Conform proiectului de lege care este publicat pe site-ul CNPF, art 45 prevede următoarele: 
 
 „Articolul 45. Veniturile Comisiei Naţionale  

(1) Veniturile Comisiei Naţionale se constituie din următoarele surse: 
a) taxe şi plăţi regulatorii  prevăzute la alin.(2) şi de legislaţia în domeniile indicate la art.10 alin.(1) 

- și anume în domeniile: 
� asigurărilor; 
� activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut; 
� activit ăţii fondurilor de pensii facultative; 
� pieţei [de capital/valorilor mobiliare]; 
� funcţionării birourilor istoriilor de credit; 
� activit ăţii organiza ţiilor financiare nebancare; 
�  activităţii caselor de amanet. 

b) granturi şi asistenţă, inclusiv din partea organizaţiilor şi instituţiilor străine şi internaţionale; 
c) activităţi de editură, inclusiv editarea publicaţiilor periodice ale Comisiei Naţionale; 
d) activități de instruire a specialiștilor în domeniul asigurărilor și fondurilor de pensii facultative, 

specialiştilor în domeniul pieței de capital și  specialiștilor asociațiilor de economii și împrumut, precum şi 
altor persoane care, conform legii, trebuie să deţină certificate de calificare pe piaţa financiară nebancară 

e) alte surse prevăzute de lege. 
(2)  Comisia Na ţional ă percepe urm ătoarele taxe şi pl ăţi regulatorii:  
a) taxe pentru eliberarea licenţelor, autorizaţiilor şi aprobărilor, pentru reperfectarea licenţelor, 

eliberarea duplicatelor sau copiilor licenţelor, în mărimea prevăzută de lege sau stabilit ă în bugetul 
Comisiei Na ţionale;   

b) taxe în mărime de pîn ă la 0,5 la sut ă din suma emisiunii valorilor mobiliare, cu excepţia emisiunii 
valorilor mobiliare efectuate în scopul consolidării, fracţionării sau convertirii valorilor mobiliare emise 
anterior şi emisiunii obligaţiunilor, pentru care se percepe taxă în mărime de pîn ă la 0,1 la sută din suma 
emisiunii;  

c) taxe din tranzacţiile de vînzare-cumpărare efectuate pe piaţa bursieră:  
- în mărime de pîn ă la 0,1 la sut ă din valoarea tranzacţiilor înregistrate în regimul pieţei interactive;  
- în mărime de pîn ă la 0,3 la sut ă din valoarea tranzacţiilor înregistrate în regimul pieţei directe;  
d) taxe în mărime de pîn ă la 1,0 la sut ă din valoarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare a valorilor 

mobiliare, efectuate pe piaţa extrabursieră;  
e) taxe în mărime de pîn ă la 1,0 la sut ă din valoarea tranzacţiilor civile cu valori mobiliare, altele 

decît cele specificate la lit.c) şi d);  
f) plăți pentru aprobarea prospectului ofertelor publice şi ofertelor de preluare, în mărime de pîn ă la 

3600 de lei; 
g) taxe pentru aprobarea transferului de portofoliu al asigurătorului şi transferului de active a 

fondului de pensii facultative , în mărime de pîn ă la 1,0 la sut ă din valoarea transferului;  
h) plăți pentru atestarea specialiştilor în conformitate cu art.13 alin.(6) şi taxa pentru eliberarea 

certificatelor de calificare, în mărimile aprobate în bugetul  Comisiei Na ţionale ;  
i) plăți pentru  participarea la seminare în domeniul pieții financiar nebancare, în mărime de pîn ă la 

500 lei pentru o persoană; 
j) plăţi pentru serviciile de supraveghere  pruden țială bazată pe gradul de risc, achitate 

anual, în m ărime de pîn ă la 0,1 la sut ă din valoarea capitalului propriu al persoanelor li cen țiate;  
k)  plăţi regulatorii de func ţionare şi supraveghere achitate anual de c ătre entit ăţile 

supravegheate, în m ărime de pîn ă la 1,0 la sut ă din valoarea serviciilor financiare-nebancare 
acordate;  

l)   alte taxe şi plăţi stabilite prin lege. 
(3)  Cuantumul taxelor şi pl ăţilor, în limitele indicate la alin.(2), se stabile şte în anexa la 

bugetul anual al Comisiei Na ţionale .  
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(4) Taxele şi plăţile se transfer ă în bugetul Comisiei Na ţionale în modul şi termenele stabilite 
în actele normative ale Comisiei Na ţionale. Transferul incomplet sau întîrziat este pas ibil de 
aplicarea unei penalit ăţi în m ărime de 0,1 la sut ă din suma restant ă, pentru fiecare zi de întîrziere.” 
 
Spre deosebire de taxe / plăți stabilite în baza art 6 al Legii cu privire la CNPF, redacția actuală a art 45 alin 
(2) introduce neargumentat lit k)  prin care se vor impune plăţi anuale de către entităţile supravegheate în 
mărime de pînă la 1,0 la sută din valoarea serviciilor financiare-nebancare acordate. 
 
Introducerea acestui concept nou va avea efect negativ direct asupra tuturor entităţilor şi sectoarelor 
supravegheate de CNPF, implicit asupra pieţei valorilor mobiliare, sectoarelor de microfinanțare, leasing, de 
economii şi împrumut, sectorului fondurilor de pensii facultative și asigurări etc. Impunerea acestei taxe va 
descuraja dezvoltarea acestor sectoare, va duce la scumpirea serviciilor financiare, precum și va periclita 
stabilitatea și dezvoltarea durabilă a pieței financiare nebancare. Cele menţionate sunt deosebit de 
relevante în privinţa industriilor financiare în devenire, aşa cum este sectorul de microfinanţare şi leasing, 
sectorul organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi sectorul fondurilor de pensii facultative. 
Orice plăţi şi taxe impuse acestor entităţi, mai ales în mărimea propusă de art.45 alin.2 lit.k)  (pînă la 1,0 la 
sută din valoarea serviciilor), vor reduce esenţial şansa apariţiei acestora în Republica Moldova. 
 
În baza tuturor argumentelor de mai jos, considerăm că introducerea plăţilor stabilite de lit.k), dar în egală 
măsură şi a altor taxe şi plăţi stabilite de art.45, este neargumentată și netransparentă. Astfel, recomandăm 
revizuirea art.45 în cadrul procesului de consultări publice cu participarea nemijlocită a tuturor sectoarelor 
supravegheate de CNPF. 
 
În continuare V ă prezent ăm argumente în favoarea propunerii noastre: 
 

1. Respectarea procesului legislativ (inclusiv în p artea analizei impactului de reglementare) 
 
Proiectul iniţial al legii noi privind CNPF, aşa cum a fost expus pentru consultări publice, nu  conţinea vreo 
plată regulatorie nouă faţă de cele existente în prezent în art. 6 al Legii nr.192/1998 privind CNPF. În 
varianta actuală nota informativă (și respectiv analiza impactului de reglementare) nu evidențiează 
elemente noi (și anume lit k)), precum și efectul lor social și economic. 
 
Menționăm că conform principiilor procesului legislativ, introducerea unor plăţi noi trebuie precedată de o 
analiză de oportunitate ex-ante (inclusiv o analiză ex-ante a impactului de reglementare, conform 
Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de 
reglementare, care să estimeze costurile şi beneficiile anticipate), după care proiectul să fie supus 
consultărilor publice. În caz contrar, se încalcă Legea nr.780/2001 privind actele legislative.  
 
Menționăm că art 20 al Legii nr.780/2001 prevede fundamentarea proiectului de act legislativ după cum 
urmează: 
„Art 20 Fundamentarea proiectului de act legislativ  
Concomitent cu elaborarea proiectului de act legislativ, grupul de lucru întocmeşte o notă informativă care 
include:  

a) condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, inclusiv necesitatea armonizării actului legislativ cu 
reglementările legislaţiei comunitare, finalit ăţile urm ărite prin implementarea noilor reglement ări ;  

b) principalele prevederi, locul actului în sistemul legislaţiei, eviden ţierea elementelor noi, efectul 
social, economic şi de alt ă natur ă al realiz ării lui;  

c) referinţele la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii 
proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză; 

d) fundamentarea economico-financiar ă în cazul în care realizarea noilor reglement ări 
necesit ă cheltuieli financiare şi de alt ă natur ă; 

e) actul de analiz ă a impactului de reglementare, în cazul în care act ul legislativ 
reglementeaz ă activitatea de întreprinz ător.  Analiza impactului de reglementare reprezint ă 
argumentarea, în baza evalu ării costurilor şi beneficiilor, a necesit ăţii adopt ării actului normativ şi 
analiza de impact al acestuia asupra activit ăţii de întreprinz ător, inclusiv asigurarea respect ării 
drepturilor şi intereselor întreprinz ătorilor şi ale statului.” 
 
Constatăm că din conținutul notei informative al proiectului de lege nu se observă în nici un fel 
argumentarea includerii respectivei plăți regulatorii. Nota informativă, în privința acestui aspect, nu 
corelează cu însăși proiectul de lege, prezentîndu-se o informație eronată, cităm: ”La capitolul finanţare a 
Comisiei Naţionale, Legea nouă preia modelul existent în prezent (finanţare autonomă, din contul taxelor şi 
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plăţilor prevăzute de lege), în lege fiind prevăzut doar cuantumul maxim al acestor taxe şi plăţi.” Contrar 
acestor afirmații, în proiectul de lege se regăsește art.45 alin.(2) lit k). 
 
 

2. Respectarea principiului cost / beneficiu în pro cesul legislativ, precum și delimitarea 
tipurilor de supraveghere (pruden țială / nepruden țială) 

 
Orice schimbare a cadrului legislativ, îndeosebi cînd se elaborează o lege nouă, presupune 
fundamentarea propunerilor, bazîndu-se pe situația de fapt. 
 
Reieșind din prevederile art.4 „Noțiuni” al proiectului de lege, entitatea supravegheată care nu este 
persoană licențiată se consideră a fi entitate  monitorizată. În același timp, monitorizarea presupune o 
formă a supravegherii care nu include supraveherea prudenţială şi se aplică numai entităţilor monitorizate. 
 
În această ordine de idei menţionăm că art 45 alin (2) lit k) al proiectului de lege este dual şi non-
consecutiv. Prin introducerea lit k) se propune o imiхtiune nefondată a statului în activitatea de 
întreprinzător a organizațiilor de microfinanțare și celor de leasing, întrucît acestea sînt organizaţii 
financiare nedepozitare. Ele riscă numai cu mijloacele proprii şi, spre deosebire de instituţiile financiare 
depozitare, nu prezintă pericol pentru stabilitatea sectorului financiar. Aceste organizații nu au obligaţia de 
a proteja depunerile, deoarece aceste depuneri nu există. 
 
În aceste condiții rolul CNPF în supravegherea acestor jucători este simbolic în comparație cu organizațiile 
depozitare sau alte organizații care necesită supraveghere prudențială.  
 
Astfel nu este deloc justificat ca entităţile monitorizate care nu sunt supuse supravegherii prudenţiale (cum 
ar fi organizații de microfinanțare / de leasing) să plătească plăți pentru supraveghere, spre deosebire de 
persoanele licenţiate (supuse supravegherii prudenţiale) care necesită resurse de supraveghere mult mai 
mari. 
 
În caz contrar, este compromisă ideea introducerii reglementării şi supravegherii activităţii de leasing şi 
activității de microfinanțare prin promovarea proiectului de lege cu privire la organizațiile financiare 
nebancare. În aceste condiții este încălcat principiul echitabilităţii (proporţionalităţii) în raporturile dintre stat 
şi întreprinzător, prevăzut de art 15 al Legii nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a 
activităţii de întreprinzător. 
 
Adițional, constatăm doar declarative mențiunile indicate în nota informativă a proiectului prin care se 
urmărește stabilirea unui echilibru adecvat pentru asigurarea libertăţii activităţii de întreprinzător, egalităţii 
în faţa legii şi altor drepturi constituţionale ale participanţilor pieţei.   
 
Sumarizînd cele de mai sus, credem că organizațiile de microfinanțare și organizațiile de leasing, fiind 
societăţi nedepozitare pentru care se cere o monitorizare simbolică, nu trebuie să plătească taxe pentru 
supraveghere. 

 
 
3. Crearea condi țiilor inechitabile și, prin urmare, a concuren ței neloiale 

 
Ca efect prevederile art 45 alin (2) lit k) propun crearea condițiilor de concurență neloială pe piața 
financiară nebancară (i.e. pentru organizațiile de microfinanțare și cele de leasing) în raport cu piața 
financiară bancară. 
 
Normele propuse vor pune organizațiile de microfinanțare și cele de leasing în condiţii de discriminare faţă 
de instituţii depozitare - băncile comerciale, asociaţii de economii şi împrumut etc. Neavînd dreptul de a 
atrage depozite (resurse relativ ieftine) şi posibilitatea de a diversifica activitatea sa, dar avînd „plăți pentru 
supraveghere” organizațiile de microfinanțare și cele de leasing vor fi puse în fața unei concurențe neloiale. 
 
Un moment cheie în cazul dat este faptul că băncile comerciale supravegheate de BNM nu plătesc taxe de 
supraveghere. Este și mai important faptul că lipsa plăților de supraveghere este exercitată pe fundalul unei 
supravegheri rigide din partea BNM. 
 
Constatăm că organizațiile de microfinanţare / de leasing în fond desfășoară aceeași activitate - 
„Intermediere financiară / monetară”, care se caracterizează prin obţinerea şi redistribuirea mijloacelor 
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financiare, precum și asigurarea resurselor financiare sectorului real al economiei cu asumarea anumitor 
riscuri, urmărind scopul de a obţine avantajele economice în final. 
 
Astfel, necesitatea amendării art 45 alin (2) lit k) este condiţionată de: 
 

� Neadmiterea creării condiţiilor neechitabile de activitate, dar şi condițiilor de concurenţă neloială, în 
special pentru companiile de microfinanţare / leasing pe de o parte şi băncile comerciale pe de altă 
parte. 
 

� Diminuarea atractivităţii creditării prin companiile de microfinanţare / leasing şi, ca urmare, 
defavorizarea dezvoltării acestui segment. 

 
Prin urmare, considerăm că se cere astfel o aplicare unitară a legislaţiei pe domeniile respective, cu scopul 
de a evita defavorizarea organizațiilor financiare nebancare. 
 
Menționăm că asigurarea concurenţei loiale şi condiţiilor echitabile rezultă, între altele, din următoarele 
norme: 
 

� Conform art. 9 alin.(3) din Constituţie, piaţa, libera iniţiativă economică, concurenţa loială sînt 
factorii de bază ai economiei, iar conform art.126 alin.(2) lit.b) din Constituţie, statul trebuie să 
asigure libertatea comerţului şi activităţii de întreprinzător, protecţia concurenţei loiale, crearea 
unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie. 

 
� Conform art.6 alin.(2) al Legii nr.81 din 18.03.2004 cu privire la investiţiile în activitatea de 

întreprinzător, investitorilor li se acordă condiţii echitabile şi egale de activitate, care exclud 
aplicarea de măsuri discriminatorii ce ar putea împiedica dirijarea, operarea, întreţinerea, folosirea, 
fructificarea, achiziţionarea, extinderea sau dispunerea investiţiilor. 

 
� Art. 8 al Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845 din 03.01.1992 stabileşte obligaţia 

statului de a crea tuturor întreprinderilor condiţii juridice şi economice egale de gospodărire, de a 
garanta respectarea drepturilor şi intereselor lor legitime şi de a contribui la dezvoltarea 
concurenţei libere. 

 
 

4. Scumpirea serviciilor financiare oferite de orga niza țiile de microfinan țare / de leasing și, 
prin urmare, cre şterea poverii asupra consumatorului final a acestor  servicii 

 
Un alt argument care ar justifica excluderea prevederii supuse criticii, este faptul că plățile regulatorii 
incluse se vor răsfrînge direct asupra clienților entităţilor supravegheate. Aplicarea unor noi plăţi va avea 
ca efect inevitabil creşterea cheltuielilor pe care le vor suporta consumatorii de servicii financiare şi 
scăderea rentabilităţii investiţiilor financiare intermediate de entităţile supravegheate. Drept rezultat există 
un risc iminent ca numărul clienţilor entităţilor supravegheate să scadă, cu toate consecinţele de rigoare 
(diminuarea activităţii entităţilor supravegheate, diminuarea volumelor pieţei pentru toate segmentele 
supravegheate, aprofundarea nivelului de subdezvoltare pentru piaţa nebancară etc.).  
 
Scumpirea serviciilor financiare va fi resimţită în mod speciale de clienţii organizaţiilor de microfinanţare / 
de leasing, avîndu-se în vedere, că pînă în prezent, faţă de aceste entităţi nu se aplicau taxe şi plăţi în 
sensul art.45. 
 
Prin prevederea propusă de art.45 alin.2 lit.k) de fapt sînt compromise norme stabilite de Legea 
nr.424/2004 privind revizuirea și optimizarea activității de întreprinzător, stabilindu-se bariere în activitatea 
de antreprenoriat a organizațiilor de microfinanțare / organizațiilor de leasing. Astfel, considerăm că la 
introducerea plății regulatorii, proiectul legii CNPF urma a fi armonizat cu reglementările Legii privind 
revizuirea și optimizarea activității de întreprinzător.  
 
În acest sens, potrivit art.2 al legii nominalizate, principiile de bază a revizuirii și optimizării cadrului 
normativ  de reglementare a activității de întreprinzător sînt: 
 d) finanţarea ministerelor, departamentelor, autorităţilor administraţiei publice locale, altor autorităţi 
administrative, precum şi inspectoratelor, agenţiilor, serviciilor şi altor instituţii aferente şi/sau subordonate 
cu funcţii de reglementare, control şi inspecţie de stat (în continuare - autorităţi ale administraţiei publice ) 
de la buget, cu excepţia cazurilor reglementate de lege; 
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e) delimitarea funcţiilor de reglementare, control şi inspecţie de stat ale autorităţilor administraţiei publice 
de funcţiile de prestare a serviciilor de evaluare a conformităţii şi altor servicii prestate contra plată; 
 
Constituția Republicii Moldova în art.58 stabilește obligația cetățenilor să contribuie prin impozite şi prin 
taxe la cheltuielile publice. Tot în acest articol se prevede că sistemul legal de impuneri trebuie să asigure 
aşezarea justă a sarcinilor fiscale. Astfel, norma constituțională impune obligația financiară a cetățeanului 
față de stat doar în cazul existenței unei justificări certe și doar pentru acoperirea unor cheltuieli publice 
strict necesare și justificate. 
 
Din normele prevăzute în art.3 al Legii nr.59/2005 cu privire la leasing rezultă cert că orice cheltuieli ale 
companiei de leasing, aferente achiziţionării, livrării şi punerii în funcţiune a bunului în corespundere cu 
contractul de leasing, se includ în valoarea de intrare a bunului transmis în leasing, și deci, se achită de 
către locatar, adică de către consumatorul final. Aceeași abordare este valabilă pentru organizațiile de 
microfinanțare, pentru fondurile facultative de pensii și alte organizații. 
 
Prin urmare, orice plăți care vor fi impuse prin legea privind CNPF în final vor fi achitate de cetățenii care 
procură serviciile acestora, fie direct, fie prin intermediul întreprinderilor pe care ei le fondează. Deoarece 
proiectul de lege propus nu justifică aceste „taxe de supraveghere” ca cheltuieli publice obligatorii cu titlu 
gratuit și strict necesare, poate fi pusă intrebarea privind necesitatea acestor norme. 
 
Pentru moment, când promovarea proiectului de lege cu privire la organizațiile financiare nebancare abia 
se discută, cănd riscurile pentru societate generate de organizațiile de microfinanțare / de leasing sunt 
minime, iar perfecționarea legislației în acest domeniu ține mai mult de crearea condițiilor pentru obținerea 
statisticii despre sector, ținerea registrului companiilor existente și altor măsuri ce ar facilita schimb de 
informații – introducerea unor astfel de plăți pentru supravegherea organizațiilor financiare nebancare este 
nejustificată. 
 
Reiterăm faptul că la moment sectorul de leasing nu este supravegheat și reglementat de nicio autoritate. 
La moment abia se discută oportunitatea introducerii supravegherii activităţii de leasing. În aceste condiții 
este foarte chestionabil faptul dacă aceasta va fi eficientă. 
 

5. Impactul asupra pie ţei valorilor mobiliare 
 
Aplicarea regimului de plăţi şi taxe, stabilit de art.45 alin.(2), va afecta în mod special piaţa valorilor 
mobiliare. Alături de plăţile aplicate în raport cu majoritatea entităţilor supravegheate de CNPF, implicit 
noile plăţi prevăzute de art.45 alin.(2) lit.j) şi k), sunt menţinute taxele pentru operaţiunile cu valori 
mobiliare. Este evident, că toate taxele şi plăţile aplicate în temeiul proiectului Legii, vor fi puse, direct sau 
indirect, pe umerii investitorilor în valori mobiliare. Ca să înţelegem efectul pe care creează regimul de plăţi 
şi taxe stabilit de art.45 alin.(2) vom aduce ca exemplu situaţia unui fond de investiţii/companii 
investiţionale (aplicabilă fondurilor de pensii facultative). Astfel, clientul (acţionarul/investitorul) unui fond de 
investiţii / de pensii faculative urmează să acopere următoarele taxe şi plăţi: 

1) 0,5% din valoarea emisiunilor ce formează capitalul social al fondului; 
2) 0,1% din capitalul propriu pentru servicii de supraveghere prudenţială; 
3) 1% din valoarea serviciilor financiare ca plată regulatorie; 
4) de la 0,1% pînă la 1% din valoarea trazacţiei cu valori mobiliare. 

 
Astfel, în cadrul unei investiţii prin intermediul fondului, un investitor va trebuie să aloce peste 2% din 
mijloacele investiţionale ca cheltuieli pentru acoperirea taxelor şi plăţilor stabilit de art.45 alin.(2). În acelaşi 
timp, aceste taxe şi plăţi nu sunt exclusive, deoarece orice operaţiune cu valori mobiliare implică în mod 
obligatoriu participarea a diferiţi intermediari finanicari, care vor genera costuri suplimentare achitate de 
investitor, precum ar fi comisioanele încasate de fond, comisionul brokerului, plăţile pentru bursă şi 
depozitar central şi plăţile registratorilor. Cheltuielile achitate pentru serviciile intermediarilor pot fi, în 
dependenţă de volumul operaţiuni, de la 1% pînă la 10% şi mai mult. 
 
Ca urmare, efectuarea unei investiţii pe piaţa valorilor mobiliare va fi nu doar neprofitabilă, ci generatoare 
de pierderi. În aceste condiţii, vor fi excluse precondiţii pentru crearea unei pieţe active şi lichide a valorilor 
mobiliare, menţinîndu-se starea actuală a lucrurilor, în care majoritatea tranzacţiilor cu valori mobiliare sunt 
efectuate pentru obţinerii, distribuirii şi redistribuirii participaţiilor ce permit implicarea în procesul de 
administrare a emitentului. 
 

6. Practica regional ă 



Comentarii și recomandări a Camerei de Comerț Americană din Moldova                                                          
la proiectul de Lege privind CNPF 

 

8 

 
Cu regret constatăm că nota informativă nu face referință la țările din regiune care aplică practica similară 
de percepere a „taxei de supraveghere”. 
 
Informațiile pe care am reușit să obținem denotă faptul că următoarele țări nu percep taxe de 
supraveghere pentru companiile de leasing și organizațiile de microfinanțare: 

� Ucraina – făra taxe 
� Belarus – făra taxe 
� Rusia – făra taxe 
� România – făra taxe 
� Bulgaria – făra taxe 

 
Considerăm că practica țărilor din regiunea Europei Cetrale este cea mai relevantă pentru Moldova, dat 
fiind etapa de dezvoltare a sectorului și conjunctura pieței financiare nebancare. 
 
În opinia noastră luarea în considerație a practicii regionale trebuie privită prin prisma următoarelor 
aspecte: 

� Dacă comparăm organizații financiare depozitare cu cele nedepozitare 
� Dacă există interconexiunea strănsă între sectorul financiar nebancar și cel bancar 
� Nivelul de dezvoltare a pieței și nivelul de dezvoltare a calității supravegherii din partea 

regulatorului, bazat pe riscurile sistemice a sectorului 
 
În condițiile Republicii Moldova nici un factor menționat mai sus nu poate fi prezentat drept argument 
pentru introducerea „taxei de supraveghere”. 
 
 

7. Program de activitate a Guvernului 2011- 2014 
 
Programul de activitate a Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare 2011-2014” 
prevede următoarele principii care urmează a fi aplicate de instituțiile publice: 

� gestiunea calitativă și transparentă a finanțelor publice; 
� reducerea poverii fiscale și simplificarea sistemului de impozite și taxe; 
� politicile financiare trebuie să stimuleze, încurajeze și susțină eforturile agenților economici într-o 

piață competitivă; 
� reducerea presiunii fiscale asupra economiei și agenților economici. 

 
Obiectivul de guvernare în partea politicilor economice și financiare prevede asigurarea condiţiilor şi 
accesului la resurse creditare pentru dezvoltarea mediului de afaceri. Un alt obiectiv ține de politica 
bugetar-fiscală şi gestionarea finanţelor publice. Potrivit acestuia, urmează să fie implementată „Ghilotina 
3” care prevede evaluarea şi reducerea continuă a veniturilor quasifiscale la buget, provenite din prestarea 
serviciilor contra plată de către instituţiile publice. 
 
Este evident că impunerea nejustificată a unor taxe și plăți în favoarea unei instituții publice de către o 
anumită categorie de agenți economici care activează pe un anumit segment de piață, contravine 
principiilor enumerate mai sus. 
 
 

8. Lipsa de previzibilitate a cheltuielilor și lipsa transparen ței în stabilirea „taxei de 
supraveghere” 

 
Se creează o situație paradoxală pentru jucătorii pieței, pentru că obiectul impunerii reprezintă „cifra de 
afaceri” sau „valoarea serviciilor acordate” sau altă bază impozabilă similară. În practică, acest mecanism 
nu încurajează dezvoltarea sectorului, pentru că cu cît mai mult crește cifra de afaceri a companiei, cu atît 
mai mare trebuie să fie defalcare la bugetul CNPF pentru „serviciile de supraveghere”. În același timp, 
odată cu creșterea cifrei de afaceri - nu crește și valoarea „serviciilor prestate de CNPF”. Astfel, grație unei 
taxe ad-valorem, agentul economic este descurajat să dezvolte compania. 
 
Este chestionabil și faptul pentru ce plătește agentul economic. Care este statutul juridic al acestor taxe? 
Este oare taxa de supraveghere un serviciu necesar pentru o companie sau pentru societate în general? 
În mod special dacă analizăm această întrebare prin prisma companiilor de microfinanțare și celor de 
leasing. 
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Menționăm că conform art 6 „Impozite şi taxe şi tipurile lor” al Codului Fiscal: 
„(1) Impozitul este o plată obligatorie cu titlu gratuit, care nu ţine de efectuarea unor acţiuni determinate şi 
concrete de către organul împuternicit sau de către persoana cu funcţii de răspundere a acestuia pentru 
sau în raport cu contribuabilul care a achitat această plată. 
(2) Taxa este o plată obligatorie cu titlu gratuit, care nu este impozit. 
(3) Alte pl ăţi efectuate în limitele rela ţiilor reglementate de legisla ţia nefiscal ă nu fac parte din 
categoria pl ăţilor obligatorii, denumite impozite şi taxe.”  
 
Transparența și previzibilitatea stabilirii „taxei de supraveghere” este un alt aspect supus criticii. Conform 
prevederilor proiectului de lege CNPF elaborează bugetul său anual care este ulterior aprobat de către 
Parlament. Companiile însă nu vor avea posibilitatea să influențeze modul de formare şi utilizare a 
resurselor bugetului CNPF, pentru că cuantumul concret al taxelor se va stabili direct de CNPF cu 
aprobarea ulterioară a acestora de către Parlament. Un argument în plus în acest sens este faptul că 
conform art 44 alin (6) gestionarea mijloacelor financiare acumulate ţine de competenţa exclusivă a CNPF. 
Astfel, agenți economici sunt lipsiți de orice posibilitate de a verifica eficiența și necesitatea cheltuielilor. 
 
Mai mult decît atît, potrivit aceluiași articol soldul mijloacelor financiare acumulate și neutilizate în decursul 
anului  financiar rămîne disponibil, pe contul CNPF, pentru anul următor. Adițional, în caz de exces a 
mijloacelor financiare, CNPF poate plasa mijloacele sale băneşti la conturi de depozit deschise în bănci,  
sau  în valori mobiliare de stat ale Republicii Moldova. 
 
Cuantumul concret al taxei de supraveghere este și mai puțin clar. Conform art. 45, alin (2) aproape la 
fiecare compartiment proiectul de lege prevede sintagma „de pîn ă la”. Spre exemplu, litera k) prevede taxa 
în mărime de pîn ă la 1,0 la sut ă din valoarea serviciilor financiare-nebancare acordate. 
 
Valoarea aproximativă anuală a cifrei de afaceri doar a organizațiilor de microfinanțare și celor de leasing 
este de cel puțin 2 miliarde lei. Astfel, doar de către organizațiile de microfinanțare și cele de leasing vor fi 
efectuate plăți de pîn ă la 20 milioane lei . Totodată, spre comparație, bugetul CNPF pentru anul 2011 a 
fost aprobat în valoare de aproximativ 12 milioane lei . În afara de organizaţiile de microfinanţare şi 
leasing, urmează să luăm în calcul şi veniturile de pe piața asigurărilor, asociaţiilor de economii şi 
împrumut, fondurilor de pensii facultative, valorilor mobiliare / pieței de capital, birourilor istoriilor de credit, 
caselor de amanet etc. 
 
Este relevantă și dinamica bugetului CNPF. Spre exemplu,  

� În 2011 – venit aprox de 12 mil 
� În 2010 – venit aprox de 11 mil 
� În 2009 – venit aprox de 12,5 mil 
� În 2008 – venit aprox de 12,6 mil 

 
Observăm că bugetul CNPF este mai mult sau mai puțin stabil, fapt ce a permis CNPF o funcționare 
durabilă. În aceste condiții nu înțelegem care este motivul pentru a majora taxele actuale, dar și de a 
introduce taxe noi pentru organizațiile de microfinanțare și cele de leasing?  
 
Adițional, menționăm că utilizarea sintagmei „de pîn ă la” contravine principiilor generale stabilite de art 6 
alin (8) al Codului fiscal, și anume: 

b) certitudinea impunerii - existenţa de norme juridice clare, care exclud interpretările arbitrare, 
claritate şi precizie a termenelor, modalităţilor şi sumelor de plată pentru fiecare contribuabil, permiţînd 
acestuia o analiză uşoară a influenţei deciziilor sale de management financiar asupra sarcinii lui fiscale; 

c) echitatea fiscală - tratare egală a persoanelor fizice şi juridice, care activează în condiţii similare, 
în vederea asigurării unei sarcini fiscale egale; 

d) stabilitatea fiscală - efectuare a oricăror modificări şi completări ale prevederilor legislaţiei fiscale 
nemijlocit prin modificarea şi completarea prezentului cod; 
 
Adițional, conform art. 6 „Previzibilitatea cheltuielilor” al Legii nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de 
reglementare a activităţii de întreprinzător prevede că plăţile pentru serviciile prestate şi actele eliberate 
întreprinzătorilor de către autorităţile administraţiei publice şi alte instituţii cu funcţii de reglementare şi 
control se stabilesc prin legi, cu indicarea serviciului, a  actului, a m ărimii taxei pentru aceste servicii 
şi acte . 
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Astfel, în opinia noastră, orice taxă stabilită de CNPF trebuie să fie argumentată, să fie previzibilă, să 
excludă interpretările arbitrare, precum și să fie specificată direct în textul legii CNPF. 
 
 

9. Neclaritatea obiectului impunerii, imposibilitat ea delimit ării subiec ților impunerii şi dublarea 
plăţilor pentru aceea şi contrapresta ţie a CNPF 

 
Art 45, alin (2) generează o serie de interpretări privind obiectul și subiectul impunerii, precum și sursa de 
plată a taxei de supraveghere. 
 
Art 45, lit. j) prevede „plăţi pentru serviciile de supraveghere  prudențială bazată pe gradul de risc, achitate 
anual, în mărime de pînă la 0,1 la sută din valoarea capitalului propriu al persoanelor licențiate;” 
 
În același timp, art 45 lit. k) prevede că „plăţi regulatorii de funcţionare şi supraveghere achitate anual de 
către entităţile supravegheate, în mărime de pînă la 1,0 la sută din valoarea serviciilor financiare-
nebancare acordate;” 
 
Plata regulatorie de funcţionare şi supraveghere este prevăzută la lit.k), iar lit j) cuprinde plata pentru 
servicii de supraveghere prudențială bazată pe gradul de risc. Putem observa, că în principiu, 
supravegherea prudențială bazată pe gradul de risc, prevăzută de lit.j) este o componentă a supravegherii 
generalăe prevăzute de lit.k). Cu alte cuvinte, plăţile regulatorii pentru supraveghere includ și cele pentru 
supravegherea prudențială bazată pe risc. Astfel, formulararea propusă în proiectul de lege nu face altceva 
decît să încaseze taxe suplimentare pentru serviciile care de fapt se conțin in lit.k), iar distincția perfectă a 
serviciilor de supraveghere pentru care se face plata taxelor nu este posibilă. Realmente, are loc aplicarea 
a două plăţi pentru aceeaşi contraprestaţie realizată de CNPF. 
 
În scopul eliminării confuziilor și interpretărilor, propunem excluderea lit k). 
 
Utilizarea formulării ”valoarea serviciilor financiare-nebancare acordate” în raport cu companiile de leasing, 
spre exemplu, generează o confuzie totală, dat fiind că pentru companiile de leasing legea specială din 
domeniu prevede la moment cel puțin următoarele noțiuni: valoare de intrare, valoare totală, valoare 
reziduală, rată de leasing, dobândă de leasing. Această noţiune nu este nici în proiectul Legii cu privire la 
organizațiile financiare nebancare. În afară de aceasta, la valorile respective influențează și coparticiparea 
locatarului prin achitarea avansului la procurarea bunului în leasing.  
 
Plăți pentru fonduri de pensii facultative și companiile de asigurări 
 
Considerăm că pentru fonduri de pensii facultative și asigurători se cere o revizuire substanțială a plăților.  
 
Proiectul de lege nou prevede aplicarea taxei în valoare de pînă la 1% + 0.1% din valoarea serviciilor 
acordate. În același timp, art. 6 alin (1) lit h) al Legii nr.192/1998 privind CNPF la moment prevede: 
„h) plăţi regulatorii de funcţionare achitate anual de către participanţii profesionişti, şi 
anume: 
- plăţile societ ăţilor de asigurare în m ărime de pîn ă la 0,5 la sut ă din primele brute anuale 
subscrise; 
- plăţile brokerilor de asigurare în mărime de pînă la 0,5 la sută din comisioanele primite; 
- plăţile fondurilor nestatale de pensii, asocia ţiilor de economii şi împrumut în m ărime de pîn ă la 0,5 
la sut ă din valoarea medie anual ă a activelor nete ;” 
 
Astfel, observăm că pentru fondurile de pensii facultative și societăți de asigurări se propune o majorare a 
taxei de supraveghere de la 0,5% la 1.1%. 
 
Nu este clar nici ce va presupune sintagma “din valoarea serviciilor financiare-nebancare acordate” în 
condiţiile fondurilor de pensii facultative. Dacă este vorba despre valoarea activelor administrate, atunci 
taxa de 1.0% (luată la valoare maximă) este exagerat de mare. De asemenea, și din valoarea contribuțiilor 
la fond este considerată o taxă destul de mare, conform altor jurisdicții, care practică pensii facultative 
(spre exemplu, 0,5% în România).  
 
La fel, veniturile fondului de pensii facultative si veniturile administratorului sunt obținute cu scop diferit și 
nu este clar cum vor fi taxate. 
 



Comentarii și recomandări a Camerei de Comerț Americană din Moldova                                                          
la proiectul de Lege privind CNPF 

 

11 

În concluzie, în opinia noastr ă, orice tax ă stabilit ă de CNPF trebuie s ă fie argumentat ă și obiectiv ă, 
să fie previzibil ă, să exclud ă interpret ările arbitrare, precum și să fie specificat ă direct în textul legii 
CNPF. 
 
Prin urmare, în baza tuturor argumentelor de mai su s, propunem ca: 
 

� Să fie corelate lit. j) și lit k), atît între ele, cît şi în raport cu alte taxe şi plăţi stabilite de art.45 
alin.(2) 
 

� Să fie exclus ă orice taxare a organiza țiilor de microfinan țare și celor de leasing 
 

� Pentru fondurile de pensii facultative și companiile de asigur ări – s ă fie analizat ă practica 
regional ă dar și să fie efectuat ă analiza impactului de reglementare, astfel încît t axa de 
supraveghere s ă corespund ă celor mai bune practice regionale și a necesit ăților pie ței. 

 
� Lit k) s ă fie rev ăzută și reformulat ă, astfel încît s ă exemplifice pentru fiecare sector de 

supraveghere taxe concrete, a șa cum la moment prevede Legea nr. 192/1998, totodat ă să fie 
cert indicat c ă nu se aplic ă organiza țiilor de microfinan țare și companiilor de leasing 

 
� Odată cu exemplificarea subiec ților impunerii, s ă fie clarificat obiectul impunerii și sursa de 

plat ă a taxei 
 

� Pentru fiecare subiect nou al impunerii s ă fie efectuat ă analiza impactului de reglementare, 
cu eviden țierea beneficiilor / efectelor adverse. 
 

� Pentru fiecare subiect al impunerii s ă fie creat mecanism de monitorizare a eficien ței 
utiliz ării banilor de c ătre CNPF 


