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Către: Igor GROSU 
Președinte al Parlamentului Republicii Moldova 
 
Către: Dumitru Alaiba 
Președinte al Comisiei economie, buget și finanțe, Parlamentul Republicii Moldova 
 
Către: Octavian ARMAȘU 
Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei 
 
Către: Dumitru BUDIANSCHI 
Ministru al Finanțelor 
 
Copie: Maia SANDU, 
Președintă a Republicii Moldova 

Nr. 107 din 2 septembrie 2021  

Ref.: Modificările operate în Legea 114/2012 și în Codul penal prin Legea 257/2020 

Stimată Domnule Grosu, 
Stimate Domnule Alaiba, 
Stimate Domnule Armașu, 
Stimate Domnule Budianschi, 
Stimată Doamnă Sandu, 

Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova, Asociației Băncilor 
din Moldova și Asociatei Naționale a Companiilor din Domeniul TIC. 

Prin prezenta scrisoare, comunitatea prestatorilor de servicii de plată (băncile licențiate, societățile 
emitente de monedă electronică și societățile de plată) își exprimă îngrijorarea repetată vis-a-vis de 
modificările operate în Legea nr. 114/2012 și în Codul penal prin Legea nr. 257/2020, intrată în vigoare 
începând cu 01.01.2021. 

Accentuăm faptul că, adoptarea de către Parlament a Legii nr. 257/2020, în partea modificării Codului Penal 
(art. XXIII – prin care Codul a fost completat cu articolul 2423) și a Legii nr. 114/2012 cu privire la serviciile de 
plată şi moneda electronică (art. XXXV – prin care articolul 97 a fost completat cu litera (g)), a avut loc fără 
respectarea procedurii legislative de înaintare a amendamentelor la proiectele de lege, de consultare 
publică și de adoptare. 

În special, este de remarcat că, proiectul de lege nr. 476 din 01 decembrie 2020, votat de Parlament în 
primă lectură la 03 decembrie 2020, nu cuprindea modificările introduse prin art. XXIII și art. XXXV. Aceste 
modificări au fost propuse spre examinare legislativului, în baza amendamentului nr. SS 117 din 16 
decembrie 2020, doar în ziua dezbaterii proiectului de lege în a doua lectură - 16 decembrie 2020, fără a fi  
transmise, în prealabil, Comisiei Parlamentare sesizate în fond și Guvernului pentru avizare, și cu depășirea 
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termenului de 10 zile de înaintare a amendamentelor, fiind eludate prevederile art. 65 alin. 1 și 2 
coroborate cu art. 58, 59 a Legii nr. 797/1996. 

Distinct de toate acestea, ținem să remarcăm și faptul că, modificările operate Codului penal și Legii nr. 
114/2012 au fost efectuate în domenii a căror reglementare, potrivit art. 5 alin. 1, lit. (m) a Legii nr. 548/1995 
cu privire la BNM, țin de atribuțiile Băncii Naţionale a Moldovei, iar conform articolului 6 alin. 3 a Legii nr. 
548/1995 - orice proiect de act normativ al autorităţilor publice care priveşte domeniile în care Banca 
Naţională are atribuţii va fi adoptat după recepționarea avizului Băncii Naţionale a Moldovei. 

În acest sens, indicăm că Parlamentul la adoptarea acestor modificări nu a cerut avizul nici a Băncii 
Naţionale a Moldovei, nici a Guvernului și nici a societăţii civile, nefiind efectuată o analiză a impactului 
acestor modificări asupra activității actorilor care prestează publicului servicii de plată, iar această analiză a 
impactului de reglementare și implicare a sectorului privat și a societăţii civile, era obligatorie inclusiv prin 
prisma art. 34 alin. 4 a Legii nr. 100/2017 și art. 8, 13 a Legii nr. 235/2006. 

Urmare a modificărilor operate în art. 97 al Legii nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda 
electronică, încălcări pentru care poate fi sancționat de către BNM un prestator de servicii de plată sau 
emitent de monedă electronică, inclusiv să fie retrasă licența de activitate, sunt considerate acordarea 
serviciilor de plată în favoarea persoanelor care desfășoară, pe teritoriul Republicii Moldova, activități fără 
autorizația corespunzătoare, eliberată de organele competente, sau interzise de legislația în vigoare.  

Aceste modificări pun în seama subiecților menționați sarcini suplimentare nespecifice modului de operare 
a companiilor similare pe dimensiune internațională. Mai mult, un prestator de servicii de plată sau emitent 
de monedă electronică nu are, efectiv, capacități de a face astfel de verificări la fiecare tranzacție și să țină 
evidența prin solicitări către autorități vis-a-vis de fiecare tranzacție (solicitări ce nu sunt satisfăcute instant, 
dar examinate în termenele stabilite în legislație – de la 14 la 30 zile, cu posibilă extindere).  

De fapt, formularea modificărilor aduse este foarte vagă și poate aduce diferite interpretări și, simultan, 
impune noi obligații neadecvate în activitatea prestatorilor de servicii de plată și a societăților emitente de 
monedă electronică, ceea ce va cauza deficiențe în prestarea și dezvoltarea serviciilor de plată, ceea ce, la 
rândul său, contravine conceptului Directivei UE 2015/2366 care prevede prestarea serviciilor într-un cadru 
de reglementare clar și armonizat. 

De fapt, modificările efectuate poziționează prestatorii de servicii de plată și emitenții de monedă 
electronică în rolul autorității cu obligația de identificare și sancționare (prin blocarea operațiunilor de 
plată) a activității de antreprenoriat fără licență, iar nerespectarea acestei obligații urmează să fie 
sancționată de BNM și Codul Penal (în cazurile jocurilor de noroc). Mai mult, acestea vor duce la aplicarea, 
din partea prestatorilor de servicii de plată și a societăților emitente de monedă electronică, a unor măsuri 
suplimentare pentru toate activitățile practicate de clienții care beneficiază de servicii de plată care, cu 
siguranță, vor crea dificultăți în prestarea serviciilor de plată, inclusiv va reduce semnificativ accesul la noile 
tehnologii de plată, ca urmare a faptului că prestatorii de servicii de plată și societățile emitente de monedă 
electronică nu au resurse și mecanisme pentru a aplica măsuri de depistare și control al activităților care se 
prestează cu / sau fără autorizare.  
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Reiterăm că capacitățile unui prestator de servicii de plată sau a unei societăți emitente de monedă 
electronică nu sunt suficiente și adecvate pentru analiza, verificarea și evidența actelor necesare pentru 
desfășurarea de către client a activităților sale, care în orice timp se pot modifica sau completa cu noi 
activități, iar răspunsurile autorităților la eventualele solicitări despre autorizarea subiecților listați nu va 
duce decât la tărăgănarea proceselor fundamentale în cadrul unei zone inovatoare alternative de deservire 
a populației din punct de vedere a sistemului de plăți. 

Ținem să menționăm că nu există nici un mecanism sau procedură a BNM care să permită constatarea 
faptului că serviciile de plată au fost prestate de prestatorul/ii de servicii de plată sau societățile emitente 
de monedă electronică în favoarea persoanelor care desfășoară, pe teritoriul Republicii Moldova, activități 
fără autorizația corespunzătoare. În lipsa unor mecanisme sau proceduri bine definite, orice control efectuat 
de BNM în acest sens va fi unul subiectiv și lipsit de legalitate. Situația este similară și în cazul jocurilor de 
noroc, care la fel nu prevede un mecanism care să reglementeze modalitatea aplicării sancțiunilor prevăzute 
de Codul Penal și cele prevăzute de BNM, ținându-se cont că în acest caz prestatorul de servicii de plată sau 
societatea emitentă de monedă electronică riscă să fie amendat/sancționat pentru aceeași încălcare de 
două ori, ceea ce este contrar principiului de drept "non bis in idem" (dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit 
de două ori pentru aceeaşi faptă) prevăzut la articolul 4 al Protocolului nr.7 la Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi articolul 14 alin. 7 al Pactului internaţional cu privire la 
drepturile civile şi politice. 

Nu este clar nici cum se vor aplica sancțiunile pentru diferiți prestatori de servicii de plată și societăți 
emitente de monedă electronică, dacă aceștia vor presta servicii de plată către același client, care va fi 
calificat de BNM ca entitate care activează fără autorizare pe teritoriul Republicii Moldova. Acest moment 
nu este bine fundamentat nici în cazul prestării serviciilor de plată prin intermediul cardurilor de plată 
(carduri bancare), în special pentru băncile licențiate, cu referire la modul în care se va solicita stoparea 
transferului fondurilor de pe cardurile emise către entitatea care activează fără autorizare pe teritoriul 
Republicii Moldova, dacă serviciul de primire a plăților cu cardul este prestat de un prestator de plată sau o 
bancă nerezidentă.  

La subiectul modificărilor legislative descrise, au fost purtate discuții și în cadrul ședințelor cu participarea 
reprezentanților MF, SFS, ASP, APP, IGP, BNM, ABM, AmCham, ATIC care și-au exprimat îngrijorările vis-a-vis 
de normele problematice incluse în Legea nr. 257/2020, fiind constatat caracterul lor deficitar și imposibil de 
aplicare în practică. 

În contextul celor spuse, considerăm iminentă aprobarea, în regim de urgență, a unor modificări 
legislative ce ar ajusta cadrul legal prin excluderea normelor vizate din cadrul normativ curent, sau 
inițierea procedurii de contestare a acestor modificări la Curtea Constituțională. 

Având în vedere că modificările operate prin Legea nr. 257/2020 Codului Penal și Legii nr. 114/2012 - sunt în 
conexiune, excluderea acestora urmează a fi făcută concomitent, conform prevederilor art. 63 alin. 4 și 5 a 

Legii nr. 100/2017, prin modificarea conținutului dispoziției alin. 1 a articolului 2423 Cod penal, și anume 
prin excluderea textului: "inclusiv prestarea de servicii de plată sau plată electronică în condițiile Legii nr. 
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114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică în favoarea persoanelor neautorizate să 
organizeze şi să desfășoare pe teritoriul Republicii Moldova activități în domeniul jocurilor de noroc care 
constituie monopol de stat", și prin abrogarea pct. 4 a art. XXXV a Legii nr. 257/2020.   

AmCham Moldova este gata să servească drept platformă de interacțiune și comunicare între factorii 
decidenți, pe de o parte, și prestatorii de plată sau emitenții de monedă electronică, pe altă parte. 

Totodată, considerăm iminent ca în perioada în care nu există o claritate asupra modului în care aceste 
activități ar trebui realizate, să se asigure o exonerare de orice răspundere a prestatorilor de servicii de plată 
de orice angajamente în ceea ce ține de prevederile date, prin aprobarea unor amendamente legislative 
pertinente în acest sens. 

Vă mulțumim pentru colaborare și vă îndemnăm să ne contactați pentru orice informații adiționale. 

Cu respect,  

 

Mila Malairău 
 
 
 
 

Director Executiv 
AmCham Moldova 

Nicolae Dorin 
 
 
 
 

Președinte 
Asociația Băncilor din Moldova 

Marina Bzovîi 
 
 
 
 

Director Executiv 
ATIC 
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