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Către Veaceslav Ioniţă 
Preşedinte  
Comisia Parlamentară Economie, Buget şi Finanţe 
Parlamentul Republicii Moldova 
 
Către Chistruga Zinaida 
Vicepreședinte al Comisiei 
 
Către Cojocaru Vadim 
Vicepreședinte al Comisiei 
 
Către Guma Valeriu 
Secretar al Comisiei 
 
 
Nr. 6 din 4 aprilie 2012 
 
 
Ref: Proiectul de lege cu privire la organizaţiile financiare nebancare, elaborat de CNPF 
 
 
Stimaţi deputaţi,  
 
În numele Asociaţiei Patronale "Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare ”AmCham”) venim să vă asigurăm de înaltele noastre 
consideraţiuni. 
 
Prin acest mesaj dorim să aducem contribuţia noastră la avizarea proiectului de Lege cu privire la organizaţiile financiare nebancare (în continuare 
”proiect de lege OFN”) şi să propunem sugestii de perfecţionare a acestuia. 
 
Proiectul de lege a fost analizat în cadrul Comitetului AmCham pe Servicii Financiare de către companiile membre ale acestuia (organizaţiile de 
microfinanţare şi cele de leasing). În mod particular, la avizarea proiectului au participat reprezentanții următoarelor companii: Corporația de Finanțare 
Rurală, Credit Rapid, Microinvest, Prime Capital, Express Leasing, MAIB Leasing, Total Leasing, precum şi unele companii non-membre, cum ar fi BT 
Leasing, Raiffeisen Leasing etc. 

 
Luînd în considerație componența companiilor participante care reprezinta atÎt o cotă de piață majoritară, cÎt și diverse arii de creditare nebancară, 
credem că contribuţia noastră reprezintă o viziune a întregului sector de microfinanțare şi leasing vis-a-vis de acest proiect de lege important. Prin 
exprimarea poziției, membrii Comitetului AmCham pe Servicii Financiare speră la îmbunătățirea proiectului de lege, astfel încît să fie creat cadrul de 
reglementare eficient, care să asigure stabilitatea şi dezvoltarea durabilă a sectorului de microfinanţare. 
 
Ţinem să menţionăm că pe parcursul anului 2011 Comitetul AmCham pe Servicii Financiare a avut un dialog constructiv cu CNPF, materializat prin mai 
multe întîlniri precum și comentarii care se regăsesc în versiunea actuală a proiectului de lege. Observăm că proiectul în cauză este mai obiectiv decît 
proiectul iniţial de lege cu privire la organizaţiile de microfinanţare şi este mai aproape de necesităţile pieţei şi politica statului în domeniu.  
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Totodată, dat fiind angajamentele Moldovei faţă de donatorii străini, proiectul de lege a fost de urgenţă aprobat la şedinţa Guvernului, fapt care a 
îngreunat finalizarea procesului de consultare publică şi estimarea completă a tuturor efectelor ce derivă din prevederile proiectului de lege. 
 
Un alt factor important care motivează jucătorii pieţei să acorde atenţie sporită acestui proiect de lege este intenţia CNPF (în baza art 45 al proiectului de 
lege cu privire la CNPF) de a introduce plăţi regulatorii de funcţionare şi supraveghere de pînă la 0.3% din valoarea medie anuală a activităţilor 
desfăşurate (în redacţia iniţială de pînă la 1%) pentru entităţile supravegheate, şi anume pentru organizaţiile de microfinanţare şi cele de leasing. 
Menţionăm că o asemenea taxă este propusă în premieră pentru aceşti jucători. 
 
În corespondenţa noastră anterioară cu CNPF, AmCham a exprimat dezacordul său faţa de introducerea unei plăţi regulatorii de funcţionare şi 
supraveghere, considerînd că introducerea acestui concept nou va avea efect negativ direct asupra sectoarelor de microfinanțare şi leasing, va duce la 
scumpirea serviciilor financiare ale acestor sectoare, precum și va periclita stabilitatea și dezvoltarea durabilă a pieței financiare nebancare, care este 
abia în proces de devenire. 
 
În corespondenţa purtată AmCham a menţionat că prin introducerea plăţii regulatorii de funcţionare şi supraveghere se propune o imiхtiune nefondată 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. 
 
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 aceste condiții credem că rolul CNPF în supravegherea acestor jucători este relativ simbolic în comparație cu 
organizațiile depozitare sau alte organizații care necesită supraveghere prudențială.  
 
Cu toate acestea, observăm că proiectul de lege impune OFN-urilor numeroase norme prudenţiale şi neprudenţiale de reglementare şi supraveghere a 
activităţii, cum ar fi rata maximă de îndatorare, norme privind gestiunea riscurilor, auditul intern etc. Toate acestea în final vor servi drept argument pentru 
introducerea taxei de supraveghere. 
 
OFN-uri, fiind societăţi nedepozitare, nu trebuie să cadă sub incidenţa acestor reglementări. Fondatorii OFN-urilor însuşi sînt interesaţi de a stabili în 
politica proprie internă de acordare a împrumuturilor o structură eficientă a portofoliului de împrumuturi, o politică internă privind gestiunea riscurilor etc, 
avînd în vedere conjunctura de piaţă, necesităţile şi particulartăţile clientelei etc. 
 
Astfel, cÎnd riscurile pentru societate generate de organizațiile de microfinanțare / de leasing sunt minime, iar perfecționarea legislației în acest domeniu 
ține mai mult de crearea condițiilor egale de funcţionare, condiţiilor pentru obținerea statisticii despre sector, condiţiilor pentru ținerea registrului 
companiilor existente și altor măsuri ce ar facilita schimb de informații – introducerea unor astfel de norme (care în final vor duce la plăţi de 
supraveghere) pentru OFN-uri este nejustificată. 
 
Iata de ce credem că ar fi binevenită amendarea proiectului de lege prin prisma minimizării cerinţelor prudenţiale / neprudenţiale, astfel încît 
pe de o parte să nu există premize pentru introducerea unei taxe de supraveghere, iar pe de altă parte să fie menţinute condiţii optime pentru 
dezvoltarea durabilă a sectorului financiar nebancar. 
 
În pofida comentariilor de mai sus, în opinia noastră, proiectul de lege conţine şi novaţii cu caracter pozitiv. Spre exemplu, proiectul de lege propune 
pentru participanţii pieţei ideea unei legi unice care să reglementeze activitatea de creditare nebancară (activitate de microfinanţare şi cea de leasing). În 
principiu, considerăm bine-venită această propunere, pentru că o lege unică: 

(i) va permite combinarea activităţilor de finanţare nebancară (credit nebancar şi leasing nebancar) 
(ii) va permite valorificarea mai eficace a factorilor de producere a finanţatorilor nebancari şi concurenţa loială între sectorul bancar şi nebancar 
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(iii) va crea câmp de joc unic pentru toţi finanţatorii nebancari, fiind în conformitate cu principiul constituţional al egalităţii în faţa legii 
 
În legătura cu cele sus-menţionate, propunem spre atenția Dvs. Avizul AmCham cu privire la acest proiect de lege, care este anexat la prezenta 
adresare. 
 
Întrucît acest proiect de lege este deosebit de important pentru jucătorii sectorului financiar nebancar, rugăm respectuos aprobarea de către 
Dumneavoastră a organizării unei întrevederi în cadrul căreia ar fi analizate aspectele abordate în această adresare.  
 
Dorim de asemenea să Vă comunicăm, stimaţi deputaţi, disponibilitatea noastră de a colabora în continuare cu reprezentanţii Parlamentului în vederea 
perfecţionării proiectului dat. 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amcham.md/
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Anexa 
 

Nr Art Esenţa propunerii Fundamentarea propunerii 

1 Art. 3 
lit. a)  

 

De exclus lit. a): 
„a) activitatea financiară nebancară – activitatea 
desfăşurată de organizaţiile financiare 
nebancare, prevăzută la art. 8 din prezenta 
lege;” 

Noţiunea „activitatea financiară nebancară” expusă în lit. a) nu este corectă din următoarele 
considerente: 

 Această definiţie intră în contradicţie cu lista participanţilor la piaţa financiară nebancară 
expusă la art. 4 alin. (1)-(2) din Legea nr. 192/1998  privind Comisia Naţională a Pieţei 
Financiare, precum şi chiar cu denumirea Comisiei. Sub incidenţa noţiunii activitatea 
financiară nebancară astăzi de facto cad asociaţii de economii şi împrumut, fonduri de pensii, 
companii de asigurări şi alte organizaţii financiare, cu excepţia băncilor comerciale.  
 

 Nu există necesitatea de a defini această activitate. Simptomatic în acest sens este şi faptul 
că Legea instituţiilor financiare nr. 550/1995 nu a dat definiţia noţiunii activitatea financiară. 

 
În locul noţiunii date se propune definiţia mai largă a noţiunii organizaţie financiară nebancară (a se 
vedea lit. h), în care nu apare necesitatea de a da noţiunea activitatea financiară nebancară. 
 

2 Art. 3 
 lit. h) 

 

Prevederile lit. h) de expus în următoarea 
redacţie: 
„h) organizaţie financiară nebancară – societate 
pe acţiuni sau societate cu răspundere limitată, 
care desfăşoară exclusiv activităţi de bază 
indicate în art. 8 alin. (2) din prezenta lege;” 
 

Dat fiind faptul că am propus excluderea definiţiei de „activitatea financiară nebancară” este necesară 
şi amendarea acestei definiţii. Definiţia propusă porneşte de la specificul activităţii de bază al OFN-
ului - aceasta poate desfăşura exclusiv activitatea financiară nebancară; a se vedea art. 8 alin. (1) 
din proiectul de lege. 
 

3 Art. 3 
 lit. i)  

 

Prevederile lit. i) de a expune în următoarea 
redacţie: 
„i) oficiu secundar - unitate structurală internă a 
organizaţiei financiare nebancare situată în afara 
sediului central, care nu este filială sau 
reprezentanţă, nu are bilanţ separat şi 
desfăşoară unele din activităţi auxiliare sau 
conexe ale acesteia.” 

Definiţia actuală a subdiviziunii creează anumite interpretări, deoarece: 
 reprezentanţe şi filiale de asemenea sînt subdiviziuni ale OFN; 
 subdiviziunea vizată poate efectua, potrivit acestei definiţii, orice activităţi, inclusiv activităţile 

de bază, adică poate dubla activitatea filialei. 
Aceste aspecte creează confuzii între organele fiscale teritoriale şi OFN-uri.      

 
Redacţia propusă stabileşte, analogic cu art. 13

1 
alin. (6) din Legea instituţiilor financiare nr. 

550/1995, numele propriu al acestei categorii de subdiviziuni (oficiu secundar) şi delimitează 
activitatea acesteia de activitatea filialelor. A se vedea argumentarea noastră privind introducerea 
unui nou alin. (2) la art. 10. 
 

4 Art. 5 alin. 
(3) 
şi 

alin. (6) 
 
 

La alin. (3), de exclus sintagma „efectuarea 
investiţiilor, organizarea internă”.   
 
Respectiv, de exclus alin. (6) din art. 5. 

Regulamentele privind efectuarea investiţiilor şi organizarea internă a OFN-urilor nicidecum nu se 
referă la protejarea intereselor clienţilor OFN-urilor sau industriei în întregime. Mai mult ca atît, Legea 
nr.550/1995 prevede pentru băncile comerciale [alin.(2) art. 32] numai regulamentul de creditare. Iar 
OFN-urile, spre deosebire de băncile comerciale, nu operează cu depozite şi de aceea nu prezintă 
riscuri esenţiale nici pentru clientela, nici pentru stabilitatea pieţei financiare. 
 
Astfel, nu există argumente pentru reglementarea OFN-urilor mai strictă decît reglementarea în 
vigoare a băncilor comerciale. 
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5 Art. 5  
alin. (4) 

 

La alin. (4) de a substitui sintagma „după caz” cu 
sintagma „precum şi modul de garantare de 
către client a rambursării la scadenţă a creditului 
primit.”  
 

În art. 5 nu există nici o normă care ar proteja interesele legitime ale OFN-rilor. Acest dezechilibru 
este înlăturat parţial cu completarea propusă. A se vedea norma analogică în art. 32 alin. (2)  din  
Legea instituţiilor financiare nr. 550/1995. 

 Art. 6 
alin. (1) 

De expus alineatul unic al art. 6 în următoarea 
redacţie: 
„Organizaţia financiară nebancară este obligată 
să păstreze, la sediu ori în alt loc indicat în actul 
de constituire, documentaţia prevăzută de 
legislaţia privind societăţile pe acţiuni sau privind 
societăţile cu răspundere limitată, legislaţia 
contabilităţii, precum şi rapoartele specializate şi 
actele de control efectuate de autoritate de 
supraveghere.”   

Prevederile alin. (1) repet sau nu se corelează cu o serie de acte legislative în vigoare, şi anume cu: 
 art. 92 alin. (1) din Legea nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, care prevede 15  tipuri 

de documente vizate; 
 art. 10 alin. (1) din Legea nr.135/2007 privind societăţile cu răspundere limitată, care prevede  

10  tipuri de documente vizate; 
 art. 43 alin. (1) din Legea contabilităţii nr.113/2007, care prevede 4 tipuri de documente 

financiare.  
 
În redacţia propusă a alineatului unic (alte alineate se exclud) sînt indicate aceste acte legislative de 
bază, precum şi documente specifice prevăzute de legea examinată.  
 

 Art. 6 
alin. (2) 

De exclus alin. (2): 
„Organizaţia financiară nebancară va pune la 
dispoziţia autorităţii de supraveghere 
documentele menţionate la alin. (1) al 
prezentului articol, cu obligaţia de 
confidenţialitate în sarcina celei din urmă, în 
conformitate cu Legea nr. 192-XIV din 12 
noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a 
Pieţei Financiare”. 

    

Prevederile alin. (2) repetă art. 28 alin. (2) din proiectul legii şi de aceea sînt de prisos 
 

 Art. 6 
alin. (3) 

De exclus alin. (3): „Accesul altor persoane la 
documentaţia organizaţiei financiare nebancare 
se realizează în conformitate cu prevederile 
legislaţiei.” 
 

Prevederile alin. (3) repetă normele din alte acte legislative şi de aceea sînt de prisos.    

 Art. 7 În denumirea şi în textul art. 7 de  a înlocui 
sintagma „secret nebancar” cu sintagma 
„informaţie confidenţială referitoare la client”. 
 

Termenul „secret nebancar” are un sens foarte larg, care include orice alt secret, inclusiv şi secret 
de stat, secrеt comercial, secret tehnic etc. Acest termen nu se foloseşte în legislaţia comunitară. 

 Art. 7 
alin. (5) 

De adăugat litera c), avînd următorul cuprins: 
„c) birourilor istoriilor de credit în modul stabilit 
de Legea nr.122-XVI din  29 mai 2008 privind 
birourile istoriilor de credit.” 
 

Birourile istoriilor de credit au un rol principal pentru verificarea credibilităţii clienţilor noi a OFN-urilor. 
Însă, ele nu cad sub incidenţa nici a alin. (4), nici a alin. (5) al art. 7 din  proiectul legii. Aceasta 
înseamnă că OFN-urile nu vor avea dreptul de a conlucra cu birourile istoriilor de credit.    

 Art. 8 
alin. (2) 

lit. b) 

De exclus lit. b) „operaţiunile de factoring;”  Operaţiunile de factoring, spre deosebire de alte operaţiuni enumerate în art. 8 alin. (2), nu sînt legate 
cu scopul activităţii OFN-urilor  - „sporirea accesului la surse financiare”, prevăzut de art. 4 alin. (9) al 
proiectului de lege. Această activitate este legată nu cu acordarea creditelor sau leasingului financiar, 
ci cu colectarea datoriilor şi este auxiliară şi chiar polară celei de bază.   
 



Comentarii și recomandări ale Camerei de Comerț Americane din Moldova 
 la proiectul de Lege privind organizațiile financiare nebancare 

 

6 
 

În virtutea prevederii lit. b), sub denumirea de organizaţie financiară nebancară pot fi încadrate 
întreprinderi de factoring, care activează în baza art. 1290-1299 din Codul civil al Republicii 
Moldova. Camera Înregistrării de Stat şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare vor fi nevoite potrivit lit. 
b) să înregistreze activitatea întreprinderilor de factoring sub denumirea de organizaţie financiară 
nebancară, deoarece OFN poate practica orice gen de activitate din cele enumerate la alin. (2) vizat.  
În acelaşi mod pot fi create şi fonduri de garanţii.     
 
Însă, legea vizată nu reglementează şi nu trebuie să reglementeze particularităţile întreprinderilor de 
factoring sau fondurilor de garanţii. Reglementarea şi monitorizarea activităţii întreprinderilor de 
factoring nu este prevăzută nici de Legea nr. 192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare 
(art.  4), nici de alt act legislativ. 
 

 Art. 8 
alin. (2) 

lit. d) 
 

De exclus lit. d) „acordarea garanţiilor la credite 
bancare şi cele nebancare;” 

Operaţiunile de acordare a garanţilor la credite de asemenea nu sînt legate cu scopul activităţii OFN-
urilor, prevăzut de art. 4 alin. (9) al proiectului de lege, ci sînt activităţi conexe. Nu întîmplător, Legea 
instituţiilor financiare nr. 550/1995 printre activităţi de bază ale băncilor comerciale (art. 26) nu 
prevede acordarea garanţiilor sau efectuarea operaţiunilor de factoring. 
 

 Art. 8 
alin. (3) 

Alin. (3) de expus în următoarea redacţie: 
„(3) Organizaţia financiară nebancară poate 
desfăşura operaţiuni de factoring, de acordare a 
garanţiilor la credite bancare şi nebancare şi alte 
activităţi conexe şi auxiliare, legate de realizarea 
activităţii financiare nebancare.” 

Aceste operaţiuni sînt, respectiv, auxiliare şi conexe, şi locul acestora este anume aici. Concomitent, 
aceasta înseamnă că în baza legii vizate nu poate fi constituită întreprindere de factoring sau 
organizaţia financiară care se ocupă numai cu acordarea garanţilor la credite bancare şi nebancare. 
Această re-amplasare a operaţiunilor vizate va înlătura şi problemele legate de formarea 
provizioanelor şi de interdicţia externalizării operaţiunilor de bază; a se vedea respectiv art. 9 lit. d) şi 
art. 28 alin. (4) lit. b) din proiectul legii vizate. 
 

 Art. 8  
alin. (4) 

 

De exclus alin. (4): „Organizaţia financiară 
nebancară este în drept să primească mijloace 
băneşti sub formă de investiţii, împrumuturi, 
credite, donaţii, aporturi (participaţiuni) în 
capitalul său social, ţinînd cont de prevederile lit. 
a) din art. 9 al prezentei legi.” 
 

Prevederile alin. (4) dublează prevederile lit. a) din art. 9 al proiectului de lege. 

 Art. 9 
lit. c) 

La lit. c) şi în tot textul proiectului legii de a 
înlocui termenul „debitor” cu termenul „client”. 
 

Astfel, definiția va corespunde art. 1 alin.(1) al proiectului de lege şi va unifica terminologia utilizată.  

 Art. 9 
lit. d) 

 De expus lit. d) în următoarea redacţie: 
„d) externalizarea activităţilor de acordare a 
creditelor şi serviciilor de leasing financiar.” 

Redacţia existentă nu permite outsourcing chiar și pentru activităţi auxiliare şi conexe, ceea ce nu are 
precedente în activitatea OFN-urilor autohtone şi celor de peste hotare.   
 
Prevederile legislaţiei bancare nu pun astfel de restricţie asupra activităţilor auxiliare sau conexe ale 
băncilor; a se vedea alin. (2) al art. 28

1 
din Legea nr. 550/1995 de unde a fost împrumutată noţiunea 

„externalizare”. 
 

 Art. 10 
alin. (2) 

De exclus alin. (2) „Organizaţia financiară 
nebancară este obligată să utilizeze în 
activitatea sa denumirea conform actului de 
constituire”.  

Este de prisos, deoarece dublează art. 66 alin. (1) din Codul civil al Republicii Moldova care prevede 
următoarele: „Persoana juridică participă la raporturile juridice numai sub denumire proprie, stabilită 
prin actele de constituire şi înregistrată în modul corespunzător.” 
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 Art. 10 
alin. (2) 
în noua 
redacție 

De a introduce un nou alin. (2) cu următorul 
cuprins: 
„(2) Denumirea filialei, reprezentanţei sau 
oficiului secundar al organizaţiei financiare 
nebancare va conţine indicarea tipului  
subdiviziunii şi a apartenenţei acesteia la 
organizaţia concretă în cadrul căreia a fost 
deschisă.” 
  

Această normă va înlătura interpretările legate de tipul subdiviziunilor OFN şi este bazată pe norma 
tehnică expusă la 13

1 
alin.(6) din Legea nr. 550/1995. 

 

 Art. 11 
alin. (2) 

De a stabili mărimea plăţii pentru avizul eliberat 
de organul de supraveghere.   

Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător 
prevede [art. (6)] că astfel de plăţi „se stabilesc prin legi, cu indicarea serviciului, a actului, a mărimii 
taxei pentru aceste servicii şi acte.”   
 
De exemplu, Legea nr. 220/2007 a stabilit prin art. 4 alin.(1) că plata pentru înregistrarea persoanelor 
juridice constituie 250 lei. De menţionat, că avizul autorităţii de supraveghere este doar o parte a 
acestei înregistrări de stat a OFN-urilor. 
  

 Art. 11 
alin. (3) 

De a înlocui sintagma „art. 17 din prezenta lege” 
cu sintagma „prezentei legi”. 

Actul de constituire a OFN-urilor trebuie să fie în conformitate şi cu multe alte prevederi ale legii 
vizate, cum ar fi art. 8, 9,10 etc.  
 

 Art. 11 
alin. (4) 

De modificat alin. (4) după cum urmează 
„Organizaţia financiară nebancară este în drept 
să constituie filiale, reprezentanţe şi oficii 
secundare” 
  

Vedeți propunerile de la art 3, lit i) 
 

 Art. 13 În denumirea şi textul art. 13 şi al legii în 
întregime de a înlocui termenul „aviz prealabil” 
cu termenul existent în legislaţia în vigoare 
„aviz”, luat în cazul respectiv.     

Termenul „aviz prealabil” poate fi înţeles greşit că există şi „aviz final”. Termenul simplu propus 
(„aviz”) corespunde lit. c) alin. (1) al art. 7 din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a 
persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, care prevede că pentru înregistrarea de stat a 
societăţilor de asigurări, fondurilor nestatale de pensii şi asociaţiilor de economii şi împrumut trebuie 
să fie depus „avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare”. 
 

 Art. 13 
alin. (2)  

lit. c) 

De exclus lit. c): 
„c) actul de proprietate sau сontractul de 
locaţiune, de comodat sau alt document ce 
atestă drepturile reale asupra imobilului în care 
organizaţia financiară nebancară şi/sau filialele 
sau reprezentanţele acesteia îşi vor desfăşura 
activitatea;” 
 

Această normă dublează art. 10 alin. (1) din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a 
persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, care explicit prevede că sediul persoanei juridice 
se stabileşte potrivit datelor din actul de constituire, precum şi că Camera Înregistrării de Stat „nu este 
în drept să ceară alte documente pentru confirmarea acestor date”. 

    
Astfel, considerăm că adresa este indicată în actul de constituire.  

 Art. 13 
alin. (2)  

lit. d) 

De exclus în lit. d) sintagma ”şi/sau informaţii 
despre sursa de provenienţă a mijloacelor 
băneşti destinate majorării capitalului social 
minim”. 

Această normă va duce în eroare investitori potențiali, îndeosebi investitorii străini. Ea nu trebuie să 
fie introdusă în textul legii, deoarece această cerinţă nu se răsfrînge asupra aportului iniţial în 
capitalul social. Legea nr. 550/1995 nu prevede cerinţa privind informarea despre provenienţa 
aporturilor (investiţiilor) în capitalul social al băncilor comerciale, deşi băncile sînt organizaţii 
depozitare. 
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 Art. 13 
alin. (2)  

lit. e) 

De a expune prevederile lit. e), avînd un caracter 
discriminator, în următoarea redacţie:  
„e) declaraţia scrisă pe propria răspundere a 
conducătorului organizaţiei financiare nebancare 
că acesta nu are antecedente penale nestinse, 
sau copia cazierului juridic;”. 

În restricţia introdusă prin lit. e) (prezentarea cazierului juridic numai de către administratori 
nerezidenţi) nu există necesitate în principiu, deoarece administratorii OFN-urilor nu administrează 
depozitele atrase de la populație. 
 
Legislaţia în vigoare prevede verificarea lipsei antecedentelor penale numai la investitori străini care, 
de obicei, devin preşedinți sau membri ai consiliului; a se vedea art. 4 alin. (4) din Legea nr. 220/2007 
privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Extinderea acestei 
norme la orice administrator nerezident ar însemna discriminarea investitorilor străini care au angajat 
aceşti administratori. Astfel de discriminare este interzisă de art. 6 din Legea nr. 81/2004 cu privire la 
investiţiile în activitatea de întreprinzător. 
 
Redacţia propusă de noi egalizează în drepturi administratorii rezidenţi şi cei nerezidenţi. 
 

 Art. 13 
alin. (2)  

lit. f) 

De exclus lit. f): 
„f) declaraţia scrisă pe propria răspundere a 
organului executiv al organizaţiei financiare 
nebancare, care conţine angajamentul de 
respectare a prevederilor art. 12 şi 17 din 
prezenta lege;” 

Organul executiv nu poate acorda garanţii pentru alţi administratori că aceştia nu au antecedente 
penale nestinse. Confirmarea vizată poate fi dată numai de către autoritatea publică competentă sau 
însuşi administratorul; a se vedea propunerea la lit. e) alin. (2), art 13.    
 
Datele despre capitalul social al OFN (art. 17) sînt indicate în actul de constituire prezentat autorităţii 
de supraveghere, iar achitarea acestuia este verificată de Camera Înregistrării de Stat potrivit lit. c) 
alin. (1) al art. 7 din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 
întreprinzătorilor individuali. Astfel, confirmarea repetată a OFN este de prisos. 
 

 Art. 14 
alin. (1) 

Alin. (1) de expus în următoarea redacţie: 
„(1) În termen de 10 zile lucrătoare din data 
depunerii cererii, autoritatea de supraveghere 
examinează documentele anexate şi informează 
solicitantul privind eliberarea avizului sau 
respingerea motivată a cererii,  pe suport de 
hîrtie şi/sau prin sistemul de circulaţie electronică 
a documentelor”.  

15 zile lucrătoare reprezintă un termen destul de lung pentru a verifica partea financiară a actului de 
constituire. Pentru eliberarea avizului la cererea Camerei Înregistrării de Stat  art. 5 alin. (2) din Legea 
nr. 220/2007 prevede numai 7 zile lucrătoare.   
 
De menţionat că proiectul legii măreşte timpul necesar pentru ca OFN ce se creează să lanseze 
activitatea sa financiară cu pînă la 42 zile lucrătoare (15 + 7 + 10 + 5 + 5); a se vedea, respectiv, 
art. 14 alin. (1),  art. 16 alin. (1),  art. 20 alin. (1) şi (2). Luînd în considerare necesitatea de a perfecta 
documente de însoţire, aceasta practic înseamnă că procedurile prevăzute de proiectul legii cer 
suplimentar 2 luni calendaristice.   
 
De asemenea, durata excesivă de examinare va afecta negativ performanța Republicii Moldova în 
ratingul anual Doing business al Băncii Mondiale, în special la capitolul uşurința deschiderii unei 
afaceri, ghişeul unic, etc. 
 

 Art. 14 
alin. (3) 

Din lit.a) a alin.(3) de exclus sintagma „şi/sau 
necorespunderea informaţiei ce se conţine în 
acestea”. 

 

Sintagma propusă spre excludere dublează exigenţele stipulate de lit. b) şi lit. c) din acelaşi alineat.    

 Art. 15 
alin. (1) 

De a completa lit. a), la sfîrşit, cu sintagma „dar 
care nu poate fi mai mic de 7 zile lucrătoare;” 

Completarea propusă va proteja interesele legitime ale OFN referitoare la timpul de pregătire a 
documentelor necesare sau prelucrarea acestora. 
 

 Art. 15 De expus lit. b) în următoare redacţie: Faptul falsificării documentelor poate stabili numai expertiza judiciară, ci nu autoritatea de 
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alin. (2) „b) dacă sînt dovezile legale că documentele 
prezentate sînt falsificate.”  

supraveghere. În caz contrar, poate exista risc de subiectivitate. 
 

 Art. 16 De exclus art.16 1. Prevederile alin. (1) al art 16 sînt reflectate în alin. (1) al art. 14 
 
2. Prevederile alin. (2) repetă prevederile art. 11 alin. (2) din proiectul de lege, precum şi prevederile 
art. 7 din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor 
individuali şi de aceea sînt de prisos.  
 
3. Interdicţia din alin. (2) „fără a introduce în acestea careva modificări”, contrazice art. (13) alin. (1) 
lit. b) din Legea nr. 220/2007, care dă Camerei Înregistrării de Stat dreptul de a cere înlăturarea 
greşelilor în documentele prezentate. 
 

 Art. 17 
alin. (1) 

lit. b) 
şi  

lit. c) 

La lit. b) de înlocuit sintagma „cele prevăzute la 
lit. c) din prezentul alineat” cu sintagma „credite 
ipotecare”. 
 
Concomitent la lit. c) de a înlocui sintagma 
„activităţii de acordare a creditelor ipotecare, a 
garanţiilor la credite bancare şi nebancare şi de 
leasing financiar” cu sintagma „tuturor activităţilor 
financiare nebancare indicate în art. 8  alin. (2) 
din  prezenta lege”. 
 

Redacţia actuală a lit. b) poate fi interpretată că pentru fiecare gen de activitate indicat la lit. a), b) şi 
c) din alin. (2) este stabilită partea sa a capitalului social. 
 
Redacţia propusă exclude aceste interpretări.   

 Art. 18 
alin. (2) 

lit. f) 

La alin. (2) de exclus lit.f) 
 

Această informaţie este excesivă, este folosită rareori şi este reflectată în registru acţionarilor sau în 
actul de constituire. 
 
Este simptomatic faptul că registrul băncilor, potrivit  alin. (1) art. 9  din Legea instituţiilor financiare nr. 
550/1995, conţine  numai „denumirea, adresele sediului central şi ale filialelor şi reprezentanţelor” 
băncilor la care se anexează copiile autorizate a statutului şi regulamentele acestora. Numai aceste 
date şi documente ale băncilor sînt accesibile publicului (a se vedea şi siteul oficial bnm.md)  Cu alte 
cuvinte, transparenţa excesivă cerută de proiectul legii nu este prevăzută chiar pentru băncile 
comerciale. 
 

 Art. 18 
alin. (2) lit. 

g) 

De a expune lit. g) în următoarea redacţie: 
„g) numele conducătorului organizaţiei financiare 
nebancare;”. 

Nu există necesitatea de a înregistra toţi administratorii, ce ar produce o povară grea atât pentru 
OFN-uri, cât şi pentru autoritatea de supraveghere, deoarece orice schimbare în componenţa 
administratorilor va necesita modificarea informațiilor în registru. 
 

 Art. 18 
alin. (4) 

 

La alin (4) de a înlocui sintagma „prevâzute la lit. 
a) - e)” cu sintagma „prevâzute la lit. a) - d)” 
 

Propunem să nu fie afișată informația privind capitalul social, deoarece aceasta poate duce în eroare 
potențiali cumpărători. Capitalul social nu este un indiciu privind calitatea serviciilor prestate. Mai 
multe societăți se finanțează prin atragerea activelor sub formă de credite și nu sub formă de 
majorarea capitalului social.  
 

 Art. 19 
 

De expus art 19 în următoarea redacţie: 
„(1) În termen de 30 zile de a data înregistrării de 
stat, organizaţia financiară nebancară este 

1. Cererea pentru înregistrarea organizaţiei financiare nebancare la autoritatea de supraveghere, 
după ce a fost eliberat avizul necesar, este în fond simplă şi conţinutul cererii nu trebuie să fie 
reglementat în principiu. Ce se referă la IDNO indicat la alin. (2), acest identificator este inclus în 
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obligată să depună la autoritatea de 
supraveghere o cerere scrisă şi semnată de 
conducătorul acesteia, la care se anexează:  

a) certificatul de înregistrare de stat al 
organizaţiei financiare nebancare, după caz;  

b) actul de constituire înregistrat de organul 
de înregistrare de stat sau modificările şi 
completările operate în actul de constituire şi 
înregistrate  de organul de înregistrare de stat. 
(2) Documentele specificate la alin. (1) se 
prezintă în original sau în copii autentificate prin 
semnătura conducătorului organizaţiei 
financiare, cu aplicarea ştampilei. 

(3) Autoritatea de supraveghere adoptă 
decizia privind înregistrarea organizaţiei 
financiare nebancare în Registrul organizaţiilor 
financiare nebancare sau respinge cererea 
pentru înregistrare, în cel mult  5 zile lucrătoare 
de la data primirii cererii şi documentelor  
anexate, informînd în scris solicitantul despre 
respingerea cererii. 

(4) Autoritatea de supraveghere respinge 
cererea pentru înregistrarea organizaţiei 
financiare nebancare în temeiul a cel puţin unul 
din următoarele motive: 

a) componenţa sau forma documentelor 
anexate la cererea privind înregistrare nu 
corespunde cerinţelor prevăzute la art. 19 
alin.(1) din prezenta lege; 

b) documentele prezentate sînt incomplete 
sau ilizibile. 

(5) În caz de respingere a cererii pentru 
înregistrare, solicitantul poate depune o nouă 
cerere după înlăturarea cauzelor care au servit 
drept temei pentru respingerea cererii 
anterioare.” 

certificatul de înregistrare de stat. Astfel, alin. (2) trebuie să fie exclus din articolul vizat.    
 
2. Dacă există certificatul de înregistrare a OFN, atunci extrasul din Registru de stat al organizaţiilor 
juridice privind OFN este de prisos. În afară de aceasta, potrivit principiului ghişeului unic, Camera 
Înregistrării de Stat remite, din 2010, autorităţii de stat, prin intermediul  reţelelor electronice, 
informaţii privind înregistrarea de stat, fără implicarea în acest proces a solicitantului înregistrării. A se 
vedea art. 3 din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 
întreprinzătorilor individuali. 
 
3. Autoritatea de supraveghere anterior a eliberat avizul pentru înregistrarea de stat a OFN şi la 
această etapă va avea informaţie cine este reprezentantul legal al solicitantului. Astfel, dovada cerută 
de lit. d) este inutilă. Această concluzie devine şi mai evident[, cînd cererea se remite prin poştă. 
 
4. Prevederile lit. e) fac trimitere la informaţiile specificate la alin. (2) art. 18. Însă, aceste informaţii 
OFN deja a prezentat autorităţii de supraveghere potrivit alin. (2) din art. 18. În al doilea rînd, potrivit 
principiului ghişeului unic (art. 3 din Legea nr. 220/2007) aceste informaţii autoritatea le primeşte 
de la Camera Înregistrării de Stat. 
 
5. Lit. c) în redacţia propusă înlocuieşte lit. e) în redacţia proiectului legii, deoarece nu există 
necesitatea de a repeta date prezentate anterior autorităţii de supraveghere. 
 
6. În afară de aceasta, nu este necesitatea de legalizarea notarială, deoarece conform principiului 
ghişeului unic informaţii despre aceste documente autoritatea de supraveghere primeşte de la 
Camera Înregistrării de Stat, potrivit art. 3 din Legea nr. 220/2007. Pe de alte parte, art. 8 din Legea 
nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali nu 
prevede legalizarea notarială. 
 
În partea ce ține de introducerea alin 3) – 5), ținem să menționăm că acestea au fost preluate din 
art.20, întrucît art 19 și art 20 de fapt se referă la înregistrarea OFN și pot fi comasate. Alte 
argumente privind excluderea art.20 sunt expuse în comentariile de mai jos. 
 
 
 

 Art. 20 
 

De exclus art 20 în întregime, prin comasarea 
parțială a acestuia cu art 19.   

Prin acest articol se introduce licenţierea ascunsă a OFN-urilor, deşi ele sînt organizaţii 
nedepozitare. De exemplu, potrivit alin. (2)-(4) şi (7) se efectuează eliberarea obligatorie OFN-
urlor a extrasului din Registru organizaţiilor financiare nebancare; a se vedea şi argumentarea 
la art. 18 alin. (1). Credem că eliberarea extrasului din registru pentru sediu de bază, subdiviziuni etc 
– este o procedură destul de costisitoare cu o valoare adăugată simbolică. Același extras poate fi 
tipărit de către compania din registrul electronic al organizațiilor financiare nebancare.  
 
Referitor la înregistrarea modificărilor în registru vizat, prin abordarea propusă de noi Registrul 
organizaţiilor financiare nebancare ca şi registrele analogice ţinute de Ministerul Finanţelor şi Banca 
Naţională a Moldovei va avea un caracter informativ, și nu cel de autorizare (licenţă). 
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 Art. 21 
 

De exclus în întregime art. 21 „Radierea din 
Registru organizaţiilor financiare nebancare ”.  

Prevederile acestui alineat înseamnă constituirea de facto a licenţei în formă ascunsă. Însă, 
licenţierea OFN-urilor nu este prevăzută de art. 8 din Legea nr.451/2001 privind reglementarea prin 
licenţiere a activităţii de întreprinzător. 
 
Aceasta deoarece OFN-urile nu sînt organizaţii financiare depozitare şi nu prezintă pericol pentru 
piaţa financiară.  Înregistrarea departamentală după înregistrarea de stat nu trebuie să aibă un 
caracter de autorizare (licenţiere), ci să aibă un caracter informativ ca în cazul Ministerului 
Finanţelor şi Băncii Naţionale a Moldovei. Astfel de abordare notificativă la registrul OFN-urilor este 
realizată de exemplu în România şi Federaţia Rusă. 
 
OFN-urile vor fi interesate de a se înregistra la autoritatea de supraveghere, deoarece în acest caz 
vor avea o seriozitate mai mare faţă de clienţi şi creditori, îndeosebi străini, precum şi vor avea drept 
de a deduce provizioanele create. Aceste avantaje vor fi valabile, dacă taxa regulatorie nu va fi 
stabilită de către autoritatea de supraveghere.    
 
A se vedea de asemenea propunerea privind introducerea la art 19 a alineatelor noi (3)-(5).   
 

 Art. 22 
alin. (1) 

 

La alin.(1) de exclus sintagma „din domeniul 
contabilităţii, cu politica sa de contabilitate şi cu 
actele normative ale autorităţii de supraveghere”. 

În primul rînd sintagma vizată nu conţine careva informaţii concrete. În al doilea rînd, politica de 
contabilitate a fiecărei companii se foloseşte numai pentru ţinerea registrelor contabile, ci nu pentru 
rapoarte financiare care sînt strict standardizate. 
 

 Art. 22 
alin. (2) 

De a expune alin. (2) în următoarea redacţie: 
 „Organizaţia financiară nebancară prezintă 
autorităţii de supraveghere raportul financiar 
anual, precum şi raportul specializat anual, 
formatul, modul de întocmire şi de prezentare al 
căruia se elaborează de autoritatea de 
supraveghere în comun cu Ministerul Finanţelor”. 

Sintagma „Organizaţia financiară nebancară prezintă rapoartele financiare Serviciului informaţional al 
rapoartelor financiare” dublează art. 11 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 113/2007, şi de aceea 
sintagma dată este propusă spre excludere. 
 
Rapoarte specializate cerute de autoritatea de supraveghere prin alin. (2) nu sînt concretizate, ceea 
ce poate duce la stabilirea raportării excesive a OFN-urilor, deoarece deja există SNC 63 
"Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor 
instituţii similare" care reflectă particularităţile activităţii financiare a organizaţiilor de microfinanţare  şi 
cere organizarea registrelor contabile suplimentare. În aceste condiţii, „rapoarte specializate şi alte 
informaţii” vor prezenta o împovărare, care va genera costuri pentru OFN-urile. Luînd în considerație 
faptul că OFN-urile sînt organizaţii financiare nedepozidare, credem că pentru OFN-urile trebuie să 
fie prevăzut numai un raport anual specializat elaborat în comun cu Ministerul Finanţelor în 
virtutea art. 11 alin. (4) din Legea nr. 113/2007.  
 
Referitor la „alte informaţii”, este deja norma în proiectul vizat – art. 28 alin. (6), care obligă O.F.N.-
urile de a prezenta autorităţii de supraveghere, la solicitarea ei aparte, informaţii şi documente 
necesare pentru îndeplinirea de către aceasta a funcţiilor de monitorizare a activităţii O.F.N.-urilor. 
 

 Art. 22 
alin. (3) 

De exclus din alin. (3) prima propoziţie: 
„Rapoartele financiare şi specializate ale 
organizaţiilor financiare nebancare trebuie să 
reflecte operaţiunile şi starea financiară a 
filialelor, reprezentanţelor şi  subdiviziunilor şi să 
fie întocmite atît separat, cît şi în mod 

1. Potrivit legislaţiei din domeniul contabilității, reprezenţanţele, filialele şi alte subdiviziuni nu ţin 
contabilitatea separată, nu prezintă rapoartele financiare separate şi, prin urmare, nu există 
necesitatea în rapoartele financiare consolidate. Într-adevăr, potrivit art. 29 alin. (8) din Legea nr. 
113/2007 „Rapoartele financiare includ indicatorii activităţii tuturor filialelor, reprezentanţelor şi 
subdiviziunilor interioare ale entităţii, indiferent de locul amplasării acestora.” Astfel, informația despre 
activitatea acestor subdiviziuni este indicată în rapoartele financiare tradiţionale. 
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consolidat.”  
Mai mult ca atît, norma vizată din proiect contrazice art. 37 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 
113/2007 care prevede ţinerea contabilităţii separate şi întocmirea rapoartelor consolidate 
numai pentru „entitatea-mamă”. A se vedea şi §§ 5-6 din SNC 27 "Rapoartele financiare 
consolidate şi contabilitatea investiţiilor în întreprinderile fiice" din care rezultă că dacă OFN va avea 
OFN fiică, numai atunci OFN va fi obligată să întocmească bilanţul consolidat compus din bilanțuri 
separate ale ambelor organizaţii. 
 
2. Norma din proiectul vizat probabil este împrumutată din alin. (1) al art. 37 din Legea instituţiilor 
financiare nr. 550/1995, însă acolo se reglementează rapoartele consolidate şi separate a 
băncilor şi numai sucursalelor acestora „în scopul evaluării stării financiare a băncii şi a 
fiecărei sucursale”, iar conform art. 3 din aceiaşi lege sucursala băncii este „persoană juridică”, 
adică o bancă fiică, ci nu o filială care este numai subdiviziune.  
 
3. Crearea în fiecare filială a contabilităţii separate şi întocmirea rapoartelor financiare (Bilanţul 
contabil + Raportul privind rezultatele financiare + Raportul privind fluxul capitalului propriu +  
Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti) va cere un contabil pentru fiecare filială a OFN şi va 
scumpi serviciile OFN-urilor pînă la 1,0 punct procentual anual. În final, realizarea acestei norme 
va duce la pierderea potenţialului de concurenţă a OF.-urilor în comparaţie cu băncile comerciale şi 
stagnarea acestui segment al pieţei financiare. 
 

 Art. 23 
şi  

Art. 24 

De exclus art. 23-24 OFN-urile de sine stătător sunt interesate in efectuarea controlului intern (art. 23) şi gestiunii riscurilor 
(art. 24) întrucît ele, fiind organizaţiile nedepozitare, riscă numai cu bani proprii. Mai mult ca atît, 
controlul intern este diferit pentru operaţiunile de creditare şi operaţiunile de leasing financiar. Chiar şi 
în Regulamentul cu privire la sistemele de control intern la bănci, aprobat de BNM la 30.04.2010, 
administrarea riscurilor este reglementată de un singur pct.30. Din punct de vedere juridic sînt 
suficiente prevederile despre comisia de cenzori expuse în Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe 
acţiuni, Legea nr. 135/2007 privind societăţile cu răspundere limitată şi în art. 41 „Controlul intern” 
din Legea contabilităţii nr. 113/2007.  De aceea reglementarea de stat a controlului intern la OFN 
este în fond de prisos. 
 
Îndeplinirea completă a masivului prevederilor concentrate la art. 23-24 (care în total fac 
aproape 2,5 pagini - mai mare decît legea existentă de aproape 2 pagini, va influența negativ 
scumpirea serviciilor de credit şi de leasing financiar cu circa 1-1,5 puncte procentuale. Astfel, 
este ignorat impactul reglementării excesive asupra activităţii OFN-urilor. 
 
Pe de altă parte îndeplinirea parțială a cerinţelor art. 23-24 poate crea interpretări diferite. Drept 
cauză pentru interpretări este și un număr mare de noţiuni nedifinite, cum ar fi controlul fizic [alin. (4) 
din  art. 3], garanţii respectă clauze contractuale, sisteme pentru identificarea oportună a expunerilor 
a căror calitate se deteriorează şi pentru gestiunea expunerilor neperformante [alin. (5) şi (7) din art. 
24] etc., care nu sînt definite nici în proiectul vizat, nici în alte acte legislative. 
 

 Art. 25 De exclus art. 25 „Auditul intern” 
 

Acest articol are un caracter de recomandare, ceea ce contravine sensului art. 3 alin. (1) şi art. 29 
alin. (1) din Legea nr. 780/2001 privind actele legislative.  
 

 Art. 26 Denumirea articolului „Audit extern” de a Nici Legea contabilităţii nr. 113/2007, nici Legea nr. 61/2007 privind activitatea de audit nu aplică 
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înlocui cu denumirea „Audit obligatoriu”   termen „audit extern”, care poate fi nu numai obligatoriu sau solicitat (benevol).  
 
Reieşind din sensul art.25, în denumirea acestuia trebuie să fie folosit termen legal „audit obligatoriu”, 
prevăzut de art. 40 alin. (1) din Legea nr. 113/2007 şi de art. 4 alin. (1) din Legea nr. 61/2007. 
 

 Art. 26. 
alin. (1) 

 

De expus alin. (1) în următoarea redacţie: 
„(1) Organizaţia financiară nebancară a cărei 
valoarea de bilanţ a activelor, la finele anului de 
gestiune, depăşeşte 50.000.000 lei, este obligată 
să efectueze auditul rapoartelor financiare 
anuale.” 
 
Notă - această normă poate, eventual, cere 
introducerea completării art. 2 alin. (2) din Legea 
nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, unde 
este reglementat audit obligatoriu. 
 

Alineatul (1) în redacţia existentă – „Organizaţia financiară nebancară va efectua auditul rapoartelor 
financiare” - poate fi interpretat ca o obligaţie de a efectua auditul obligatoriu (intern sau extern), 
deoarece nu are cuvîntul cheie „poate” folosit în alin. (1) analogic din art. 25 al proiectului legii. Însă, 
potrivit art. 41 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 113/2007, auditul intern obligatoriu este prevăzut 
numai pentru instituţiile financiare, la care OFN-urile nu se referă. Auditul extern obligatoriu este 
limitat în art. 26 din proiectul legii vizate, care este expus în redacţia propusă a alin. (1).     
 
Mai mult ca atît, alin. (1), luat chiar şi în sensul de recomandare, este totuşi de prisos deoarece acest 
alineat este partea integrantă a legii, ci nu a codului practicilor avansate, ghidului sau recomandării ai 
organizaţiei neguvernamentale.  
 

 Art. 27 De exclus art. 27 în întregime A se vedea argumentarea propunerii la art. 26 alin. (1), precum și la art. 23-24. 
 

 Art. 28 
alin. (1) 

 

De exclus alin. (1) din art. 28 „Reglementarea şi 
supravegherea activităţii  organizaţiilor financiare 
nebancare”.  
 

Dublează prevederile din Legea nr. 192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare. 

 Art. 28 
alin. (2) 

 

De exclus din prima propoziţie a alin. (2) 
sintagma „stabilizării activităţii organizaţiilor 
financiare nebancare şi”. 

Măsurile de stabilizare a activităţii financiare sînt specifice prin natura sa şi aplicabile numai 
organizaţiilor financiare depozitare. De exemplu, Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr. 
139/2007 prevede formarea la asociaţia centrală a fondului de stabilizare (art. 50) pentru mijloacele 
care le gestionează autoritatea de supraveghere (art. 46) şi din contul căruia se realizează plan de 
stabilizare elaborat de autoritatea de supraveghere (art. 31) sau acord de stabilizare încheiat cu 
aceasta (art. 49) etc. Potrivit art. 37

1
 din Legea nr.550/1995, Banca Naţională poate institui procedura 

de supraveghere specială a unei bănci în cazul constatării unei situaţii financiare precare a acesteia. 
 
Aceste măsuri nu sînt prevăzute pentru OFN-urile nici în legislaţia respectivă a Romăniei, nici în 
legislaţia Federaţiei Ruse la care se face trimitere în Nota informativă anexată la proiectul legii vizate. 
   

 Art 28 
Alin (4) 

În textul alineatului de exclus sintagma „de 
prudență financiară” 
 

Normele de prudență financiară se referă doar la organizațiile financiare depozitare. Luînd în 
considerație faptul că OFN-urile sunt organizații nedepozitare, normele privind prudență financiară nu 
ar trebui să fie aplicate asupra activității acestora. 
 

 Art. 28 
alin. (4) 

lit a) 
 

De exclus lit. a) „rata maximă de îndatorare;” Această normă a prudenţei financiare se referă numai la băncile comerciale şi asociaţii de economii 
şi împrumut care sînt organizaţii depozitare şi nu este prevăzută nici de legislaţia comunitară, nici de 
unul din acte normative autohtone puse la baza elaborării proiectului legii vizate.  
 
Mai mult ca atît, această restricţie prudenţială va împiedica atragerea resurselor financiare 
(investiţionale) pentru eliberarea creditelor şi acordarea serviciilor de leasing, adică va limita 
esenţial dezvoltarea organizațiilor financiare nebancare. 
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 Art. 28 
alin. (4) 

lit c) 
şi art. 29 
alin.(1)  

De exclus lit. c) „creanţele contabilizate în 
conturile extrabilanţiere”. 
 
Respectiv, de exclus din art. 29 alin. (1) sintama 
„au raportat date eronate privind indicatorii de 
prudenţă financiară”. 

Creanţele extrabilanţiere, în primul rînd datorii debitoare anulate, sînt reglementate de standardele 
naţionale de contabilitate şi nu există necesitatea în reglementări suplimentare, deoarece OFN-urile 
gestionează bănii proprii. 
 
Nu există necesitatea de a supune OFN-urile reglementării prudenţiale financiare care potrivit 
Directivei 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind iniţierea şi 
exercitarea activităţii instituţiilor de credit sînt destinate numai instituţiilor depozitare, îndeosebi în 
perioadă de criză financiară curentă. 
 

 Art. 28 
alin. (4) 

şi  
alin. (6) 

 

Luînd în considerație comentariile de mai sus ce 
țin de art 28, alin (4), propunem expunerea 
alineatul (4) în următoarea redacţie: 
„Autoritatea de supraveghere stabileşte, în 
scopuri fiscale, pentru organizaţiile înregistrate în 
Registrul organizaţiilor financiare nebancare, 
modul de clasificare a creditelor nebancare şi 
ratelor de leasing financiar, precum şi modul de 
determinare a volumului provizioanelor destinate 
acoperirii eventualelor pierderi, condiţionate de 
nerestituirea creditelor nebancare, ratelor de 
leasing financiar şi dobînzilor aferente.” 
 
Respectiv se exclude alin. (6). 
 

Redacţia alin. (4) din proiectul de lege nu este consecutivă: în partea ce ţine de clasificarea 
creanţelor financiare sînt indicate doar credite nebancare, iar în partea ce ţine de formarea 
provizioanelor – tocmai rata şi dobînda de leasing financiar. Însă şi clasificarea şi formarea 
provizioanelor se referă la orice creanţa financiară legată de activitatea de bază indicată la art. 8 alin. 
(2) în redacţie nouă. 
 
Prin urmare, redacţia alin. (4) din proiectul de lege corespunde numai alin. (6), provizioane pentru 
leasing financiar, al art. 31 din Codul fiscal al Republicii Moldova şi ignoră alin. (4), provizioane pentru 
servicii de micrifinanțare, din acelaşi articol al Codului fiscal.  
 
Redacţia propusă de noi este bazată pe normele fiscale, alin. (4) şi alin. (6) din art. 31 al Codului 
Fiscal, cea ce va diminua dificultăţile de aplicare a normei vizate. 

 Art. 28 
alin. (5) 

De exclus alin. (5) din art. 28.  Art.31 alin.(4) din Codul fiscal al Republicii Moldova a delegat împuternicirile autorităţii de 
supraveghere în partea ce ţine de clasificarea şi evaluarea provizioanelor numai în scopuri fiscale, 
ceea ce şi a fost reflectat în redacţia propusă a alin. (4). Însă, redacţia existentă a alin. (5) se 
răsfrînge fără temei legal şi la evidenţa contabilă. 
 

 Art. 28 
alin. (7) 

La alin. (7) de a înlocui sintagma „la solicitare” cu 
sintagma „la solicitare motivată”. 

Această rectificare va proteja interesele OFN-urilor în timpul monitorizării operative a activităţii 
acestora. 
 

 Art. 28 
alin. (8) 

De exclus alin. (8) din art. 28 Dublează art. 7 din proiectul de lege. 

 Art. 29 
alin. (1) 

lit. c) 

La alin.(1) în lit. c)  cuvîntul „amenzile” de înlocuit 
cu termenul „amenzile contravenţionale”. 

 

Norma din lit. c) va fi pusă în corespundere cu art. 32 şi art. 404 din Codul Contravenţional al 
Republicii Moldova, precum şi cu art. 9 lit. k) din Legea nr. 192/1998 privind Comisia Naţională a 
Pieţei Financiare. 
 

 Art. 29 
alin. (1) 

 

La alin. (1) de exclus lit. d): 
„radierea din Registrul organizaţiilor  financiare 
nebancare.” 

Registrul organizaţiilor financiare nebancare trebuie să aibă un caracter notificativ, ci nu permisiv; a 
se vedea argumentarea noastră la art. 18 alin. (1) – (3). De menţionat că astfel statutul notificativ al 
Registrului de evidenţă a OFN-urilor este prevăzut de  Legea nr. 3/2009 privind instituţiile financiare 
nebancare (România), la care se face trimitere la Nota informativă anexată la proiectul legii vizate.  
 

 Art. 31 De exclus art. 31 în întregime. Avizul pentru reorganizarea OFN-urilor este de prisos, deoarece toate OFN-urile implicate în procesul 
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 de reorganizare deja sînt înregistrate în Registrul organizaţiilor financiare nebancare. În afară de 
aceasta, nu sînt temeiurile speciale pentru a nu da aviz pentru reorganizarea OFN-urilor. Camera 
Înregistrării de Stat va face acest procedeu fără careva dificultăți. Astfel, nu sînt şi temeiurile în fond 
pentru dublarea funcţiilor altui organ de stat cum este Camera Înregistrării de Stat. Prin urmare alin. 
(1) este de prisos. 
 
Prevederile alin. (2) se bazează pe premiză că registrul vizat înlocuieşte institutul licenţierii, ceea ce 
contrazice naturii nedepozitare a OFN-urilor şi legislaţiei naţionale. 
 

 Art. 32 De exclus alin. (1). 
    

Prevederile alin. (1) au un caracter informativ, adică nu prezintă o normă de drept.    

 Art. 33 
alin. (3) 

De a înlocui sintagma „sînt scutite de achitarea 
taxelor pentru înregistrarea modificărilor, impuse 
de prezenta lege, în actele lor de constituire” cu 
sintagma „sînt scutite de achitarea plăţii pentru 
eliberarea  avizului şi a taxei pentru înregistrarea 
de stat a modificărilor şi completărilor, impuse de 
prezenta lege, în actul lor de constituire sau în 
actul de constituire în redacţie nouă”. 
 

Redacţia alin. (3) din proiectul de lege prevede că OFN va efectua în baza lit. g) alin. (2) din art. 13  
plata autorităţii de supraveghere pentru eliberarea avizului acestei autorităţi, necesar pentru 
înregistrarea în Registrul de stat al persoanelor juridice a modificărilor şi completărilor introduse în 
actul de constituire existent sau pentru înregistrarea statutului în redacţia nouă. Însă, această 
autoînlesnire (excepţie) este neîntemeiată, fiindcă eliberarea avizului impus de autoritatea de 
supraveghere va devine partea integrantă a înregistrării de stat a acestor documente în 
Registrul de stat al persoanelor juridice.  
 
Redacţia propusă va elimina această povară legată de schimbarea legislaţiei. 

 
 
Tabelul nr. 1. Complexitatea procesului de intrare pe piaţa financiară nebancară (potrivit proiectului de lege) 
(zilele lucrătoare suplimentare)  
 

Art. 
Alin. 

Procedura suplimentară efectuată de autoritatea de supraveghere Zile lucrătoare 

Art. 14 

alin. (1), 

1. Examinarea cererii şi documentelor anexate necesare pentru 

emiterea avizului prealabil privind înregistrarea de stat a OFN-ului nou 

creat 

15 

Art. 16 

alin. (1) 
2. Informarea OFN-ului despre eliberarea  avizului prealabil 7 

Art. 20 

alin. (1) 

3. Adoptarea, în baza cererii şi documentelor anexate, deciziei privind 

înregistrarea OFN-ului în Registrul organizaţiilor financiare nebancare 
10 

Art. 20 

alin. (2) 

4. Publicarea în Monitorul oficial al Republicii Moldova a deciziei privind 

înregistrarea în Registrul organizaţiilor financiare nebancare 
5 

Art 20 

alin. (2) 

5. Înregistrarea OFN-ului în Registrul organizaţiilor financiare nebancare 

şi eliberarea acestuia extrasului din Registru 
5 

 În total 42 
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Tabelul nr. 2 Evaluarea scumpirii serviciilor de credit nebancar şi leasing financiar din cauza aprobării acestui proiect de lege 
(puncte procentuale anuale, suplimentar la cele existente) 
 

Art. 
Alin. 

Procedura suplimentară efectuată de OFN 
Puncte 

procentuale 

 I. OFN-urile activele cărora nu depăşesc 50 mln. lei  

Art. 11 

alin. (2) 

1. Eliberarea de către autoritatea de supraveghere a avizului prealabil 

pentru înregistrarea de stat OFN-ului nou creat, modificărilor şi 

completărilor în actul de constituire    

 

* 

Art. 22 

alin. (3) 

2. Prezentarea rapoartelor financiare şi specializate atît separate pentru 

fiecare filială, reprezentanţă şi altă subdiviziune, cît şi raportul financiar 

consolidat al OFN-ului (se cere un contabil suplimentar) 

 

1 -1,5 

 

Art.  ** 3. Plata anuală regulatorie  (0,3 : 0,8) 0,4 

 În total 1,4 – 1,9 

 II. OFN-urile activele cărora depăşesc 50 mln. lei  

Art. 11 

alin. (2) 

1. Eliberarea de către autoritatea de supraveghere a avizului prealabil 

pentru înregistrarea de stat OFN-ului nou creat, modificărilor şi 

completărilor în actul de constituire 

 

* 

Art. 22 

alin. (3) 

2. Prezentarea rapoartelor financiare şi specializate atît separate pentru 

fiecare filială, reprezentanţă şi altă subdiviziune, cît şi raportul financiar 

consolidat al OFN-ului (se cere un contabil suplimentar) 

 

0, 8 – 1,0 

Art. 23 

Art. 24  

3. Organizarea controlului intern şi gestiunii riscurilor potrivit cerinţelor 

numeroase expuse în art. 23-24 (se cere un auditor intern) 

1 – 1,5 

Art. 27 4. Efectuarea auditului obligatoriu al rapoartelor financiare anuale 0,7 – 1,2 

Art.  ** 5. Plata anuală regulatorie (0,3 : 0,8) 0,4 

 În total 2,9 –4,1 

 

Note:  
* Mărimea acestei şi a altor plăţi nu este stabilită în proiectul de lege. 
** Plata regulatorie se introduce prin noul proiect de lege a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (proiectul este publicat pe web-site cnpf.md). În urma 
corespondenței purtate, Comisia a decis să micșoreze mărimea acestei plăţi de la 1% pînă la 0,3% pe an din valoarea activităților desfășurate a 
organizaţiei financiare nebancare. În recalcularea mărimii acestei plăţi de la valoarea serviciilor acordate a fost folosit coeficientul de folosire a activelor 
pentru acordarea creditelor sau serviciilor de leasing evaluat în cuantumul de 0,8. 


